Akční plán
realizace Národní strategie protidrogové politiky

na období 2007-2009

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

ÚVOD
Základním a klíčovým strategickým dokumentem protidrogové politiky vlády ČR je Národní
strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 (dále Národní strategie), kterou vláda
schválila dne 20. prosince 2005 1. Vláda České republiky v něm pro dané období, definuje:
a) základní východiska, směry a odpovědnosti subjektů při řešení problému drog;
b) hlavní dva cíle na období 2005-2009 zajišťující vyvážený přístup v řešení
problematiky drog:
 potírat organizovaný zločin zapojený do nezákonného nakládání s drogami a
vymáhat dodržování zákonů ve vztahu k distribuci legálních drog;
 snížit užívání všech typů drog a potencionální rizika a škody, které mohou
jednotlivcům a společnosti v důsledku jejich užívání nastat;
c) šest specifických cílů, které hlavní cíle rozvádějí, a sedm cílů technickoorganizačních, které zajišťují jejich dosažení (viz tabulka níže).
Základním implementačním nástrojem realizace Národní strategie je Akční plán realizace
Národní strategie protidrogové politiky (dále Akční plán), které ji na dané období detailněji
rozvíjí. Akční plán definuje v základních oblastech určených strategii konkrétní cíle, jednotlivé
činnosti k naplnění těchto cílů, určuje odpovědnosti subjektů s časovými termíny a definuje
ukazatele plnění. Současná Národní strategie se realizuje prostřednictvím dvou Akčních
plánů:
•

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2005-2006

•

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2007-2009

Naplňování specifických a technicko-organizačních cílů Národní strategie je zajišťováno
v sedmi oblastech Akčního plánu (Primární prevence, Léčba a následná péče, Snižování
rizik, Snižování nabídky a prosazování práva, Koordinace a financování, Informace, výzkum
a hodnocení, Mezinárodní spolupráce):
Specifické cíle
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Oblasti Akčního plánu

1. Stabilizovat případně snížit počet problémových uživatelů
drog

Léčba a následná péče

2. Zastavit nárůst experimentálního a příležitostného užívání
legálních a nelegálních drog

Primární prevence

3. Stabilizovat případně snížit spotřebu legálních a
nelegálních drog ve společnosti, zejména mezi nezletilými
mladými lidmi

Primární prevence

4. Snížit potenciální rizika užívání všech typů drog a
ekonomické, zdravotní a sociální dopady jejich užívání na
jedince a společnost

Snižování rizik

5. Zvyšovat kvalitu života uživatelů všech typů drog, jejich
rodičů a blízkých prostřednictvím zajištění dostupnosti
kvalitních služeb léčby a resocializace

Léčba a následná péče

6. Snížit dostupnost legálních a nelegálních drog pro obecnou
populaci a zejména pro nezletilé mladé lidi prostřednictvím
efektivnějšího využívání existujících legislativních a
institucionálních nástrojů

Snižování nabídky a prosazování práva

Usnesení vlády č. 1305/2004
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Primární prevence
Informace, výzkum a hodnocení

Léčba a následná péče

Léčba a následná péče

Technicko-organizační cíle

Oblasti Akčního plánu

7. Zefektivnit a zprůhlednit financování jednotlivých strategií a
opatření protidrogové politiky na základě identifikovaných
potřeb a jejich prokázané efektivity

Koordinace a financování

8. Vytvořit dostatečnou zákonnou oporu protidrogové politiky,
zkvalitnit její stávající systém a vybudovat funkční a
přehlednou strukturu založenou na efektivní koordinaci
aktivit zapojených subjektů na všech úrovních s jasně
definovanými a rozdělenými povinnostmi a kompetencemi;

Koordinace a financování

9. Navrhnout a zavést do praxe flexibilní model všestranné
komunikace a stanovit kompetence zúčastněných subjektů,
aby byly veřejnosti poskytovány komplexní, objektivní,
spolehlivé a vyvážené informace o užívání drog, jeho
dopadech a o realizovaných opatřeních

Informace, výzkum a hodnocení

10. Plně se zapojovat do mezinárodní spolupráce a zajišťovat
aktivní účast zástupců ČR v procesech harmonizace
protidrogové politiky s ostatními zeměmi Evropské unie.

Koordinace a financování

11. Důsledně uplatňovat výzkumem ověřené postupy při
vyhodnocování účinnosti opatření ve všech oblastech
protidrogové politiky a aplikovat poznatky z evaluací v praxi

Informace, výzkum a hodnocení

Informace, výzkum a hodnocení

Informace, výzkum a hodnocení

Mezinárodní spolupráce

V každé oblasti Akčního plánu jsou specifikovány cíle a definovány činnosti k jejich realizaci.
Obsah i struktura Akčního plánu splňuje následující kritéria:








uskutečnitelnost cílů;
efektivita z hlediska vynaložených nákladů;
přímý vztah k naplnění jednoho z hlavních cílů Národní strategie;
založení na odborných poznatcích;
konkrétní formulace jednotlivých činností,
stanovení odpovědnost a termínu realizace;
hodnotitelnost výstupů na základě stanovených ukazatelů.

Akční plán vychází z podkladů, které pro jednotlivé oblasti protidrogové politiky ČR
zpracovateli (Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky) předložili ministři resortů a byl
připravován v úzké součinnosti se zástupci krajů a odborné veřejnosti (nestátních
neziskových organizací, vysokých škol a odborných společností).
Gesce členů vlády za zpracování a realizaci Akčního plánu a spolupracující subjekty jsou
uvedeny v následující tabulce (problematika legálních drog je obsažena v jednotlivých
oblastech protidrogové politiky):
Gestor

Oblast protidrogové
politiky

Spolupracující subjekty

ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy

Primární prevence

MV,MO, MPSV, MZ,
sekretariát RVKPP,

ministr zdravotnictví

Léčba a následná péče

MPSV, MS, MŠMT, sekretariát
RVKPP

ministr zdravotnictví

Snižování rizik

MPSV, MS, sekretariát RVKPP

ministr vnitra a ministr financí

Snižování nabídky drog a
vymáhání práva

MS, Mze, sekretariát RVKPP,

výkonný místopředseda RVKPP

Koordinace a financování

MV, MZ, MPSV, MŠMT, MZV,
MS, MO, MF, MZe

výkonný místopředseda RVKPP

Informace, výzkum a

MV, MZ, MPSV, MŠMT, MZV,
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ministr zahraničních věcí

hodnocení

MS, MO

Mezinárodní spolupráce

MV, MZ, MPSV, MŠMT, MS,
MO, sekretariát RVKPP

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009 byl
zpracován v souladu se schválenou Národní strategii protidrogové politiky na období 20052009 a provedenou evaluací předchozího Akčního plánu na období 2005-2006 (Hodnocení
Akčního plánu (2005-2006) je shrnuto v Souhrnné zprávě o splnění Akčního plánu realizace
Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006 2). Akční plán realizace Národní
strategie protidrogové politiky na období 2007-2009 byl schválen usnesením vlády č. 845 ze
dne 25. července 2007.

2

Usnesení vlády č. 442/2007
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SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ HODNOCENÍ PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU ZA OBDOBÍ 2005 - 2006
V únoru roku 2007 bylo provedeno celkové vyhodnocení splnění úkolů Akčního plánu za
období 2005 -2006. Jednalo se celkem o 144 úkolů, které Akční plán obsahuje. Z těchto 144
úkolů bylo 105 (73%) splněno, 7 (5%) bylo částečně splněno, nesplněno bylo 28 (19%) a o 4
úkolech (3%) nebyla podána dostatečná informace.
K nejvýznamnějším úkolům, které se podařilo zabezpečit v období 2005 - 2006 patří:
-

Schválení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, který mimo jiné definuje zodpovědnosti v oblasti zabezpečení protidrogové
politiky orgány statní správy a samosprávy a poprvé v dějinách ČR definuje základní
typy služeb pro uživatele drog.

-

Schválení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky
poskytování pomoci osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních
služeb. Zákon definuje základní typy sociálních služeb pro uživatele drog.

-

Spuštění systému Certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na
návykových látkách a zohlednění certifikovaných programů v dotačním řízení.

-

Spuštění systému Certifikací odborné způsobilosti služeb programů specifické primární
prevence.

-

Schválení Pravidel pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu na
protidrogovou politiku přijatých usnesením vlády č. 300/2005.

Nejlépe zajištěnou oblastí Akčního plánu na období 2005-2006 byla mezinárodní spolupráce,
kde bylo splněno 100% úkolů, dále následují oblast koordinace a financování, kde bylo
splněno 89% úkolů a oblast informace-výzkum-hodnocení, kde bylo splněno 87% úkolů.
Nejmenší počet splněných úkolů zaznamenala oblast léčby a následné péče 44% a primární
prevence 58%.
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Seznam zkratek:
A.N.O.

Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových
závislostí

AP

Akční plán

CND

Komise OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs)

ČLK

Česká lékařská komora

ČŠI

Česká školní inspekce

EDDRA

Výměnný informační systém o intervencích na snižování poptávky po
drogách (Exchange on Drug Demand Reduction Action)

EMCDDA

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

ESPAD

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (European School Survey
Project on Alcohol and Other Drugs)

EU

Evropská unie

EWS

Systém včasného varování (Early Warning System)

GŘC

Generální ředitelství cel

GŘVS

Generální ředitelství vězeňské služby

HDG

Horizontální pracovní skupina pro problematiku drog (Horizontal Drugs
Group)

HIV

Virus způsobující selhání lidské imunity

HR

Harm reduction

IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

IPPP

Institut pedagogicko-psychologického poradenství

IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

KPK

Krajští protidrogoví koordinátoři

MF

Ministerstvo financí ČR

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MO

Ministerstvo obrany ČR

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MS

Ministerstvo spravedlnosti ČR

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV

Ministerstvo vnitra ČR

MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

NAPDIS

Národní akční plán drogového informačního systému

NCTS

Nový elektronický tranzitní systém (New Computerised Transit System)

NMS

Národní monitorovací středisko

NNO

Nevládní neziskové organizace
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NPC

Národní protidrogová centrála

OPL

Omamné a psychotropní látky

OSN

Organizace spojených národů

PMS ČR

Probační a mediační služba ČR

PP

Primární prevence

RKS

Resortní koordinační skupina

RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

RVNM

Rada vlády pro národnostní menšiny

RVZRK

Rada vlády pro záležitosti romské komunity

SNN ČLS JEP Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně
ÚV ČR

Úřad vlády České republiky

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky

VHB

Virová hepatitida typu B

VHC

Virová hepatitida typu C

VZR

Výbor zástupců resortů
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I. Primární prevence
Cíl
1. Fungující a účinná
koordinace primární prevence
rizikového chování s jasně
vymezenými kompetencemi
subjektů

2. Dostupné, kvalitní a
efektivní programy primární
prevence

Činnost
1.1. Koordinovaná podpora a rozvoj
programů, které zajišťují specifickou
primární prevenci

Termín
Průběžně

Zodpovídá
MŠMT, RVKPP,
MPSV, MZ, MV, MO,
IPPP ve spolupráci
s kraji, A.N.O.

Ukazatel
Počet a přehled finančně
podpořených programů
Počet účastníků programů
Výše finančních prostředků pro tyto
programy

1.2. Pravidelná jednání „Pracovní
skupiny specifické primární
prevence rizikového chování“

Průběžně

Plán činnosti pracovní skupiny
Zápisy z jednání pracovní skupiny
Návrhy systémových opatření
v primární prevenci

1.3. Metodická a koordinační
setkání v systému vertikální
spolupráce MŠMT s kraji v oblasti
primární prevence (krajští školští
koordinátoři prevence, krajští
protidrogoví koordinátoři, metodici
prevence a zástupci ČŠI)
1.4. Vypracovat a zveřejnit
terminologickou příručku „Vybrané
pojmy z oblasti primární prevence“
2.1. Vytvořit Standardy specifické
primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže

Nejméně 3x
ročně

MŠMT, RVKPP,
MPSV, MZ, MV, MO,
MPO, IPPP, IKSP ve
spolupráci s kraji,
A.N.O.
MŠMT ve spolupráci
s RVKPP a kraji

MŠMT ve spolupráci
s RVKPP, MPSV, MZ,
MV, MO, MS
MŠMT ve spolupráci s
RVKPP, MPSV, MZ,
MV, MO, IPPP, A.N.O.
a kraji
RVKPP ve spolupráci
s MŠMT, MHMP a
NNO

Zveřejněná příručka na webových
stránkách MŠMT

MŠMT ve spolupráci
s RVKPP, MV

Zveřejněný manuál dobré praxe na
webových stránkách MŠMT

31.10.2007

31.3.2008

2.2. Pilotní ověření kvality programů
specifické primární prevence
rizikového chování v Praze

31.12.2007

2.3. Vytvořit novou verzi Manuálu
dobré praxe primární prevence

31.12.2007
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Vypracovaný program vertikální
spolupráce s časovým
harmonogramem
Zápisy z metodických a koordinačních
porad

Zveřejněné „Standardy specifické
primární prevence“ na webových
stránkách MŠMT
Závěrečná zpráva z pilotního ověření
kvality programů specifické primární
prevence

31.12.2007

MŠMT ve spolupráci
s IPPP

Veřejně přístupný rejstřík
certifikovaných programů

31.12.2008

MŠMT, MV ve
spolupráci s kraji a
dalšími zřizovateli škol

Aktualizace metodických pokynů
MŠMT
Metodický pokyn MV
Manuál pro předkladatele projektů
Semináře pro krajské metodiky
prevence
Informace školám o certifikovaných
službách prostřednictvím krajů,
webových stránek apod.

2.6. Podporovat proces certifikací
programů primární prevence jako
nástroje zvyšování kvality

31.12.2008

MŠMT ve spolupráci s
IPPP

Vypracovaný program školení
Počet školení a účastníků na nich
Počet podpořených certifikovaných
programů od 1.1.2009 v rejstříku

3.1. Průběžně vzdělávat
pedagogické pracovníky v
zařízeních pro výkon ústavní a
ochranné výchovy v oblasti
rizikových forem chování
s důrazem na problematiku užívání
návykových látek

31.12.2009

MŠMT ve spolupráci s
IPPP

Vypracovaný program vzdělávání
Počet proškolených pedagogů
pracujících v těchto zařízeních
Zveřejněná hodnotící zpráva

2.4. Vytvořit a vést rejstřík
certifikovaných programů specifické
primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže
2.5. Vytvořit předpoklady pro
realizaci certifikovaných programů
primární prevence ve školách a
školských zařízeních

3. Dostupné programy cílené
primární prevence a včasné
intervence zaměřené
na nejvíce ohrožené cílové
skupiny
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3.2. Pracovní seminář pro
pedagogické pracovníky dětských
domovů se školou, diagnostických
ústavů a výchovných ústavů
v oblasti rizikových forem chování
s důrazem na problematiku užívání
návykových látek
a) dvoudenní speciální seminář
b) nabídka dalších vzdělávacích
programů prostřednictvím IPPP
3.3. Informovat zřizovatele dětských
domovů v problematice prevence
rizikového chování dětí a mládeže
s důrazem na problematiku užívání
návykových látek
a) dvoudenní speciální seminář
b) nabídka dalších vzdělávacích
programů prostřednictvím IPPP
3.4. Připravit a ověřit specifické
přístupy prevence v zařízeních pro
ústavní a ochrannou výchovu
3.5. Podpora realizace
preventivních a kontrolních aktivit u
rizikových profesních skupin
v oblasti užívání
návykových látek
3.6. Vyhlašovat, podporovat,
financovat a monitorovat programy
primární prevence užívání
návykových látek pro rizikové
profesní skupiny na základě
provedené analýzy

MŠMT ve spolupráci s
IPPP

Vytvořený program semináře
Písemně zpracované výstupy ze
seminářů
Nabídka vzdělávacích programů IPPP

MŠMT ve spolupráci s
IPPP

Vypracovaný program semináře
Počet proškolených zástupců
zřizovatelů
Zveřejněná hodnotící zpráva ze
semináře
Nabídka vzdělávacích programů IPPP

31.12.2008

MŠMT

Rozšíření manuálu dobré praxe

31.3.2008

RVKPP ve spolupráci s
MZ, MPSV, MŠMT,
MO, MV, MPO

Definování rizikových skupin
Průzkum dostupných dat
Přehled navržených opatření

30.6.2008

MŠMT, MO, MV

Nabídka programů pro rizikové
profesní skupiny
Přehled realizovaných programů a
vynaložených finančních prostředků

a)
30.10.2007
b) Průběžně

a)
31.10.2007
b) Průběžně
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4. Jednotný sběr dat v oblasti
primární prevence

5. Účinná právní opatření
v oblasti primární prevence
rizikového chování

MŠMT (ve spolupráci
s IPPP a ČŠI), RVKPP,
ve spolupráci s MV,
MPSV, MZ, MO,
A.N.O., NNO a kraji
MŠMT ve spolupráci
s kraji a RVKPP

Zveřejněný přehled a definice výkonů

31.12.2008

MŠMT, MS ve
spolupráci s MZ, MV a
MPSV

Provedená analýza právních předpisů
Identifikované problémové oblasti
právní úpravy primární prevence

