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Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje rozvíjí Strategii
protidrogové politiky Jihomoravského kraje a je nástrojem pro její implementaci. Jednotlivé
aktivity, hlavní a specifické cíle jsou zde podrobně definovány. Součástí je i návrh finanční
podpory zabezpečení služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji. Krátkodobý
realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje je vypracován na období 2016/17 2018 jako součást Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje. V roce 2018 bude
realizace jednotlivých aktivit vyhodnocena a výsledky budou zpracovány v závěrečné zprávě,
na jejímž základě bude Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje
i návrh finanční podpory zabezpečení služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji
podle potřeby zaktualizován.

1.1 Primární prevence
Specifický cíl

Posílení plošného systému primární prevence v Jihomoravském kraji a zajištění
realizace základních kvalitních programů primární prevence v JMK, analýza potřeb

Aktivita 1

Aktualizovat Mapu služeb primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Gestor

Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, NNO realizující
programy PP, protidrogoví koordinátoři z obcí s rozšířenou působností, metodici
prevence PPP
Aktuální Mapa služeb PP v JMK, aktualizovaný adresář služeb primární prevence
v Jihomoravském kraji
průběžně
Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o poskytovaných službách

Výstupy
Termín
Výsledky
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Aktivita 2

Gestor
Výstupy

Termín
Výsledky

Aktivita 3
Gestor
Výstupy

Termín
Výsledky

Aktivita 4

Gestor
Výstupy

Termín
Výsledky

Aktivita 5
Gestor
Výstupy
Termín
Výsledky

Finančně podporovat realizaci preventivních programů primární prevence ve školách
a školských zařízeních v kraji a podporovat výměnu zkušeností s nimi a přenos dobré
praxe
Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, člen Rady JMK
zodpovědný za oblast prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Počet podpořených programů primární prevence ve školách a školských zařízeních
v kraji – zpráva a hodnocení dotačního programu „Preventivní programy realizované
školami a školskými zařízeními“, konference k výměně zkušeností s realizací
preventivních programů ve školách a školských zařízeních
Trvale, vyhodnocení dotačního programu vždy k 1.9. kalendářního roku, uspořádání
konference vždy do 1.12. kalendářního roku
Iniciace a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového
chování ve školách Jihomoravského kraje, výměna zkušeností s realizací preventivních
programů ve školách a školských zařízeních a přenos dobré praxe
Podporovat činnost metodiků prevence PPP v oblasti prevence rizikového chování
Jihomoravský kraj
Zajištění specifické primární prevence ve školách a školských zařízeních, realizace
preventivních programů v celé šíři sociálně patologických jevů, opatření a koordinace
školních metodiků prevence
Průběžně
Plošné systémové pokrytí specifické primární prevence ve školách a školských
zařízeních v oblasti prevence rizikového chování v Jihomoravském kraji
Mapovat výskyt rizikového chování dětí a mládeže a podporovat jednotný systém
výkaznictví umožňující sběr dat ve školách a školských zařízeních v oblasti prevence
rizikového chování
Školský koordinátor prevence Jihomoravského kraje
Přehled o rizikovém chování dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních a
jednotné výkaznictví dat o realizovaných aktivitách specifické i nespecifické primární
prevence ve školách a školských zařízeních v Jihomoravském kraji, které napomáhají k
zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale i u prevence
sekundární a terciární.
Trvale, souhrn vykazovaných dat vždy k 15.10. kalendářního roku
Zacílené preventivní aktivity ve školách a školských zařízeních dle vyskytujících se
aktuálních sociálně patologických jevů. Evidence typů a míry rizikového chování ve
školách Jihomoravského kraje za daný školní rok.
Podporovat certifikované programy v oblasti prevence rizikového chování
MŠMT, JMK
Certifikace programů PP jako priorita dotačního řízení, počet podpořených programů
PP, které poskytují služby pro ostatní a mají certifikát kvality
V dotačním programu JMK podporovány především certifikované služby
Rozšíření poskytovatelů certifikovaných služeb v oblasti prevence rizikového chování,
zlepšení kvality preventivních programů
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1.2 Léčba, resocializace a Harm reduction (dále HR) = snižování rizik
spojených s užíváním drog
Specifický cíl

