
Primární prevence

Specifická dlouhodobá primární prevence Projekty na služby prevence užívání drog zaměřené pouze na předávání informací (zejména 
komponované pořady pro velké skupiny)
Programy specifické a nespecifické prevence užívání drog, realizované školskými zařízeními         v
rámci Minimálního preventivního programu škol 

Program I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními      a 
nestátními neziskovými organizacemi  (projekty místního a regionálního 
charakteru).                                                                                                                 
Projekty se předkládají místně příslušnému krajskému úřadu.
Program II - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže                  v 
působnosti rezortu                                                                                                       
1. projekty s nadregionální nebo celorepublikovou působností                                   
2. projekty regionálního (krajského) charakteru za specifických podmínek.               
Projekty se předkládají MŠMT.

Program III - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy         a ve školských 
zařízeních pro preventivně výchovnou péči                                                                
Projekty se předkládají MŠMT.

Snižování škod

Terénní programy
Kontaktní  a poradenské služby

MPSV Terénní programy zdravotnický materiál a mzdy zdravotnických pracovníků
Kontaktní centra zdravotnický materiál a mzdy zdravotnických pracovníků

MŠMT nevypisuje

 MZ Omezeně Terénní programy a Kontaktní centra dle výše finančních prostředků 
rezortu

Léčba a následná 
péče

Ambulantní léčba Detoxifikace
Substituční péčba Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba
Stacionární programy
Rezidenční péče v terapeutických komunitách
Doléčovací programy

MPSV Terapeutické komunity, služby následné péče, denní a týdenní stacionáře, sociální 
poradenství - dle zákona o sociálních službách zdravotnický materiál a mzdy zdravotnických pracovníků

MŠMT nevypisuje
Ambulantní léčba závislých osob Terapeutické komunity (provozní prostředky), investiční prostředky rezort poskytuje 
Ústavní léčba závislých osob Doléčovací programy (provozní prostředky), investiční prostředky rezort poskytuje 
Substituční léčba Denní stacionáře (provozní prostředky), investiční prostředky rezort poskytuje 
Detoxifikační léčba

Dotační okruh ÚOSS Podporované dotační programy Nepodporované dotační programy

RÁMCOVÝ  PŘEHLED  DOTAČNÍCH  PROGRAMŮ ústředních orgánů státní správy v oblasti neinvestičních dotací na realizaci projektů protidrogové politiky na rok 2007   
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Dotační okruh ÚOSS Podporované dotační programy Nepodporované dotační programy

RÁMCOVÝ  PŘEHLED  DOTAČNÍCH  PROGRAMŮ ústředních orgánů státní správy v oblasti neinvestičních dotací na realizaci projektů protidrogové politiky na rok 2007   

Informace, výzkum, 
hodnocení 

RVKPP Evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb

Poskytování odborných informací uživatelům služeb, odborné a široké veřejnosti Programy vzdělávání pro pracovníky drogových služeb

MPSV nevypisuje

Vzdělávání v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek Vzdělávací programy a aktivity neakreditované MŠMT

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů,zdravého 
životního stylu a tvorby pozitivního sociálního klumatu ve školách

Projekty zaměřené na zvyšování právního povědomí v oblasti specifické primární 
prevence užívání návykových látek

MZ nevypisuje

Mezinárodní 
spolupráce

RVKPP Mezinárodní projekty (podpora v rámci spolufinancování projektu v rámci EU           
i mimo EU, kterého se účastní nejméně 3 subjekty z různých zemí)

MPSV nevypisuje

MŠMT nevypisuje

MZ nevypisuje

Rozvoj služeb

Inovativní, pilotní projekty služeb
Projekty služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě Projekty na vybudování a zahájení provozu nových terapeutických komunit

Projekty předjednané na sekretariátu RVKPP odpovídající uvedeným programům 
protidrogové politiky a  prioritám kraje

Projekty zaměřené na prevenci a snižování rizik rekreačního užívání drog, včetně 
"tanečních"
Projekty zaměřené na prevenci a redukci užívání u intenzivních uživatelů 
konopných drog

Poznámka:

MŠMT

RVKPP

Podrobnější údaje o prioritách vyhlášených jednotlivými rezorty  jsou zveřejněny na web-stránkách rezortů, na nichž probíhají i jejich případné aktualizace. 


