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Úvod 

Drogová problematika zasahuje celou populaci a dotýká se oblasti sociální, 

zdravotní a ekonomické. 

Problematika drog je diskutována a řešena na více úrovních. Na evropské úrovni je 

hlavním dokumentem Protidrogová strategie Evropské unie na období 2013-2020 

a související akční plán její realizace. Klíčovým dokumentem v České republice je 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. Na krajské úrovni je 

protidrogová politika zajištěna Strategií protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 

na období 2015-2020. 

V České republice je koordinačním orgánem pro oblast protidrogové politiky Rada 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Problematika protidrogové politiky je 

oblastí, ve které je zainteresováno více ministerstev, k nimž patří Ministerstvo práce 

a sociálních věcí v oblasti prevence sociálních škod způsobených užíváním návykových 

látek, Ministerstvo vnitra s opatřeními na potlačování nabídky ilegálních drog, 

Ministerstvo zdravotnictví v oblasti prevence zdravotních škod způsobených užíváním 

návykových látek a v neposlední řadě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

v oblasti prevence ve školách a jiných zařízeních. 

Vymezené cíle Strategie protidrogové politiky města Frýdku-Místku na období 

2015-2020 vycházejí ze základních pilířů Národní strategie protidrogové politiky 

na období 2010-2018, z klíčových přístupů k řešení problematiky drog dle Strategie 

protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 a také ze SWOT 

analýzy protidrogové prevence a koordinace ve Frýdku-Místku.  

V našem právním řádu jsou základní principy a zásady ukotveny v zákoně 

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

V České republice definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako omamné 

a psychotropní látky a přípravky je obsahující. Ve Strategii protidrogové politiky města 

Frýdku-Místku na období 2015-2020 jsou pod pojmem drogy zahrnuty ilegální 

návykové látky a návykové látky naší společností vysoce tolerované a veřejně 

propagované (například alkohol).  
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Nejefektivnější metodou k řešení problematiky návykových látek a závislostí je účinná 

prevence. Protidrogová prevence v tomto dokumentu zahrnuje opatření, která povedou 

k eliminaci možného vzniku nebo řešení již existujícího problému vzniklého užíváním 

návykových látek, hráčských aktivit a problematiky závislostí. Dále pak povedou ke 

snižování rizik škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost. 
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1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města 

Frýdek-Místek na období 2012-2014 
 

V této kapitole je zpracováno zhodnocení cílů Strategie protidrogové politiky 

města Frýdek-Místek na období 2012-2014. 

 

V roce 2014 probíhalo zpracování Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek 

na období 2015-2020. Každoroční plnění Strategie protidrogové politiky města 

Frýdek-Místek se vyhodnocuje vždy v roce následujícím. Níže uvedené vyhodnocení 

se tedy týká období 2012-2013. 

 

A. SKUPINA CÍLŮ VE VZTAHU K PRIMÁRNÍ PREVENCI 

 

Cíl č. 1 Vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
 

Od podzimu 2011 do začátku 2012 probíhal akreditovaný „Vzdělávací program 

pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů”. Projektu 

se zúčastnilo 23 pedagogů ze ZŠ a SŠ. V Kontaktním centru Městské policie 

v křížovém podchodu v Místku proběhlo celkem 10 setkání s odbornými lektory Centra 

primární prevence v Ostravě - Renarkon, o. p. s. 

 

Tento program byl pro účastníky zdarma, včetně zajištěného stravování a skript. 

Byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu (operační program s názvem 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a státního rozpočtu České republiky. 

 

Cíl č. 2 Preventivní aktivity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) 

V roce 2012 proběhla realizace projektu odboru sociálních služeb SMFM s názvem 

„Zuřivý reportér“. Projekt preventivně působil na děti a mládež ohroženou sociálně-

patologickými jevy nebo sociálním vyloučením skrze informačního a vzdělávacího 

časopisu, na jehož tvorbě se sami podíleli. Technické vybavení zakoupené z prostředků 

projektu volně slouží pro další osvětovou činnost. 

Tento projekt byl financován z Fondu prevence kriminality statutárního města 

Frýdku-Místku částkou 22.154 Kč. 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež při své každodenní práci podporují a zlepšují 

kvalitu života dětí a mládeže i v rámci protidrogové prevence, a to formou individuální 

práce s klientem, skupinové diskuze, besed, přednášek, volnočasových preventivních 

aktivit.  

Tabulka č. 1: Počet klientů v jednotlivých NZDM za rok 2012, 2013 

 

Finanční podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Frýdku-Místku 

za období 2012, 2013 je uvedena v tabulkách č. 2, 3: 

 

Tabulka č. 2: Schválené dotace v roce 2012 

 

 

NZDM na území 

Frýdku-Místku 

Počet klientů za období 

2012 

Počet klientů za období 

2013 

Klub Kosťa 127 96 

Klub Prostor 159  141 

Klub Nezbeda 58  78 

Klub U-kryt 179  172 

Sociální služba Dotace MPSV 

 

Dotace  

SMFM 

Vlastní  

zdroje 

 

Jiné zdroje (např. 

dary, sbírky) 

CELKEM 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

 

Klub Nezbeda 550 000 

 

80 000 

 

3 174 

 

123 816 

 

756 990 

 

Klub U-kryt 580 000 50 000 7 196 207 724 844 920 

Klub Kosťa 438 000 

 

296 245 

 

0 0 734 245 

 

Klub Prostor 438 000 

 

1 101 732 

 

0 0 1 539 732 
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Tabulka č. 3: Schválené dotace v roce 2013 

 

 

 

Cíl č. 3 Zvyšování informovanosti v oblasti protidrogové prevence 

Aktivní informování veřejnosti i odborných institucí o drogové problematice probíhala 

prostřednictvím aktivit: 

Dne 20.09.2012, 26.09.2013 proběhl Den zdraví a sociálních služeb, 

kde se prezentovaly služby v rámci protidrogové politiky služby na území F-M. 

 

V rámci pracovních skupin komunitního plánování Péče o děti a mládež (KP1) a Osoby 

v nepříznivé životní situaci a etnické menšiny (KP2) probíhalo v průběhu 2012-2013 

aktivní informování o projektech a o fungování sociálních služeb v rámci protidrogové 

prevence. Finanční zajištění aktivního informování veřejnosti i odborných institucí 

o drogové problematice probíhalo v rámci personálních nákladů na pracovní pozice 

pracovníků zapojených v dané oblasti. 

 

Tabulka č. 4: Termíny jednotlivých setkání pracovních skupin v roce 2012 

 

  

 

Sociální 

služba 

Dotace 

MPSV 

 

Dotace 

kraj 

Dotace  

SMFM 

Vlastní  

zdroje 

 

Jiné zdroje 

(např. dary, 

sbírky) 

CELKEM 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

 

Klub 

Nezbeda 

445 000 

 

107 400 121 966 

 

236 950 

 

30 462 

 

941 778 

U-kryt 580 000 0 50 000 10 528 172 894 813 422 

Klub 

Kosťa 

354 000 0 360 713 

 

0 0 714 713 

 

Klub 

Prostor 

354 000 

 

0 1 230 002 

 

0 0 1 584 002 

 

KP 1  27.1.2012 16.3.2012 25.5.2012 7.9.2012 1.11.2012 27.11.2012   

KP 2 26.1.2012 23.2.2012 11.5.2012 10.6.2012 6.9.2012 11.10.2012 15.11.2012 6.12.2012 
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Tabulka č. 5: Termíny jednotlivých setkání pracovních skupin v roce 2013 

 

  

 
 

V roce 2012 probíhala distribuce letáčku „Jak se zachovat a co udělat při nálezu použité 

injekční jehly” Městskou policií, pracovní skupinou Prevence kriminality a skupinami 

komunitního plánování, webovými stránkami SMFM. 

 

V roce 2013 byla realizována přednáška pro odbornou veřejnost, jejíž tématem byly 

účinky a důsledky užívání alkoholu. Přednášku vedl odborník oboru medicíny. 

Přednáška v hodnotě 2 400 Kč byla financována odborem sociálních služeb SMFM. 

Jejím prostřednictvím se zahájila osvětová kampaň se zaměřením na boj proti 

konzumaci alkoholu nezletilými a proti toleranci rodin ke konzumaci alkoholu 

nezletilými. Tuto kampaň organizoval odbor sociálních služeb SMFM.  

 

 

B. SKUPINA CÍLŮ VE VZTAHU K SEKUNDÁRNÍ PREVENCI 

 

Cíl č. 4 Prevence zneužívání návykových látek u dětí a mládeže 

 

Projekt „Je to Tvoje šance“ je realizován od roku 2009 jako jediný projekt 

se zaměřením na děti mladší 15 let experimentující s návykovými látkami ve městě 

Frýdek-Místek. Realizátorem je Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 

Renarkon, o. p. s. Cílem projektu je působení na děti a mládež s rizikovým chováním 

a zaměření na změnu jejich chování do sociálně přijatelné formy, celkový rozvoj, zrání 

klientovy osobnosti a změnu postoje k návykovým látkám. 