31.12.2009

MŠMT

Právní a systémové zakotvení
uvedených pracovních pozic

4.1. Definovat základní výkony pro
sběr dat v oblasti primární prevence
rizikového chování

31.12.2007

4.2. Dotazníková šetření mezi
pedagogickými pracovníky
zaměřená na prevenci rizikových
forem chování
5.1. Analyzovat současnou platnou
právní úpravu (předpisy) v oblasti
primární prevence

31.12.2009

5.2. Vymezit pracovní pozice a
kompetence školního metodika
prevence, metodika prevence a
krajského školského koordinátora
prevence v právní úpravě
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Závěrečná zpráva ze šetření

II. Léčba a následná péče
Cíl
6. Dostupná, kvalitní a
provázaná síť léčby a
následné péče pro uživatele
legálních i nelegálních drog

Činnost

Termín

Ukazatel

MZ, RVKPP, MPSV,
MS, MV ve spolupráci
s kraji, obcemi, se SNN
ČLS JEP, zdravotními
pojišťovnami a A.N.O.
MZ ve spolupráci
se SNN ČLS JEP,
RVKPP, MPSV,
MŠMT, MV a
zdravotními
pojišťovnami

Počet a přehled finančně
podpořených programů
Výše finančních prostředků pro tyto
programy

1.1.2009

MZ ve spolupráci
s odbornou společností
a pojišťovnami

Vydání vyhlášky

31.8.2008

MPSV ve spolupráci
s kraji a obcemi

Vydané metodické příručky
Počet komunitních plánů obcí a krajů
obsahující sociální služby pro
uživatele drog (alespoň 200 obcí do
konce roku 2008 a všech 14 krajů)

31.7.2008

MZ ve spolupráci s
se SNN ČLS JEP a
zdravotními
pojišťovnami

Vytvoření podmínek a iniciace diskuse
nad vytvořením pracovišť

6.1. Koordinovaná podpora a rozvoj
programů léčby a následné péče

Průběžně

6.2. Příprava metodického pokynu
(v návaznosti na zákonu 379/2005
Sb.), který upravuje specifické
podmínky poskytování typů odborné
péče u osob závislých na
tabákových výrobcích, alkoholu
nebo jiných návykových látkách ve
zdravotnických i nezdravotnických
zařízeních, které speciální úpravu
vyžadují
6.3. Stanovit minimální personální a
věcné požadavky pro obor
návykové látky do připravované
vyhlášky o personálním a věcném
vybavení zdravotnických zařízení
6.4. Metodická podpora plánování
sociálních služeb, včetně těch pro
uživatele drog, na regionální a
místní úrovni

1.1.2009

6.5. Příprava nového systému
ustanovování specializovaných
pracovišť (včetně pracovišť pro
substituční léčbu) a iniciace
metodického upravení jejich funkce

Zodpovídá
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Vydání metodického pokynu

7. Komplexní znalosti
zdravotnických i
nezdravotnických pracovníků
o rizicích, prevenci, léčbě a
následné péči závislostí

6.6. Zajistit plnou úhradu alespoň
jednoho substitučního přípravku
systémovým způsobem
6.7. Spuštění a zajištění provozu
elektronického registru substituční
léčby, analýza přínosů registru a
v návaznosti na to další opatření

31.12.2008

MZ

Hrazený a dostupný substituční
přípravek

31.7.2007

MZ ve spolupráci s
ÚZIS

Funkční elektronický registr
substituční léčby
Vyhodnocení efektivity – předložení
informace

6.8. Vytvořit standard pro léčbu
virových hepatitid u uživatelů drog a
následně se standardem seznámit
lékaře

31.5.2008

Vypracovaný standard a jeho
uveřejnění ve Věstníku MZ formou
doporučení

7.1. Podpora vzdělávaní
ambulantních lékařů (praktických
lékařů, psychiatrů atd.) v substituční
léčbě včetně osvědčení, které
opravňuje tuto léčbu provádět
7.2. Zmapování stavu pregraduální
výuky a specializačního vzdělávání
o problematice závislostí v rámci
studia lékařů a zdravotnických
pracovníků, podpora rozšíření
7.3. Zohlednit specifika oboru
návykové látky při revizi odborností
v příloze zákona č.95/2004 Sb.

Průběžně

SNN ČLS JEP ve
spolupráci Českou
hepatologickou
společností,
zdravotními
pojišťovnami a MZ
SNN ve spolupráci
s MZ, IPVZ a dalšími
odbornými lékařskými
společnostmi

31.12.2008

MZ a MŠMT (ve
spolupráci s ČŠI) a ve
spolupráci s fakultami a
zřizovateli škol

Zpráva o stavu pro RVKPP včetně
doporučení na podporu rozšíření
výuky

31.12.2008

MZ ve spolupráci se
SNN

Zpráva o stavu pro RVKPP

31.3.2008
30.6.2008

MZ

Novela zákona 96/2004 Sb
Prováděcí vyhláška k zákonu

7.4. Legislativní ukotvení nové
zdravotnické profese – adiktologa

31.7.2008
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Program vzdělávání
Počet vzdělávacích akcí pro
ambulantní lékaře
Počet vydaných osvědčení

8. Dostupná a kvalitní léčba
pro uživatele drog ve
věznicích

8.1. Vybudování nových kapacit a
podpora stávající činnosti
terapeutických center pro uživatele
drog

31.12.2009

MS (GŘVS)

Provoz centra pro léčbu vězňů se
závislostí na návykových látkách.
Počet osob zařazených do léčby
centra
Metodika práce centra

8.2. Zachování bezdrogových zón
se současným spektrem jejich
fungování

31.12.2009

MS (GŘVS)

Počet zařazených vězňů
Počet pozitivních nálezů
Popis a vymezení spektra
bezdrogových zón

8.3. Poskytování substituční léčby
ve věznicích

Průběžně

MS (GŘVS)

Počet a přehled věznic poskytujících
substituční léčbu
Počet osob v substituční léčbě

8.4. Spolupráce Vězeňské služby při
poskytovaní služeb NNO ve
věznicích včetně financování

Průběžně

MS (GŘVS) ve
spolupráci s NNO

Počet věznic využívajících služeb
NNO
Dotační program MS pro NNO

8.5. Zajištění následné péče ve
spolupráci s NNO a vzájemná
informovanost o využití služeb

Průběžně

MS ve spolupráci s
NNO

Počet vězňů využívajících služeb
NNO
Počet osob v kontaktu se zařízeními
následné péče po ukončení výkonu
trestu

8.6. Efektivní využívání stávajících
kapacit ochranné i dobrovolné léčby
ve vězení
8.7. Zvýšení kapacity pro
ochrannou i dobrovolnou léčbu ve
vězení, která probíhá na
specializovaných odděleních

Průběžně

MS (GŘVS)

Počet zahájených a dokončených
léčeb a jejich srovnání

31.12.2009

MS (GŘVS)

Počet a lokalizace věznic se
speciálním oddělením a srovnání se
stavem v roce 2007
Počet míst ve specializovaných
odděleních
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8.8. Zpracování metodiky opatření u
osob s pozitivním nálezem alkoholu
a OPL při nástupu do vazby či
výkonu trestu nebo v průběhu vazby
či výkonu trestu
8.9. Vzdělávání v oblasti drogových
závislostí pro pracovníky Vězeňské
Služby ČR, kteří jsou klíčovými
osobami v preventivním působení
v oblasti drog na vězněné osoby,
včetně zajištění odborných stáží a
externí supervize

9. Stanovení vhodné indikace
klientů k typu péče

31.12.2008

MS (GŘVS)

Metodika práce s osobami pozitivně
testovanými na alkohol a OPL ve
věznicích

Průběžně

MS (GŘVS)

Popis vzdělávacího kursu (obsah a
rozsah)
Počet proškolených pracovníků
Počet věznic s proškolenými
pracovníky
Počet odborných stáží
Počet supervidovaných pracovníků

MS (GŘVS)

Počet osob, které je nutno zařadit do
psychosociálního výcviku
Počet odborných zaměstnanců
zařazených do výcviku
Výše finančních prostředků určených
k realizaci tohoto výcviku

RVKPP ve spolupráci
s MZ, MPSV, A.N.O. a
vysokými školami

Odborná zpráva

RVKPP ve spolupráci
s MZ, MPSV, A.N.O. a
vysokými školami

Zveřejněný manuál indikace

8.10. Zmapování potřeby
31.12.2008
psychosociálního výcviku pro
odborné zaměstnance Vězeňské
služby ČR, kteří jsou v kontaktu
s odsouzenými jedinci v oblasti
drogové problematiky a zajištění
finančních prostředků k realizaci
tohoto výcviku.
9.1. Zmapovat a popsat indikaci
31.12.2009
klientů, průběh léčby, její ukončení a
předávání klientů do dalších typů
služeb
9.2. Vytvořit manuál indikace pro
31.12.2009
jednotlivé typy léčby (včetně
duálních diagnóz)
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III. Snižování rizik
Cíl

Činnost

Termín

10. Snižování rizik
zdravotních poškození
souvisejících s užíváním drog

10.1. Koordinovaná podpora a
rozvoj programů, které zajišťují
poradenství, vzdělávání a motivační
trénink uživatelů drog v prevenci
předávkování a infekčních
onemocnění a které je mohou
ovlivňovat směrem k bezpečnějšímu
životnímu stylu, léčbě, abstinenci.

