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Úvod   
 

 

Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 8 na období 2021–2023 je strategickým 

dokumentem, který konkrétně popisuje stav věci v oblasti protidrogové politiky na území MČ 

a současně přináší návrhy opatření a konkrétní cíle. Základním cílem tohoto dokumentu je 

stanovení priorit a hlavních směrů aktivit v oblasti protidrogové politiky.  

 

Strategie protidrogové politiky městské části Praha 8 navazuje na koncepčně-strategické 

materiály, a to „Protidrogová politika hlavního města Prahy“, dále „Akční plán Národní 

strategie protidrogové politiky na období 2019 až 2021“, „Národní strategie protidrogové 

politiky na období 2019 až 2027“. Hlavním cílem vznikající Národní strategie je minimalizace 

negativních dopadů v oblasti veřejného zdraví, v oblasti sociální situace jednotlivců, rodin a 

místních komunit a také ochrana veřejného pořádku. Záměrem je také změnit přístup Čechů k 

alkoholu a tabáku a integrovat nové fenomény (problém zneužívání farmaceutik či návykové 

chování v prostředí nových technologií). 

 

Městská část Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem různorodá. Jižní část – Karlín a 

Libeň – se bezprostředně dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské 

části na severních hranicích města. Charakter obvodu je dán i tím, že vznikal jako část 

Prahy postupně. Území městské části Praha 8 zahrnuje devět katastrálních území: 4 celá 

(Bohnice, Kobylisy, Čimice, Karlín) a části dalších 5 (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a 

Žižkov). Praha 8 je třetí největší MČ dle počtu obyvatel a pátá co do rozlohy. Drogová scéna 

vyskytující se na Praze 8 se jeví jako poměrně roztříštěná, což je z určité části dáno značnou 

územní rozlehlostí, díky níž nejsou uživatelé návykových látek koncentrováni do jednoho místa 

a najdeme zde tudíž větší počet lokalit, které jsou uživatelsky frekventované. 

 

Koordinace protidrogové politiky MČ Praha 8 je institucionálně zajištěna protidrogovou 

koordinátorkou a komisí pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů. Vzhledem ke 

vzájemné provázanosti oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality staví MČ Praha 8 

na koordinované systémové spolupráci s preventistou kriminality ÚMČ Praha 8, kdy tato oblast 

meziresortních problémů je koncepčně řešena rovněž v rámci „Koncepce prevence kriminality 

městské části Praha 8 pro období 2019–2024“. Protidrogová politika je ve struktuře ÚMČ Praha 

8 zařazena do gesce Odboru zdravotnictví a sociálních služeb (OZS). Oblast protidrogové 

politiky je finančně zajištěna z rozpočtu daného odboru. Akční plán obsahuje blíže finančně 

vymezeny aktivity a opatření, která budou na základě návrhu rozpočtu MČ Praha 8 realizovány 

v daném období.  

 

Městská část Praha 8 je místem neustálého rozvoje, který reflektuje rovněž drogová scéna, která 

je schopna kompletní proměny během několika měsíců, kdy je potřeba na tuto transformaci 

pružně reagovat. Z toho důvodu MČ Praha 8 dlouhodobě podporuje projekty a akce, které 

odpovídají potřebám regionu v oblasti protidrogové prevence. Na Praze 8 se setkáváme 

s širokým věkovým spektrem klientů. Z pohledu Policie ČR je v užívání návykových látek 

v obecné populaci na Praze 8 stav neměnný, primárně vedou jednoznačně stimulancia 

(konkrétně pervitin), mezi mládeží marihuana, v zábavních podnicích a v rámci hudebních 

https://www.praha8.cz/image/Ct9/rMAPAKOBok.gif
https://www.praha8.cz/image/Et9/rMAPACIMok.gif
https://www.praha8.cz/image/Dt9/rMAPAKARok.gif
https://www.praha8.cz/image/Bt9/rMAPALIBok.gif
https://www.praha8.cz/image/0u9/rMAPATROok.gif
https://www.praha8.cz/image/At9/rMAPASTRok.gif
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produkcí je to zejména MDMA neboli extáze. Na území MČ Praha 8 se uživatelé ilegálních 

návykových látek vyskytují převážně v opuštěných oblastech MČ (bývalé průmyslové areály, 

opuštěná staveniště, zahrádkářské kolonie, zátopové oblasti), v okolí větších dopravních uzlů, 

obchodních center, kdy nezbytným opatřením je terénní program a monitoring užívání 

návykových látek v rámci otevřené drogové scény, který od roku 2005 zajišťuje Progressive 

o.p.s. - terénní program NO Biohazard, dále je to TPSA Streeetwork Drop In o.p.s. Na MČ 

