STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2014
PROTIDROGOVÉHO PLÁNU MĚSTA PLZNĚ 2013 - 2015

1. PŘEHLED VYBRANÝCH PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT
Akční plán je nástrojem pro implementaci Protidrogového plánu města Plzně. Akční
plány budou zpracovány na jednotlivé kalendářní roky, počínaje rokem 2013. Akční plán je
tvořen výběrem opatření a aktivit z protidrogového plánu, doplněn může být také o nově
ustanovené opatření a aktivity reagující na aktuální potřeby z oblasti protidrogové politiky
města.
Pracovní skupina protidrogové prevence provedla koncem roku 2013 vyhodnocení
Akčního plánu na rok 2013 a následně se shodla na výběru dalších opatření a aktivit ze
strategické části protidrogového plánu, která budou obsahem Akčního plánu na rok 2014.
Opatření a aktivity, které byly v roce 2013 splněny pouze částečně, pokračují k řešení také
v roce 2014.
Opatření a aktivity určené k realizaci v aktuálním roce jsou nejprve souhrnným
výčtem uvedeny v tabulce a následně detailně popsány. Popis opatření a aktivit se shoduje
s jejich popisem ve strategické části protidrogového plánu.

PRIORITA 1
Opatření 1.1
Aktivita 1.1.1
Aktivita 1.1.2

Aktivita 1.1.3

Opatření 1.2
Aktivita 1.2.1
Aktivita 1.2.2

NASTAVENÍ EFEKTIVNÍHO FINANCOVÁNÍ A PODPORY SLUŽEB V
PROTIDROGOVÉ OBLASTI
Udržení existujících adiktologických služeb v závislosti na poptávce a
možnostech poskytovatelů a města
Snaha udržet stávající adiktologické služby poskytované NNO na území
města Plzně v závislosti na poptávce.
Cílená finanční podpora adiktologických služeb v souladu s aktuální
problematikou v oblasti protidrogové prevence a poptávkou po službách a
s ohledem na vývoj adiktologických služeb v Plzni (viz kapitola 2.2.3.1
protidrogového plánu).
Jednání se zástupci města ohledně poskytování finančních prostředků na
oblast protidrogové prevence v návaznosti na vývoj adiktologických služeb
v Plzni (viz kapitola 2.2.3.1 protidrogového plánu).
Zlepšení podmínek financování a podpory služeb v protidrogové oblasti
v rámci města Plzně
Zjištění možnosti poskytování finančních prostředků z hazardu (ÚMO 3) na
oblast protidrogové prevence.
Spolupráce s církevními institucemi o možnosti podpory protidrogových
služeb na základě církevních restitucí v podobě poskytnutí prostor pro
poskytování těchto služeb.
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PRIORITA 2

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Opatření 2.1

Zefektivnění systému v oblasti specifické primární prevence rizikového
chování na školách
Realizace samostatných setkání 2x ročně pro ŠMP s možností účasti
ředitelů nebo zástupců ZŠ, NNO + ostatní subjekty, kde mohou být
prezentovány preventivní programy pro školy (školní rok 2013/2014).
Vytvoření systémové koncepce primární prevence rizikového chování na
školách.

Aktivita 2.1.2

Aktivita 2.1.3
PRIORITA 3
Opatření 3.1

Aktivita 3.1.1
Opatření 3.2
Aktivita 3.2.1
Opatření 3.3

Aktivita 3.3.1

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO VŠECHNY KATEGORIE OSOB
OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ
Zjištění podmínek poskytování služby a případné zajištění následné léčby
dětí a mladistvých do 18 let se zkušeností a závislostí na návykových
látkách
Zjistit podmínky pro poskytování následné péče pro děti a mladistvé do 18
let (i ze zahraničí).
Průzkum poptávky po službě a případné navýšení kapacit chráněného
bydlení pro ženy (i s dětmi) – doléčování
Průzkum a zjištění aktuální poptávky po dané sociální službě v rámci ČR.
Průzkum poptávky po službě a případné zavedení samostatného
programu pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek –
psychoterapie, rodinná terapie
Průzkum a zjištění aktuální poptávky po zavedení psychoterapeutického
programu pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek ve městě
Plzni.

