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Úvod   
 
Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2023 a 2024 navazuje na Akční plán 
protidrogové politiky MČ Praha 11 na rok 2021 a 2022. Protidrogová politika je ve struktuře 
Úřadu MČ Praha 11 zařazena pod Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ). Koordinace 
protidrogové politiky MČ Praha 11 je institucionálně zajištěna protidrogovou koordinátorkou, 
pracovní skupinou pro prevenci sociálně patologických jevů a Sociálně zdravotní komisí.  

Akční plán navazuje na koncepčně-strategické materiály protidrogové politiky, a to na 
Koncepci rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 
2022 až 2026, která je aktuálně předložena do ZMČ Praha 11 ke schválení, dále na Akční plán 
protidrogové politiky hl. m.  Prahy, Strategii a koncepci protidrogové politiky hl. m. Prahy. 

Městská část Praha 11 (dále MČ Praha 11) se nachází jižně až jihovýchodně od centra 
pražské aglomerace. Správnímu obvodu Prahy 11 přísluší MČ Praha Křeslice, Praha Šeberov 
a Praha Újezd. Výkon přenesené působnosti v něm zabezpečuje Úřad MČ Praha 11. Největší 
část Prahy 11 zaujímají sídliště Jižní Město I. a Jižní Město II. V porovnání s hl. městem Praha 
i celou ČR žije na MČ Praha 11 relativně více osob ve věku 55 - 75 let. Jedná se o obyvatele, 
kteří se na MČ Praha 11 přistěhovali v 70. letech do dokončovaného Jižního Města. Naopak 
podíl osob do 35 let je podprůměrný. 

Protidrogová politika je finančně zajištěna z rozpočtu MČ Prahy 11 v rámci dotačního 
programu, v němž se podporují adiktologické služby neziskových organizací zaměřené 
především na sekundární a terciární protidrogovou prevenci pro občany z MČ Praha 11, a 
všeobecná primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na ZŠ zajištěna 
certifikovaným poskytovatelem. Od r. 2015 MČ Praha 11 ze svého rozpočtu finančně 
podporuje selektivní primární prevenci od certifikovaných poskytovatelů realizované přímo ve 
školních třídách základních škol (4. – 7. třída) na žádost školy či metodika prevence.  

MČ Praha 11 již od roku 1996 podporuje projekty a akce, které odpovídají potřebám regionu 
v oblasti protidrogové prevence. Drogová scéna na MČ Praha 11 je díky typu a hustotě 
zástavby méně nápadná než v centrálních pražských obvodech a je 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. Proto Úřad MČ Praha 11 v r. 2018 navázal spolupráci 
se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s., které zajišťuje po 
celý rok terénní program zejména na uzavřené drogové scéně MČ Praha 11. Jejich 
přidruženou činností projektu je i monitoring otevřené drogové scény. Jev pohozených 
injekčních stříkaček není pro MČ Praha 11 specifický, ale vyskytuje se na celém území hl. m. 
Prahy. Zvýšený počet pohozených injekčních stříkaček je evidován vždy v okolí stanic metra 
nebo v okolí centrálních míst městské části. Z důvodu snižování rizik spojených s poraněním 
a přenosu infekčních chorob, je pravidelný monitoring a sběr injekčních stříkaček 
nejbezpečnější a nejefektivnější formou prevence pro občany MČ Praha 11. V době červen – 
říjen je od r. 2015 každoročně zajištěn terénní program a monitoring užívání návykových látek 
na otevřené drogové scéně i organizací PROGRESSIVE o.p.s.  

Dlouhodobě na MČ Praha 11 působí Proxima sociale o.p.s., která zajišťuje terénní program 
pro děti a mládež na Praze 11, ve věku od 13 do 19 let trávící většinu volného času pasivně 
na ulici. 

Odkaz na webové stránky Úřadu MČ Praha 11 s protidrogovou tématikou: 
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/#sek4784 

 

 

 

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/#sek4784
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Struktura akčního plánu 
 
Akční plán protidrogové politiky městské části MČ Praha 11 na období 2023 až 2024 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 období 2023 – 2024: 

Primární prevence užívání návykových látek a návykového chování je jednou z intervenčních oblastí protidrogové politiky. Primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže je na místní úrovni ÚMČ Praha 11 v gesci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) protidrogové koordinátorky. 
Cíle akčního plánu pro období 2023 – 2024 se zaměřují na primární prevenci užívání návykových látek a návykového chování pro školní děti a mládež. 

MČ Praha 11 každoročně v rámci Dotačního programu městské části Praha 11 v sociální oblasti vyhlašuje program „Programy všeobecné primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže“ v mateřských školách a základních školách na MČ Praha 11 od certifikovaných poskytovatelů. Jedná 
se o kontinuální, komplexní programy zaměřené na rozvoj protektivních faktorů, využívající adekvátních forem působení na cílovou skupinu. Programy 
jsou interaktivní, prožitkové, zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a chování. Cílem je snížit výskyt rizikového 
chování dětí, žáků a mládeže, např. zamezit nebo oddálit užívání návykových látek. Projekty se mohou týkat např. právního vědomí, první pomoci, 
vybudování zdravějšího prostředí, snížení rizikového a patologického chování, adaptačního kurzu podporující spolupráci, komunikaci, řešení problémů 
atd. 