Průběžně

RVKPP ve spolupráci
s MZ, MS, MV a MPSV

Počet programů pro problémové
uživatele drog
Počet uživatelů drog (z toho počet
"prvokontaktů"), kteří využili jejich
služeb
Počet uživatelů drog, kterým byla
těmito programy zprostředkována
léčba
Odhad podílu uživatelů drog
v kontaktu s pomáhajícími institucemi

10.2. Podpora regionální
dostupnosti výměnných programů
jehel a stříkaček za základě
identifikovaných potřeb

Průběžně

RVKPP ve spolupráci
s MZ, kraji, obcemi a
NNO

Počet výměnných programů a jejich
rozložení v regionech s ohledem na
drogovou situaci v regionech
Počet vyměněných stříkaček a jehel
Počet osob zapojených do
výměnných programů
Počet výkonů ve výměnných
programech
Celoživotní prevalence sdílení jehel
Sdílení jehel v posledním roce
Podíl nikdy nesdílejících
Výroční zprávy krajů
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Zodpovídá

Ukazatel

11. Snižování rizik spjatých
s užíváním konopných látek,
syntetických drog užívaných

10.3. Informovat pracovníky lékáren
o možnostech zapojení se do
preventivních opatření; identifikace
„rizikových receptů“ a realizace
dalších opatření s tím souvisejících

31.12.2007

MZ ve spolupráci
s RVKPP, Českou
lékárnickou komorou,
orgány činnými
v trestním řízení a kraji

Odhad počtu prodaných injekčních
stříkaček typických pro aplikaci drog
Informační materiál vydaný pro
potřeby lékáren
Sledování počtu zachycených
„rizikových receptů“
Metodický pokyn upravující
doporučený postup v případě
zadržení „rizikového receptu“

10.4. Vytvářet legislativní i
nelegislativní opatření odstraňující
případné bariéry vstupu a
nadbytečné regulacei testování
uživatelů drog na VHC a HIV formou
rychlého testu

31.12.2009

MZ ve spolupráci s
RVKPP

Analýza legislativních a
nelegislativních podmínek, které musí
výrobce splnit před vstupem do ČR
Odstranění eventuálních bariér vstupu
dle výsledků analýzy

10.5. Spolupráce nízkoprahových
služeb a zdravotních ústavů
v oblasti monitorování a prevence
infekčních onemocnění v populaci
injekčních uživatelů drog

Průběžně

RVKPP, MZ ve
spolupráci s NNO

Počet a kvalita společných výstupů
(semináře, vzdělávací akce,
publikace)
Počet klientů referovaných
z drogových služeb

10.6. Zřízení modelového pracoviště
pro léčbu somatických komplikací u
uživatelů drog

31.12.2009

MHMP ve spolupráci
s RVKPP, MZ,
odbornými společnostmi
a zdravotními
pojišťovnami

Vznik modelového pracoviště pro
léčbu somatických komplikací u
uživatelů drog
Počet klientů, kteří využívají služeb
centra

11.1. Podpora aktivit snižování rizik
na tanečních akcích

31.12.2008

RVKPP ve spolupráci s
A.N.O.

Metodika snižování rizik na tanečních
akcích
Zpráva o aktivitách
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na taneční scéně, těkavých
látek a alkoholu a spojených
s jiným návykovým chováním

12. Snižování rizik sociální
exkluze

11.2. Informační aktivity zaměřené
na rekreační uživatele tanečních
drog, na uživatele konopných drog,
na problematiku zneužívání
psychoaktivních léků a alkoholu a
na nový trend užívání kokainu a
cracku v ČR
11.3. Rozvoj poradenství pro
uživatele těkavých látek,
konopných drog, pro osoby
zneužívající psychoaktivní léky,
alkohol, kokain a crack a jejich
rodiny
11.4. Podpora vzdělávání
pracovníků harm reduction služeb
především v oblasti motivační práce
s klienty, seznámení s metodikami
týkajícími se konopných drog,
těkavých látek, psychoaktivních
léků, kokainu a cracku a alkoholu
11.5. Zmapování možností
snižování rizik patologického
hráčství
12.1. Podpora sociálně právního
poradenství pro uživatele drog a
vzdělávání pracovníků drogových
služeb v této oblasti
12.2. Rozvoj spolupráce drogových
služeb s Probační a mediační
službou ČR

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci
s MZ, SNN ČLS JEP a
A.N.O.

Webové stránky
Sebehodnotící program
Informace na webových stránkách,
pravidelně aktualizované informace
zasílané drogovým zařízením

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci
s MZ, SNN ČLS JEP a
A.N.O.

Metodika poradenství pro uživatele
těkavých látek, alkoholu, konopných
drog a psychoaktivních léků včetně
metodiky zhodnocení závažnosti
problému s užíváním těchto látek

Průběžně

RVKPP ve spolupráci
s MZ, SNN ČLS JEP a
A.N.O.

Počet akcí
Počet proškolených účastníků

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci
s MZ, SNN ČLS JEP a
A.N.O.

Vytvořená pracovní skupina pro
problematiku patologického hráčství
Zpráva o aktivitách

Průběžně

RVKPP ve spolupráci s
A.N.O.

Počet akcí
Počet proškolených účastníků

31.12.2008

MS ve spolupráci
s RVKPP a A.N.O.

Počet a kvalita společných výstupů
(publikace, semináře, vzdělávací
akce)
Přehled resocializačních programů
PMS ČR
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13. Snížení počtu injekčních
uživatelů drog

13.1. Podpora programů, které
vzdělávají uživatele drog
v bezpečnějších způsobech užívání,
provádějí k tomu určený motivační
trénink a poskytují materiál k méně
rizikovým způsobům aplikace

Průběžně

RVKPP a MZ ve
spolupráci s kraji

Počet programů pro injekční uživatele
drog a jejich kapacita
Počet injekčních uživatelů drog (z
toho počet "prvokontaktů"), kteří
využili jejich služeb
Odhad podílu injekčních uživatelů
drog v kontaktu se službami HR

14. Snižování rizik u
specifických skupin uživatelů
drog (např. u etnických
menšin, (i)migrantů, uživatelů
drog ve věznicích apod.)

14.1. Analýza situace v oblasti
užívání drog ve věznicích a
vypracování příslušných opatření na
základě výsledků analýzy

31.12.2009

MS ve spolupráci
s RVKPP a A.N.O.

Odhady počtu injekčních uživatelů
v ČR
Podíl injekčních uživatelů mezi
problémovými uživateli drog
Počet programů pro uživatele

14.2. Podpora vzdělávání
pracovníků harm reduction
programů v oblasti práce s cizinci

31.12.2008

RVKPP ve spolupráci
s RVNM a MPSV

Počet akcí
Počet proškolených účastníků

14.3. Monitorování, prevence a
podpora dostupnosti léčby HIV a
VHB, VHC ve skupině uživatelů
drog z etnických menšin a cizinců

Průběžně

RVKPP, MZ ve
spolupráci s RVNM,
RVZRK, MPSV, MF a
s pojišťovnami

Počet zařízení poskytujících testování
na infekční nemoci dostupné
specifickým skupinám uživatelů drog
Počet provedených testů podle typu
testu a infekčních nemocí
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IV. Snižování nabídky a prosazování práva
Cíl

Činnost

Termín

Zodpovídá

Ukazatel

15. Omezení zneužívání
léčivých přípravků
k nedovolené výrobě
metamfetaminu (pervitinu)

15.1. Stanovení opatření ke snížení
rizika zneužívání volně prodejných
léčiv obsahujících pseudoefedrin

31.10.2008

MZ ve spolupráci s MV,
Českou lékárnickou
komorou a RVKPP

Zřízení pracovní skupiny zástupců
MV, Policie ČR, MZ, Státního ústavu
pro kontrolu léčiv, České lékárnické
komory, sekretariátu RVKPP,
případně dalších odborníků (říjen
2007)
Předložení návrhu legislativních a
jiných opatření vládě ČR

15.2. Omezení volné dostupnosti
dalších látek používaných při výrobě
metamfetaminu

31.10.2008

MV ve spolupráci s MZ,
MPO, MS a RVKPP

Zřízení pracovní skupiny zástupců
MV, Policie ČR, MZ, MPO,
sekretariátu RVKPP, případně dalších
odborníků (říjen 2007)
Předložení návrhu legislativních a
jiných opatření vládě ČR