Zajištění základní sítě služeb léčby, resocializace a Harm reduction uživatelů
návykových látek v JMK. Zvyšování kvality života klientů, uživatelů drog, alkoholu a
tabáku, prostřednictvím vyváženého léčebného a léčebně rehabilitačního systému
pro uživatele všech typů návykových látek a pro jejich rodiče a blízké. Souborem
specifických přístupů snižovat potencionální rizika všech typů návykových látek a
ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na jedince a společnost.

Aktivita 1

Udržet a finančně podporovat stávající programy léčby, resocializace a HR fungující
v Jihomoravském kraji
Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, OŠ KrÚ JMK, OZ KrÚ
JMK, člen Rady JMK zodpovědný za oblast protidrogové politiky, poskytovatelé služeb
v oblasti léčby a resocializace
Počet podpořených programů léčby a resocializace v kraji - součást výroční zprávy
protidrogové politiky JMK za daný rok; výroční zprávy NMS o stavu drogové scény v ČR
Trvale, vždy k 01.06. kalendářního roku

Gestor

Výstupy
Termín
Výsledky

Dostupnost sítě služeb zaměřených na oblast léčby, resocializace a HR pro uživatele
návykových látek, včetně služeb pro uživatele alkoholu, gamblingu, tabakismu

Aktivita 2

Aktualizovat a doplňovat Minimální sít služeb v protidrogové oblasti v Jihomoravském
kraji
Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, poskytovatelé služeb
v oblasti léčby, resocializace a HR
Aktuální Minimální síť (upravená dle potřeb praxe, doplněná o chybějící programy,
včetně finančního krytí)
Průběžně
Zajištění základních existujících služeb na regionální, krajské i nadregionální úrovni
jednak pro uživatele nelegálních návykových látek nebo pro osoby ohrožené užíváním
nelegálních látek, tak i pro hazardní hráče, uživatele alkoholu a tabáku.

Gestor
Výstupy
Termín
Výsledky

Aktivita 3
Gestor
Výstupy
Termín
Výsledky

Zvýšit kvalitu a efektivitu zdravotní péče, sociálních služeb a služeb HR pro uživatele
drog a jejich blízké, služby poskytovat v souladu se standardy péče o drogově závislé.
Protidrogový koordinátor JMK, poskytovatelé služeb léčby a resocializace
Počet podpořených programů léčby, resocializace a HR v kraji, které mají certifikát
kvality
průběžně
Zkvalitnění služeb pro uživatele návykových látek, včetně služeb pro uživatele
alkoholu, gamblingu, tabakismu
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1.3 Informační a vzdělávací systém v prevenci

Specifický cíl

Informační a vzdělávací systém v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
a v oblasti léčby, resocializace a HR

Aktivita 1

Organizovat metodické porady metodiků prevence PPP, školních metodiků
prevence, nestátních neziskových organizací, státních institucí a obcí III. stupně
Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, krajský manažer
prevence kriminality, Policie ČR, Krajská hygienická stanice, Zdravotní ústav, další
instituce
Pravidelné porady, nejméně 1x ročně
Průběžně
Přenos informací na vertikální a horizontální úrovni