Praha 8 dlouhodobě působí pracovní resocializační program Fixpoint, určený drogově závislým 

osobám se zájmem o změnu životního stylu, kdy tito indigenní pracovníci vedle sběru 

pohozených stříkaček obsluhují síť kontejnerů „Fixpoint“ na injekční odpad. Vzhledem 

k evidovanému zvýšenému počtu pohozených injekčních stříkaček zejména v okolí stanic 

metra nebo v okolí centrálních míst městské části byl v srpnu roku 2016 v oblasti Těšnov 

naistalován první FIXPOINT kontejner. V průběhu roku 2017 proběhl na MČ Praha 8 speciální 

monitoring programu Fixpoint, na základě výstupu monitoringu byly nainstalovány další dva 

kontejnery, konkrétně do lokalit Palmovka a Bulovka. Z důvodu snižování rizik spojených 

s poraněním a přenosem infekčních chorob, zejména pak s ohledem na ochranu zdraví široké 

veřejnosti je plánováno další rozšíření instalace kontejnerů.   

 

Drogová scéna v MČ Praha 8 je díky různorodosti jednotlivých lokalit považována za oblast 

s potenciálem klientů z uzavřené drogové scény, jež žijí tzv. skrytě (tedy legálně v bytě či 

domě) a otevřené drogové scéně se vyhýbají. V rámci uzavřené drogové scény je navázána 

dlouhodobá spolupráce se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s., 

které zajišťuje po celý rok zejména terénní program služby. Cílem je snižování zdravotních, 

sociálních nebo kriminálních rizik spojených s užíváním nelegálních návykových látek.   

 

Dlouhodobě v Praze 8 působí v rámci monitoringu dětí a mládeže terénní program 

Salesiánského střediska mládeže – střediska volného času, o.p.s. Oproti minulosti tráví svůj 

volný čas děti a mládež daleko méně ve velkých skupinách (např. +10 CS) a venku, partičky 

jsou menší, roztroušené, více migrují a zřídka kdy se dá vysledovat pravidelnost. Mládež ve 

věku CS daleko méně tráví svůj volný čas venku, s největší pravděpodobností tráví čas na 

privátech nebo doma na sociálních sítích. Když už tráví svůj volný čas venku, jsou to malé 

partičky typicky kolem pěti lidí, s různými poměry holek a kluků, často migrují z místa na 

místo, a to i v rámci jednoho dne. Není moc velký rozdíl v tomto chování ani u různých 

věkových skupin, hlavně v Praze 8 jih jsou často party promíchané od 12- ti let do 23- ti let. 

Typickými místy k trávení volného času jsou dopravní uzly. Lehce odlehlé parky (nikoliv příliš 

schované nebo zarostlé) a hřiště nebo nákupní centra (OC Krakov). 

 

 

Odkaz na webové stránky ÚMČ Praha 8: https://www.praha8.cz/Prevence-rizikoveho-chovani  

 

 

 

 

 

https://www.praha8.cz/Prevence-rizikoveho-chovani
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Struktura akčního plánu 
 
Akční plán protidrogové politiky městské části MČ Praha 8 na období 2021 a 2023 je 
strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří přístupů 
strategie podle protidrogových strategií HMP a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
 
Intervenční oblasti: 
 

➢ Primární prevence  

➢ Léčba a následná péče 

➢ Snižování rizik 

➢ Snižování dostupnosti návykových látek 

Přístupy strategie: 

➢ Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné 

➢ Koordinace  

➢ Financování 
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1. PRIMÁRNÍ PREVENCE  
 

Specifická primární protidrogová prevence a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v gesci škol 

Cíle pro dané období:  

 

Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je na místní úrovni ÚMČ Praha 8 v gesci Odboru zdravotnictví a sociálních služeb (dále jen OZS). 

Cíle akčního plánu 2021–2023 se zaměřují na primární prevenci užívání návykových látek a návykového chování pro školní děti a mládež.  