16.1. Vypracování návrhu
doporučených hodnot pro
posuzování znaků „množství větší
než malé“ a „ve větším rozsahu“
skutkových podstat podle § 187a
odst. 1 a 2 trestního zákona pro
omamné a psychotropní látky, které
dosud nejsou uvedené v pokynu
obecné povahy Nejvyššího státní
zástupce č. 2/2006

30.6.2009

MV ve spolupráci s MS
a RVKPP

Zřízení expertní pracovní skupiny
zástupců MV, MS, Policie ČR,
sekretariátu RVKPP a dalších
odborníků (říjen 2007)
Vypracování návrhu orientačních
hodnot pro „množství větší než malé“
a „ve větším rozsahu“ ke schválení
RVKPP (do 30. 6. 2009)

16. Účinnější postih
nedovoleného obchodu s
OPL
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17. Snížení užívání drog
účastníky silničního provozu

18. Snížení dostupnosti
alkoholu a tabákových
výrobků pro nezletilé

16.2. Vypracování návrhu
novelizace zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve smyslu umožnění likvidace
nebezpečných chemikálií před
pravomocným rozhodnutím soudu

31.12.2008

MV ve spolupráci s MS

Předložení návrhu novelizace zákona
vládě ČR

16.3. Zmapování inovativních metod
a příkladů dobré praxe v postihu
pouliční distribuce drog v Evropě a
jejich zavedení do praxe v ČR

30.6.2009

MV

Vyhodnocení informací získaných od
zahraničních partnerů (leden 2008)
Vypracování metodiky k postupu
Policie ČR při postihu pouliční
distribuce drog (duben 2008)
Zavedení inovativních postupů do
praxe Policie ČR

17.1. Návrh legislativních opatření
k umožnění orientačního testování
na přítomnost OPL z potu a
k umožnění vymahatelnosti
psychomotorických testů u
účastníků silničního provozu

31.12.2008

MV a MZ

Předložení návrhu novelizace zákona
č. 379/2005 Sb. a případně dalších
právních předpisů vládě ČR

17.2. Vyhodnocování výsledků
provedených orientačních a
odborných vyšetření přítomnosti
návykových látek u účastníků
silničního provozu

Každoročně
do 31.3.

MV

Zveřejněné údaje o počtu a
výsledcích provedených vyšetření
(včetně druhu zjištěných návykových
látek)

18.1. Analýza efektivity postupu
orgánů státní správy a samosprávy
při kontrole a postihování
nedovoleného prodeje a podávání
alkoholu a tabákových výrobků
nezletilým s návrhem doporučených
opatření

30.6.2008

RVKPP ve spolupráci
s MPO, Mze, MZ, MV,
a obcemi

Zřízení pracovní skupiny zástupců
RVKPP, MPO, MZ, MV, MZe a
zástupci samospráv (do 31. 1. 2008)
Zpráva obsahující závěry provedené
analýzy (do 31. 5. 2008)
Návrh doporučených opatření
předložený RVKPP
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19. Snížení dostupnosti
těkavých látek s ohledem na
jejich zneužívání jako
psychoaktivních látek

19.1. Analýza platné legislativy
s ohledem na možnost omezení
prodeje těkavých rozpouštědel
pouze osobám starším 18 let
s případným návrhem
doporučených opatření
(legislativních a jiných) k takovému
omezení prodeje

31.12.2008

RVKPP ve spolupráci
s MPO, MV, MS a MZ

Zřízení pracovní skupiny zástupců
RVKPP, MPO, MV, MS a MZ (do 30.
4. 2008)
Zpráva obsahující závěry provedené
analýzy (do 31. 10. 2008)
Návrh doporučených opatření
předložený RVKPP

20. Snížení dostupnosti drog
ve věznicích

20.1. Snižování nabídky drog
uvězněným osobám zvyšování
pasivních i aktivních zábran pro
pronikání drog do věznic

Průběžně

MS

Počet provedených kontrol
Počet pozitivních nálezů drog při
vstupu do věznic

21. Účinnější odhalování
nedovolené výroby a přepravy
legálních a nelegálních drog
orgány Celní správy ČR

21.1. Vytvoření informačního kanálu
mezi útvary pátrání Celní správy pro
distribuci „citlivých“ dat

31.12.2008

MF (GŘC)

Existence a plná funkčnost
informačního kanálu

21.2. Vybudování speciální oblasti
protidrogových informačních
systémů v Katalogu informačních
zdrojů Generálního ředitelství cel

31.12.2009

MF (GŘC)

Existence a plná funkčnost
informačních systémů

21.3. Pravidelná analýza dovozů
zboží za využití dat z mezinárodního
systému NCTS a provádění
důkladných celních kontrol u
rizikových přeprav zboží

31.12.2008

MF (GŘC)

Počet provedených důkladných
celních kontrol a počet odhalených
případů nedovoleného dovozu
legálních a nelegálních drog

21.4. Vybudování dvou pracovišť
(v Praze a Olomouci) pro dislokaci
specializovaných útvarů pro
podporu pátrání v oblasti kontroly
legálních a nelegálních drog

31.12.2009

MF (GŘC)

Vybudování a plná funkčnost
pracovišť

21.5. Zvýšení počtu psů
vycvičených pro vyhledávání OPL

31.12.2009

MF (GŘC)

Zvýšený počet vycvičených psů
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V. Informace – výzkum – hodnocení
Cíl
22. Poskytování informací o
užívání drog a jeho
následcích a o protidrogové
politice v České republice a
v Evropě - veřejnosti,
politikům a odborníkům

Činnost

Termín

22.1. Zpracování, zveřejnění a
distribuce Výroční zprávy o stavu ve
věcech drog v ČR
22.2. Informování o stavu drogové
problematiky v Evropě (EMCDDA)

Každoročně
do 31.10.

RVKPP

Předložení zprávy vládě ČR,
EMCDDA, její zveřejnění a distribuce

Každoročně
do 30.11.

RVKPP

Zveřejnění a distribuce výroční zprávy
EMCDDA v českém jazyce, tisková
konference

22.3. Provoz www.drogy-info.cz –
národního portálu o drogách pro
veřejnost

Průběžně

RVKPP

Pravidelně aktualizovaný portál,
zejména kontakty na poskytovatele
služeb, kalendář akcí, monitor tisku,
presscentrum
Údaje o návštěvnosti.

22.4. Provoz stránek Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky na
www.vlada.cz

Průběžně

RVKPP

Pravidelně aktualizované stránky.

22.5. Poskytovat aktuální informace
na webových stránkách resortů,
krajů a obcí

Průběžně

Webové stránky resortů, krajů a obcí
poskytující aktuální informace
související s protidrogovou politikou

22.6. Publikační činnost NMS – 3
ediční řady (Monografie, Metodika,
Výzkumné zprávy), periodikum
Zaostřeno na drogy, příležitostné
publikace
22.7. Tiskové konference a tiskové
zprávy k významným událostem a
aktuálním tématům

Průběžně

RVKPP, MZ, MŠMT,
MPSV, MV, MS, MO,
MZV, MZe, doporučení
krajům a obcím
RVKPP

Průběžně

RVKPP

Počet tiskových konferencí (min. 2 TK
ročně – k Výroční zprávě a další
významné události, jako je např.
Světový den boje proti drogám)
Počet tiskových zpráv
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Zodpovídá

Ukazatel

Počet vydaných publikací

23. Poskytování informací a
poradenských služeb osobám
ohroženým užíváním drog a
jejich rodinám prostřednictvím
telematických metod

24. Sběr a analýza dat o
drogové situaci

23.1. Zvýšení odborné způsobilosti
služeb využívajících telematických
metod včetně definic služeb a
výkonů

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci
s A.N.O. a MŠMT

Vytvoření pracovní skupiny pro
vypracování analýzy potřebnosti
vytvoření standardů (prosinec 2007)
Zpracování manuálu dobré praxe
(prosinec 2008)

23.2. Podporovat stávající síť služeb
a rozvíjet nové služby využívající
komunikační média prostřednictvím
pilotních projektů

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci
s A.N.O.

Zpráva o činnosti existujících projektů
(prosinec 2007)
Analýza potřeb vzhledem k zaměření
nových projektů (červen 2008)
Realizace pilotních projektů na základě
analýzy potřeb

24.1. Zpracování a realizace
Národního akčního plánu drogového
informačního systému (NAPDIS) na
r. 2008-2009
24.2. Realizace studie ESPAD
(Evropská školní studie o alkoholu a
jiných drogách), analýza výsledků a
jejich publikace

Průběžně

RVKPP

Zpracování NAPDIS (prosinec 2007)
Realizace NAPDIS

31.12.2007

RVKPP

Zpracování a publikace výsledků
studie

24.3. Realizace celopopulační studie 31.12.2008
o užívání drog v ČR

RVKPP

Zpracování a publikace výsledků
studie

24.4. Monitorování prevalence HIV a Průběžně
VHC ve skupině uživatelů drog,
především (i)migrantů

RVKPP ve spolupráci
s MZ

Zpracování a publikace výsledků
studie mezi uživateli drog z řad cizinců.
Zpracování a publikace výsledků
monitorování infekčních chorob
v nízkoprahových zařízeních.