PRIORITA 4

ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O PROTIDROGOVÝCH SLUŽBÁCH

Opatření 4.1

Aktualizace informací na webových portálech města Plzeň, zvýšení
informovanosti představitelů města o službách v protidrogové oblasti
Doplňování aktuálních informací týkajících se protidrogové problematiky
prostřednictvím webových portálů města Plzně (www.bezpecnemesto.eu a
www.socialnisluzby.eu).
Informování představitelů města a prezentování protidrogových sociálních
služeb ze strany jejich poskytovatelů (prostřednictvím KPPK RMP, ZMP,
přizvání členů rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a sociální oblast na
jednání pracovní skupiny protidrogové prevence, přizvání představitelů
města na prohlídku služeb v jednotlivých organizacích, prezentace služeb
ze strany poskytovatelů na setkávání starostů MO 1-10 Plzeň).

Aktivita 4.1.2

Aktivita 4.1.3
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2. PODROBNÝ POPIS VYBRANÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT PRO
REALIZACI V ROCE 2014
PRIORITA 1
NASTAVENÍ EFEKTIVNÍHO FINANCOVÁNÍ A PODPORY SLUŽEB V
PROTIDROGOVÉ OBLASTI
Opatření 1.1 Udržení existujících adiktologických služeb v závislosti na
poptávce a možnostech poskytovatelů a města
Charakteristika Základem protidrogové politiky, na které staví také Národní strategie
protidrogové politiky na období 2010 – 2018, jsou dva základní vzájemně se
opatření

doplňující koncepty – ochrana veřejného zdraví a ochrana bezpečnosti
jednotlivců a společnosti. K uskutečňování těchto konceptů protidrogové
politiky vede komplexní, multidisciplinární a vyvážený přístup založený na
celospolečenské, mezirezortní, mezioborové a mezisektorové spolupráci na
všech úrovních, tedy i na úrovni jednotlivých měst ČR. Tento přístup je
postaven na vyváženém uplatňování tří základních strategií – snižování nabídky
drog; snižování poptávky po drogách a snižování rizik spojených s jejich
užíváním. Nezastupitelnou úlohu v naplňování těchto strategií, zejména
snižování poptávky po drogách a snižování rizik spojených s jejich užíváním,
mají neziskové organizace poskytující adiktologické a sociální služby pro osoby
ohrožené drogami. V rámci města Plzně je síť těchto služeb neziskovými
organizacemi budována již více než 15 let a jejich přínos pro město je
nezpochybnitelný. Současné rozvržení adiktologických služeb na území města
Plzně a případné hrozby ze zrušení některých těchto služeb zachycuje kapitola
č. 2.2.3.1“Přehled adiktologických služeb v Plzni 2008 – 2012“ protidrogového
plánu.
Odůvodnění Na území města Plzně působí v dané oblasti celkem čtyři hlavní poskytovatelé
(Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.; POINT 14; Středisko
opatření
křesťanské pomoci Plzeň a Ulice – Agentura sociální práce, o.s.), jejichž služby
významně pomáhají mírnit negativní sociální, zdravotní, bezpečnostní a
ekonomické dopady a tím ovlivňují celé společenské klima ve městě. Jsou zde
rovnoměrně zastoupeny různé adiktologické a sociální služby poskytované výše
uvedenými organizacemi. V průběhu let lze v dané sféře zaznamenat zvyšující
se poptávku po těchto službách. Ovšem vzhledem k tomu, že v protidrogové
politice dochází dlouhodobě ke snižování finančních prostředků, nemohou
organizace adekvátně k poptávce na danou situaci reagovat a navíc hrozí
omezení či dokonce uzavření některých z těchto služeb. Z pohledu naplňování
cílů protidrogové politiky města Plzně je žádoucí věnovat financování daných
služeb a jejich udržitelnosti do budoucna zvýšenou pozornost.
Předpokládané Vytvoření systému financování a podpory sociálních služeb pro osoby ohrožené
dopady opatření drogami a udržení stávajících zavedených adiktologických služeb poskytovaných
NNO na území města Plzně v návaznosti na vývoj adiktologických služeb v Plzni
(viz kapitola 2.2.3.1 protidrogového plánu).
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Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Aktivity