 

Z důvodu potřeby snížení rozpočtu došlo v roce 2020 ke změně financování ZŠ. Nicméně základní školy jsou finančně podporovány v rámci programů 

všeobecné primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, jedná-li se o kontinuální, komplexní programy zaměřené na rozvoj protektivních 

faktorů, využívající adekvátních forem působení na cílovou skupinu s cílem eliminovat výskyt rizikového chování dětí a mládeže. 

 

Školy dále mohou OZS žádat o mimořádnou dotaci na selektivní prevenci v rámci třídních kolektivů i jednotlivců. Cílem je včasné řešení problematiky 

rizikových skupin dětí a mládeže, v oblastech řešení šikany, jejímž cílem je zlepšení vztahů v třídním kolektivu a snížení výskytu šikany ve třídě/ na 

škole. 

 

Zajištění prevence rizikového chování ve školských zařízeních na území MČ Praha 8 se skládá ze čtyř základních pilířů: 

- přímé působení na všechny skupiny dětí a dospívající mládeže, a to již od dětí předškolního věku a žáků základních a středních škol formou 

kontinuálních programů a besed, s ohledem na dodržení požadavků na efektivní primární prevenci, 

- vzdělávání a podpora pedagogů s cílem nabízet vzdělávací aktivity vedoucí k získání a prohlubování jejich znalostí a dovedností v oblasti 

prevence rizikového chování, 

- podpora specifických volnočasových aktivit, 

- podpora a informovanost rodičů. 

 

Dalším cílem je nadále podporovat projekt Programy primární prevence pro MŠ, jež zajišťuje Proxima Sociale o.p.s. Cílem programů je podpora 

zdravého životního stylu u dětí, jejich seznámení s různými formami rizikového chování a jeho důsledky. 

 

Dalším cílem je nadále podporovat celoroční projekt Doučování a kroužkovné, jež umožňuje doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a dětí 

s výchovnými problémy, jakož i nabízí možnost dětem s vícečetných rodin trávit čas aktivně v rámci kroužku. Projekt je zaměřen na prevenci rizikovému 

chování, jakož i sociální izolaci od vrstevníků. Nezbytně důležitá je nadále podpora a spolupráce s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 

(Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.), jehož cílem je systematická práce s dětmi, mladými lidmi a jejich rodinami. Cílovou 
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skupinou jsou především ti, kteří jsou sociálně, hmotně, kulturně, či jinak znevýhodněni. Zázemí nízkoprahového klubu Vrtule tvoří i „MARINGOTKA“ 

v Katovické ulici, nebo „HELIPORT“ u ZŠ Hovorčovická. Salesiánské středisko mládeže rovněž zajišťuje terénní program pro děti a mládež trávící 

většinu volného času pasivně na ulici, které nechtějí nebo nemohou využívat nabídku organizovaných volnočasových aktivit, a nacházejí se, případně 

jsou ohroženi nepříznivou sociální situací. Kdy hlavním cílem je omezit rizikový způsob života, předcházející delikventnímu jednání, omezení sociálně 

nepříznivých jevů plynoucích z životního stylu cílové skupiny.  

 

Nadále bude pokračovat spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, stejně tak s Křesťanskou pedagogicko- 

psychologickou poradnou, kdy ve spolupráci s poradnami probíhají pravidelná setkání se školními metodiky prevence, stejně tak s výchovnými 

poradci. Současně probíhají pravidelná setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež, za účasti představitelů NNO, PPP, školských zařízení, MPP, 

PČR a zástupců ÚMČ (protidrogový koordinátor, OSPOD, gesční radní). Cílem setkávání je sdílení zkušeností, dobré praxe, prohloubení forem 

spolupráce v rámci problematiky rizikového chování, ale i s ohledem na značně rozsáhlou škálu neustále se obměňujících nežádoucích jevů rizikového 

chování dětí a mládeže.  