24.5. Realizace průzkumu užívání
drog na taneční scéně

RVKPP

Publikace výsledků průzkumu

31.12.2008
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24.6. Analýza přínosu registru
soudních pitev, který současně
obsahuje data o drogových úmrtích

31.12.2008

MZ

Vyhodnocení přínosu registru
rozšířeného o sledování drogových
úmrtí, návrh opatření
Legislativní začlenění registru
soudních pitev mezi stávající zdravotní
registry v případě jeho prokázaného
přínosu

24.7. Činnost sítě EWS (Systému
včasného varování před novými
drogami) a její průběžná aktivace
24.8. Stanovení expertního
policejního odhadu rozsahu
sekundární drogové kriminality
páchané uživateli drog

Průběžně

RVKPP

Zpráva o činnosti EWS zpracovávaná
2krát ročně pro EMCDDA

Jednou za
MV ve spolupráci s
dva roky,
RVKPP
31.12.2007 a
31.12.2009

Dotazníkové šetření na okresních
ředitelstvích Policie ČR (realizované
NPC).
Zveřejnění expertního odhadu ve
Výroční zprávě NMS

24.9. Předkládat informace o objemu Každoročně
zajištěných výnosů z drogové trestné do 31. 3.
činnosti

MV

Zveřejněné informace o objemu
zajištěných výnosů ve zprávách NPC a
NMS

Každoročně
do 31.3.

MS

Zveřejněné informace o zneužívání
léků s obsahem OPL a o příslušných
protiopatřeních

Každoročně
do 31.3.

MS

Souhrnná zpráva o záchytech alkoholu
a OPL ve věznicích

31.12.2008

MZ

Spuštění webové prezentace

24.10. Sledování zneužívání léčivých
přípravků obsahujících OPL
vydávaných ve věznicích,
vyhodnocení a navržení protiopatření
24.11. Sledování a vyhodnocování
záchytů alkoholu a nelegálních drog
ve věznicích
25. Sběr a analýza dat o
25.1. Spuštění webové prezentace o
alkoholu, tabáku a dalších
činnosti Národního monitorovacího
legálních návykových látkách, střediska pro alkohol a tabák
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jejich užívání a jeho
dopadech a o realizovaných
opatřeních

26. Hodnocení protidrogové
politiky ČR

Každoročně
25.2. Zpracování výroční zprávy
Národního monitorovacího střediska do 31.10.
pro alkohol a tabák o stavu v užívání
alkoholu a tabákových výrobků a o
jejich dopadech a o realizovaných
protiopatřeních v ČR

MZ

Vypracování Výroční zprávy,
předložení vládě ČR a její zveřejnění

25.3. Sestavení pracovní skupiny pro
vytvoření systému indikátorů pro
sledování užívání alkoholu a
tabákových výrobků a důsledků jejich
užívání
25.4. Zmapování stávající sítě
zařízení věnujících se prevenci a
léčbě závislostí na alkoholu a
nikotinu
26.1. Průběžné hodnocení plnění
aktivit Akčního plánu 2007–2009
podle stanovených ukazatelů plnění
úkolů a hodnocení dopadů těchto
aktivit

31.12.2007

MZ ve spolupráci
s ÚZIS, SNN a
zdravotními
pojišťovnami

Počet setkání skupiny, zpracování
závěrů v podobě zprávy týkající se
vytvořeného systému indikátorů

31.12.2008

MZ ve spolupráci
s ÚZIS, SNN a
zdravotními
pojišťovnami
RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT, MV, MF, MS a
MPO

Vypracování zprávy a její zveřejnění

30.6.2008
30.6.2009

26.2. Evaluace Akčního plánu 2007– 28.2.2010
2009
26.3. Evaluace Národní strategie
protidrogové politiky 2005–2009

31.3.2010
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RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT, MV, MF, MS,
MPO
RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT, MV, MF, MS,
MPO

Předložení zpráv o plnění aktivit
Akčního plánu 2007–2009 ke
schválení RVKPP v předešlém roce
včetně předložení výstupů z realizace
aktivit
Informace resortů o plnění úkolů jako
stálý bod na jednáních VZR
Předložení průběžné zprávy o plnění
úkolů na jednání RVKPP (1x ročně)
Souhrnná zpráva o realizaci AP
projednaná RVKPP a vládou
Předložení hodnotící zprávy vládě ČR
a její zveřejnění
Předložení hodnotící zprávy vládě ČR
a její zveřejnění

26.4. Hodnocení krajských strategií
protidrogové politiky a drogové
situace v krajích

Každoročně
do 30.6.

Kraje ČR

Zprávy krajů o regionální situaci
v drogové oblasti a o dostupnosti
služeb

26.5. Souhrnné hodnocení realizace
protidrogové politiky v krajích ČR

Každoročně
do 31.7.

RVKPP

Zpracování souhrnné zprávy a její
zveřejnění

26.6. Provedení studie nákladů
souvisejících s fenoménem
nelegálních drog v ČR
26.7. Vypracování konceptu
hodnocení aktivit snižování
nabídky/prosazování práva včetně
souboru sledovaných indikátorů

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci s
MV, MZ, MŠMT, MS,
MPSV, MF
MV ve spolupráci s
RVKPP

Zpracování studie a zveřejnění
výsledků

26.8. Sledování a vyhodnocování
opatření snižování dostupnosti drog
ve věznicích
27.1. Vypracování metodiky pro
analýzu drogových služeb

27. Mapování a hodnocení
kapacity drogových služeb a
jejich regionální dostupnosti a
dostupnosti pro různé cílové
skupiny
27.2. Vypracování analýzy kapacity a
dostupnosti kontaktních a
poradenských služeb s návrhem
opatření
27.3. Vypracování analýzy kapacity a
dostupnosti ambulantní léčby
s návrhem opatření
27.4. Vypracování analýzy kapacity a
dostupnosti lůžkové léčby s návrhem
opatření

31.12.2008

Zřízení pracovní skupiny (říjen 2007)
Předložení výstupu pracovní skupiny –
souboru indikátorů hodnocení aktivit
v oblasti snižování nabídky a
prosazování práva – ke schválení
RVKPP

Každoročně
do 31.3.

MS

31.12.2007

Vypracovaná metodika
RVKPP ve spolupráci
s MZ, MPSV, SNN ČLS
JEP, A.N.O. a vysokými
školami
RVKPP ve spolupráci
Vypracovaná zpráva, její předložení
s kraji a A.N.O.
RVKPP a zveřejnění

31.12.2008

31.12.2008

30.6.2009
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MZ ve spolupráci s kraji,
s A.N.O. a zdravotními
pojišťovnami
MZ ve spolupráci s kraji
a zdravotními
pojišťovnami

Zpráva o opatřeních snižujících
nabídku drog a jejich vyhodnocení

Vypracovaná zpráva, její předložení
RVKPP a zveřejnění
Vypracovaná zpráva, její předložení
RVKPP a zveřejnění

27.5. Vypracování analýzy kapacity a 30.6.2008
dostupnosti programů detoxifikace
s návrhem opatření
27.6. Vypracování analýzy kapacity a 30.6.2008
dostupnosti terapeutických komunit
s návrhem opatření
27.7. Vypracování analýzy kapacity a 30.6.2008
dostupnosti programů následné péče
s návrhem opatření

28. Podpora výzkumu a
evaluace intervencí v oblasti
drog

MZ ve spolupráci s kraji
a zdravotními
pojišťovnami
RVKPP ve spolupráci
s kraji a A.N.O.

Vypracovaná zpráva, její předložení
RVKPP a zveřejnění

MPSV ve spolupráci
s kraji a A.N.O.

Vypracovaná zprávy, její předložení
RVKPP a zveřejnění

RVKPP ve spolupráci s
MZ, MPSV, kraji a
A.N.O.
RVKPP

Vypracovaná zprávy, její předložení
RVKPP a zveřejnění

Vypracovaná zpráva, její předložení
RVKPP a zveřejnění

27.8. Vypracování souhrnné zprávy
o kapacitě a dostupnosti drogových
služeb v ČR s návrhem opatření
28.1. Zvýšení počtu projektů z ČR
zapsaných v databázi EDDRA
(evropská databáze evaluovaných
projektů spravovaná EMCDDA)
28.2. Podpora a iniciace evaluace
služeb v oblastech prevence,
snižování rizik, léčby a následné
péče

31.12.2009

Průběžně

RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT a MS ve
spolupráci s A.N.O.

