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Město Ústí nad Labem uspořádalo několik setkání  
k tématu závislostí i regulaci hazardu 

Setkání s občany 



Regulace hazardu 

PRO 

 

Zdravotní a sociální dopady 

Propojení hazardu a sociálně 
vyloučených lokalit 

Vliv hazardu na kvalitu života, ztrátu 
produktivity a kriminalitu 

 

 

PROTI 

 

Příjem do městského rozpočtu přibližně 
55 mil. Kč ročně 

Pracovní příležitosti ve 110 
provozovnách v r. 2019. 

Vzniku černého trhu 

 



Přijatá regulace 

• Regulací hazardu se zabývalo několik koalic vždy s neúplným výsledkem 

• Podoba vyhlášky schválené zastupitelstvem zakazuje provoz technické hry 
na celém území města. 

• Právě technická hra je považována za nejrizikovější formu hraní vzhledem ke 
charakteristikám poutajícím hráče ke hře. 

• Spolupráce města, pomáhajících služeb a odborných společností. 

• Data z materiálů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 

 





Dostupná nabídka služeb pro hráče hazardních her 

Nabídka služeb 

Lidé závislí na hazardu mohou najít pomoc v ústecké ambulanci DRUG OUT 
Klub pro patologické a problémové hráče. 

• Dlouhodobě mezi těmito závislými převažují muži. 

• Průměrný věk klientů je 40 let. 

• Dluhy hráčů se pohybují od 400 do 800 tisíc korun. 

Certifikované preventivní programy rizikového chování WHITE LIGHT z. ú.  



Financování z rozpočtu města 

Poskytnuté dotace 2018 2019 2020 2021 2022 

Organizace Služba  Kč Kč Kč Kč Kč 

DRUG-OUT Klub, z.s. Kontaktní centrum  (4677905) 330 000 249 500 354 649 409 380 180 790 

DRUG-OUT Klub, z.s. Terénní program (7108907) 50 000 204 500 348 496 411 480 366 570 

DRUG-OUT Klub, z.s. Kraj.adiktol.ambul.-děti a dorost -OSP (5587211) 200 000 124 000 77 042 84 300 37 560 

DRUG-OUT Klub, z.s. Ambul. adiktol. služby - OSP (5587211) 50 000 117 500 100 401 82 570 37 430 

WHITE LIGHT I, z.ú. Odborné sociální poradenství (7975725) 70 000 83 500 88 360 99 070 91 520 

WHITE LIGHT I, z.ú. Terapeutická komunita  (7968327)  310 000 273 500  ----------  ----------  ------------ 

WHITE LIGHT I, z.ú. Následná péče  s podpor. bydl. (5291489) 190 000 147 500 133 306 126 270 100 460 

celkem   1 200 000 1 200 000 1 102 254 1 213 070 814 330 



Podpora bydlení 

• Projekt „housing first“ pod vedením Dobrovolnického centra s názvem Bydlím a žiji 
v Ústí nad Labem se zaměřuje na poskytnutí komplexní podpory jednotlivcům a 
rodinám s dětmi v bytové nouzi 

• 171 zmapovaných klientů 
• 14 zabydlených domácností 
• 7 kličkových pracovníků 
• 18 bytů k zabydlení 

• Bytové projekty města v ulici Čelakovského, Hoření a ulici Matiční 
• Náklady přes 40 milionů korun 
• 2 krizové byty 
• 16 sociálních bytů  
• 18 nájemních bytů 
• 100 nových bytů aktuálně projektováno 





Pravidelná setkání školních metodiků prevence, ředitelů 
škol a zástupců města 

Školská prevence 

• Ústí nad Labem je zřizovatelem 19 školských zařízení. 

• Magistrát pro metodiky prevence připravil několik školení a workshopů za účasti 
předních odborníků v oblasti prevence rizikového chování. 

• V době COVID-19 bylo uskutečněno několik on-line programů ve spolupráci s 
WHITE LIGHT z. ú. pro žáky základních škol 

 



Městská policie 

• Městská policie má 154 příslušníků. 

• Podílí se na pomoci lidem bez domova např. ve spolupráci s oblastní charitou  

• Má dvě sanitky pro převoz osob pod vlivem návykových látek. 

• Asistuje a provádí doprovod zdravotníkům. 

 



Témata protidrogové politiky v Ústí nad Labem 

• Stížnosti občanů na distribuci drog v centru města. 
• Otázka koordinace v rámci struktury PČR. Jak dlouho trvá postih trestné 

činnosti v souvislosti s distribucí OPL? 

• Přesun nízkoprahové služby mimo centrum města. 
• Pravidelné téma před komunálními volbami. 

• Výskyt osob pod vlivem návykových látek v centru města. 
• Otázka dalších přístupů v oblasti snižování rizik a přejímání dobré praxe 

ze zahraniční například vznik aplikačních místností. 

 




	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13

