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Program 
Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni 

dne 19. června 2017 
v Lichtenštejnském paláci v Praze  

 

09:00 – 09:30  Registrace účastníků         

09:30 – 09:40  Zahájení konference 
Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

09:40 – 10:30   Integrovaná protidrogová politika 

Aktuální vývoj v protidrogové politice  
Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

   Užívání návykových látek a jejich zdravotní a společenské dopady 
Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy 
a závislosti  

Diskuze 

10:30 – 10:45   Přestávka na kávu 

10:45 – 12:30   Aktuální otázky protidrogové politiky 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
Lenka Kostelecká, Odbor zdravotních služeb, Ministerstvo 
zdravotnictví 

Novela zákona o sociálních službách 
Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, Odbor 
sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí 
 
Zákon o hazardních hrách a doporučovaná opatření na místní 
úrovni v oblasti hazardu 
Richard Boka, Státní dozor nad hazardními hrami, Ministerstvo financí 

Systém prevence a kvalita v prevenci 
Vladimír Sklenář, oddělení institucionální výchovy a prevence, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Diskuze 

12:30 – 13:15   Přestávka na oběd 
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13:15 – 14:45   Protidrogová politika na místní úrovni 

Vertikální koordinace protidrogové politiky 
Lucia Kiššová, vedoucí Oddělení koordinace a financování 
protidrogové politiky, sekretariát RVKPP 

Místní protidrogoví koordinátoři a spolupráce s krajem 
(příklad Jihočeského kraje) 
Marek Nerud, krajský protidrogový koordinátor, Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Příklady spolupráce na místní úrovni ze zahraničí  
David Pešek, vedoucí kontaktního centra, SANANIM, z. ú. 

Krátká sdělení příkladů praxe z jednotlivých obcí a kazuistiky 

Praha – Michala Hánová a Veronika Hamplová: Spolupráce v rámci 
Prahy se službami a policií 

Blatná – Kateřina Malečková, starostka města: Koncepce prevence 
kriminality města Blatná 

14:45 – 15:00  Technická přestávka 

15:00 – 16:00 Panelová diskuze: realita poskytování služeb na místní úrovni 

 Moderuje: Lucia Kiššová, vedoucí oddělení koordinace a financování, 
sekretariát RVKPP 

Jiří Richter, místopředseda Rady, Asociace nestátních organizací 
Pohled neziskových organizací na realizaci protidrogové politiky na 
místní úrovni  

Jakub Minařík, zástupce výboru SNN ČLS JEP 
Pohled zdravotních služeb na realizaci protidrogové politiky na místní 
úrovni  

Martina Nováková, předsedkyně výboru sociálního, Moravskoslezský 
kraj 
Pohled zástupce volených orgánů na realizaci protidrogové politiky na 
místní úrovni  

Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy  
v letech 1996 - 2016 
Pohled kraje na realizaci místní protidrogové politiky a spolupráci 
služeb  

David Pěntka, místní protidrogový koordinátor, Orlová 
Pohled města na realizaci místní protidrogové politiky a spolupráci 
služeb 

16:00   Závěr konference 