Realizátor +
spolupracující
subjekt

1.1.1 Snaha udržet stávající adiktologické služby 1.1.1 Město Plzeň +
poskytované NNO na území města Plzně v závislosti na NNO
poptávce.
1.1.2 Cílená finanční podpora adiktologických služeb v 1.1.2 Město Plzeň +
souladu s aktuální problematikou v oblasti protidrogové NNO
prevence a poptávkou po službách a s ohledem na vývoj
adiktologických služeb v Plzni (viz kapitola 2.2.3.1
protidrogového plánu).
1.1.3 Jednání se zástupci města ohledně poskytování 1.1.3 Město Plzeň +
finančních prostředků na oblast protidrogové prevence v NNO
návaznosti na vývoj adiktologických služeb v Plzni (viz
kapitola 2.2.3.1 protidrogového plánu).
1.1.1 Finanční podpora stávajících adiktologických služeb s cílem udržení již
funkční sítě těchto služeb.
1.1.2 V případě dalšího poklesu finančních prostředků na oblast protidrogové
prevence, zajistit cílenou finanční podporu adiktologických služeb v souladu s
aktuální problematikou v této oblasti a poptávkou po službách a s ohledem na
vývoj adiktologických služeb v Plzni (viz kapitola 2.2.3.1 protidrogového plánu).
1.1.3 Zajištění systémového financování protidrogových služeb v souladu s
efektivní protidrogovou politikou města Plzně v návaznosti na vývoj
adiktologických služeb v Plzni (viz kapitola 2.2.3.1 protidrogového plánu).

Termín realizace vybraných aktivit: 2014

Opatření 1.2 Zlepšení podmínek financování a podpory služeb v
protidrogové oblasti v rámci města Plzně
Charakteristika Zajištění účelného financování protidrogových služeb je základním prvkem
k nastavení efektivní protidrogové politiky. Město Plzeň dlouhodobě a
opatření

Odůvodnění

systematicky podporuje služby protidrogové prevence a to na všech třech
úrovních - primární, sekundární a terciární prevence. Finanční prostředky na
protidrogovou politiku města Plzně jsou vynakládány na základě rozpočtu
schváleného Zastupitelstvem města Plzně pro konkrétní rok. Od roku 2009 jsou
finanční prostředky na protidrogovou oblast zahrnuty převážně do rozpočtu
Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.
Prostřednictvím tohoto odboru jsou financovány zejména protidrogové sociální
služby poskytované neziskovými organizacemi na území města Plzně.
Prostředky na finanční podporu projektů v oblasti prevence rizikového chování
dětí a mládeže realizovaných v plzeňských ZŠ jsou zahrnuty v rozpočtu Odboru
školství, tělovýchovy a mládeže Magistrátu města Plzně. Další finance na tuto
oblast plynou také z rozpočtů některých městských obvodů, zejména MO Plzeň
1 – 4. Nutno však vzít v potaz také financování protidrogových služeb ze strany
dalších subjektů zejména KÚPK, RVKPP, MPSV, MŠMT. Bez celkového propojení
všech těchto finančních zdrojů by nebylo možné udržet poskytované služby na
území města Plzně ve stávajícím rozsahu.
Ačkoliv město Plzeň vynakládá každoročně nemalé finanční prostředky na
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oblast protidrogové prevence, i zde lze v průběhu uplynulých let zaznamenat
trend poklesu objemu financí. V rámci města Plzně existuje relativně dobrá síť
NNO poskytujících své služby v oblasti primární, sekundární i terciární
prevence. Jejich činnost je v dané sféře nezastupitelná a z tohoto důvodu nelze
podcenit jejich finanční zajištění. Finanční podpora těchto služeb je relativně
stabilní, ale vzhledem ke vzrůstající poptávce ne vždy dostačující. Ve většině
případů umožňuje pouze udržení fungování stávajících služeb v nastaveném
rozsahu, nikoliv však jejich další rozvoj zejména z pohledu personálního či
kapacitního navýšení ve vztahu k narůstající poptávce. Organizace v současné
době zvažují i zavedení částečné úhrady za služby od klientů, což však může
přinést pokles zájmu o tyto služby a neřešení problematických situací. Rovněž
chybí podpora organizací z pohledu zajištění vhodných prostor na případné
rozšiřování jejich služeb. Navíc dojde v budoucnu také k omezení finančních
prostředků poskytovaných PK formou OP VK a IP projektů na podporu
sociálních služeb (II. etapa IP projektů počítá s podporou sociálních služeb do
roku 2014). Z tohoto důvodu je potřeba se zabývat otázkou po zlepšení
podmínek financování a podpory těchto služeb tak, aby nedošlo v budoucnu
k jejich omezení, a tím i k možnému ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti
společnosti.
 Zlepšení podmínek financování protidrogových služeb poskytovaných
Předpokládané
na území města Plzně tak, aby bylo možné jejich udržení alespoň ve
dopady opatření
stávajícím rozsahu.
 Nalezení dalších postupů podpory poskytování služeb v protidrogové
oblasti na území města Plzně.