 

 

Činnost  Termín  Gesce  Ukazatel  
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

1.1 Program primární prevence rizikového 
chování na ZŠ MČ Praha 8 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS 
ve spolupráci NNO, 
ŠMP 

počet odvedených besed, seminářů, nižší 
výskyt rizikového chování dětí a žáků 

50. 000,- 

1.2 Programy primární prevence pro MŠ 2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS, 
Proxima Sociale 
o.p.s. 

počet odvedených seminářů, počet 
informovaných dětí 

30. 000,- 

1.3 Programy selektivní prevence na 
základních školách 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS 
ve spolupráci NNO, 
ŠMP, PPP 

počet odvedených seminářů, zlepšení 
vztahů ve třídě, eliminace rizikových faktorů 

70. 000,- 

1.4 Program podpory adaptačních výjezdů na 
základních školách 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS, 
ŠMP, NNO 

zpráva o realizaci programu, počet žáků 
zapojených do projektu 

50 .000,- 

1.5 Podpora doučování žáků + kroužkovné ze 
sociálně slabých rodin 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS, 
NNO, ŠMP 

počet žáků zapojených do projektu, 
zlepšení prospěchu 

100. 000,- 

1.6 Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro 
děti a mládež 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS, 
OSPOD, NNO 

zápis z komise, počet setkání, řešená 
témata, intenzita mezioborové spolupráce 

0,- 

1.7 Terénní program pro děti a mládež 2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS, 
Salesiánské 
středisko mládeže 

průběžná zpráva z realizace TP, počet 
kontaktů v rámci programu 

100. 000,- 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA PRIMÁRNÍ PREVENCI PRO AP 2021/ 2023 400. 000,-Kč 
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2. LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE 
 

Léčba a následná péče je v Praze 8 zajišťována nestátními neziskovými organizacemi (NNO) a psychiatrickou nemocnicí, které si žádají o dotaci v rámci 

Dotačního programu MČ Praha 8 v sociální oblasti.  

 

Cíle pro dané období: 

- podpora a spolupráce programů léčby a následné péče 

- podpora služeb pro osoby s duální poruchou 

- podpora sociálního zaměstnávání a doléčovacích programů 

- podpora adiktologických služeb pro mládež  

- podpora substituční léčby 

- podpora chráněného bydlení pro klienty po léčbě 

 

Dalším cílem je spolupráce a podpora organizací, které v Praze 8 působí: 

 

➢ Psychiatrická nemocnice Bohnice – ambulantní a pobytová léčba pro osoby se závislostí, následná péče 

➢ Drop In, o.p.s. - Centrum metadonové substituce – substituční program s cílem resocializace klienta do běžného chodu společnosti, změna 

stávajícího životního stylu (poskytování zdravotních, sociálních a adiktologických služeb) 

                       - Tvoje šance – podpora sociálního začleňování, tréninkové pracoviště – praktická výuka pracovních návyků, poradenství v rámci 

JOB klubu               

➢ Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie – ambulantní léčba s cílem podpora integrace, sanace rodin ohrožených problémovým užíváním 

NL nebo gamblingem. Program se věnuje intenzivní práci s rodiči s cílem ponechání dětí v péči biologické rodiny, je-li to možné docílit 

➢ Sananim z.ú. - Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem – Cokuz – realizace preventivního a léčebného programu pro uživatele drog 

v konfliktu se zákonem prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit s cílem motivovat klienty ke změně 

životního stylu 

                     -  Adiktologická ambulance – ambulantní léčba pro mladistvé, Case management – je určená osobám starším 15 let. 

Specifickými skupinami klientů zařízení jsou mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším duševním 

onemocněním, tzv. duální diagnózou. V průběhu léčby nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, pracovního zapojení atd.  

 

➢ Centrum Alma, z.ú. - Poradna Alma zajišťuje poradenské, sociální a adiktologické služby pro osoby a problémem závislostního chování 

v rovině sekundární a terciální prevence. Specificky se zaměřují na závislostní chování žen i v seniorském věku, dětí a mladistvých (alkohol, 

procesuální závislostní chování). 
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➢ Magdaléna, o.p.s – Doléčovací centrum Magdaléna - projekt nabízí absolventům léčby závislosti dle jejich individuálních potřeb podporu a 

pomoc při vytváření podmínek pro absenci klienta v životě po léčbě. 