Tento projekt byl realizován v letech 2012, 2013 z finančních prostředků Fondu 

prevence kriminality statutárního města Frýdku-Místku. Na projekt se v roce 2012 

vynaložilo 40 000 Kč, z těchto finančních prostředků bylo použito 10 000 Kč 

na informační brožuru pro rodiče. V roce 2013 se na tento projekt vydalo 44 000 Kč, 

z toho bylo použito 13 500 Kč na informační brožuru pro rodiče a 5 000 Kč na drogové 

testy na THC, metamfetaminy, kontrolní proužky. 

  

KP 1  15.01.2013 19.02.2013 02.04.2013 10.09.2013 21.11.2013 

KP 2 24.01.2013 21.03.2013 29.08.2013 28.11.2013  
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C. SKUPINA CÍLŮ VE VZTAHU K TERCIÁLNÍ PREVENCI  

 

Cíl č. 5 Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (princip „harm 

reduction“) 

 

 

V rámci podpory a rozvoje principu „harm reduction“ se klientům poskytují informace 

a služby ve zdravotní a sociální  oblasti.  

Finanční podpora SMFM na spotřební materiál a zdravotní materiál pro výměnný 

program služby Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s., 

a Terénní program Frýdecko-Místecko Renarkon, o. p. s., byla v roce 2012 ve výši 

134 000 Kč, v roce 2013 ve výši 113 000 Kč. 

Pracovníci Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek, o. p. s., referují klienty 

do Krevního centra Frýdek-Místek se zájmem o testy na hepatitidy, HIV, syfilis. 

Na další pohlavní nemoci referují pracovníci klienty do Kožní ambulance polikliniky 

ve Frýdku-Místku.  

 

 

D. SKUPINA CÍLŮ VE VZTAHU KE VŠEM TYPŮM PREVENCE 

 

 

Cíl č. 6 Zvyšování kvality protidrogové prevence na území města Frýdku-Místku 

 

 

V roce 2012 se uskutečnilo anonymní dotazníkové šetření o drogách na ZŠ a SŠ 

(20 škol) ve městě Frýdek-Místek ve spolupráci s okresním metodikem prevence. 

Do dotazování bylo zapojeno 2176 žáků středních škol a 1830 žáků základních škol. 

 

Dle výsledků dotazníkového šetření byly uskutečněny preventivní programy „Buď OK“ 

na vybraných školách, které realizovalo Centrum primární prevence Renarkon o. p. s., 

Ostrava. Na jednu školu připadlo pět preventivních programů. Preventivní programy 

„Buď OK“ byly financovány odborem sociálních služeb SMFM ve výši 15000 Kč. 
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Tabulka č. 6: Termíny preventivních programů jednotlivých škol 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2012 Terénní program Rebel Charity Frýdek-Místek uskutečnil projekt „Děti 

z ulice“, který probíhal na třech základních školách ve Frýdku-Místku. Cílem projektu 

bylo formou přednášek na základních školách seznámit děti a mládež s riziky pasivního 

trávení volného času a života na ulici, s nímž jsou spojené jevy, jako je zvýšená 

kriminalita a zneužívání návykových látek. Tento projekt byl financován z Fondu 

prevence kriminality SMFM ve výši 27 600 Kč. 

V roce 2013 odbor sociálních služeb SMFM zahájil osvětovou kampaň zaměřenou 

na boj proti konzumaci alkoholu nezletilými a proti toleranci rodin ke konzumaci 

alkoholu nezletilými. Pro účel kampaně byly vytvořeny 2 druhy letáků: pro děti byly 

určeny letáky s názvem „Život máš ve svých rukou“, rodičům byly poskytnuty letáky 

s názvem „Mysli na své dítě“. Distribuce letáků probíhala prostřednictvím základních 

škol ve Frýdku-Místku a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Frýdku-Místku. 

Osvětová kampaň bude pokračovat i v následujících letech. Tuto osvětovou kampaň 

financoval odbor sociálních služeb SMFM ve výši 22 350 Kč.  

V roce 2013 Terénní program Rebel Charity Frýdek-Místek uskutečnil projekt „Nebudu 

ubližovat sobě a nikomu jinému!“. Byl určen pro děti a mládež ve věku 13-16 let, 

kteří jsou žáky základních škol na území města Frýdek-Místek. Cílem projektu bylo 

formou přednášek na základních školách seznámit děti a mládež s riziky zneužívání 

návykových látek. Tento projekt byl financován z Fondu prevence kriminality SMFM 

ve výši 23 000 Kč. 

V rámci cíle č. 7 byly financovány služby, které se zabývají prevencí nebo 

léčbou závislostí na návykových látkách, patologickém hráčství. V letech 2012, 2013 

byly finančně podpořeny z rozpočtů uvedených v tabulce č. 7, 8. 

Škola Termín Třídy 

ZŠ E. Krásnohorské  20.12.2012 8A, 8B, 8C, 8D, 7 

ZŠ J. Čapka 5.12.2012 6A, 7A, 7B,  

ZŠ J. Čapka 12.12.2012 8A, 8B  

SŠ Elektrostavební a dřevozpracující 20.12.2012 1.-2. ročník  
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Tabulka č. 7: Schválené dotace služeb, které se zabývají prevencí nebo léčbou 

závislostí na návykových látkách, patologickém hráčství za rok 2012 

Druh sociální služby 
Dotace  

MPSV 

Dotace 

ostatní 

resort 

státní 

správy 

(např. 

Úřad 

vlády, 

MV...) 

Dotace- 

kraj 

Dotace  

SMFM 

Dotace 

ostatní 

obce 

Dotace  

fondy 

EU 

Vlastní 

zdroje 

(úroky, 

výdělečná 

činnost, 

členské 

příspěvky) 

Jiné 

zdroje 

(např. 

dary, 

sbírky) 

CELKEM 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

Kontaktní 

a poradenské centrum 

Renarkon F-M, o. p. s.  

250000 783000 200000 220000 0 46659 62011 5926 1567596 

Terénní program F-M 
Renarkon, o. p. s. 

220000 0 0 60000 51000 0 25425 5926 362351 

Modrý kříž v ČR, 

Poradna F-M 
150850 0 0 100000 0 0 0 236458 487308 

Modrý kříž v ČR, 

Služba následné péče 
355000 0 0 70000 0 0 0 258785 683785 

 

 

Tabulka č. 8: Schválené dotace služeb, které se zabývají prevencí nebo léčbou 

závislostí na návykových látkách, patologickém hráčství za rok 2013 

Druh sociální 

služby 

Dotace  

MPSV 

Dotace 

ostatní 

resort 

státní 

správy 

(např. 

Úřad 

vlády, 

MV...) 

Dotace 

Úřad 

práce 

Dotace- 

kraj 

Dotace  

SMFM 

Dotace 

ostatní 

obce 

Dotace  

fondy 

EU 

Vlastní  

zdroje-

úroky, 

výdělečná 

činnost, 

příspěvky 

Jiné 

zdroje 

(např. 

dary, 

sbírky) 

CELKEM 

FINANČNÍ 

ZDROJE 

Kontaktní 

a poradenské 

centrum 
Renarkon F-M, 

o. p. s. 

250000 861000 0 200000 260000 0 46570 40874 2016 1660460 

Terénní program 
F-M Renarkon, 

o. p. s. 

220000 0 44986 0 50000 80000 0 43068 0 438054 

Modrý kříž v 

ČR, Poradna 
Frýdek-Místek 

184500 36889 0 31000 120000 0 0 0 450371 822760 

Modrý kříž 

v ČR, Služba 
následné péče 

0 0 0 0 80000 0 393185 0 182205 655390 
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2. Klíčové subjekty a systém koordinace 
 

2.1 Statutární město Frýdek-Místek a systém koordinace 

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obec v samostatné působnosti: 

a) podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem 

spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti 

protidrogové politiky, 

b) v případě potřeby a ve spolupráci s orgány kraje zpracovává a přijímá místní plán 

protidrogové politiky, který schvaluje zastupitelstvo obce, 

c) v případě potřeby se podílí na financování programů protidrogové politiky 

a kontroluje účelné využití těchto finančních prostředků, 

d) v případě potřeby zřizuje za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území 

funkci místního protidrogového koordinátora, případně zvláštní iniciativní nebo poradní 

orgán, 

e) je oprávněna zřizovat či zakládat záchytné stanice, nebo se podílet na financování 

takových stanic. 

