DŮVO DOVÁ ZPRÁVA Č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP – provozní
transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2019 Centru protidrogové prevence a terapie,
o. p s., IČ 25232142 se sídlem Plzenecká 13, Plzeň v celkové výši 2 749 000,- Kč na projekty s názvem:
„Program primární prevence“ v požadované výši 898 000,- Kč.
„Program pro osoby v konfliktu se zákonem“ v požadované výši 260 000,- Kč.
„Kontaktní centrum“ v požadované výši 504 000,- Kč.
„Program následné péče“ v požadované výši 457 000,- Kč
„Ambulance pro nelátkové závislosti“ v požadované výši 300 000,- Kč
„21 Preventivní a léčebná ambulance pro děti, mladistvé a jejich blízké“ v požadované výši 330 000,- Kč
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Smyslem všech projektů, které realizuje Centrum protidrogové prevence a terapie je poskytnutí kvalitních
služeb osobám, kteří jsou ohroženi patologickým jevem (drogy, hráčství, alkohol):
„Program specifické primární prevence“
Tento program chce předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek
a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem
i dospělým připravit se a zvládat náročné životní situace spojené s obdobím dospívání a životních změn.
Vedeme mladé lidi k zodpovědnému rozhodování.
„Program pro osoby v konfliktu se zákonem“
Posláním programu Drogové poradenství ve věznici je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli
ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí), při řešení jejich problémů a motivovat je
ke změně životního stylu. Pomoci jim s návratem do společnosti a předcházet dalšímu páchání trestné
činnosti. Podpora a motivace klientů se děje zejména prostřednictvím osobního případně korespondenčního
poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání
návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně
podporují jejich zařazení do běžného života.
„Kontaktní centrum“
Kontaktní centrum CPPT, o. p. s. (KC) poskytuje odborné sociální služby osobám od 15 let, které hledají
podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové
rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či pravidelného užívání návykových látek.
Poskytované služby snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, umožňují klientům najít
bezpečný prostor pro řešení aktuálních problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního
životního stylu a pro motivaci k životu bez návykových látek.
„Program následné péče“
Program následné péče CPPT, o.p.s. poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří se rozhodli pro život bez
návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a
hledají podporu pro udržení této životní změny. Zejména pokud v důsledku užívání návykových látek došlo
v jejich životě ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních vztahů, širších sociálních
vazeb a uplatnění na trhu práce.
Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodičům, partnerům a blízkým těchto osob. Potřebují
informace, orientaci v problematice, podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání
optimálního postupu při řešení aktuálních potíží. Odbornou pomoc a podporu potřebují bez ohledu na to, zda
jsou například jejich děti před nebo po léčebném pobytu, ale i ve chvíli, kdy jejich děti návykové látky
aktivně užívají.
„Ambulance pro nelátkové závislosti“
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Poradenské a terapeutické služby jsou poskytované osobám ohroženým hazardní hraním, jejich rodinám a
dalším blízkým osobám. Program nabízí podporu v řešení obtíží, které hazardní hra přináší klientovi i jeho
blízkým. Základním principem je práce s motivací klienta směrem k abstinenci od patologického hraní.
Motivační práce obsahuje řadu složek, které se upravují dle situace a osobnosti klienta.
Oblasti, ve kterých se na organizaci klienti obrací:
Obtíže s hraním výherních automatů.
Obtíže se sázením na sportovní zápasy, on line sázení.
Obtíže s hraním karetních her, poker, ruleta, návštěvy kasina.
Obtíže s hraním her na počítači, závislost na internetu, sociálních sítích.
„21 Preventivní a léčebná ambulance pro děti, mladistvé a jejich blízké“
Program je určen osobám ve věku 12 – 18 let, které mají problémy s návykovými látkami nebo v oblasti tzv.
nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.) a jejich blízkým. Podmiňující pro vstup do programu je
rozhodnutí abstinovat a rozhodnut jedince i rodiny realizovat změny podmiňující zastavení závislostního
chování.
Čerpané dary a dotace v letech 2016 – 2018 (stav ke dni 11. 12. 2018)
Souhrn za 25232142 - Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Zdroj
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP

Rok

Název akce

Kázeň

Částka

Částka

Částka

Částka

porušená

žádosti

schválená

vyplacená

vrácená

2016 Programy primární prevence

Ne

745 000,00

745 000,00

745 000,00

0

2016 Drogové poradenství ve věznici

Ne

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0

2016 Kontaktní centrum

Ne

802 000,00

802 000,00

802 000,00

0

2016 Program následné péče

Ne

426 000,00

426 000,00

426 000,00

0

ÚMO 3

Základní poradenské a terapeutické služby pro
patologické hráče při Kontaktním centru
CPPT,o.p.s. - kofinancování osobních a provozních
2016 nákladů projektu - rok 2016

Ne

99 800,00

70 000,00

70 000,00

0

MMPBEZP

Nízkoprahové služby a základní poradenství pro
rodiče uživatele návyk látek při kontaktním centru
2016 CPPT