 

 
Činnost Termín Gesce Ukazatel Předpokládané 

náklady MČ/rok 
2.1 Poradna ALMA 2021-2023 Centrum Alma, z.ú. Počet klientů z MČ Praha 8, 

počet klientů (žen, seniorů) 
závislých na alkoholu, dětí a 
mladistvých experimentujících 
s alkoholem a jinými NL 

35. 000,- 

2.2 Centra pro rodinu - Integrace rodiny 2021-2023 Centrum pro rodinu PSS a 

klinické adiktologie, z.ú 

Počet klientů z MČ Praha 8, 
počet rodin ohrožených 
problémovým užíváním NL 

40. 000,- 

2.3 Doléčovací centrum Magdaléna 2021-2023 Magdaléna, o.p.s. Počet klientů z MČ Praha 8, 
počet abstinujících klientů, 
sociálně integrovaných 

50. 000,- 

2.4 Adiktologická ambulance pro mladistvé - 
Case management 

2021-2023 Sananim, z.ú. Počet klientů z MČ Praha 8, 
snižování rizik a následků 
užívání NL, patologického hraní 

50. 000,- 
 

2.5 Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem 
- COKUZ 

2021-2023 Sananim, z.ú. Počet klientů z MČ Praha 8, 
motivovaných ke změně 
životního stylu, zahájený 
doléčovací program 

45. 000,-  

2.6 Tvoje šance - pracovní program pro osoby 
po dlouhodobé závislosti na opiátech a jiných 
NNL 

2021-2023 Drop In o.p.s. Počet klientů z Prahy 8 
dodržující léčbu, nově 
zaměstnaní klienti  

15. 000,- 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA LÉČBU A NÁSLEDNOU PÉČI PRO AP 2021 / 2023 235. 000,-Kč 
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3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK – HARM REDUCTION 
 

Jedním z nejdůležitějších cílů služeb Harm reduction (dále „HR“) je ochrana veřejného zdraví, zmírnění rizik vyplývajících z užívání drog nejen pro 

samotné uživatele, ale pro celou společnost. V oblasti snižování rizik považuje MČ Praha 8 za důležitou prevenci a preventivní opatření mezi které právě 

tzv. Harm Reduction programy patří. Metody HR účinně zabraňují nebo významně omezují vznik a šíření epidemií infekčních chorob, jako je virová 

hepatitida A, B, C, HIV/AIDS, aj. HR metody vycházejí z obecných principů ochrany veřejného zdraví a zejména usilují o minimalizaci všech rizik a 

dopadů užívání návykových, omamných a psychotropních látek, jakož i snížení nákladů, zejména na zdravotnické služby z veřejných financí (např. 

Omezení výdajů na léčbu hepatitid, HIV/AIDS ad.) Všechny aktivity HR v běžné praxi jsou rovněž významným kontaktním nástrojem terénních 

programů a kontaktních center. 

 

Cíle pro dané období:  

- snížení počtu injekčních uživatelů návykových látek 

- podpora intenzivního monitoringu území MČ Praha 8 

- podpora terénního programu a monitoringu na otevřené i uzavřené drogové scéně v Praze 8 

- podpora multidisciplinárního terénního programu (adiktologické služby, služby pro osoby bez domova, case manager) 

 

V MČ Praha 8 dlouhodobě působí 3 organizace zajišťující terénní program (dále „TP“). Nadále bude na otevřené drogové scéně pokračovat celoroční 

projekt terénní program a monitoring otevřené drogové scény v MČ Praha 8 ve spolupráci s organizací Progressive o.p.s., stejně tak se Střediskem 

prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s., který je zaměřen na problematiku otevřené drogové scény, kdy hlavními cíli je vyhledávat populaci 

uživatelů NL, oslovovat ji a motivovat ke změně chování a rizikového způsobu života.  

 

Progressive o.p.s. v rámci programu No Biohazard monitoruje MČ Praha 8 již od roku 2005. Na základě zvýšeného výskytu injekčních uživatelů byla 

od března roku 2010 zahájena pravidelná, soustavná činnost: celoročně 2 x týdně, včetně jednoho víkendového terénu. Nadále bude pokračovat realizace 

večerního terénu s cílem navázat skupinu klientů do denních služeb. Progressive o.p.s. zajišťuje terénní program také v rámci programu FIXPOINT – 

který nabízí službu instalace bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu, sběr injekčních stříkaček v terénu a 

monitoring nových lokalit potenciálně ovlivněných výskytem drogové scény (probíhá celoročně 3 dny v týdnu).  Program se současně pracovní 

resocializací uživatelů návykových látek snaží o jejich stabilizaci, kdy uživatelé NL v programu působí jako „indigenní terénní pracovníci“. Celkově 

se ukazuje, že kontejnery v rámci bezpečné likvidace injekčního odpadu vykazují rostoucí míru využití, z toho důvodu a s ohledem na ochranu zdraví 

široké veřejnosti je plánováno další rozšíření instalace kontejnerů Fixpoint.   