 

2.1.1 Strategické materiály města Frýdek-Místek 

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2012-2025 

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku představuje rámec 

prioritních oblastí a cílů, kterých chce statutární město Frýdek-Místek prostřednictvím 

zpracovaných projektových záměrů dosáhnout. K oblasti „Sociální služby a zdravotní 

péče“ a „Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch“ patří cíle, které se týkají 

protidrogové politiky: 
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OBLAST  - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

- Podpora a rozvoj programů prevence užívání návykových látek včetně podpory 

zdravého způsobu života bez drog, tabákových výrobků a alkoholu 

- Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek (harm reduction) 

- Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytování sociálních služeb 

a souvisejících aktivit 

- Zvyšování kvality sociálních služeb 

- Podpora potřebných sociálních služeb 

- Podpora lokálního partnerství a komunitní spolupráce 

OBLAST  - VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH 

- Podpora rozvoje vzdělávání a prevence ve školách a školních zařízeních 

- Výstavba volnočasových areálů pro mládež (skate park, baseballové hřiště, bike 

park) 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 

2014-2018 

Tento plán tvoří rámec směřování rozvoje sociálních služeb na území města 

Frýdku-Místku, určuje priority a opatření pro jednotlivé cílové skupiny občanů. 

K cílům, které jsou provázány s protidrogovou politikou, patří:  

- Podpora stávajících sociálních služeb 

- Rozvoj sociálních služeb 

- Vznik nové sociální služby 

- Podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit 

- Informovanost laické a odborné veřejnosti o poskytovatelích sociálních služeb 

a souvisejících aktivit na území města Frýdku-Místku 
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Tyto cíle byly vytvořeny metodou komunitního plánování. Strategie protidrogové 

politiky Frýdku-Místku na období 2014-2018 je reflektuje. 

 

Strategie protidrogové politiky Frýdku-Místku na období 2012-2014 

Cílové oblasti v rámci protidrogové politiky za období 2012-2014 jsou 

zhodnoceny ve Strategie protidrogové politiky Frýdku-Místku na období 2015-2020, 

která na tyto cílové oblasti navazuje a rozvíjí je. 

 

Strategický plán sociálního začleňování na léta 2014-2016  

Statutární město Frýdek-Místek navázalo s Agenturou pro sociální začleňování 

spolupráci v polovině roku 2013. Vyústěním spolupráce je Strategický plán sociálního 

začleňování na léta 2014-2016 (dále jen SPSZ). Součástí SPSZ jsou i cíle, 

které se dotýkají protidrogové prevence a jsou určitou nástavbou cílů plánů města 

Frýdku-Místku. SPSZ je oficiálním dokumentem města schváleným zastupitelstvem 

(Strategický plán sociálního začleňování ve městě Frýdku-Místku na období 

2014-2016). 

 

2.1.2 Financování služeb zabývajících se prevencí nebo léčbou 

závislostí na návykových látkách a patologickým hráčstvím  

 

Od roku 2015 jsou přidělovány finanční prostředky nestátním neziskovým 

organizacím prostřednictvím MSK z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. Dalšími 

zdroji financí ze státního rozpočtu na protidrogovou problematiku jsou Ministerstvo 

zdravotnictví a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Finance 

na protidrogovou prevenci lze získat taktéž v rámci projektů Evropské unie. 

 

„S ohledem na skutečnost, že objem prostředků vynakládaných 

na protidrogovou prevenci ze státních prostředků má klesající tendenci, pociťují někteří 

poskytovatelé služeb pro uživatele návykových látek ohrožení, že své služby nebudou 

schopni poskytovat v potřebném rozsahu a odpovídající kvalitě. 

Nastavení kvalitního, funkčního, transparentního systému financování sociálních služeb 

je dlouhodobým cílem politiky Moravskoslezského kraje. Principy financování 
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sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence vymezuje blíže schválený 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 

2015-2020. 

V následujícím plánovacím období 2015-2020 bude jedním ze základních principů 

financování spoluúčast veřejných zadavatelů na zajištění financování sociálních služeb 

s důrazem na území definované obcí s pověřeným obecním úřadem. Při zpracování 

analýzy financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bude uplatnění tohoto 

principu klíčové.“ (Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 

2015-2020) 

Ve Frýdku-Místku je protidrogová prevence podporována v rámci rozpočtu 

statutárního města Frýdek-Místek a prostřednictvím dotačních titulů obce - jedná se 

o poskytování účelových dotací na podporu a rozvoj sociálních služeb, na podporu 

v oblasti zdravotnictví, dotace z Fondu prevence kriminality statutárního města 

Frýdku-Místku (Strategie protidrogové politiky města Frýdku Místku na období 

2012-2014).  

Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb jsou vyhlašovány 

po schválení v Sociální a zdravotní komisi Rady města, v Radě města Frýdku-Místku 

a Zastupitelstvu města Frýdku-Místku v září daného kalendářního roku s přesnou lhůtou 

pro odevzdání projektu dle zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Frýdek-Místek v působnosti odboru sociálních služeb. Následuje hodnocení projektů 

dle hodnotících kritérií, předložení orgánům města ke schválení, po schválení 

je zahájena realizace projektu oboustranným podpisem smluv. Dochází k průběžným 

kontrolám čerpání dotací a monitoringu poskytování služeb (Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na období 2014-2018).  

V rámci dotací na podporu projektů v oblasti zdravotnictví lze dle podmínek 

pro poskytování dotací podpořit preventivní programy vedoucí k výchově ke zdraví 

a zdravému způsobu života. Poskytování a závěrečné vyúčtování dotací se řídí 

Zásadami pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Frýdku-Místku v působnosti odboru sociálních služeb, podmínkami vyhlášených 

dotačních programů a podmínkami smlouvy (www.frydekmistek.cz). 

 Dalším zdrojem jsou dotace z Fondu prevence kriminality statutárního města 

Frýdku-Místku. Tyto dotace jsou určeny na projekty v rámci programů prevence 

kriminality schválených statutárním městem Frýdek-Místek a realizovaných na jeho 

území. Svým obsahem musí odpovídat záměru prevence kriminality a jiných sociálně 
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patologických jevů  (Statut Fondu prevence kriminality statutárního města 

Frýdku-Místku, 2009). Projekty jsou zaměřené i na cílovou skupinu děti a mládež 

s rizikovým chováním a děti ohrožené sociálně patologickými jevy. 

2.1.3 Odbor sociálních služeb 

 

Protidrogový koordinátor 

 

Dle § 23 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, protidrogový koordinátor: 

 

a) napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky, 

b) koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících 

z místního plánu protidrogové politiky, 

c) spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence 

a léčby návykových nemocí. 

 

Místní protidrogový koordinátor spolupracuje s určenými subjekty na území města 

a díky strategickým dokumentům a pracovním skupinám tak realizuje protidrogové 

aktivity vedoucí k realizaci programů prevence a léčby závislostí (Strategie 

protidrogové politiky města Frýdku-Místku na období 2012-2014). 

 

Plánování a rozvoj sociálních služeb 

Základem komunitního plánování ve Frýdku-Místku je činnost pracovních skupin, 

ve kterých jsou zastoupeni uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé. 

Tématy související s protidrogovou politikou se zabývají pracovní skupiny „Osoby 

sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením“ a „Děti, mládež a rodina“.  
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2.1.4 Odbor sociální péče 

 

Odbor sociální péče Magistrátu města Frýdku-Místku spravuje informační 

systém v rámci projektu Systém včasné intervence (dále SVI), který plní důležitou úlohu 

na poli sociálně rizikových jevů. Je také jedním z možných nástrojů v rámci 

protidrogové prevence města Frýdku-Místku (Strategie protidrogové politiky města 

Frýdku-Místku na období 2012-2014). 

Projekt SVI je postaven nejen na existenci společného informačního systému, 

který slouží k rychlému elektronickému předávání informací, ale také na činnosti Týmu 

pro mládež, který je tvořen zástupci orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu 

města Frýdku-Místku, Městské policie ve F-M, Policie ČR, justičních orgánů (soudy, 

státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR), Pedagogicko-psychologické 

poradny ve F-M a Střediska výchovné péče ve F-M (Strategie protidrogové politiky 

města Frýdku-Místku na období 2012-2014). 

Základem SVI je informační propojení institucí členů Týmu pro mládež 

a dalších spolupracujících organizací jako jsou školy, zdravotnická zařízení, neziskové 

organizace aj. Zvýšená pozornost se věnuje období před spácháním trestného činu, 

kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte. 
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2.2 Sociální služby zabývající se prevencí nebo léčbou 

závislostí na návykových látkách a patologickým 

hráčstvím 

 

2.2.1 Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek Renarkon, 

o. p. s., Terénní program Frýdecko-Místecko Renarkon, o. p. s. 

 

Na území města Frýdek-Místek jsou provozovány dvě sociální služby, které 

se zabývají drogovou problematikou v oblasti sekundární a terciární prevence. Jedná 

se o Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s., Terénní 

program Frýdecko-Místecko Renarkon, o. p. s. Obě služby jsou držitelem Certifikátu 

odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky a registrovanými sociálními službami. 