Školy dále mohou Úřad MČ Praha 11 požádat o mimořádnou dotaci na selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat 
zvýšený výskyt rizikového chování. Cílem je včasné a efektivní řešení problematiky rizikových skupin dětí a mládeže, které mohou mít problémy 
s chováním. Může se jednat např. o řešení šikany, jejímž cílem je zlepšení vztahů v třídním kolektivu a snížení výskytu šikany na škole/ve třídě. 

MČ Praha 11 plánuje nadále finančně podporovat projekt Centrum primární prevence pod Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In 
o.p.s., který od r. 2020 navázal spolupráci s místními školními metodiky prevence na ZŠ. Na základě poptávky ZŠ realizuje preventivní programy cílené 
na zvyšování povědomí v oblastech závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách, předcházení vzniku závislosti na internetu a sociálních 
sítích, posilování vztahů a komunikace ve skupině, vedení ke schopnosti finanční gramotnosti a podpoření vztahu ke zdravému životnímu stylu, 
komplexní pohled na problematiku závislostí s návazným sociálním, zdravotním a právním dopadem. Témata jsou zaměřena např. na prevenci 
internetové komunikace, netolismus, tabák a alkohol, právní dopady, atp. 

Dalším cílem je nadále podporovat celoroční projekt „Škola po škole“, jehož činnost od r. 2015 zajišťuje YMCA Praha, z.s. Umožňuje doučování dětí 
ze sociálně znevýhodněných rodin a dětí s výchovnými problémy, které jsou v péči kurátorů pro mládež. Projekt vznikl na základě požadavků pracovníků 
OSVZ, kteří dlouhodobě hledali možnost bezplatného doučování pro své klienty. 

Nezbytně důležité je nadále podporovat i nízkoprahové kluby pro děti a mládež (Proxima sociale, o.p.s., YMCA Praha, z.s.), jejichž cílem je nabízet 
podporu a pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci v bezpečném prostoru sociální služby. Hlavními cíli této služby jsou snižovat či omezit 
rizikový způsob života, předcházet delikventnímu jednání, omezit sociálně nežádoucí jevy plynoucí z životního stylu cílové skupiny. 

Nadále plánujeme pokračování projektu Preventivně výchovné skupiny BALANCE, který vznikl na MČ Praha 11 v r. 2016. Jeho cílem je dlouhodobá 
a systematická práce s dětmi z rizikových rodin ve věku 11 – 15 let, které zažívají ve svém životě obtížné situace a jsou ve zvýšené míře ohrožené 
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výchovnými problémy, nebo je již mají (záškoláctví, šikana, experimenty s návykovými látkami, agresivita, sebepoškozování apod.). Projekt je zaměřen 
na prevenci (předcházení) rizikovému chování a je určen nejen pro děti v péči kurátorů, ale i pro děti, kterým třeba toto opatření teprve hrozí nebo může 
hrozit. Balance skupiny tak mohou sloužit i jako forma prevence uložení výchovných opatření či jejich předstupeň. Projekt obsahuje 10 skupinových 
setkání vždy 1x týdně na 2 hodiny, výlet a víkendový výjezd. V rámci skupinových setkání i výjezdu se věnují například těmto tématům: řešení konfliktů, 
zvládání agresivity, peníze a dluhy, sebepoznání, kyberbezpečnost, prevence rizikového sexuálního chování, trestní odpovědnost dětí a mládeže, rizika 
užívání návykových látek, zodpovědnost za své chování a jeho důsledky.  

Preventivní programy – YMKÁRIUM od YMCA Praha jsou určeny dětem a mládeži ve věku 6 - 18 let, které zažívají nepříznivé sociální situace, jsou 
ohroženy společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením (klienti NZDM Ymkárium, Klokánek, SVP, ZŠ a MČ Praha 11). Cílem projektu je 
předcházení a snižování rizik vyplývajících z rizikového chování cílové skupiny (drobné krádeže, užívání návykových látek, záškoláctví aj.) a pomoc při 
zvládání životních situací (škola, práce, partnerství aj.) tak, aby řešení byla v souladu se společenskými normami. 

Činnost  Termín  Gesce  Ukazatel  
Předpokládané 
náklady MČ 

1.1 Interaktivní semináře všeobecné 
primární prevence, adaptační kurzy pro 
žáky ZŠ 

2023 
2024 

 Proxima sociale o.p.s. 

 Jules a Jim, z. s. 

 Život bez závislostí 

 Centrum primární 
prevence Drop In, o.p.s. 

 Městská policie hl. m. 
Prahy 

 Policie ČR 

souhrnná zpráva školy o průběhu 
realizace projektu; nižší výskyt 
rizikového chování dětí a žáků 

2023 – 100.000 Kč 
2024 – 100.000 Kč 

1.2 Selektivní prevence před návykovými 
látkami, šikanou a jinými patologickými 
jevy ve třídním kolektivu 

2023 
2024 

 Proxima sociale, o.p.s. 