opatření

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Aktivity

Realizátor +
spolupracující
subjekt

1.2.1 Zjištění možnosti poskytování finančních 1.2.1 Protidrogový
prostředků z hazardu (ÚMO 3) na oblast protidrogové koordinátor
prevence.
1.2.2 Spolupráce s církevními institucemi o možnosti 1.2.2 Město Plzeň
podpory protidrogových služeb na základě církevních +
restitucí v podobě poskytnutí prostor pro poskytování církevní instituce
těchto služeb.
1.2.1 Možnost navýšení finančních prostředků na protidrogovou prevenci
z dané oblasti.
1.2.2 Možnost získání další podpory v oblasti protidrogové prevence
prostřednictvím církevních institucí, zejména prostor pro rozšíření stávajících
služeb či zajištění nových služeb.

Termín realizace vybraných aktivit: 2014
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PRIORITA 2
PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH
Opatření 2.1 Zefektivnění systému v oblasti specifické primární prevence
rizikového chování na školách
Charakteristika Opatření spočívá v zefektivnění systému zejména v oblasti specifické primární
prevence rizikového chování žáků na obou stupních plzeňských základních škol
opatření

(jejichž zřizovatelem je město Plzeň) a na středních školách především na
základě jejich potřeb a zjištěných nedostatků v dané sféře.
Opatření se vztahuje k následujícím oblastem a tématům, která byla členy
pracovní skupiny protidrogové prevence stanovena za diskutabilní:
- financování preventivních programů specifické primární prevence na školách,
- návaznost těchto preventivních programů ZŠ → SŠ,
- doporučení/reference k nabízeným preventivním programům školám,
- vzdělávání učitelů v oblasti rizikového chování dětí a mládeže,
- informování ředitelů škol o situaci v dané oblasti na škole,
- zlepšení spolupráce neziskového sektoru a školních metodiků prevence,
- systém prevence rizikového chování na školách – zastřešení,
- větší podpora školních metodiků prevence na školách,
- uskutečňování případových studií → jak postupovat v konkrétních případech.
Odůvodnění Oblast primární prevence je jedním ze čtyř základních pilířů protidrogové
politiky v kontextu se strategií snižování poptávky po drogách. Efektivní
opatření
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže musí zahrnovat jak
aktivity nespecifické primární prevence, tak vhodně nastavené aktivity a
programy specifické primární prevence z pohledu všech tří úrovní (všeobecná,
selektivní a indikovaná prevence), a to již v raném věku dítěte. Město Plzeň je
zřizovatelem celkem 26 základních škol. Klima na školách v oblasti rizikového
chování má v souvislosti s celospolečenskými problémy tendenci ke zhoršování,
což potvrzují také zástupci těchto škol. Děti a mládež jsou jednou z
nejvýznamnějších cílových skupin, protože patří mezi nejvíce ohroženou část
populace. Z tohoto důvodu je nezbytné věnovat této problematice zvýšenou
pozornost a předcházet tak negativním dopadům v dané oblasti do budoucna.
 Cílená podpora kvalitních programů specifické primární prevence na
Předpokládané
školách.
dopady opatření
 Zefektivnění systému v oblasti specifické primární prevence na školách.
 Zvýšení informovanosti o dané oblasti obecně.

Aktivity
naplňující
opatření

Aktivity

2.1.2 Realizace samostatných setkání 2x ročně pro
ŠMP s možností účasti ředitelů nebo zástupců ZŠ,
NNO + ostatní subjekty, kde mohou být
prezentovány preventivní programy pro školy
(školní rok 2013/2014).
2.1.3 Vytvoření systémové koncepce primární
prevence rizikového chování na školách.
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Realizátor +
spolupracující
subjekt
2.1.2 Protidrogový
koordinátor ve spolupráci
s OŠMT MMP