 

Terénní program Drop In o.p.s. zajištuje monitoring pohybu uživatelů NL a výskyt potenciálně infekčního materiálu 2 x týdně v rozsahu 4 hodin a 

jednou za měsíc v rámci nočních hodin v rozsahu 3 hodin. Od června roku 2021 došlo k rozšíření služeb o Mobilní ošetřovnu, tento speciálně upravený 
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vůz plní základní funkce kontaktního centra. Klientům jsou zde poskytovány služby HR, zdravotnické ošetření, testování na infekční choroby (hepatitida 

typu C, HIV, syfilis), každý čtvrtek v ulici Za Poříčskou branou v rozsahu 4 hodin.  

 

V rámci uzavřené drogové scény bude pokračovat spolupráce se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Program funguje dle 

potřeby a domluvy s jednotlivými klienty služby, kdy v průměru mají pracovníci TP 8 kontaktů, jimž jsou poskytovány služby HR, individuální 

poradenství, zdravotní a sociální poradenství, řešení možnosti léčby či případné substituce. 

 

TP a intenzivní monitoring se zaměřuje nejen na problematiku fenoménu užívání nelegálních návykových látek, ale rovněž souvisejících jevů jako je 

bezdomovectví. V této oblasti probíhá dlouhodobá spolupráce s Arcidiecézní Charitou Praha a Armádou spásy ČR, kdy nadále bude tato spolupráce ze 

strany MČ podporována. Významným prvkem v oblasti snižování rizik je spolupráce s Městskou policií a Policií ČR. 

 
 

Činnost Termín Gesce Ukazatel Předpokládané 
náklady MČ/rok 

3.1 Monitoring užívání návykových látek a 
zajištění terénního programu na území MČ 
Praha 8 (No Biohazard, Fixpoint) 

2021-
2023 

Progressive o.p.s. Průběžné zprávy a závěrečná 
písemná zpráva, počet kontaktů a 
vyměněných injekčních setů,  

210. 000,- 

3.2 Monitoring užívání návykových látek a 
zajištění terénního programu na území MČ 
Praha 8 

2021-
2023 

Drop In o.p.s. Průběžné zprávy a závěrečná 
písemná zpráva, počet kontaktů a 
vyměněných injekčních setů 

50. 000,- 

3.3 Terénní program - zimní opatření 2021- 
2023 

Progressive o.p.s., Drop In o.p.s., 
Arcidiecézní Charita Praha 

Zvýšení dostupnosti služby, počet 
kontaktů 

75. 000,- 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA HR SLUŽBY PRO AP 2021 / 2023 335. 000,-Kč 
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4. SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA  
 

Jedná se o aktivity vymáhání práva k potlačování nabídky drog ve spolupráci MČ, PČR a MP HMP. Odpovědnost za realizaci konkrétních opatření 

potlačování nabídky ilegálních drog, za kontrolu dodržování zákonných norem, které upravují prodej legálních drog (alkoholu a tabáku), za ochranu 

veřejného pořádku a bezpečnosti a potírání kriminality páchané v souvislosti s užíváním všech typů drog na všech úrovních.  

 

V ÚMČ Praha 8 se pravidelně schází Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů, na níž je řešena oblast protidrogové politiky, 

jakož i oblast bezpečnostní situace v Praze 8. Jednání komise probíhá za účelem výměny informací o aktuální drogové scéně a sociální, bezpečnostní 

situaci v regionu a k nalézání společných postupů při jejich řešení.  

 

 
Činnost Termín Gesce Ukazatel Předpokládané 

náklady MČ/rok 

4.1 Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně 
patologických jevů 

2021-2023 ÚMČ Praha 8 Zápis z komise, počet setkání, 
řešená témata, intenzita 
mezioborové spolupráce 

0,- 

4.2 Omezení konzumace alkoholických nápojů 
na veřejných prostranstvích 

2021-2023 Městská policie Praha - Obvodní 
ředitelství Praha 8 

Počet kontrol, počet přestupkového 
jednání 

0,- 

4.3 Ochrana bezpečí občanů při páchání 
přestupků nebo trestné činnosti v souvislosti 
s konzumací omamných a psychotropních látek 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, PČR 
MPP - OŘ Praha 8 