 Život bez závislostí 

 Projekt Odyssea, z.s. 

 třídní učitel a šk. metodik 
prevence 

Zpráva o realizaci programu; zlepšení 
vztahů ve třídě; snížení výskytu šikany 
či užívání návykových látek 

2023 – 100.000 Kč 
2024 – 100.000 Kč 

1.3 Centrum primární prevence 2023 
2024 

 Centrum primární 
prevence Drop in, o.p.s. 

souhrnná zpráva Centra o průběhu 
realizace projektu; nižší výskyt 
rizikového chování dětí a žáků 

2023 – 30.000 Kč 
2024 – 30.000 Kč 

1.4 Doučování žáků ze sociálně slabých 
rodin – projekt „Škola po škole“ 

2023 
2024 

 YMCA Praha, z.s. počet žáků zapojených do projektu; 
zlepšení školního prospěchu 

2023 – 60.000 Kč 
2024 – 60.000 Kč 

1.5 Nízkoprahový klub pro děti a mládež 2023 
2024 

 Proxima sociale, o.p.s. 

 YMCA Praha, z.s. 

pokles počtu dětí a mládeže trávící 
neorganizovaně volný čas na ulici; 
pokles rizikového chování dětí a 
mládeže; pokles delikventního chování 

2023 – 145.000 Kč 
2024 – 145.000 Kč 
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1.6 Preventivně výchovná skupina 
BALANCE 

2023 
2024 

 Proxima sociale, o.p.s. počet klientů; počet skupinových 
setkání; řešení rizikového chování 
klientů 

2023 – 60.000 Kč 
2024 – 60.000 Kč 

1.7 Preventivní programy – YMKÁRIUM 2023 
2024 

 YMCA Praha nižší výskyt rizikového chování 2023 – 40.000 Kč 
2024 – 40.000 Kč 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA PRIMÁRNÍ PREVENCI PRO AP 2023 až 2024 1.070.000 Kč 

2. LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE 
 
Léčba a následná péče je pro občany MČ Praha 11 zajišťována nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“), které si žádají o dotaci v rámci 
Dotačního programu MČ Praha 11 v oblasti protidrogové politiky a Dotačního programu MČ Praha 11 v sociální oblasti.  

Cíle pro období 2023 – 2024: 

 podpora léčby a následné péče 

 podpora substituční léčby  

 podpora sociálního zaměstnávání a doléčovacích programů 

 podpora služeb pro osoby s duální diagnózou 

 podpora chráněného bydlení pro klienty po léčbě, ale také pro akutní uživatele drog 

 podpora dostupných adiktologických služeb pro mládež mladší 16 let 

 zajištění péče praktického lékaře a odborných lékařů o akutní klienty. 
 

Zařízení následné péče Centrum ALMA, o.p.s. v rámci projektu Poradna ALMA zajišťuje poradenské, sociální a adiktologické služby pro osoby 
s problémem závislostního chování v rovině sekundární a terciární prevence. Specificky se zaměřují na závislostní chování žen, dětí a mladistvých na 
alkoholu a na procesuální závislostní chování (patologické hráčství). Cílem je poskytnout pomoc v ambulantní léčbě, poradenství, doléčování, sociální 
a psychoterapeutické oblasti a u nezletilé populace je cílem, aby děti nebyly vytržené z rodinného a společenského prostředí, učit efektivně reagovat 
rodiče na rizikové situace. 

Prostřednictvím projektu Centra metadonové substituce realizovaným Střediskem prevence a léčby drogových závislostí – 
DROP IN, o.p.s. dochází ke komplexnímu poskytování sociálních a zdravotních, adiktologických služeb cílové skupině osob, u kterých je prokázána 
těžká a dlouhodobá závislost na vysokých dávkách ilegálních návykových látek opiátového typu. Cílem projektu je odnaučení aplikace drogy do žíly a 
přerušení spojení mezi klientem a jeho dealerem, resocializace klienta do běžného chodu společnosti, změna stávajícího životního stylu klienta. 

V rámci projektu Tvoje šance pod Adiktologickým centrem Prahy 12 - Drop In o.p.s. dochází k poskytování odborného poradenství v Job klubu, 
kde je umožněno pracovní poradenství, tvorba životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, výuka práce na počítači; sociální 
poradenství – dluhy, exekuce bydlení; tréninkové pracoviště – praktická výuka pracovních návyků, manuální práce na zahradě. 
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ESET-HELP, z.s. zajišťuje projekt Komunitní terénní tým. Slouží k sociální rehabilitaci lidí se závažným duševním onemocněním, kteří jsou současně 
závislí na návykové látce či návykovém chování, nebo ohrožují svoje zdraví jejím škodlivým užíváním a mají problémy s kontaktováním jakékoli 
zdravotnické, sociální či jiné služby nebo léčbu nedodržují. 