Charakteristikou Terénního programu Frýdecko-Místecko Renarkon, o. p. s., (dále jen 

Terénní program) je aktivní vyhledávání a kontaktování skryté populace uživatelů 

nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí a udržování míst na otevřené 

drogové scéně v čistotě sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací. 

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří užívají nealkoholové drogy, experimentátoři, 

pravidelní uživatelé a lidé závislí na těchto drogách od 15 let věku, dále pak jejich 

rodinní příslušníci, partneři a další blízké osoby. Jedná se především o klientelu obtížně 

zachytitelnou jiným typem sociálních služeb, tzv. skrytou populaci uživatelů drog, která 

má nízké povědomí o rizicích spojených s jejich užíváním.  

 

Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s., (dále Centrum) je 

stabilním zařízením, které se zabývá problematikou užívání nealkoholových drog 

v regionu frýdecko-místecka od roku 2000. Vzhledem k poptávce cílové skupiny a také 

spolupracujících zařízení postupně rozšířilo spektrum poskytovaných služeb natolik, 

že se Centrum vyvinulo ve víceúčelové zařízení se specifickým lokálním programem 

drogových služeb od harm reduction, kontaktní práci, přes komplexní poradensko-

terapeutické služby pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery a další blízké 

osoby, až po specifické programy pro mladistvé - motivační, probační.  
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Cílovou skupinou jsou uživatelé nealkoholových drog (experimentátoři, pravidelní 

uživatelé a závislí na těchto drogách od 15 let věku), jejich rodiče, partneři a další blízké 

osoby. 

Posláním Centra a Terénního programu je snižování zdravotních a sociálních rizik 

spojených s užíváním nealkoholových drog, snaha o celkové zlepšení kvality života 

klientů a jejich blízkých, a to po zdravotní, sociální a psychické stránce, a ochrana 

veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. Svými aktivitami 

usiluje o motivaci uživatelů nealkoholových drog směrem k zodpovědnějšímu chování 

vůči sobě a svému okolí. Vnějším cílem služby je snížení možnosti ohrožení široké 

populace infekčními nemocemi jako jsou hepatitidy a HIV/AIDS (www.renarkon.cz). 

Mezi standardní nabídku služeb patří poradensko-terapeutické služby, výměnný 

program, sociální práce, zdravotní, hygienický a potravinový servis aj.: 

Výměnný program - výměna použitých injekčních setů za sterilní, distribuce harm 

reduction materiálu, včetně vitamínů, kondomů, želatinových kapslí, informování 

o infekčních nemocech, bezpečnějším sexu a bezpečnějším užívání drog. 

Kontaktní práce - je základní činností, kterou pracovníci provádějí jako součást všech 

ostatních služeb a která je spojuje ve funkční celek. 

Zdravotní servis - základní zdravotní ošetření menších poranění či zánětů 

a zprostředkování ošetření závažnějších potíží u lékaře. Dále poskytnutí mastí 

na záněty, poranění nebo péči o žíly, náplastí, obvazů, léků na zažívací potíže 

a těhotenských testů. 

Zprostředkování testů na výskyt VHA, B a C, HIV/AIDS a syfilis - testy se provádějí 

v Krevním centru Frýdek-Místek, a to bezplatně a s možností zachování anonymity. 

Zároveň jsou zajištěny navazující služby pro klienty s pozitivními testy.  

Poradenství - individuální poradenství, podpůrná terapie zaměřená na snížení 

či ukončení užívání drog a klientovy potřeby, podpůrná terapie před léčbou, motivační 

trénink, prevence relapsu, poradenství pro rodiče a další blízké osoby, rodinné a párové 

poradenství, telefonické a internetové poradenství. 

Sociální práce - pomoc při vyřizování na úřadech, s hledáním bydlení a zaměstnání, 

s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s řešením dluhů, trestně-právních záležitostí, 
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nebo sepisováním odvolání k soudu, zprostředkování dalších sociálních, zdravotních 

a jiných veřejných služeb. 

Asistenční služba - např. k soudu, k lékaři, na úřady, k provedení testů na infekční 

nemoci atd. 

Krizová intervence - intenzivní a bezodkladná pomoc klientovi v akutní krizi. 

Hygienický servis - WC, sprcha, praní prádla. 

Potravinový servis - polévka, čaj. 

Informační servis - poskytování informací o zdravotních a sociálních rizicích spojených 

s užíváním drog a možnostech minimalizace těchto rizik, informací o infekčních 

a pohlavních nemocech, ohledně možností léčby a o dalších sociálních, zdravotních 

a jiných veřejných službách apod. 

Zprostředkování léčby - pomoc s vyřízením pobytové léčby v kterékoliv terapeutické 

komunitě nebo psychiatrické léčebně v ČR. 

Socioterapie - práce samotných klientů na udržování čistoty a pořádku v kontaktní 

místnosti, WC a sprchách pro klienty, volnočasové aktivity přímo v centru či také mimo 

něj, jako je například pravidelný sběr pohozených injekčních setů na území města 

Frýdku-Místku zakončený sportovními aktivitami. 

Probační program - jeden z programů realizovaných Centrem v rámci poskytování 

odborného poradenství. Tento program je poskytován ve spolupráci s Probační 

a mediační službou ČR, Střediskem Frýdek-Místek, které do něj referuje klienty. 

Cílovou skupinou tohoto programu jsou, mimo jiné, mladiství ve věku od 15 do 18 let, 

kterým byl probační program uložen jako výchovné opatření soudem pro mládež, 

nebo v přípravném řízení státním zástupcem za protiprávní jednání, které má souvislost 

s užíváním nealkoholových drog. Probačnímu programu byla opět udělena řádná 

akreditace Ministerstvem spravedlnosti, a to na období 2014-2016. 

Centrum rovněž poskytuje motivační program pro dospělé klienty Probační a mediační 

služby, kteří mají uložen probační dohled. 

Motivační programy - dalším programem Centra zaměřeným na snížení míry 

intenzivního užívání nealkoholových drog mezi mládeží je program „Je to TVOJE 
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šance“, který Centrum poskytuje rovněž v rámci odborného poradenství ve spolupráci 

s oddělením sociálního poradenství pro mládež Magistrátu města Frýdek-Místek, 

jež do něj referuje klienty. 

Centrum a Terénní program referuje klienty, kteří mají zájem o testy na hepatitidy, HIV 

či syfilis do Krevního centra Frýdek-Místek. S Městkou policií ve Frýdku-Místku 

a Policií ČR spolupracuje při sběru použitých injekčních setů, zprostředkovává kontakt 

s vyšetřovateli. Centrum a Terénní program spolupracuje i s dalšími organizacemi 

na území města Frýdku-Místku. 

 

2.2.2 Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

 

Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace, která pomáhá 

lidem ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských 

aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. 

Organizace nabízí výše uvedeným osobám poradenství, podporu a pomoc formou 

krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím 

individuálních, párových či skupinových setkání. Děje se tak prostřednictvím dvou 

registrovaných sociálních služeb: 

- Odborné sociální poradenství: 

Posláním služby je poskytování poradenství a pomoci klientům starším 15 let, 

kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek 

či hraním hazardních her dostali do vztahových, pracovních či existenčních potíží 

a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je určena také rodinným 

příslušníkům a osobám blízkým. 

- Služby následné péče: 

V rámci této služby se nabízí pomoc klientům starším 18 let, kteří absolvovali ústavní 

či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách nebo abstinují 

bez odborné pomoci alespoň 3 měsíce, aby si mohli udržet a rozvíjet pozitivní změny 

životního stylu bez návykové látky či návykového chování. 

Kromě výše uvedených registrovaných sociálních služeb dále organizace nabízí 

svépomocné skupiny, pastorační péči. 
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Poradna Frýdek-Místek již dlouhodobě spolupracuje s orgánem sociálněprávní ochrany 

dětí. Spolupráce nastává především v situaci, kdy je z důvodu závislosti jednoho 

nebo obou rodičů ohrožená výchova nezlitých dětí. Cílem této spolupráce je udržení 

dítěte v přirozeném prostředí (rodině) nebo v případě, že již dítě bylo odebráno 

do náhradní rodinné péče, pracuje se na jeho opětovném návratu. Rodiče tedy 

pravidelně dochází na konzultace a pracují na řešení své situace, kdy v případě 

objektivního zlepšení má rodič šanci na udržení či navrácení dítěte do své péče. 

Poradna Frýdek-Místek spolupracuje s Probační a mediační službou ve Frýdku-Místku 

v situaci, kdy klient má problém s návykovou látkou či návykovým chováním 

a pod jejím vlivem spáchal trestný čin či přestupek. Docházením do Modrého kříže 

a spoluprací na řešení jeho situace je možno snížit možnost recidivy páchání trestné 

činnosti a pomoci tak klientovi se zařadit zpět do společnosti. 

Poradna Frýdek-Místek ve spolupráci s psychiatry pracuje na komplexním ošetření 

klienta. Do této poradny jsou klienti odesíláni z ordinací psychiatrů pro ošetření sociální 

a terapeutické oblasti související se závislostí. 