Počet kontrol, počet přestupkového 
jednání, nebo trestné činnosti 

0,- 

4.4 Kontrola prodeje alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků dětem a mladistvým. 
Kontrola prodeje a nalévání alkoholických 
nápojů dětem a mladistvým v prodejnách, 
v restauračních zařízeních 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, MPP - OŘ Praha 8 Počet kontrol, počet přestupkového 
jednání 

0,- 

 
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA SLUŽBY PRO AP 

2021 / 23 
0,- Kč 
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5. INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ 
 

Cíle pro dané období: 

- podpora systematického vzdělávání odborníků a široké veřejnosti 

- šíření informací o smyslu a principech protidrogové politiky v rámci veřejnosti 

- zpracování závěrečných zpráv o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 8 

- podpora aktivit v rámci adiktologie, sloužících ke zkvalitnění jednotlivých kroků v oblastech protidrogové politiky MČ Praha 8 

- ocenění školních metodiků prevence 

 

5.1 INFORMACE 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

5.1.1 Závěrečná zpráva o realizaci 
protidrogové politiky MČ za uplynulý rok 

Leden 
2022, 2023 

ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Popis realizace projektů 0,- 

5.1.2 Zveřejňování informací na webu MČ 
Praha 8 a v časopise Osmička 

Průběžně 
2021-2023 

ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Aktuální informace, zpětná vazba občanů, 
adresáře, odkazy, strategické dokumenty, 
dotační programy 

0,- 

5.1.3 Veřejné ocenění školních metodiků 
prevence 

2022-2023 ÚMČ Praha 8,OZS -
Protidrogová 
koordinátorka+PPPP7a8+KPPP 

Sdílení informací, informovanost veřejnosti 0,- 

5.1.4 Veletrh poskytovatelů sociálních 
služeb a den zdraví- osvětová akce 

2022-2023 ÚMČ Praha 8, OZS Informovanost a zpětná vazba občanů 40. 000,- 

5.1.5 Pravidelná jednání protidrogových 
koordinátorů 

2021-2023 MHMP - krajský protidrogový 
koordinátor 

Sdílení informací a jejich aplikace do praxe 0,- 

5.1.6 Pravidelná jednání poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb+ MPP, PČR, 
OSPOD, školní metodici prevence 

2021-2023 ÚMČ Praha 8 Sdílení informací 0,- 

 

5.2 VÝZKUM 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

5.2.1 Monitoring rizikového chování dětí a 
mládeže na Praze 8 

2022-2023 Salesiánské středisko mládeže Závěrečná písemná zpráva - data, rozsah, 
potřebnost rozšíření TP 

10. 000,- 
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5.2.2 Monitoring terénu 2021-2023 Progressive o.p.s., Drop IN 
o.p.s., Arcidiecézní Charita 
Praha, Armáda Spásy ČR, 
ÚMČ Praha 8 

Závěrečná písemná zpráva Viz. tbl.HR 

5.2.3 Sběr podkladů pro Závěrečnou zprávu 
o realizaci protidrogové politiky MČ 

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Vypracování akčního plánu 0,- 

 

5.3 VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

5.3.1 Jednání se ŠMP 2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Sdílení informací, zpětná vazba, metodické 
vedení 

0,- 

5.3.2 Pravidelné vzdělávání protidrogového 
koordinátora  

2021-2023 krajský koordinátor MHMP Počet navštívených konferencí, 
vzdělávacích seminářů 

0,-  

 

5.4 HODNOCENÍ 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

5.4.1 Vyhodnocení plnění AP 1x ročně ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Úpravy a změny v AP 0,- 

5.4.2 Vyhodnocení účinnosti nastavených 
opatření a programů 

Průběžně ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Změny v nastavených programech  0,- 

5.4.3 Vyhodnocení projektů v rámci 
dotačního řízení MČ Praha 8 

Průběžně ÚMČ Praha 8, OZS - 
protidrogová koordinátorka 

Změny v pravidlech dotačního řízení pro 
sociální oblast a programech podpory 

0,- 

 

5.5 JINÉ 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

Antifetfest - zaměřen na školy Duben 
2022/ 2023 

ÚMČ Praha 8, OZS Počet přihlášených škol, zapojené kolektivy 5 .000,- 

 
CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ PRO 

AP 2021/ 23 
55. 000,- Kč 
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6. KOORDINACE  
 

Cíle pro dané období: 

- zachování systému koordinace protidrogové politiky v Praze 8 

- spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem MHMP a dalšími aktéry v rámci protidrogové politiky 

 

Základní úkoly kraje a obce v koordinaci protidrogové politiky upravuje zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak v § 29, kde je vymezena působnost územních samosprávných celků v oblasti 

protidrogové politiky. 