2.1.3 ZŠ ve spolupráci s
ostatními subjekty (OŠMT
MMP, PPP, protidrogový
koordinátor, NNO)

2.1.2 Zvýšení informovanosti v oblasti primární prevence rizikového chování.
Výstupy
jednotlivých 2.1.3 Vytvoření systémové koncepce primární prevence rizikového chování na
školách.
aktivit
Termín realizace vybraných aktivit: 2014

PRIORITA 3
VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB PRO VŠECHNY KATEGORIE OSOB
OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ
Opatření 3.1 Zjištění podmínek poskytování služby a případné zajištění
následné léčby dětí a mladistvých do 18 let se zkušeností a
závislostí na návykových látkách
Charakteristika Smyslem opatření je zajistit pro děti a mládež do 18 se zkušeností a závislostí na
návykových látkách služby následné péče. Dle § 64 zákona č. 108/2006 Sb., o
opatření

Odůvodnění
opatření

sociálních službách, jsou služby následné péče definovány ambulantní nebo
pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a
osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují,
nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutickou činnost,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. SNP
poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje
vedle výše uvedených základních činností ještě tyto činnosti - poskytnutí
ubytování a poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Služba se
poskytuje bezúplatně. Služby následné léčby jsou zajišťovány zejména pro
klienty po absolvování detoxifikace. Služba následné péče pro tuto cílovou
skupinu by byla zajišťována ambulantně formou denního centra (stacionáře).
Cílem a zaměřením služby je udržení pozitivních životních změn v životě těchto
jedinců, prevence relapsu, zvládání zátěže bez návykových látek a podpora
zdravého životního stylu.
Cílová skupina: děti a mladiství do 18 let se zkušeností a závislostí na
návykových látkách.
Služby následné léčby jsou zpravidla zajišťovány zejména pro klienty po
absolvování detoxifikace. Dětské a dorostové detoxikační zařízení poskytující
komplexní protidrogovou péči pro děti a mládež do 18 let včetně služeb
následné péče v rámci ČR se nachází v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze. Kapacita tohoto zařízení je 14 lůžek. V Plzni i jiných
městech je detoxifikace zajišťována dětskými odděleními a psychiatrickými
léčebnami, kde však není zajištěna komplexní péče, kterou tato cílová skupina
při řešení dané problematiky vyžaduje. Z průzkumu o počtu hospitalizovaných
dětí a mladistvých pro intoxikaci alkoholem či nelegálními návykovými látkami
bylo zjištěno, že za rok 2012 bylo v rámci FN Plzeň hospitalizováno celkem 33
dětí a mladistvých do 18 let. V ostatních okresních nemocnicích bylo
hospitalizováno v průběhu roku 2012: Stodská nemocnice, a.s. – 9 případů;
Nemocnice Sušice o.p.s. – 7 případů; Rokycanská nemocnice, a.s. – 13 případů;
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Klatovská nemocnice, a.s. – 10 případů. Z informací plzeňských NNO o počtu
dětí a mladistvých – uživatelů návykových látek, vyplynulo, že v daném období
doporučily celkem 6 dětí k hospitalizaci. Po prodělání detoxifikace je důležité
pro klienta zajistit také služby následné péče. Vzhledem ke zjištěným počtům
dětí a mladistvých do 18 let, coby uživatelů návykových látek, je žádoucí zajistit
ve městě Plzni službu následné péče tak, aby došlo ke komplexnímu řešení
dané problematiky z pohledu dané cílové skupiny. V celé ČR není tato služba
pro danou cílovou skupinu dostatečně zajištěna.
Předpokládané Zajištění služeb následné péče pro děti a mládež do 18 let, která experimentuje
dopady opatření s drogami nebo již spadá do kategorie uživatelů návykových látek s rozvinutou
závislostí.

Aktivity
naplňující
opatření

Aktivity

Realizátor +
spolupracující
subjekt

3.1.1 Zjistit podmínky pro poskytování následné 3.1.1
Protidrogový
péče pro děti a mladistvé do 18 let (i ze zahraničí). koordinátor + NNO
3.1.1 Zjistit podmínky a možnosti/varianty pro poskytování následné péče pro
děti a mladistvé do 18 let (i ze zahraničí).