Prostřednictvím projektu Odborné sociální poradenství SS/adiktologická ambulance, ambulance zdravotní prevence a epidemiologie a domácí 
péče ZS od Centra pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. se poskytuje odborné sociální poradenství za účelem dosažení stabilizace klienta (rodin), 
který je ohrožen problémovým užíváním návykových látek, nebo gamblingem. Finálním cílem může být abstinence, popř. substituce. U programu 
zaměřeného na matky s dětmi je dalším cílem ponechání dětí v péči biologické rodiny, pokud je to možné docílit. Program se věnuje intenzivní práci 
s rodiči užívajícími návykové látky, integraci a sanaci rodiny. 

Projekt Adiktologická a AT ambulance Drop In, o.p.s. zajišťuje komplexní odbornou ambulantní péči v celé šíři závislostní problematiky pro osoby 

ohrožené závislostí či závislých na nelegálních návykových látkách, alkoholu, lécích, osob s duální diagnózou, osob trpících nelátkovou závislostí a 
podporou blízkým těchto osob. Cílem je zvyšování kvality života a dosažení co největšího aktuálně možného stupně zotavení, s maximálním využitím 
vlastního potenciálu ke spokojenému, nadějeplnému a smysluplnému životu, a být místem, na které se mohou klienti a jejich blízcí s důvěrou obrátit. 

MČ P11 nadále plánuje finančně podporovat projekt Ambulance pro gambling SANANIM, který je určen osobám ohroženým hazardním hraním nebo 
sázením (starší 15 let) a jejich blízkým. Jeho cílem je zajistit pokrytí společenské potřeby a dostupnosti prevence a léčby, základní nabídku 
specializovaných poradenských služeb a komplexní léčby, realizaci aktivit směřujících ke snižování rizik a následků problémového a patologického 
hraní. 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

2.1 Podpora léčby závislostního chování 
žen, dětí a mladistvých na alkoholu a 
procesuálního závislostního chování 
(patologického hráčství) 

2023 
2024 

 Centrum ALMA, o.p.s. počet klientů-žen závislých na 
alkoholu, dětí a mladistvých 
experimentujících s alkoholem a 
NL, klientů s patologickým 
hráčstvím; snížení rizik 
závislostního chování; léčba 
závislostního chování 

2023 – 15.000 Kč 
2024 – 15.000 Kč 

2.2 Podpora léčby (substituce) 
uživatelů/matek uživatelek/těhotných 
uživatelek nelegálních návykových látek 
opiátového typu 

2023 
2024 

 Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In 
o.p.s. 

snížení kriminality a ochrana 
veřejného zdraví; zlepšení 
zdravotního stavu uživatele; 
resocializace a socializace klienta 

2023 – 27.000 Kč 
2024 – 27.000 Kč 

2.3 Pracovní programy pro osoby po 
dlouhodobé, hluboké závislosti na 
opiátech a jiných NNL  

2023 
2024 

 Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In 
o.p.s. 

nově zaměstnaní klienti; snížení 
dluhů, exekuce, ztráty bydlení 

2023 – 29.000 Kč 
2024 – 29.000 Kč 

2.4 Sociální rehabilitace lidí se závažným 
duševním onemocněním, kteří jsou 

2023 
2024 

 ESET-HELP, z.s. počet klientů dodržujících léčbu; 
počet klientů nemající problém 
zkontaktovat další služby 

2023 – 45.000 Kč 
2024 – 45.000 Kč 
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současně závislí na návykové látce (duální 
diagnóza) 

2.5 Podpora integrace, sanace rodin 
ohrožených problémovým užíváním 
návykových látek, nebo gamblingem 

2023 
2024 

 Centrum pro rodinu PSS a 
klinické adiktologie, z.ú. 

abstinující rodiny; děti ponechané 
v péči biologické matky  

2023 – 20.000 Kč 
2024 – 20.000 Kč 

2.6 Komplexní odborná ambulantní péče 2023 
2024 

 Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In 
o.p.s. 

zvýšení kvality života a dosažení 
co nejvyššího možného stupně 
zotavení u osob ohrožených 
závislostí či závislých na NL 

2023 – 25.000 Kč 
2024 – 25.000 Kč 

2.7 Ambulance pro gambling 2023 
2024 

 SANANIM snižování rizik a následků 
patologického hraní 

2023 – 25.000 Kč 
2024 – 25.000 Kč 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA LÉČBU A NÁSLEDNOU PÉČI PRO AP 2023 až 2024 372.000 Kč 

3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK - HARM REDUCTION 
 
Cíle pro období 2023 – 2024: 

 snížení počtu injekčních uživatelů návykových látek 

 podpora intenzivního monitoringu území MČ Praha 11 

 podpora terénního programu na uzavřené drogové scéně na MČ Praha 11 

 podpora terénního programu pro děti a mládež. 