Průběžné a závěrečné zprávy projektů,
podpořených v dotačních řízeních i
z jiných finančních zdrojů, obsahují
evaluaci projektů
Počet realizovaných evaluačních
projektů

28.3. Analýza nákladové efektivity
projektů podpořených v dotačním
řízení RVKPP
28.4. Podpora činnosti výzkumných
pracovišť a šíření výsledků výzkumu
v oblasti drog

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci s
NNO

Analýza předložená RVKPP

Průběžně

RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT, MV a MS

Počet realizovaných/podpořených
výzkumných projektů.
Databáze realizovaných výzkumných
projektů.

Průběžně
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Počet projektů zapsaných v databázi
EDDRA (alespoň 2 nové projekty
ročně)

VI. Koordinace a financování
Cíl
29. Funkční právní a
organizační rámec
současné protidrogové
politiky

30. Efektivní a kvalitní
koordinace protidrogové
politiky

Činnost

Termín

29.1. Vytvořit pracovní skupinu,
zajistit její činnost a vydefinovat
problémové oblasti a potřeby

31.12.2007

29.2. Analýza problémových oblastí
stávajícího právního a
organizačního rámce protidrogové
politiky

31.12.2008

29.3. Navrhnout aktualizaci
legislativních a systémových
opatření vycházející ze závěrů
analýzy

30.6.2009

30.1. Zřídit Výbor zástupců regionů
a zajistit jeho činnost
(nahradit PS „Vertikální koordinace“)

30.12.2007

30.2. Pravidelná jednání Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky
(4x ročně)

Průběžně
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Zodpovídá

Ukazatel

RVKPP ve spolupráci s Seznam vydefinovaných
problémových oblastí
MZ, MV, MPSV,
MŠMT, MO, MS, MZV,
MF, MPO, doporučená
spolupráce krajů, obcí
a NNO
RVKPP ve spolupráci s Provedená analýza
MZ, MV, MPSV,
Závěry analýzy zpracované formou
MŠMT, MO, MS, MZV, doporučení pro RVKPP
MF a MPO,
doporučená spolupráce
krajů, obcí a NNO
RVKPP ve spolupráci s Zpracované návrhy doporučení na
aktualizaci a harmonizaci právních
MZ, MV, MPSV,
MŠMT, MO, MS, MZV, předpisů a dalších opatření
MF a MPO,
doporučená spolupráce
krajů, obcí a NNO
RVKPP ve spolupráci
Zřízení Výboru zástupců regionů
s Asociací krajů
Vytvoření jeho statutu a jednacího
řádu
Zápisy z jednání výboru
RVKPP ve spolupráci s
MZ, MV, MPSV,
MŠMT, MO, MS, MZV
a MF

Počet pracovních jednání
Přehled účasti resortů
Přehled projednávaných témat
Zveřejněná projednávaná témata

Průběžně

30.4. Pravidelná jednání Výboru
zástupců resortů – 4x ročně (z toho
2x ročně se zástupci regionů viz
úkol 2/7)

Průběžně

30.5. Pravidelná jednání Výboru
zástupců regionů – 4 x ročně (z toho
2x s Výborem zástupců resortů, viz
úkol 2/7)

Průběžně

30.6. Informování a metodická
podpora místních protidrogových
koordinátorů a dalších zástupců
místní samosprávy
30.7. Iniciovat a zajistit pravidelná
krajská setkání zástupců Policie ČR,
krajského protidrogového
koordinátora, krajského školského
koordinátora prevence a zástupců
poskytovatelů služeb – nejméně 1x
ročně
30.8. Systémově začlenit zástupce
odborné veřejnosti do procesů
plánování, realizace a
vyhodnocování protidrogové politiky
30.9. Příprava a vypracování
Národní strategie protidrogové
politiky na období 2010-2014

Průběžně

Doporučení krajům a
obcím

Vyhodnocení spolupráce ve výročních
zprávách krajů
Počet pracovních setkání

Průběžně

MV ve spolupráci s kraji
a NNO

Počet pracovních jednání
Projednaná témata

30.12.2007

RVKPP ve spolupráci
s NNO, s odbornými
společnostmi, resorty,
kraji a obcemi
RVKPP ve spolupráci
s MZ, MPSV, MV,
MŠMT, MZV, MO,
MPO, MS, s kraji,
obcemi a NNO

Ukotvení spolupráce v organizačním
rámci protidrogové politiky.

31.12.2009
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RVKPP ve spolupráci
s MZ, MV, MPSV,
MŠMT, MO, MS, MZV,
MZe, MF, MPO a kraji
RVKPP ve spolupráci s
ve spolupráci s MZ, MV,
MPSV, MŠMT, MO,
MS, MZV, MZe, MF,
MPO a NNO
RVKPP ve spolupráci
s kraji

Počet jednání
Přehled účasti resortů a krajů
Přehled projednaných témat

30.3. Pravidelná společná jednání
Výboru zástupců resortů a zástupců
regionů (2x ročně)

Počet pracovních jednání
Přehled účasti resortů
Plán činnosti výboru
Zveřejněná projednaná témata
Počet pracovních jednání
Přehled účasti krajů
Plán činnosti výboru
Zveřejněná projednaná témata

Národní strategie projednaná vládou

31. Informovaní a odborně
vzdělaní pracovníci státní
správy a samosprávy
v protidrogové politice

32. Personální posílení a
zvyšování odborné kvalifikace
pracovníků řešících
případy drogové trestné
činnosti (i v oblasti legálních
drog)
33. Kvalitní služby pro
uživatele drog

31.1. Zajistit potřebné akreditované
vzdělávací programy pracovníkům
veřejné správy
31.2. Zajistit systém vzdělávání pro
krajské protidrogové koordinátory,
místní protidrogové koordinátory a
krajské školské koordinátory
32.1. Průběžná školení zabývající
se drogovou problematikou pro
soudce, státní zástupce a probační
úředníky

31.12.2008

31.12.2009

Doporučení krajům ve
Zveřejněný přehled akreditovaných
spolupráci s MV, RVKPP vzdělávacích programů
a MŠMT
MV ve spolupráci
Vypracovaný návrh předložený RVKPP
s RVKPP, MŠMT a kraji

Průběžně

MS

Počet školení a proškolených soudců,
státních zástupců a probačních
úředníků

33.1. Evaluace systému a procesu
certifikací

30.6.2008

RVKPP, MŠMT ve
spolupráci s MZ a MV

Konference organizovaná RVKPP na
téma „Evaluace systému a procesu
certifikací“
Provedená evaluace s návrhy
opatření /změn)
Zformulované závěry vyplývající z
evaluace

33.2. Aktualizace a úprava
dokumentů související s procesem
certifikací (zejména standardy,
certifikační řád a metodiku místního
šetření) na základě provedené
evaluace
33.3. Realizovat inspekce
poskytování sociálních služeb u
registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb, včetně těch pro
uživatele drog

31.12.2008

RVKPP, MŠMT

Upravené dokumenty předložené
k projednání RVKPP

Průběžně

MPSV ve spolupráci s
RVKPP

Počet realizovaných inspekcí
v sociálních službách pro uživatele
drog
Shrnující zpráva o průběhu a výsledku
těchto inspekcí

Každoročně
k 31.12.
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34. Poskytování dotací
kvalitním a efektivním
programům protidrogové
politiky

33.4. Umožnit v metodice inspekcí
kvality sociálních služeb účast
certifikátorů odborné způsobilosti
programů protidrogové politiky při
inspekcích sociálních služeb pro
uživatele drog

31.12.2009

MPSV ve spolupráci s
RVKPP

Metodika inspekcí sociálních služeb
Počet realizovaných inspekcí
v sociálních službách pro uživatele
drog za účasti certifikátorů
Shrnující zpráva o průběhu a výsledku
těchto inspekcí

33.5. Koordinovaný dohled nad
účelným a účinným využíváním
finančních prostředků v projektech
protidrogové politiky

Průběžně

RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT, MV a MS

Hodnotící zprávy z vykonaných
návštěv u programů protidrogové
politiky
Poskytnuté informace na jednání VZR
o výsledcích dohledu

33.6. Analyzovat potřebnost
standardů dalších typů služeb

30.6.2008

Analýza potřebnosti dalších standardů

33.7. Harmonizace systémů
hodnocení kvality služeb

31.12.2009

RVKPP ve spolupráci
s MS, MŠMT, NNO a
vysokými školami
RVKPP, MPSV, MZ a
MŠMT

34.1. Zohlednit certifikované
programy v dotačním řízení resortů,
krajů a obcí

31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009

34.2. Příprava metodiky
k vykazování výkonů poskytovaných
služeb
34.3. Příprava metodiky k
posuzování efektivnosti vynakládání
finančních prostředků na služby
poskytované uživatelům drog
34.4. Zohlednění výstupů analýzy
dostupnosti služeb v dotačních
řízeních RVKPP, resortů a krajů