Poradna Frýdek-Místek spolupracuje především s psychiatrickými nemocnicemi 

v Opavě, Kroměříži a Bílé Vodě. Jedná se zejména o zprostředkování léčby v případě, 

kdy klient nezvládá abstinovat v ambulantních podmínkách (nadměrné pití, zdravotní 

komplikace, rizikové prostředí atd.) a potřebuje intenzivní péči v rámci psychiatrické 

nemocnice. Na druhou stranu je klientům v rámci psychiatrických nemocnic 

po ukončení ústavní léčby doporučováno doléčování, které Poradna Frýdek-Místek 

zajištuje prostřednictvím služeb následné péče. 
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2.2.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kosťa 

a Klub Prostor 

 

Důležité místo v protidrogové prevenci mají nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež, a to z toho důvodu, že klientům svých zařízení pomáhají v nepříznivých 

životních situacích,  pozitivně ovlivňují jejich osobnostní rozvoj. 

Zřizovatelem výše zmíněných klubů je Statutární město Frýdek-Místek. Klub Kosťa se 

cíleně věnuje dětem a mládeži od 12 let do 26 let, Klub Prostor dětem a mládeži ve 

věku od 14 do 19 let. Pro tuto cílovou skupinu klubů je charakteristické, že vyrůstají 

v prostředí, které je pro jejich osobní rozvoj problémové a málo podnětné. Cíleně 

se věnují dětem a mládeži, které jsou mimo jiné i ohroženy rizikovým způsobem života, 

např. návykovými látkami (Adresář, 2013). 

 

2.2.4 Nízkoprahový klub U-kryt 

Zřizovatelem je spolek Filadelfie. Klub nabízí své služby dětem a mládeži 

ve věku od 7 do 18 let žijícím ve městě Frýdek-Místek (zvláště na sídlišti Slezská). 

Kromě volnočasových aktivit, realizuje klub pro jejich cílovou skupinu preventivní 

programy zaměřené na prevenci užívání návykových látek, individuální preventivní 

práci s nemotivovanými klienty. Uskutečňuje aktivizaci dětí a mládeže na hřištích 

a v parcích. Tento klub je člen České asociace streetwork (Adresář, 2013). 

 

2.2.5 Nízkoprahový klub Nezbeda 

Zřizovatelem je Charita Frýdek-Místek. Posláním klubu je preventivní působení 

na  děti a mládež ve věku od 6 do 20 let, které mimo jiné vyrůstají v málo podnětném, 

konfliktním a problémovém  prostředí či jsou ohroženy rizikovým způsobem života 

(Adresář, 2013).         
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2.3 Další poradenské služby a léčba 

2.3.1 Poradenské služby ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

Řada vědeckých výzkumů prokazuje, že včasná intervence v podobě podpory 

rozvoje dětské osobnosti, zahrnující různé preventivní programy a aktivity pro děti již 

od předškolního věku, může ovlivnit jejich socioemocionální vývoj, chování 

i akademické výsledky v pozdějším věku. Podle odborníků zabývajících se včasnou 

intervencí hraje klíčovou roli v získávání socioemočních dovedností rodina, která tvoří 

základ pro úspěšnou socializaci dětí a dále prostředí mateřských a základních škol 

a jejich přístup. Čím více se formou včasné intervence investuje do zdravého vývoje 

osobnosti dítěte, tím méně nákladnější, složitější a časté je řešení rizikových forem 

chování. 

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno 

pro školní metodiky prevence koordinovat tvorbu minimálního preventivního programu 

(dále jen MPP), kontrolovat jeho realizaci, koordinovat aktivity prevence závislostí 

a dalších sociálně patologických jevů, koordinovat vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti prevence a koordinovat spolupráci školy a orgánů s kompetencí 

řešit sociálně patologické jevy. Dalším úkolem je metodické vedení pedagogických 

pracovníků v oblasti vyhledávání problémových projevů chování a preventivní práce se 

třídou. 

MPP je v praxi vytvářen školním metodikem prevence a vedením školy vždy na jeden 

školní rok. Je tvořen seznamem akcí, které škola pro oblast prevence rizikových forem 

chování bude dělat. Tyto akce se pak během roku uskutečňují a každá se vyhodnotí 

z hlediska prospěšnosti. MPP má působit na žáky tím, že má mít souvislost 

v jednotlivých akcích po celý rok. Tyto akce musí na sebe navazovat, jsou rozlišeny 

podle věku dětí svým obsahem. MPP by neměl být naplněn jednorázovými aktivitami. 

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) zajišťuje za PPP 

specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti 

územní působnosti vymezené krajským úřadem, zajišťuje koordinaci a metodickou 

podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady 
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(semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace. Dále na žádost školy 

a školského zařízení metodicky pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence 

a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem 

rizikového chování (Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí 

a mládeže na období 2013-2018). 

 

2.3.2 Další služby  

Dalším prostředím pro včasnou intervenci může být ordinace praktického lékaře. 

Cílem je získat porozumění problému, motivovat ke změně, případně zprostředkovat 

odbornou péči (www.drogy-info.cz). Včasná intervence je levnější a méně časově 

náročná než pomoc poskytovaná lidem s rozvinutými problémy. 

S lidmi s počínajícími či pokročilejšími problémy v souvislosti s užíváním drog, 

hráčskými aktivitami se můžou setkat pracovníci: v azylových domech, v poradnách, 

na úřadu práce, u policejních složek, u probační a mediační služby. Tyto organizace 

se nezabývají prací s uživateli drog cíleně a komplexně, ale poskytují jim rozličné 

specifické služby, které jim případně svou činností přispívají k předcházení užívání 

drog. Jak u těchto organizací, tak u zdravotnických služeb je jejich místo v práci s lidmi 

s problémy v souvislosti užíváním návykových látek, hráčskými aktivitami či jejich 

blízkými především v poskytnutí informací o dostupných službách, které jsou pro tyto 

lidi na území města Frýdku-Místku poskytovány zdarma. Pro takového klienta či jeho 

blízké je důležité, aby jim byla předána informace o tom, co mohou od jednotlivých 

služeb očekávat. Z tohoto důvodu je důležitá vzájemná informovanost organizací, 

která může být zkvalitňována. Prakticky na tento fakt navazuje jeden z cílů této 

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020.  

2.3.3 Léčba 

Osoba ohrožená závislostí, závislá na návykových látkách a patologické hře 

může ve městě Frýdku Místku využít pomoci psychologa, psychoterapeuta, případně 

psychiatra. K léčebnému procesu patří i sociální služba odborné sociální poradenství. 

Léčbu chápeme jako odborný strukturovaný proces směřovaný k abstinenci. Podle typu 

se rozlišují léčby ambulantní a rezidenční (pobytové). Podle délky může být léčba 

http://www.drogy-info.cz/
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krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá. Po absolvované léčbě často následuje služba 

následná péče – doléčování, která může být realizovaná sociální službou.  

Existuje také soudně nařízená léčba, léčba ve výkonu trestu či léčba jako alternativa 

trestu, kde je otázkou samotná motivace uživatele návykových látek a odpovědný 

přístup k léčbě a terapeutickému procesu. Soud a státní zastupitelství ve Frýdku-Místku 

svými rozhodnutími stále častěji zavazují v odůvodněných případech obviněné, 

resp. odsouzené, povinností spolupracovat s Kontaktním a poradenským centrem 

Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s., a Modrým křížem v České republice, Poradnou 

Frýdek-Místek, ať už tím, že se podrobí drogovým testům nebo absolvují povinně 

program zaměřený na řešení závislosti na OPL, alkoholu či hraní na výherních 

automatech. 
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3. Popis současného stavu problematiky návykových 

látek ve Frýdku-Místku 
 

3.1 Údaje Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje 

Od 1. 1. 1995 zajišťuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě (KHS) zpracování informací o nově evidovaných uživatelích drog, 

kteří prvně v životě požádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu (monitoring 

incidence) v některém z tzv. léčebně/kontaktních centrech, což jsou zdravotnická 

i nezdravotnická zařízení poskytující tyto služby. Od 1. 1. 2002 byl tento Drogový 

informační systém (DIS) provozovaný KHS rozšířen také o informace o klientech/ 

žadatelích o léčbu/uživatelích drog a patologických hráčích, kteří jsou v L/K centrech 

v dlouhodobém či opakovaném léčení (monitoring prevalence). 

Údaje monitoringu prevalence a incidence zneužívání návykových látek 

v Moravskoslezském kraji jsou však pouze orientační, protože zachycují pouze data 

hlášená od poskytovatelů služeb, tudíž monitorují jen určitou výseč lidí s problémem 

závislosti (Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 

2015-2020). 

Územní pracoviště Frýdek-Místek, Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, 

nemělo do konce roku 2014 hlášena data ze všech léčebně/kontaktních center. 