Smysl a cíl aktivit Harm Reduction (dále jen „HR“): 

Metody HR účinně zabraňují, nebo alespoň významně omezují vznik a šíření epidemií infekčních chorob, jako virová hepatitida A, B, C, HIV/AIDS, 
syfilis a tuberkulóza. Injekční užívání návykových látek v sobě obsahuje velký potenciál pro ohrožení veřejného zdraví. Jde převážně o zabránění, či 
omezení vzniku a šíření epidemií infekčních chorob, jako virová hepatitida A, B, C, HIV/AIDS, syfilis a tuberkulóza. Tyto nemoci se šíří a ohrožují zdraví 
majoritní populace. Léčba již vzniklých onemocnění je velmi nákladná a v tomto směru jsou vynaložené finanční prostředky do programů výměny 
injekčního materiálu investicí, která se vyplácí. Základním cílem v běžné praxi je, aby všichni nitrožilní uživatelé návykových látek v dané lokalitě měli 
k dispozici sterilní injekční materiál a dodržovali zásady bezpečnějšího užívání návykových látek a bezpečného sexu. 

Na MČ Praha 11 nadále plánuje působení čtyř organizací terénních služeb. PROGRESSIVE o.p.s. zajišťuje terénní program a intenzivní monitoring 
na MČ Praha 11, který je zaměřen na otevřenou drogovou scénu především ve vztahu k fenoménu užívání nelegálních návykových látek, případně 
(pokud bude v rámci monitoringu objeveno) souvisejících jevů jako je bezdomovectví, riziková mládež aj. Nově bude probíhat celoročně, a to v rozmezí 
měsíců květen až říjen 2023 bude program poskytovat službu 2x - 3x týdně. V měsících leden až duben 2023 a listopad až prosinec 2023 bude terénní 
program fungovat 1x týdně. Podle situace bude Progressive o.p.s. reagovat na tamní scénu. Pokud to bude přes zimní období vyžadovat situace, bude 
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terénní program operovat častěji, než 1x týdně. Při realizaci dochází ke spolupráci s městskou policií a dalšími službami poskytující služby prevence, 
terénní služby aj. (Proxima sociale, o.p.s, Armáda spásy). Hlavními cíli je ochrana veřejného zdraví a motivace problémových uživatelů drog k méně 
rizikovému způsobu života. Základními cíli programu je vyhledávat populaci uživatelů drog, oslovovat ji a motivovat ke změně chování a životního stylu 
směrem k méně rizikovému, tj. minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním drog. Cílem je také snížení nákladů, zejména na 
zdravotnické služby z veřejných financí, např. omezení výdajů na léčbu hepatitid, HIV/AIDS ad. 

Nadále bude pokračovat celoroční projekt terénní program na uzavřené drogové scéně a monitoring otevřené drogové scény na MČ Praha 11 
od Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s., který je realizován od r. 2018. Na uzavřené drogové scéně funguje terénní program 
dle potřeby a domluvy s jednotlivými klienty služby. Jde o kontakt s uživateli drog žijícími skrytě a legálně v bytě či domě, bez docházení na otevřenou 
drogovou scénu a je jim poskytována výměna injekčního materiálu, HR materiál k bezpečnějšímu užívání drog a bezpečnému sexu, zdravotnický 
materiál, dále poradenství ohledně bezpečnějšího braní a odkazování na kontaktní centra, terénní programy a další služby. Sběr injekčního materiálu 
na otevřené drogové scéně a její monitoring probíhá zpravidla 2x/měsíc.  

Proxima sociale o.p.s. zajišťuje terénní program pro děti a mládež na Praze 11. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 8 do 26 let trávící většinu 
volného času pasivně na ulici, které nechtějí nebo nemohou využívat nabídku organizovaných volnočasových aktivit, a nacházejí se/jsou ohroženi 
nepříznivou sociální situací. Sociální pracovníci vyhledávají mladé lidi v jejich přirozeném prostředí, v ulicích měst a sídlišť a řeší s nimi jejich obtíže. 
Hlavním cílem je omezit rizikový způsob života, předcházení delikventnímu jednání, omezení sociálně nežádoucích jevů plynoucích z životního stylu 
cílové skupiny.  

Další organizace poskytující terénní program na MČ Praha 11 je YMCA Praha v rámci služby nízkoprahového centra pro děti a mládež YMKÁRIUM, 
zejména pro mladé lidi ve věku 6 - 26 let, kteří zažívají nepříznivé sociální situace, jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením. 
(Finančně je hrazen projekt NZDM, jehož součástí je terén, v celkové částce 80.000 Kč, ale vzhledem k tomu, že se nejedná čistě pouze o projekt 
terénního programu, není započítán do tabulky). 