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Termín realizace opatření: 2014

Opatření 3.2 Průzkum poptávky po službě a případné navýšení kapacit
chráněného bydlení pro ženy (i s dětmi) – doléčování
Charakteristika Uvedená sociální služba je řešena podle § 64 Služby následné péče zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. SNP jsou zde definovány jako ambulantní
opatření

Odůvodnění
opatření

nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly
ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se
jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Cílem tohoto opatření je v případě
poptávky rozšířit kapacity chráněného bydlení pro ženy (i s dětmi) za účelem
doléčování ve městě Plzni.
Cílová skupina: ženy, matky s dětmi, které splňují podmínku ukončené
střednědobé nebo dlouhodobé léčby v délce minimálně 3 měsíců
Předpokládaná kapacita zařízení: 6 žen, popř. s dětmi.
Personální zajištění služby: celkem 1,5 úvazku (v tom speciální pedagog).
V současné době není tato sociální služba ve městě Plzni dostatečně zajištěna.
Od září roku 2012 danou službu poskytuje pouze organizace POINT 14 v rámci
Střediska následné péče, ale v omezené kapacitě – pouze 2 lůžka. Organizace
CPPT, o.p.s. by měla k dispozici prostory pro zřízení této služby, jelikož se však
jedná o nezrekonstruovaný objekt města. Náklady na rekonstrukci činí dle
vypracované stavební dokumentace 4,5 milionu Kč, nebylo možné tuto službu
doposud zrealizovat. V daném objektu by bylo možné vybudovat 3
malometrážní byty. Vzhledem k tomu, že služba je ve městě poskytována
krátce, není možné vyhodnotit aktuální poptávku po této službě. Není veden
ani pořadník na doléčování. Kapacity následné péče pro rodiče s dětmi v rámci
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ČR jsou dány součtem kapacity lůžek Následné péče Sananim, o.s. (10) a
jednotlivých lůžek v dalších zařízeních (Prevent, .o.s. České Budějovice – 1
lůžko, Jeseník - 1 lůžko). Průběžně kapacita kolísá mezi 10 – 15 lůžky na celou
ČR. Obecně lze tedy konstatovat, že zajištění této služby je v rámci celé ČR
poměrně nedostatečné. Zajištění chráněného bydlení pro ženy i s dětmi v rámci
doléčovacího programu je žádoucí zejména z důvodu snížení rizika relapsu
drogové závislosti a podpory udržení a dalšího rozvíjení pozitivních změn u
klientek.
Předpokládané Snížení rizika relapsu drogové závislosti u klientek včetně podpory udržení a
dopady opatření rozvíjení dalších pozitivních změn v jejich životě.
Sociální stabilizace klientek spočívající v nalezení vlastního místa a uplatnění ve
společnosti.

Aktivity
naplňující
opatření

Aktivity

Realizátor +
spolupracující
subjekt

3.2.1 Průzkum a zjištění aktuální poptávky po dané 3.1.1
Protidrogový
sociální službě v rámci ČR.
koordinátor + NNO
3.2.1 Zjištění aktuální poptávky po dané sociální službě.

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Termín realizace opatření: 2014

Opatření 3.3 Průzkum poptávky po službě a případné zavedení
samostatného programu pro rodinné příslušníky uživatelů
návykových látek – psychoterapie, rodinná terapie
Charakteristika Smyslem opatření je zavedení samostatného psychoterapeutického programu
pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek poskytovaného mimo
opatření

Odůvodnění
opatření

stávající sociální služby. Psychoterapeutické služby budou určeny jak
jednotlivým členům rodiny, tak i celým rodinám, jejichž některý rodinný
příslušník je uživatel návykové látky. Na zajištění poradenství budou
spolupracovat všechny organizace - CPPT o.p.s., POINT 14, SKP Plzeň, Ulice Agentura sociální práce o.s.
Program by měl nabídnout komplexní psychoterapeutické služby:
- systematicky prováděnou individuální a skupinovou psychoterapii,
- rodinnou terapii,
- poradenství v oblasti léčby závislostí.
Cílová skupina: rodinní příslušníci uživatelů návykových látek.
Poradenství pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek poskytují
jednotlivé organizace většinou v rámci svých stávajících služeb. V mnoha
případech se však nejedná o komplexní psychoterapeutické služby, které jsou
pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek zcela jistě potřebné.
Rodinným příslušníkům žijícím s osobou závislou na návykové látce by služba
pomohla zorientovat se v nepříznivé situaci, kterou charakterizují zejména
pocity bezmoci. Snižování napětí a stresu, který tito lidé prožívají, je pozitivním
faktorem snižujícím také riziko vzniku vlastní závislosti. V současné době se
rodiny mohou cítit stigmatizované tím, že poradenství pro ně je nyní
poskytováno např. v rámci kontaktních center a dalších protidrogových služeb.
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Samostatný prostor mimo stávající služby, ve kterém by bylo poradenství
poskytováno, by tak výrazně napomohl k systematické práci s rodinami a k
jejich podpoře.
Předpokládané Zavedení samostatného psychoterapeutického programu pro rodinné
dopady opatření příslušníky uživatelů návykových látek poskytovaného odděleně od stávajících
služeb, který povede ke zvýšení kvality života těchto rodin, a tedy i kvality
života jejich jednotlivých členů.