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, dochází od 1. 1. 2015 ke změnám 

v hlášení. Z výše citovaného zákona vyplývá hlásící povinnost zdravotnickým 

a sociálním zařízením, která provádějí léčbu a poskytují sociální služby drogově 

závislým klientům. V Národním registru léčby uživatelů drog bude možnost sledování 

údajů o klientech, kteří se léčí pro problémy s různými návykovými 

látkami - tj. s alkoholem, tabákem, nelegálními drogami, těkavými látkami 

nebo psychoaktivními léky. Tím dojde k integraci informací o klientech (www.uzis.cz). 
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3.2 Údaje odboru sociální péče, oddělení sociálního 

poradenství pro mládež, Magistrátu města 

Frýdku-Místku 

 

Mezi cílovou skupinu klientů odboru sociální péče, Magistrátu města 

Frýdku-Místku, patří děti a mládež, u kterých dochází ke kumulaci závažných 

výchovných problémů, ke kterým patří i drogy, alkohol, apod. 

 

Oddělení sociálního poradenství pro mládež Magistrátu města Frýdku-Místku mapuje 

počty dětí/mládeže opakovaně experimentujících s návykovými látkami: 

 

Tabulka č. 9: Přehled dětí opakovaně experimentujících s návykovými látkami 

v roce 2012 
 

 

Celkový počet 

klientů kurátorů 

pro mládež 

 

Počet dětí, které mají 

opakovanou zkušenost 

s užíváním návyk. látek  

Z toho 

dívek  
Alkohol THC Pervitin Jiné 

 

364 

 

131 

 

40 

 

77 

 

40 

 

14 

 

0 

 

 

Tabulka č. 10: Přehled dětí opakovaně experimentujících s návykovými látkami 

v roce 2013 

 

 

Celkový počet 

klientů kurátorů 

pro mládež 

 

Počet dětí, které mají 

opakovanou zkušenost 

s užíváním návyk. látek  

Z toho 

dívek  

Alkohol 

 
THC Pervitin Jiné 

357 150 49 96 39 12 3 

 

Pozn. Opakovanou zkušeností se míní to, že dítě minimálně 3x užilo návykovou látku 

v období posledních dvou let. V případě, že dítě opakovaně užívalo více návykových 

látek, je uvedena ta, která je pro dítě pravděpodobně větším rizikem.  
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Oddělení sociálního poradenství pro mládež Magistrátu města Frýdku-Místku mapuje 

souvislost mezi zneužíváním návykových látek a trestnou činností mladistvých. Existuje 

úzká spojitost mezi delikventním chováním mladistvých a zneužíváním návykových 

látek, například v roce 2013 bylo z celkového počtu 59 případů provinění a přestupků 

mladistvých 30 konzumentů návykových látek.    

3.3 Údaje Kontaktního a poradenského centra 

Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s. 

 Mezi klienty Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek Renarkon, 

o. p. s., (dále Centrum) jsou nejvíce zastoupeni uživatelé pervitinu (přes 80%), poté 

uživatelé konopných drog, těkavých látek, heroinu. 

K základním údajům využívaných služeb tohoto Centra patří data uvedená v tabulce 

č. 11. Vysvětlení těchto dat je uvedeno pod tabulkou.  

Tabulka č. 11: Statistika Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek 

Renarkon, o. p. s. 

 

 

- Kontaktem s uživateli drog se rozumí osobní setkání s klientem, při kterém 

je mu poskytnuta některá ze služeb Centra. Jedná se o celkový počet toho, 

kolikrát klienti osobně centrum navštívili a využili některou ze služeb centra. 

Služba 2012 2013 

Počet kontaktů 5879 6273 

Počet klientů – uživatelů nealkoholových drog 205 217 

Počet klientů – neuživatelů, tj. rodičů, osob blízkých 185 186 

Počet nových klientů v daném roce – uživatelů drog 49 57 

Výměnný program – počet vydaných injekčních setů  53436 56812 

Výměnný program – počet přijatých injekčních setů 53028 55362 

Individuální poradenství – počet výkonů (1 výkon v trvání 60 

minut) 
926 928 

Sociální práce – počet výkonů (1 výkon v trvání 60 minut) 341 574 

Intervence po telefonu, internetu – počet výkonů 275 287 
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- Počet klientů neuživatelů charakterizuje počet především rodičů a partnerů 

uživatelů drog, kteří využívají téměř výhradně poradensko-terapeutických 

služeb Centra. Většinou jde o společnou práci s klienty a jejich blízkými 

na kvalitativních změnách v jejich životě a soužití, případně o práci pouze 

s těmito blízkými, která zahrnuje především psychosociální pomoc těmto 

blízkým, pomoc s psychickou stabilizací v obtížné životní situaci a ochranu před 

dopady užívání drog ze strany jejich syna, dcery, partnera apod. Mezi osobami 

blízkými se objevují rovněž prarodiče, pěstouni, přátelé, sourozenci a dokonce 

též učitelé, vychovatelé z dětských domovů apod. 

- Každoroční zvyšování počtu vyměněných injekčních setů plyne především 

z každoročního zvyšování počtu injekčních uživatelů pervitinu, kteří služeb 

Centra využívají. Nejde však o nárůst užívání drog a uživatelů drog ve městě, 

ale o nárůst záchytu uživatelů drog prostřednictvím využívání kvalitních služeb 

centra.  

- Poradenstvím/intervencí je myšleno setkání s klientem v délce cca 1 hodiny, 

zaměřené na řešení aktuálních potíží klienta, naplňování jeho potřeb, jeho 

osobní rozvoj, na pomoc klientovi efektivněji jednat a dosahovat svých cílů. 

Jeho podoba je různá, od základního poradenství až po terapii. 

 

 

 

 

 

 

  



31 

 

3.4 Údaje Modrého kříže v České republice, Poradny 

Frýdek-Místek 

 

V Modrém kříži v České republice, Poradně Frýdek-Místek, je nejvíce klientů 

s problémem užívání alkoholu, časté jsou i kombinace, tzn. nejčastěji alkohol 

a gambling nebo drogy a gambling. Počet klientů s problematikou hráčství se zvyšuje. 

 

Tabulka č. 12: Statistika Modrého kříže v České republice, Poradny 

Frýdek-Místek 

Služba Odborné sociální poradenství Služby následné péče 

     

 2012 2013 2012 2013 

Počet kontaktů 160 95 121 76 

Individuální intervence 784 969 663 573 

Skupinové intervence xxx xxx 200 301 

Celkový počet klientů 53 63 38 24 

Pozn. skupinové intervence v rámci odborného sociálního poradenství nejsou. 

Časový rozsah intervencí se liší podle druhu intervencí. Individuální intervence v rámci 

obou služeb má minimální rozsah 30 minut a maximální rozsah 90 minut. Skupinová 

intervence probíhá v rozsahu 120 minut. 
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4. SWOT analýza protidrogové prevence a koordinace 

ve Frýdku-Místku 
 

Nosným materiálem k tvorbě SWOT analýzy byly výstupy pracovní skupiny 

protidrogové prevence. Pracovní skupina je složena z odborníků z oblasti protidrogové 

prevence (protidrogový koordinátor města Frýdku-Místku, zástupci služeb: Modrý kříž 

v České republice, Poradna Frýdek-Místek, Kontaktní a poradenské centrum 

Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s.). Pro účel tvorby SWOT analýzy byli dotazováni 

i další zástupci organizací, kterých se protidrogová prevence týká. 

Výstupy SWOT analýzy se staly podkladem pracovní skupině pro definování 

konkrétních cílů a opatření, která tak mohou reagovat na aktuální potřeby a na jejich 

naplnění vedoucí ke zlepšení aktuální situace, jako je například zlepšení dostupnosti 

primární prevence, zlepšení informovanosti veřejnosti, snížení rizik, která jsou spojená 

s užíváním návykových látek a problematikou závislostí. 

Tabulka č. 13: SWOT analýza 

SWOT analýza protidrogové prevence a koordinace ve Frýdku-Místku 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence sociálních služeb zabývajících se závislostmi: 

- Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 

Renarkon, o. p. s. 

- Terénní program Frýdecko-Místecko Renarkon o. p. s. 

- Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

Nedostatek terénních pracovníků pro nezletilé, kteří 

jsou ohroženi rizikovým způsobem života 

Existence sociálních služeb zaměřených na prevenci 

sociálně patologických jevů 

Finanční nejistota služeb zabývající se problematikou 

návykových látek 

Existence Týmu pro mládež 
Nepropojenost zdravotních, sociálních, školských 

zařízení 

Existence asistentů prevence kriminality Nedostatek systematické dlouhodobé práce 

s dospívajícími (případně s jejich rodinami), kteří mají 

problémy s užíváním alkoholu či hraním hazardních a 

PC her 
Existence Fondu prevence kriminality – realizace projektů 

pro děti a mládež, rodiny 

Schází pobytové zařízení pedagogického zaměření v 

rámci MSK pro uživatele návykových látek ve věku 

16-18 let. Není žádoucí umisťování těchto uživatelů do 

léčeben, kde je směs diagnóz 
Finanční podíl obce při uskutečňování preventivních 

aktivit poskytovatelů sociálních služeb 

Nedostatek dostupného bydlení poskytovaného ze 

strany sociální služby pro osoby, které vedou nebo jsou 

ohrožené rizikovým způsobem života   
 

Existence psychiatrické nemocnice v kraji Nedostatečná práce s lidmi před propuštěním z VTOS 

a po propuštění z VTOS,  
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Existence obecně závazných vyhlášek – regulace požívání 

alkoholických nápojů na veřejnosti, regulace hazardu  

zejména uživateli drog 

Nedostatek  dlouhodobých a systematických 

preventivních programů na školách 

 

SWOT analýza protidrogové prevence a koordinace ve Frýdku-Místku 

Příležitosti Hrozby 

Zapojení školních metodiků prevence do řešení problému 

v oblasti užívání návykových látek, potažmo ve věci 

rizikových projevů chování 

Snižování rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v 

protidrogové oblasti 

Činnost pracovních skupin zaměřených na protidrogovou 

prevenci 
Přenášení rodičovské odpovědnosti na jiné instituce 

Spolupráce s médii – osvěta v oblasti protidrogové 

prevence 

Nárůst kriminality (gambling, lichva, prostituce dětí, 

krádeže) v souvislosti s drogovou problematikou 

Větší spolupráce zdravotních, sociálních, školských 

zařízení a využití psychoterapeutické práce, která se 

provádí v sociálních službách ze strany lékařů, psychologů 

Snižování věkové hranice dětských uživatelů 

návykových látek 

Vytvoření mobilního podpůrného a metodického týmu pro 

ZŠ a SŠ pro celý MSK (např. 1 tým vždy pro celý okres), 

jenž bude tvořen pracovníky různých služeb a každá škola 

jej bude moci využít při řešení konkrétních záležitostí 

(drogy, šikana apod.). Tým škole pomůže vyřešit 

konkrétní záležitost a přitom rovněž dle potřeby upravit 

metodiku pro takovéto situace. 

 

Bagatelizace rizikových dopadů užívání návykových 

látek (zejména alkoholu) veřejností 

Zajištění dostupné (kapacita, bezplatnost), kvalitní 

(pracovníci s psychoterapeutickými výcviky), poradenské 

a terapeutické práce s mladistvými a zletilými  uživateli 

nealkoholových drog, alkoholu, hráči hazardních a PC her 

a rovněž s jejich blízkými, a to ve stávajících sociálních 

službách a bez ohledu na intenzitu užívání či hraní 

(experimentování, pravidelné užívání, po ukončení užívání 

atd.) 

Snadná dostupnost návykových látek pro děti a mládež 

Rozšíření terénní sociální práce pro nezletilé Nárůst infekčních onemocnění 

Realizace výhradně efektivní a certifikované primární 

prevence a získání financí na tuto realizaci 

Přenesení her/internetového sázení do mobilního 

telefonu (snadnější dostupnost) 

Podpora prožitkových programů pro děti a mládež týkající 

se protidrogové prevence  

Nárůst závislostí u členů rodiny, a tímto vznik 

nepodnětného výchovného prostředí pro nezletilé děti 

Zvýšení nabídky aktivního trávení volného času pro 

dopívající vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů 

(skate park, hudební zkušebny, volnočasové herny, volně 

přístupná hřiště, ateliéry apod.) 

Trávení volného času u dětí ve věku 12-20 let 

v souvislosti s nedostupnými volnočasovými 

aktivitami  
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Kontroly restauračních zařízení (nalévání a prodej 

alkoholu mladistvým), kontroly heren, kontroly 

záškoláctví 

Existence videoloterních terminálů  bezprostředně 

v restauračních zařízeních 

Rozšíření informovanosti veřejnosti (včetně dětí) o 

problematice návykových látek, závislostí a o službách v 

oblasti protidrogové prevence  

  

Realizace dlouhodobé individuální dobrovolnické práce 

s dětmi a mládeží ohroženými sociálně patologickým 

způsobem života   
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Vize Strategie protidrogové politiky města 

Frýdku-Místku na období 2015-2020 
 

- Poskytování služeb a aktivit pro osoby ohrožené různými typy závislostí, osoby 

závislé a pro jejich blízké. Činností certifikovaných služeb a programů 

motivovat děti a mládež k životnímu stylu bez návykových látek a hráčských 

aktivit, u osob závislých či ohrožených závislostí usilovat o snížení míry a rizik 

užívání návykových látek, hráčských aktivit. Služby a aktivity budou pro klienty 

dostupné z hlediska kapacity, bezplatnosti a budou poskytovány bez ohledu 

na intenzitu užívání či hraní hazardních her. 

- Součinnost, informovanost,  propojování činností všech složek, které jsou 

zainteresovány v problematice užívání návykových látek, hráčských aktivit 

a závislostí. 

- Využívání dostupných legislativních nástrojů při omezování dostupnosti 

návykových látek, provedení kontrol nad provozováním hazardních či jiných 

podobných her, s důrazem na ochranu nezletilých. 
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5. Cílové oblasti protidrogové politiky města 

Frýdek-Místek na období 2015-2020 
 

Vymezené cílové oblasti vycházejí jednak ze základních pilířů Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010-2018, z klíčových přístupů k řešení problematiky 

drog dle Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020, 

a také ze SWOT analýzy protidrogové prevence a koordinace ve Frýdku-Místku. 

Některé z cílů jsou provázány s cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

ve městě Frýdek-Místek na období 2014-2018, a to konkrétně s cíli, které byly 

stanoveny v rámci pracovní skupiny Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením a pracovní skupiny Děti, mládež a rodina. Strategie protidrogové politiky 

města Frýdek-Místek na období 2015-2020 je rovněž provázána s některými oblastmi 

Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2012-2025. 

Základní pilíře Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 jsou: 

- Primární prevence. 

- Léčba závislostí a sociální začleňování. 

- Snižování rizik spojených s užíváním drog (harm reduction). 

- Snižování dostupnosti drog. 

Klíčové přístupy k řešení problematiky drog dle Strategie protidrogové politiky 

Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 jsou:  

- Primární prevence. 

- Zdravotní a sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí. 

- Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek a závislostním 

chováním (harm reduction). 

- Koordinace subjektů participujících v protidrogové oblasti, včetně systémové 

koordinace služeb pro nezletilé. 

- Informovanost veřejnosti. 
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Pilíře Strategie protidrogové politiky města Frýdku-Místku na období 2015-2020 

jsou: 

- Primární prevence. 

- Sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí. 

- Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek a závislostním 

chováním (harm reduction). 

- Koordinace subjektů participujících v protidrogové oblasti. 

- Informovanost veřejnosti o protidrogové prevenci. 

- Snižování dostupnosti drog. 

 

Přehled cílů Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období     

2015-2020: 

Primární prevence 

Cíl č. 1  

Zajištění dostupnosti preventivních aktivit volnočasového charakteru vedoucí 

k eliminaci sociálně patologických jevů v oblasti SVL (ulice Míru, Dlouhá, 

Sokolská, V. Vantucha, Křižíkova, Hutní a Skautská). 

 

Cíl č. 2  

Podpora preventivních aktivit v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. 

 

Cíl č. 3 

Realizace dlouhodobé individuální práce s dětmi a mládeží ohroženými sociálně 

patologickým způsobem života založená na dobrovolnické práci. 

 

Cíl č. 4 

Podpora certifikovaných a efektivních programů v oblasti protidrogové prevence na 

území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

Cíl č. 5 

Zajištění dostupnosti volnočasových aktivit a preventivních programů v rámci 

protidrogové prevence na území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. 
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Sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí 

 

Cíl č. 6 

Prevence a odborná pomoc s řešením problémů v souvislosti s užíváním 

návykových látek nealkoholového typu.  

 

Cíl č. 7 

Podpora projektu poradenské a socioterapeutické práce s mladistvými uživateli 

alkoholových, nealkoholových drog, mladistvými ohroženými závislostí na 

patologické hře a jejich blízkými. 

 

Cíl č. 8 

Realizace zvyšování odbornosti u stávajících pracovníků sociálních služeb 

(v dostatečném počtu) pro výkon poradensko-terapeutické práce s mladistvými i 

zletilými uživateli alkoholových, nealkoholových drog, případně osobami 

ohroženými závislostí na patologické hře a rovněž s jejich blízkými. 

 

Cíl č. 9 

Penitenciární služba zaměřená na uživatele návykových látek ve věznicích, kteří 

spadají pod správu území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. 

 

 

Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek a závislostním 

chováním (harm reduction) 

 

Cíl č. 10 

Realizace projektů v oblasti harm reduction (v souladu s principy Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku). 

 

Cíl č. 11 

Monitoring drogové scény v SVL. 