Funkcí těchto terénních programů pro děti a mládež je sledování sociálně nežádoucích jevů v daných lokalitách a spolupráce na jejich odstranění 
společně s místní samosprávou a dalšími poskytovateli sociálních a návazných služeb. Sociální služba nabízí informace, radu a podporu v obtížných 
životních tématech souvisejících s dospíváním (vztahy, rodina, škola, sex, výběr povolání, brigády, šikana, drogy a alkohol, vztahy s institucemi, nuda, 
atd.). 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

3.1 Terénní program a intenzivní 
monitoring na MČ Praha 11 na otevřené 
drogové scéně 

2023 
2024 

 PROGRESSIVE o.p.s. zvýšení dostupnosti služby; 
počet kontaktů; počet 
sesbíraného injekčního 
materiálu 

* hrazeno z dotace 
HMP: 
2023 – 128.640 Kč 
2024 – 128.640 Kč 

3.2. Terénní program na uzavřené 
drogové scéně a monitoring otevřené 
drogové scény 

2023 
2024 

 Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In o.p.s. 

počet bytů; počet kontaktů; 
počet vydaných a přijatých 
injekčních stříkaček; 
množství nasbíraných 
injekčních stříkaček 

2023 – 48.000 Kč 
2024 – 48.000 Kč 
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3.3 Terénní program pro děti a mládež 2023 
2024 

 Proxima sociale o.p.s. 

 YMCA Praha 

kapacita terénních programů 
odpovídající počtu klientů a 
cílům služby v terénu 

2023 – 65.000 Kč 
2024 – 65.000 Kč 

3.4 Kvalitní spolupráce mezi represivními 
složkami a pracovníky služeb 

2023 
2024 

 PČR 

 MP P11 

 NNO 

předávání informací; 
zvýšený dohled policie 
v lokalitách, kde jsou i 
drogové služby při 
vzájemném respektování 
postupů obou složek 

- 

 

 
* činnosti jsou hrazené z přijaté dotace v rámci dotačního programu hl. m. Prahy na adiktologické služby na MČ na r. 2023 a 2024 

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.  

Na ÚMČ Praha 11 se pravidelně 1x / měsíc schází Pracovní skupina pro prevenci sociálně patologických jevů, na níž se řeší otázky a aktuality ze 
sociální oblasti za účelem pravidelné a úzké spolupráce s dotčenými subjekty, např. OSVZ, odbor školství, radní pro sociální oblast, koordinátorka 
prevence kriminality, Obvodní ředitelství Městské policie Praha 11, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, Pedagogicko-psychologická poradna 
Praha 11, Středisko výchovné péče a zástupci služeb z NNO. Pracovní skupina probíhá za účelem výměny informací o aktuální drogové scéně a 
sociální a zdravotní oblasti v regionu a k nalezení společných postupů při jejich řešení.  

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

4.1 Pracovní skupina pro prevenci sociálně 
patologických jevů 

1x měsíc 
2023 
2024 

 OSVZ 

 odbor školství ÚMČ 

 Městská policie P11 

 Obvodní státní zastupitelství 
pro P4 

počet setkání pracovní skupiny 
pro prevenci sociálně 
patologických jevů; vzájemná 
spolupráce mezi subjekty 
v řešení problémů 

- 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA HR SLUŽBY PRO AP PRO ROK 2023 až 2024 483.280 Kč 
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 Pedagogicko-psychologická 
poradna 

 SVP 

 zástupci NNO 

4.2 Omezení konzumace alkoholu na 
veřejných prostranstvích 

2023 
2024 

 Městská policie P11 vyhlášky HMP a MČ P11 a jejich 
prosazování a dodržování 

- 

4.3 Důsledné dodržování zákazu prodávání 
alkoholu a tabákových výrobků dětem a 
mladistvým. 
Oblast ochrany před alkoholismem 
Oblast ochrany před škodami způsobenými 
tabákovými výrobky 

2023 
2024 

 Městská policie P11 dohled nad dodržováním zákazů 
a omezení prodeje alkoholu a 
tabáku; nad plněním povinností 
osob, které prodávají a nad 
dodržováním zákazu kouření a 
konzumace alkoholu na 
určených místech 

- 

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

2023 
2024 

 PČR 

 MP MČ Praha 11 

 soudy 

počet řešených případů a 
sledování trendu 

- 

4.5 Spolupráce s místní koordinátorkou 
prevence kriminality 

2023 
2024 

 OSVZ 

 odbor kancelář starosty 

společné aktivity – konference, 
seminář; výměna zkušeností; 
hodnocení projektů 

- 

4.6 Spolupráce MČ Praha 11 s oddělením 
prevence PČR a okresním ředitelstvím MP 
11 

2023 
2024 

 ÚMČ Praha 11  

 PČR 

 MP Praha 11 

počet společných aktivit, 
výměna informací 

- 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA SLUŽBY PRO AP 2023 až 2024 JSOU 
V RÁMCI MZDOVÝCH NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK 

 

5. INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ 
 

Cíle pro období 2023 – 2024: 

 podpora vzdělávání v oblasti závislostí pro školní metodiky prevence ZŠ MČ Praha 11  

 šíření informací o cílech, principech a smyslu protidrogové politiky veřejnosti 

 zpracování výročních zpráv o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 11 

 podpora výzkumných prací v oblasti adiktologie, které budou sloužit ke zkvalitnění jednotlivých kroků v oblastech protidrogové politiky MČ 
Praha 11 
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5.1 INFORMACE 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