Ne

30 000,00
2 262
800,00

25 000,00
2 228
000,00

25 000,00
2 228
000,00

0

Suma 2016

ÚMO 3

ÚMO 3
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP

0

Krajské centrum pro nelátkové závislosti CPPT
o.p.s. - kofinancování osobních a provozních
2017 nákladů projektu - rok 2017

Ne

99 800,00

0

0

0

PNP CPPT o.p.s. - následná péče pro patologické
hráče - kofinancování osobních a provozních
2017 nákladů projektu - rok 2017

Ne

99 800,00

42 000,00

42 000,00

0

2017 Drogové poradenství ve věznici

Ne

203 000,00

203 000,00

0

2017 kontaktní centrum

Ne

210 420,00
1 191
000,00

690 000,00

690 000,00

0

2017 Program následné péče

Ne

707 000,00

410 000,00

410 000,00

0

2017 Program specifické primární prevence

Ne

879 000,00

830 000,00

830 000,00

0

2017 Ambulance pro nelátkové závislosti

Ne

292 960,00

293 000,00

293 000,00

0

Nízkoprahové služby a základní poradenství pro
rodiče uživatele návyk látek při kontaktním centru
2017 CPPT

Ne

50 000,00
3 529
980,00

25 000,00
2 493
000,00

25 000,00
2 493
000,00

0

Suma 2017

0

ÚMO 3

Projekt Program následné péče CPPT, o.p.s. 2018 úhrada osobních a provozních nákladů - rok 2018

Ne

100 000,00

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 3

Projekt Ambulance pro nelátkové závislosti CPPT,
o.p.s. - úhrada osobních a provozních nákladů - rok
2018 2018
Ne

100 000,00

35 000,00

35 000,00

0
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MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP
MMPBEZP

2018 Kontaktní centrum

Ne

868 220,00

690 000,00

690 000,00

0

2018 Drogové poradenství ve věznici

Ne

236 600,00

203 000,00

203 000,00

0

2018 Program následné péče

Ne

850 580,00

410 000,00

410 000,00

0

2018 Program primární prevence

Ne

850 580,00

830 000,00

830 000,00

0

2018 Ambulance pro nelátkové závislosti

Ne

509 000,00

293 000,00

293 000,00

0

MMPBEZP

Preventivní a léčebná ambulance pro děti, mladé
2018 lidi a jejich blízké

Ne

322 600,00

322 600,00

322 600,00

0

MMPBEZP

21 Preventivní a léčebná ambulance pro děti,
2018 mladé lidi a jejich blízké

Ne

50 000,00
3 887
580,00
9 680
360,00

25 000,00
2 838
600,00
7 559
600,00

25 000,00
2 838
600,00
7 559
600,00

0

Suma 2018
Suma 2016 - 2018

0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP – provozní
transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2019 v celkové výši 2 749 000,- Kč Centru
protidrogové prevence a terapie, o. p s., IČ 25232142, na náklady spojené s realizací projektů s názvem:
Program primární prevence“ v požadované výši 898 000,- Kč.
„Program pro osoby v konfliktu se zákonem“ v požadované výši 260 000,- Kč.
„Kontaktní centrum“ v požadované výši 504 000,- Kč.
„Program následné péče“ v požadované výši 457 000,- Kč
„Ambulance pro nelátkové závislosti“ v požadované výši 300 000,- Kč
„21 Preventivní a léčebná ambulance pro děti, mladistvé a jejich blízké“ v požadované výši 330 000,- Kč
4. Navrhované varianty řešení:
Souhlasit s poskytnutím dotace na rok 2018 v celkové výši 2 749 000,- Kč Centru protidrogové prevence a
terapie, o. p. s. na náklady spojené s realizací projektů s názvem:
Program primární prevence“ v požadované výši 898 000,- Kč.
„Program pro osoby v konfliktu se zákonem“ v požadované výši 260 000,- Kč.
„Kontaktní centrum“ v požadované výši 504 000,- Kč.
„Program následné péče“ v požadované výši 457 000,- Kč
„Ambulance pro nelátkové závislosti“ v požadované výši 300 000,- Kč
„21 Preventivní a léčebná ambulance pro děti, mladistvé a jejich blízké“ v požadované výši 330 000,- Kč
5. Doporučená varianta řešení:
Vzhledem k tomu, že je navrhovaná jediná varianta řešení (viz. bod 4. Důvodové zprávy), je tato varianta
doporučenou.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí :
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu města Plzně na rok 2019.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků:
Viz. ukládací část.
8. Závazky či pohledávky vůči městu:
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Nejsou.

9. Dříve vydaná usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí:
Usnesení č. 4/18 ze dne 24. 9. 2018 Komise protidrogové a prevence kriminality RMP.
Usnesení RMP č. 1195 ze dne 30. 11. 2018.
Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018.

10. Přílohy:
Příloha č. 1 - Usnesení RMP č. 8/19 ze dne 21. 1. 2019.
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