Aktivity
naplňující
opatření

Aktivity

Realizátor +
spolupracující
subjekt

3.3.1 Průzkum a zjištění aktuální poptávky po zavedení Pracovní skupina
psychoterapeutického programu pro rodinné příslušníky + město Plzeň
uživatelů návykových látek ve městě Plzni.
+ NNO
3.3.1 Zjištění aktuální poptávky po zavedení psychoterapeutického programu
pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek.

Výstupy
jednotlivých
aktivit
Termín realizace opatření: 2014

PRIORITA 4
ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O PROTIDROGOVÝCH SLUŽBÁCH
Opatření 4.1 Aktualizace informací na webových portálech města Plzeň,
zvýšení informovanosti představitelů města o službách
v protidrogové oblasti
Charakteristika Informovanost veřejnosti v oblasti závislostí na návykových látkách je nedílnou
součástí efektivní protidrogové prevence. Podstatné je, aby o protidrogové
opatření

problematice, a to nejenom z pohledu prevence, byla dostatečně informována
zejména laická veřejnost. Neméně důležité je také informování představitelů
města a to ze strany samotných poskytovatelů protidrogových služeb, tak aby
došlo k toku relevantních a aktuálních informací z dané sféry.
Odůvodnění Občané často nevědí, kde hledat pomoc či informace týkající se závislostí na
návykových látkách. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o společností
opatření
odsuzovaná a mnohdy citlivá intimní témata, nemají občané tendenci se v
otázkách k těmto problémům obracet na služby veřejné správy. Z tohoto
důvodu je žádoucí poskytovat občanům aktuální a relevantní informace o
subjektech poskytujících služby v oblasti protidrogové prevence a také o
možnostech využití těchto služeb. Informování představitelů města a
prezentování protidrogových sociálních služeb ze strany poskytovatelů je
důležité z pohledu adekvátní podpory dané oblasti.
 Předávání informací z protidrogové oblasti široké veřejnosti zejména
Předpokládané
prostřednictvím webových portálů města Plzně tak, aby docházelo ke
dopady opatření
změně vnímání protidrogových služeb většinovou společností (proč je
potřebné tyto služby realizovat, jaký by byl dopad pro společnost v
případě absence těchto služeb, příběhy lidí – kazuistika, atd.)
 Informování představitelů města a prezentování protidrogových
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sociálních služeb ze strany jejich poskytovatelů, tak aby došlo k
adekvátní podpoře těchto služeb a nastavení efektivního systému
protidrogové politiky města.

Aktivity
naplňující
opatření

Výstupy
jednotlivých
aktivit

Aktivity

Realizátor +
spolupracující
subjekt

4.1.2 Doplňování aktuálních informací týkajících se
4.1.2 Protidrogový
protidrogové problematiky prostřednictvím webových koordinátor + NNO
portálů města Plzně (www.bezpecnemesto.eu a
www.socialnisluzby.eu).
4.1.3 Protidrogový
4.1.3 Informování představitelů města a prezentování koordinátor + NNO
protidrogových sociálních služeb ze strany jejich
poskytovatelů (prostřednictvím KPPK RMP, ZMP,
přizvání členů rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a
sociální oblast na jednání pracovní skupiny protidrogové
prevence, přizvání představitelů města na prohlídku
služeb v jednotlivých organizacích, prezentace služeb ze
strany poskytovatelů na setkávání starostů MO 1-10
Plzeň).
4.1.2 Pravidelná aktualizace informací z protidrogové oblasti na webových
portálech města Plzně (www.bezpecnemesto.eu a www.socialnisluzby.eu).
4.1.3 Informování představitelů města o situaci v protidrogové oblasti k
nastavení efektivního systému protidrogové politiky.

Termín realizace opatření: 2014
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