5.1.1 Výroční zpráva o realizaci 
protidrogové politiky MČ za uplynulý rok 

leden 
2023 
2024 

OSVZ – protidrogová 
koordinátorka 

Popis realizace projektů; zhodnocení 
drogové scény na MČ Praha 11 

- 

5.1.2 Zveřejňování informací na 
webových stránkách MČ Praha 11 
https://www.praha11.cz/cs/socialni-
sluzby-a-zdravotnictvi/protidrogova-
prevence/ 

průběžně 
2023 
2024 

OSVZ – protidrogová 
koordinátorka 

Aktuální informace, dotační programy, 
strategické dokumenty, adresáře,  
odkazy 

- 

5.1.3 Pravidelné jednání protidrogových 
koordinátorů 

každý 
měsíc 

Protidrogový koordinátor, 
MHMP 

Sdílení informací a jejich aplikace - 

5.1.4 Jednání se školními metodiky 
prevence a obvodním metodikem 
prevence 

2x ročně  Pedagogicko-
psychologická poradna pro 
Prahu 11 

Sdílení informací, zpětná vazba 
 

- 

5.2 VÝZKUM 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

5.2.1 Monitoring otevřené drogové 
scény 

2023 
2024 

Progressive, o.p.s., Středisko 
prevence a léčby drogových 
závislostí Drop In, o.p.s. 

závěrečná písemná zpráva Viz tab. Harm 
reduction 

5.3 VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání místní protidrogové koordinátorky si dal za svou prioritu MHMP. Zařizuje výjezdní zasedání protidrogových koordinátorů MČ 1 – 22, 
konference, semináře, exkurze do věznic a souvisejících NO. Koordinátor má navíc vlastní plán vzdělávání z pozice zaměstnance ÚMČ. Účastní se 
vybraných školení i konferencí. 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

5.3.1 Roční předplatné časopisu 
Prevence pro školní metodiky 
prevence, protidrogovou koordinátorku, 
OSPOD, kurátorky pro děti a mládež 

2023 
2024 

 OSVZ 

 ZŠ na území MČ Praha 
11 

počet základních škol odebírající 
předplatné časopisu Prevence; 
informovanost školních metodiků 
prevence a OSVZ 

hrazeno z MHMP 
dotace* 
2023 – 13.860 Kč 
2024 – 13.860 Kč 

https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/protidrogova-prevence/
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/protidrogova-prevence/
https://www.praha11.cz/cs/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/protidrogova-prevence/
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5.3.2 Pravidelné vzdělávání místního 
protidrogového koordinátora 

2023 
2024 

 ÚMČ 

 vzdělávací instituce 

počet navštívených školení, seminářů, 
konferencí 

- 

5.3.3 Zajistit vzdělávání školních 
metodiků prevence v oblasti drogové 
problematiky 

2023 
2024 

 Centrum primární 
prevence Drop In o.p.s. 

informovanost, zpráva o realizaci hrazeno z MHMP 
dotace* 
2023 – 7.500 Kč 
2024 – 7.500 Kč 

5.4 HODNOCENÍ 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

5.4.1 Hodnocení kvality a efektivity 
programů 

 hodnocení přijatých žádostí o 
dotaci 

 hodnocení závěrečných zpráv 
NNO 

 Sledování odborné realizace 
programů 

 Kontroly ÚMČ Praha 11 

průběžně OSVZ – protidrogová 
koordinátorka 

Dotační řízení „Dotační program MČ 
Praha 11 v oblasti protidrogové 
politiky“; počet provedených kontrol a 
jejich výsledky 

- 

5.4.2 Hodnocení plnění úkolů AP průběžně OSVZ – protidrogová 
koordinátorka 

Změny v AP - 

5.4.3 Vyhodnocení účinnosti 
nastavených opatření 

průběžně ÚMČ Praha 11 Změny v opatřeních - 

5.5 JINÉ 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

5.5.1 Antifetfest – odměna 
zúčastněným 

duben 
2023 
2024 

OSVZ - protidrogová 
koordinátorka 

Počet přihlášených filmů, počet 
zúčastněných škol 

2023 – 2.000 Kč 
2024 – 2.000 Kč 

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

AP 2023 až 2024 
46.720 Kč 

 
* činnosti jsou hrazené z přijaté dotace v rámci dotačního programu hl. m. Prahy na adiktologické služby na MČ na r. 2023 a 2024 
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6. KOORDINACE  
 
Cíle pro období 2023 – 2024: 

 zachování systému koordinace protidrogové politiky MČ Praha 11 

 spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem HMP a dalšími aktéry protidrogové politiky 
 
Základní úkoly kraje v koordinaci protidrogové politiky upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména v § 22 – 23, kde je vymezena 
působnost územních samosprávných celků v oblasti protidrogové politiky a pravomoc krajských a místních protidrogových koordinátorů.  