Gestor

Výstupy
Termín
Výsledky
Aktivita 2
Gestor

Výstupy

Termín
Výsledky

Aktivita 3
Gestor
Výstupy

Termín
Výsledky

Realizovat tematické semináře v oblasti specifické primární prevence, v oblasti
léčby, resocializace a HR
Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, krajský manažer
prevence kriminality, krajský koordinátor pro národnostní menšiny, KHS, Policie ČR,
OSPOD, NNO a další
Tematické semináře pro metodiky prevence PPP, školní metodiky prevence, pro
kontaktní pracovníky obcí III. stupně JMK, poskytovatele služeb v oblasti léčby,
resocializace a HR a realizující programy primární prevence rizikového chování dětí a
mládeže
Průběžně
Zlepšení právního vědomí pedagogů a profesionálního přístupu při řešení
problematiky prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních
Zlepšení právního vědomí ostatních subjektů zabývajících se prevencí a jejich
profesionálního přístupu při řešení dané problematiky

Zajistit dostupnost studia k výkonu specializovaných činností pedagogů na pozici
školních metodiků prevence
Protidrogový koordinátor a školský koordinátor prevence JMK, PF MU Brno
Specializační studium pro oblast prevence rizikového chování v rozsahu 250 hodin
stanovené Vyhláškou o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb.
Průběžně
Zvýšení odbornosti pedagogů v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
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1.4 Financování
1.4.1. Financování dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a
školskými zařízeními“
Program „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“ je určen na
podporu preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a
zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování a
v neposlední řadě i vzdělávání učitelů v této oblasti.
Dotační program „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“ je
vyhlašovaný každoročně Jihomoravským krajem v celkovém objemu finančních prostředků
1.500.000 Kč.
Název programu

Výše finanční podpory

„Preventivní programy realizované školami
a školskými zařízeními“

1.500.000 Kč

1.4.2. Podpora činnosti metodiků prevence PPP
Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) patří mezi specializovaná poradenská
pracoviště ve školství. Disponují odborným zázemím v oblasti primární prevence. Jsou jedním
z článku plošného systému primární prevence a síťového propojení aktérů primární prevence
v JMK. PPP zajišťují prostřednictvím metodika prevence primární prevenci ve školách a
školských zařízeních, realizaci preventivních programů, opatření a koordinaci školních
metodiků prevence v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajištění
prevence v celé šíři sociálně patologických jevů (např. záškoláctví, šikanování, užívání
návykových látek, patologické hráčství, virtuální drogy, poruchy příjmu potravy - bulimie,
anorexie, domácí násilí, týrání a zneužívání dětí a další), vyžaduje tento rozsah preventivních
aktivit realizaci nadstandardních činností. PPP tyto činnosti vykonávají směrem k žákům,
studentům, pedagogům, rodičům a širší veřejnosti.
Odbor školství má zájem udržet kvalitu zavedeného systému nadstandardní činnosti
metodiků prevence PPP a tím zajistit realizaci preventivních aktivit v oblasti prevence
sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. Jedná se o plošné a systémové
pokrytí primární prevence v Jihomoravském kraji prostřednictvím PPP, které působí
v každém okrese JMK.
V rozpočtu Jihomoravského kraje je vyčleněna finanční částka 500.000 Kč na podporu
činnosti metodiků prevence PPP v kraji.
Název programu

Výše finanční podpory

Příspěvek na podporu činnosti metodiků
prevence PPP v oblasti školství

500.000 Kč
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1.4.3. Financování stávající sítě služeb dle návrhu finanční podpory zabezpečení služeb
v protidrogové oblasti v Jihomoravském kraji
Finanční návrh vychází z jasně vydefinovaných kritérií. Základem je zajištění cca 20% podílu
financování sítě péče z prostředků JMK.
Ve specifických případech je kritériem v oblasti specifické primární prevence počet žáků ZŠ a
SŠ v JMK, v oblasti kontaktních a poradenských služeb počet obyvatel JMK a v oblasti léčby a
resocializace počet obyvatel ČR. Finanční návrh je spočítán na celkovou částku 9.000.000 Kč.
NÁVRH FINANČNÍ PODPORY ZABEZPEČENÍ SLUŽEB V PROTIDROGOVÉ OBLASTI
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
(návrh spočítán na celkovou finanční částku 9.000.000 Kč, v případě snížení finančních
prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje na služby v oblasti protidrogových aktivit
bude návrh adekvátně % snížen)

Název organizace

Projekt/služba

Specifická primární prevence

Finanční návrh
dle Minimální
sítě zařízení

Průměrná
výše dotace
v letech
2014 - 2016

- finanční podpora celkem 900.000 Kč

Spolek
psychologických služeb
Spolek
psychologických služeb
Spolek
psychologických služeb
Společnost Podané
ruce o.p.s.