31.12.2008

31.12.2009

31.3.2009
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Návrh na systémové opatření
harmonizace hodnocení kvality

RVKPP, MŠMT, MPSV,
MV, MO, MS a MZ,
doporučení krajům a
obcím
RVKPP ve spolupráci
s MŠMT, NNO a
vysokými školami
RVKPP ve spolupráci
s NNO a vysokými
školami

Počet financovaných certifikovaných
programů

RVKPP, MZ, MPSV,
MŠMT a MS,
doporučení krajům a
obcím

Diferencované přidělování dotací ve
vazbě na jasně identifikované potřeby

Návrh metodiky k pilotnímu ověření v
praxi
Návrh metodiky k pilotnímu ověření v
praxi

35. Inovace systému
financování protidrogové
politiky

36. Zajištění finančních
prostředků na protidrogovou
politiku odpovídající adekvátní
potřebám

35.1. Inovace dotačního systému
RVKPP

31.12.2007

RVKPP, MF ve
spolupráci s kraji

Inovovaný dotační systém předložený
RVKPP

35.2. Provést analýzu současného
systému financování programů
protidrogové politiky

31.12.2008

Provedená analýza
Zformulovat závěry provedené
analýzy formou doporučení RVKPP

35.3. Návrh inovace systému
financování zohledňující výstupy
analýzy
36.1. Včasné plánování nákladů na
realizaci protidrogové politiky ČR

30.6.2009

RVKPP ve spolupráci s
MZ, MŠMT, MPSV, MS,
MV, MZV, MO a MF,
doporučená spolupráce
s kraji
RVKPP ve spolupráci s
MZ, MŠMT, MPSV, MS,
MV, MZV, MO a MF
MŠMT, MPSV, MV, MF,
MO, MS, MZV, RVKPP,
doporučení krajům a
obcím

30.4.2008
30.4.2009

30

Inovovaný systém financování
předložený RVKPP
Uplatněný požadavek na MF do
přípravy státního rozpočtu na
následující rok

VII. Mezinárodní spolupráce
Cíl

Činnost

37. Zajištění přípravy ČR na
předsednictví EU v souladu se
zvolenou protidrogovou
politikou

37.1. Zabezpečení koordinace
s úřadem místopředsedy vlády pro
evropské záležitosti
37.2. Zefektivnění spolupráce všech
resortů při zabezpečování činností
spojených s výkonem předsednictví

30.6.2008

ÚV ve spolupráci s
RVKPP

Jasně definované postupy, úkoly a
povinnosti jednotlivých resortů

Průběžně

Jasně definované postupy, úkoly a
povinnosti jednotlivých resortů
a stav jejich plnění

37.3. Příprava odborných expertíz a
aktivní účast expertů na jednotlivých
jednáních

Průběžně

RVKPP ve spolupráci
s MZV, MPSV, MV,
MF, MZ, MŠMT, MO a
MS
RVKPP ve spolupráci
s MZV, MPSV, MV,
MF, MZ, MŠMT, MO a
MS

37.4. Zajištění vedení jednotlivých
jednání HDG

V průběhu
předsednictví
EU

Realizace a výstupy z jednání

37.5. Zajištění vedení koordinačních
jednání EU při zasedání CND

V průběhu
předsednictví
EU

37.6. Příprava/zajištění konference
národních protidrogových
koordinátorů EU
38.1. Předsednictví zaujme aktivní
úlohu v prosazování vyváženého
přístupu EU k drogové politice

30.6.2008/
30.6.2009

RVKPP a MZV ve
spolupráci s MPSV,
MV, MF, MZ, MŠMT,
MO a MS
RVKPP a MZV ve
spolupráci s MPSV,
MV, MF, MZ, MŠMT,
MO a MS
RVKPP

38. Prosazovat vyvážený a
výzkumem podložený přístup
EU v rámci výkonu
předsednictví EU

Termín

V průběhu
předsednictví
EU
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Zodpovídá

Ukazatel

Počet odborných expertíz a počet
účastnících se expertů na jednáních
Horizontální pracovní skupiny pro
drogy Rady EU

Realizace a výstupy z jednání

Realizace konference – program,
výstupy, počet účastníků

RVKPP ve spolupráci Výstupy předsednictví ve zprávě pro
s MZV, MPSV, MV,
RVKPP
MF, MZ, MŠMT, MO a
MS

39. Předkládat společná
usnesení EU a podporovat jiné
rezoluce v CND

40. Zajištění efektivní
spolupráce RKS na přípravě
zasedání HDG

41. Posílení spolupráce mezi
státními a nestátními
organizacemi v oblasti
mezinárodní spolupráce

39.1. V OSN především v CND,
předsednictví usiluje o předkládání
rezolucí jako společných usnesení
EU či o podporu jiných rezolucí ze
strany EU
40.1. Příprava odborných expertíz a
aktivní účast expertů na jednotlivých
jednáních

V průběhu
předsednictví
EU

RVKPP ve spolupráci Počet předložených a podpořených
rezolucí v rámci EU
s MZV, MŠMT,
MPSV, MV, MF, MO a
MS

Průběžně

40.2. Průběžná výměna informací
v rámci RKS

Průběžně

40.3. Realizace doporučení
Závěrečné zprávy
41.1. Vytvoření ad hoc pracovní
skupiny na období maximálně 6
měsíců k definování možnosti
posílení spolupráce

Průběžně

RVKPP ve spolupráci
s MZV, MPSV, MV,
MF, MZ, MŠMT, MO a
MS
RVKPP ve spolupráci
s MZV, MPSV, MV,
MF, MZ, MŠMT, MO a
MS
RVKPP ve spolupráci
s ostatními resorty
RVKPP ve spolupráci
s MZV, MZ, MPSV,
MŠMT, MV, MS,
A.N.O., SNN ČLS
JEP a vysokými
školami
RVKPP ve spolupráci
s MZV, MZ, MPSV,
MŠMT, MV, MS,
A.N.O., SNN ČLS
JEP a vysokými
školami
MZV ve spolupráci
s RVKPP, MŠMT,
MPSV, MV, MF
(GŘC), MO a MS

31.12.2007

41.2. Realizace doporučení pracovní Průběžně
skupiny uvedených v závěrečné
zprávě

42. Výraznější spolupráce ČR
s mezinárodními orgány a
institucemi v protidrogové
politice

42.1. Aktivnější reprezentace ČR
v mezinárodních orgánech a
institucích

Průběžně
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Počet odborných expertíz a počet
účastnících se expertů

Zápisy z jednání

Počet jednotlivých doporučení
Závěrečná zpráva s jednotlivými
doporučeními

Přehled realizovaných doporučení

Výstupy ve zprávě pro RVKPP

43. Zvýšení úrovně vzdělávání
a informovanosti v oblasti
mezinárodní protidrogové
legislativy, spolupráce a aktivit

42.2. Aktivní účast odborníků z ČR
v mezinárodních orgánech a
institucích, projektech a programech
včetně rozvojových

Průběžně

MZV ve spolupráci
s RVKPP, MŠMT,
MPSV, MV, MF
(GŘC), MO a MS

Přehled zastoupení ČR
v mezinárodních orgánech, institucích,
projektech a programech

42.3. Stanovení priorit, cílových
oblastí a mechanismů podpory
projektů v oblasti protidrogové
politiky v zahraničí
42.4. Monitorování požadavků a
nabídky volných míst
v mezinárodních organizacích a
jejich distribuce
42.5. Efektivní využívání informací
mezinárodních informačních
systémů a poskytování informací do
těchto systémů
43.1. Seminář na téma mezinárodní
protidrogová legislativa a spolupráce

31.12.2008

MZV ve spolupráci
s RVKPP a MZ

Zpráva pro RVKPP

Průběžně

MZV ve spolupráci
s RVKPP, MŠMT,
MPSV, MV, MF, MO a
MS
RVKPP ve spolupráci
s MZV, MŠMT,
MPSV, MV, MZ, MF
(GŘC), MO a MS
MZV ve spolupráci
s RVKPP a dalšími
resorty
MZV ve spolupráci
s RVKPP a dalšími
resorty
RVKPP a MZV

Zvyšující se počet odborníků
pracujících v mezinárodních
organizacích

Průběžně

31.12.2008

43.2. Seminář na téma drogová
epidemiologie

31.12.2008

43.3. Projednávání aktualit na
mezinárodní scéně kontroly drog na
úrovni Výboru zástupců resortů

Průběžně
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Počet mezinárodních informačních
systémů, na kterých se ČR podílí

Počet proškolených odborníků,
program semináře
Počet proškolených odborníků,
program semináře
Počet zasedání, počet účastníků,
počet témat