Činnost Termín Gesce Poznámky 
Předpokládané 
náklady MČ 

Zajistit činnost koordinačních mechanismů protidrogové politiky 

6.1 Pravidelně analyzovat plnění 
Akčních plánů a konkrétních úkolů 
integrované protidrogové politiky 
s návrhem na případné změny 

průběžně OSVZ Průběžná realizace plnění Akčního 
plánu, za oblast na MČ Praha 11 
 
nutnost znát existenci strategických 
dokumentů protidrogové politiky  
 

- 

6.2 Zpracovávat strategické dokumenty 
integrované protidrogové politiky MČ 
(strategie, akční plány) a realizovat 
jejich průběžné a závěrečné hodnocení 

průběžně OSVZ - - 

6.3 Zabezpečit dostupnost 
poradenských a harm reduction 
programů pro uživatele návykových 
látek (zejména terénních programů) 

průběžně Progressive, o.p.s., 
Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In, 
o.p.s. 

- - 

6.4 Sbírat data o situaci o užívání 
návykových látek a o přijatých 
opatřeních a zpracovávat je do tzv. 
Výroční zprávy o realizaci protidrogové 
politiky 

průběžně Progressive, o.p.s., 
Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In, 
o.p.s. 

pololetní a závěrečná zpráva organizací - 

Zajistit vzdělávání protidrogové koordinátorky 

6.5 Účast protidrogové koordinátorky na 
vzdělávacích seminářích a 
konferencích k protidrogové politice 

průběžně  protidrogová koordinátorka   V rámci seminářů a konferencí je 
zvyšována kvalita profesního 
vzdělávání, navazovány nové pracovní 
kontakty a získáván přehled a orientace 

- 
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Činnost Termín Gesce Poznámky 
Předpokládané 
náklady MČ 

v nabídkách organizací v oblasti 
sociálních služeb, v protidrogové 
prevenci, léčbě a resocializaci. 
 

 

7. FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY MČ  
 
Cíle pro období 2023 – 2024: 

 zajištění potřebného rozpočtu na protidrogovou politiku pro každý rok 

 včasná administrace dotačního řízení a včasné přidělení finančních prostředků 

 podpora realizace protidrogové politiky na základě znalosti místních specifik na MČ 
 
Přednostně jsou podporovány dlouhodobé, komplexní programy a v případě specializovaných adiktologických služeb to jsou programy, které získaly 
certifikaci, tedy osvědčení kvality.  
 
Financování protidrogové politiky MČ Praha 11 má svá pozitiva, která je samozřejmě nutno posilovat, ale i svá negativa. Mezi pozitivní stránky paří 
každoroční podpora programů všech typů prevence z rozpočtu MČ Praha 11. Pozitivní je kontrola kvality projektů přihlášených do Dotačního programu 
na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11 a několika stupňové posuzování návrhu finanční podpory. Přidělení dotací je 
zpracováno na základě hodnocení, a dále je předkládá OSVZ ÚMČ Praha 11 k projednání Sociálně zdravotní komisi, dále ke schválení Radě MČ 
Praha 11 a následně Zastupitelstvu MČ Praha 11. Za negativní je možné označit fakt, že dotační řízení je dlouhé a organizace tak zůstávají v začátku 
roku bez finančních prostředků. 
 
 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

7.1 Zajištění dostatečné výše rozpočtu 
na protidrogovou politiku pro každý rok 

2023 
2024 

odbory ÚMČ výše finančních prostředků potřebná 
k realizaci aktivit AP 2023 – 2024 
v jednotlivých letech 

- 

7.2 Zajištění dotačního programu na 
podporu projektů v oblasti protidrogové 
politiky MČ Praha 11 a dotačního 
programu v sociální oblasti 

2023 
2024 

OSVZ dotační systém; vyhlášení 
v odpovídajících termínech; metodika 
pro předkladatele; formuláře žádosti 

- 

7.3 Včasné přidělení finančních 
prostředků 

2023 
2024 

OSVZ zkvalitnit a zrychlit systém posuzování 
žádostí o dotaci 

- 
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7.4 Zajištění finančních prostředků na 
realizaci protidrogové politiky na MČ 
Praha 11 (čistě pouze adiktologické 
služby) 

2023 
2024 

OSVZ výše financí 2023 – 350.000 Kč 
2024 – 350.000 Kč 
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Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 11 na období 2023 až 2024 
v návaznosti na financování a rozvoj protidrogové politiky   

v jednotlivých letech 
 

 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 11 v roce 2023 Kč 

Primární prevence 535.000 Kč 

Léčba a následná péče  186.000 Kč 

Snižování rizik – HARM REDUCTION 241.640 Kč 

Informace – výzkum - hodnocení - jiné 23.360 Kč 

Mimo granty - 

Koordinace a certifikace  - 

 CELKEM: 986.000 Kč 

 
 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 11 v roce 2024 Kč 

Primární prevence 535.000 Kč 

Léčba a následná péče  186.000 Kč 

Snižování rizik – HARM REDUCTION 241.640 Kč 

Informace – výzkum - hodnocení 23.360 Kč 

Mimo granty - 

Koordinace a certifikace  - 

 CELKEM: 986.000 Kč 

 

 

 

 

 

 
 