 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

6.1 Iniciovat metodická a koordinační 
setkání s PPP a ŠMP 

2021–2023 ÚMČ Praha 8, OZS Účast na jednáních, zájem o zapojení, 
intenzita spolupráce 

0,- 

6.2 Pravidelně analyzovat plnění Akčního 
plánu a konkrétních úkolů integrované 
protidrogové politiky s návrhem na případné 
změny 

Průběžně  ÚMČ Praha 8, OZS Průběžná realizace plnění AP protidrogové 
politiky MČ Praha 8 

0,-  

6.3 Zpracovávat podklady pro strategické 
dokumenty integrované protidrogové 
politiky kraje (krajské strategie, akční plány) 

Průběžně  ÚMČ Praha 8, OZS, krajský 
protidrogový koordinátor MHMP 

 0,- 

6.4 Sbírat data o situaci  v rámci otevřené 
drogové scény a o přijatých opatřeních a 
zpracovávat je do závěrečné zprávy o 
realizaci protidrogové politiky na MČ Praha 
8 

Průběžně ÚMČ Praha 8, OZS Vyhotovené čtvrtletní zprávy + závěrečná 
zpráva od realizátorů v rámci protidrogové 
politiky 

0,- 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA KOORDINACI PRO AP 2021/23 0,- Kč 
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7. FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY MČ  
 

Realizace jednotlivých aktivit na rok 2021–2023 je plánována v závislosti na finančních prostředcích uvolněných z rozpočtu MČ Praha 8 na realizaci 

protidrogové politiky a zejména pak zohledněním aktuální situace a vyhodnocení plánu předešlého. Přednostně jsou podporovány programy dlouhodobé 

a komplexní, kdy MČ preferuje pragmatický a racionální postoj, stanovující si realistické a dosažitelné cíle. MČ Praha 8 vychází ze současných a 

ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na koordinovaném, mezisektorovém a interdisciplinárním přístupu při řešení problémů s užíváním 

drog. 

 

Cíle pro dané období: 

- Zajištění potřebného rozpočtu na protidrogovou politiku na každý rok 

- Podpora realizace protidrogové politiky na základě znalosti místních specifik 

- Zajistit včasnou administraci v rámci dotačního řízení  

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ/rok 

7.1 Zajištění dostatečné výše rozpočtu na 
každý samostatný rok na zajištění realizace 
protidrogové politiky na Praze 8 

2021-2023  ÚMČ Praha 8, OZS Výše finančních prostředků  Viz.tbl níže 

7.2 Zajištění dotačního programu pro 
sociální oblast na podporu projektů v rámci 
protidrogové politiky  

2021-2023 ÚMČ Praha 8, OZS Výše finančních prostředků  Viz tbl níže 
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Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 8 na období 2021 a 2022 
v návaznosti na financování a rozvoj protidrogové politiky   

v jednotlivých letech 
 

 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 8 v roce 2021 Kč 

Primární prevence 400. 000,- 

Léčba a následná péče  235 .000,- 

Snižování rizik – HARM REDUCTION 335 .000,- 

Informace – výzkum – hodnocení – jiné 55. 000,- 

Koordinace a certifikace  0,- 

 CELKEM: 1 025 000,- 

 
 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 8 v roce 2022 Kč 

Primární prevence 400. 000,- 

Léčba a následná péče  235. 000,- 

Snižování rizik – HARM REDUCTION 335. 000,- 

Informace – výzkum – hodnocení – jiné  55. 000,- 

Koordinace a certifikace  0,- 

 CELKEM: 1 025 000,- 

 
 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 8 v roce 2023 Kč 

Primární prevence 400. 000,- 

Léčba a následná péče  235. 000,- 

Snižování rizik – HARM REDUCTION 335. 000,- 

Informace – výzkum – hodnocení – jiné  55. 000,- 

Koordinace a certifikace  0,- 

 CELKEM: 1 025 000,- 

 

 

 

 

 
 


