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Financování adiktologických služeb HMP 



Finanční zajištění služeb pro uživatele 
návykových látek  
• Financování služeb pro uživatele drog je v hl. m. Praze zajištěno 

prostřednictvím dotačních řízení hl. m. Prahy 

• od roku 2016: Grantový program hlavního města Prahy pro oblast 
adiktologických služeb a Grantový program hlavního města Prahy 
pro oblast adiktologických služeb pro městské části (do roku 2015: 
"Zdravé město Praha"- II. program pro specializované organizace a III. 
program pro městské části) 

• podpora služeb protidrogové prevence a jejich rozvoj, podpora 
specifických projektů 

• oprávnění žadatelé 

 



Podporovány jsou tyto typy služeb:  

• kontaktní a poradenské služby 

• terénní programy 

• ambulantní a lůžková léčba 

• substituční léčba 

• stacionární programy 

• rezidenční péče v terapeutických komunitách 

• ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných 
pracovních programů) 

• služby pro uživatele ve výkonu trestu odnětí svobody a ve vazbě 

• detoxikace, detoxifikace 

• projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog 
či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti 

 



Druhy financování 

 
 

 

• Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb 
 
• 1 leté granty 
• 4 leté granty (od roku 2006) 

• specifické podmínky (certifikace, kontinuita, podpora ze strany MHMP v minulých 3 letech 
…) 

• možnost každoročního navýšení  
• není podmíněno spoluúčastí na financování  

 
• Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části  
 
• Maximální výše dotace pro městskou část hl. m. Prahy je 70 000 Kč  
• základní podmínky: 

• zřízení funkce protidrogového koordinátora, popř. určení kontaktní osoby 
• použití dotace pouze na tyto typy služeb: léčba, včetně ambulantní léčby, služby HR, 

terapeutické komunity, služby pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody a ve 
vazbě, následná péče a doléčovací programy, substituční léčba, informace, výzkum, 
hodnocení a popř. i jiné služby.  

• není podmíněno spoluúčastí na financování 
 



Výše finančních prostředků na GŘ  
 

GP hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb  

• 2017 - 45 000 000 Kč 

• 2016 - 38 829 000 Kč 

• 2015 - 38 430 000 Kč 

 

GP hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části  

• 2017 – 1 050 000 Kč 

• 2016 - 871 000 Kč 

• 2015 – 747 800 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



Otevření adiktologického centra na Praze 12 (Drop in o.p.s.) 

• 2017 - 1 500 000 Kč z rozpočtu HMP + mimo GŘ z rozpočtu HMP 844 633 Kč na vybavení a 
vybudování monitorovacího, sledovacího a zabezpečovacího systému 

• Nabízené služby:  
• vstupní adiktologické a psychiatrické vyšetření 

• substituční program (II. stupeň) 

• adiktologické poradenství v oblasti návykových nemocí 

• služby pro patologické hráče a nelátkové závislosti 

• preventivní aktivity (pro místní ZŠ a občany) 

• individuální a skupinové poradenství 



NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele 
nealkoholových drog v hl. m. Praze (PROGRESSIVE o.p.s.) 

• Od roku 2004 

• 2016 – nový projekt TP„PARTYHARMreduction“ 

• Cykloterén BIKE STREET 



Děkuji za pozornost. 

Mgr. Veronika Hamplová 
veronika.hamplova@praha.eu 