Regionální centrum prevence - indikovaná
primární prevence
Regionální centrum prevence - všeobecná
primární prevence

Centrum prevence v Brně

388 500

390 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Primární prevence v regionech Blansko,
Břeclav, Vyškov a Znojmo

366 000

370 000

42 000
145 500

Statečná srdce

Kontaktní a poradenské služby

83 000
34 000

- finanční podpora celkem 3.450.000 Kč

Kontaktní centrum - víceúčelová drogová
služba (Kyjov)

234 000

320 000

Kontaktní centrum Vážka (Hodonín)

234 000

300 000

Kontaktní centrum s terénním programem
Břeclav

348 000

340 000

Drogová služba Vyškov

264 000

310 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Kontaktní centrum ve Znojmě

339 000

340 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Víceúčelová drogová služba na Blanensku

318 000

340 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Kontaktní centrum v Brně

563 000

580 000

Charita Kyjov
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Hodonín
Diecézní charita Brno,
Oblastní charita
Břeclav
Společnost Podané
ruce o.p.s.
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Společnost Podané
ruce o.p.s.

Terénní programy v Brně

650 000

650 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.
Společnost Podané
ruce o.p.s.

Poradenské centrum v Brně
Terapeutické centrum v Jihomoravském
kraji - ambulance Brno *

150 000

150 000

350 000

350 000

Léčba a doléčovací programy (nadregionální dosah)
- finanční podpora celkem 2.810.000 Kč
Společnost Podané
ruce o.p.s.
Společnost Podané
ruce o.p.s.
Společnost Podané
ruce o.p.s.

Terapeutická komunita v Podcestném
Mlýně

633 000

700 000

Doléčovací centrum v Brně
Terapeutické centrum v Jihomoravském
kraji- metadon *

420 000

420 000

384 000

390 000

KROK Kyjov, z.ú.

Terapeutická komunita KROK

633 000

700 000

KROK Kyjov, z.ú.

Program následné péče Krok

240 000

231 000

500 000

500 000

Kolpingovo dílo ČR z.s. Terapeutická komunita Sejřek

* Projekt „Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji“ podáván jako jeden samostatný projekt obsahující dvě
služby a je podporován souhrnnou částkou ve výši 740.000 Kč.

Další podporované programy

- finanční podpora celkem 860.000 Kč

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Centrum poradenských služeb ve vězení a
po výstupu

430 000

430 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Vzdělávací centrum I.E.S., Společnost
Podané ruce o.p.s.

200 000

200 000

Společnost Podané
ruce o.p.s.

Sociálně terapeutická dílna Eikón v Brně

230 000

220 000

Síť zařízení – legální drogy
Ústav prevence a léčby
závislostí A Kluby Brno
Ústav prevence a léčby
závislostí A Kluby Brno
LOTOS - doléčovací
centrum, o.p.s.

- finanční podpora celkem 500.000 Kč

Intervence, včasná diagnostika a léčba
závislostí

200 000

210 000

Následná péče

150 000

150 000

Byty na půl cesty

150 000

250 000

Rezerva (výzkumy, nové projekty, konference, dofinancování projektů…)
- finanční podpora celkem 480.000 Kč

Vypracovala: Mgr. Lenka Možná, protidrogová koordinátorka a školská koordinátorka
prevence Jihomoravského kraje, 2016
Schválila: RJMK na své 8. schůzi konané dne 26.ledna 2017 usnesením č. 490/17/R8.
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