 

 

Koordinace subjektů participujících v protidrogové oblasti 

 

Cíl č. 12 

Harmonizace a vzájemná provázanost stanovených cílů Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na příští období s cíli Strategie 

protidrogové politiky města Frýdek-Místek na příští období. 

 

 

Informovanost veřejnosti o protidrogové prevenci 

 

Cíl č. 13 

Rozšíření informovanosti osob ze SVL, které vedou či jsou ohrožené rizikovým 

způsobem života, o drogové problematice, aktivitách a službách v rámci 

protidrogové politiky. 
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Cíl č. 14 

Vzájemná informovanost o možnostech spolupráce sociálních, zdravotních a 

školských zařízení v oblasti protidrogové prevence na území SMFM včetně 

správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

Cíl č. 15 

Rozšíření informační sítě pro veřejnost v oblasti protidrogové prevence na území 

SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

Cíl č. 16 

Rozšíření informační sítě pro klienty NDZM a žáky ZŠ, studenty SŠ o dostupných 

sociálních službách zaměřených na protidrogovou prevenci na území SMFM včetně 

správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

 

Snižování dostupnosti drog 

Cíl č. 17 

Dodržování legislativy veřejností v oblasti protidrogové politiky prostřednictvím 

kontrol policejních složek – Policie České republiky Frýdek-Místek. 

 

Cíl č. 18 

Dodržování legislativy veřejností v oblasti protidrogové politiky prostřednictvím 

kontrol policejních složek – Městská policie Frýdek-Místek. 
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5.1 Primární prevence 

V primární prevenci jde především o realizaci preventivních aktivit zaměřených 

na motivaci k životnímu stylu bez užívání návykových látek, hráčských aktivit 

a závislostí, případně o posunutí zahájení experimentování s  užíváním návykových 

látek, hráčskými aktivitami do vyššího věku. 

Cíl č. 1 

Zajištění dostupnosti preventivních aktivit volnočasového charakteru 

vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů v oblasti SVL (ulice Míru, 

Dlouhá, Sokolská, V. Vantucha, Křižíkova, Hutní a Skautská). 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o preventivní působení na děti a rodiče, s cílem eliminovat výskyt 

nežádoucích sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách.  

Význam tohoto cíle je v rozvoji smysluplného naplnění volného času u dětí 

ze SVL prostřednictvím volnočasových aktivit.  

Cílová skupina - děti a jejich rodiče ze SVL. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Realizace doprovodů děti ze SVL do volnočasových aktivit, 

a to za spoluúčasti jejich rodičů. 

- Realizace doprovodů dětí z SVL do nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež Nezbeda. 

- Pomoc rodičům dětí ze SVL s vyhledáváním a zajištěním 

volnočasových aktivit pro děti. 

- Spolupráce pracovníků oddělení sociální prevence SMFM s Charitou 

Frýdek-Místek - Terénní program Rebel a Centrum Pramínek, 

Dobrovolnickým centrem ADRA, Renarkonem, o. p. s., na realizaci 

volnočasových aktivit v SVL. 

- Realizace prázdninového tábora oddělením sociální prevence SMFM 

pro děti a mládež převážně ze SVL. 

 

Termín realizace 
2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 

Oddělení sociální prevence SMFM, Charita Frýdek-Místek 

Spolupracující 

subjekty 

Dobrovolnické centrum ADRA, Renarkon, o. p. s. 

Zdroje financování 

MV ČR, SMFM, MSK, vlastní zdroje ADRY, sponzorské dary Charita F-M, 

Úřad vlády ČR, Nadace OKD 

Náklady na realizaci 

Personální náklady na pracovní pozice pracovníků zapojených v těchto 

aktivitách 

Další informace   
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 Cíl č. 2 

 

Podpora preventivních aktivit v nízkoprahových zařízeních pro děti 

a mládež. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o aktivity a intervence směřující k předcházení užívání návykových 

látek či hraní hazardních her/PC her, případně jejich omezení, motivace klientů 

ke změně. 

Cílem je, aby klienti získali co nejvíce znalostí a dovedností, které podporují 

zdravý životní styl, a aby je dokázali uplatnit ve svém chování i v budoucnu. 

Cílová skupina: věk 6-26 let dle konkrétních NZDM.  

 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Realizace besed a přednášek k preventivní tématice: - alkohol, hraní 

hazardních her/PC her, sázkařství, gamblerství, nelegální drogy, 

prevence pohlavně přenosných nemocí.  

- Zajištění pomůcek preventivního charakteru pro klienty NZDM, které 

budou využity v rámci realizace besed a přednášek. 

- Posílení stávajícího informačního servisu pro klienty NZDM 

o preventivní komiksy. 

- Realizace volnočasových aktivit směřujících k efektivnímu trávení 

volného času a  prevenci sociálně patologických jevů. 

- Poskytnutí prožitkových programů pro klienty NZDM odborníky 

z oblasti primární prevence. 

- Terénní práce pro klienty ohrožené rizikovým způsobem života (práce 

s dětmi v jejich přirozeném prostředí formou streetworku). 

Termín realizace 
2015-2020 

 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 

NZDM  Prostor, NZDM Kosťa, NZDM U-kryt, NZDM Nezbeda 

Spolupracující 

subjekty 

SMFM 

  

Zdroje financování MPSV ČR, SMFM, MSK, Projekty EU, OKD, NROS  

Náklady na realizaci 
Nelze vyčíslit 

  

Další informace   
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Cíl č. 3 

 

 

 

Realizace dlouhodobé individuální práce s dětmi a mládeží ohroženými 

sociálně patologickým způsobem života založená na dobrovolnické práci. 

 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Zajištění projektu KMOTR nevládní neziskové organizace S.T.O.P. pro děti 

a mládež z Frýdku-Místku, kteří jsou ohroženi rizikovým způsobem života.  

Samotný program je založený na dlouhodobém podpůrném vztahu jednoho 

dospělého dobrovolníka a jednoho dítěte-klienta z cílové skupiny. Podpůrným 

prostředkem je společné trávení volného času, volnočasové aktivity.  

Mezi nevládní neziskovou organizací S.T.O.P. a zákonným zástupcem dítěte 

bude vždy uzavřena dohoda o spolupráci. 

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 7-18 let. Dobrovolníci jsou starší 18 let, 

kteří studují na vyšší odborné nebo vysoké škole humanitního zaměření.  

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Zajištění prostor prostřednictvím odboru sociálních služeb SMFM 

k setkávání dobrovolníka a klienta dle potřeby. 

- Zajištění dobrovolníků prostřednictvím programu KMOTR 

organizace S.T.O.P. 

- Zajištění vhodných klientů prostřednictvím odboru sociální péče 

SMFM, NZDM. 

Termín realizace 2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
SMFM (Obor sociální péče), nevládní nezisková organizace S.T.O.P. 

Spolupracující 

subjekty 

  

SMFM (Odbor sociálních služeb) 

Zdroje financování SMFM, MV, MSK 

Náklady na 

realizaci/rok 32 000 Kč  

Další informace   
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Cíl č. 4 

Podpora certifikovaných a efektivních programů v oblasti protidrogové 

prevence na území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. 

Specifikace cíle a cílové 

skupiny 

Jedná se zvyšování informovanosti a odborného povědomí v oblasti 

návykových látek a závislostí, popřípadě v oblastech dalšího rizikové chování. 

Tyto besedy, konzultace budou v praxi probíhat ve spolupráci se školami 

nejčastěji v době konání třídních schůzek. 

 

 Cílová skupina: rodiče žáků ZŠ, pedagogové ZŠ. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Informační materiály pro rodiče v oblasti protidrogové prevence.  

- Odborné konzultace v rámci besed pro rodiče dětí ZŠ v oblasti 

protidrogové prevence. 

- Odborné konzultace pro metodiky prevence v oblasti protidrogové 

prevence. 

Termín realizace 
2015-2020 

 

Odpovědné subjekty za 

realizaci 
 SMFM 

Spolupracující subjekty Renarkon, o. p. s., ZŠ 

  

Zdroje financování SMFM, MSK, RVKPP, MŠMT 

Náklady na realizaci 

Za 1 odbornou konzultaci 1000 Kč. 

Tisk informačních materiálů pro rodiče cca 20 0000 Kč. 

Další informace   
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Cíl č. 5 
Zajištění dostupnosti volnočasových aktivit a preventivních programů 

v rámci protidrogové prevence na území SMFM včetně správního obvodu 

obce s rozšířenou působností. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

 

Význam tohoto cíle je v rozvoji smysluplného naplnění volného času 

prostřednictvím volnočasových aktivit a preventivních programů s cílem 

předcházet či eliminovat výskyt nežádoucích sociálně patologických jevů 

v oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. 

Cílová skupina: děti, mládež a mladí dospělí na území SMFM včetně 

správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež, dospívající 

a mladé dospělé ve věku cca 12-20 let např.: skatepark, hudební 

zkušebny, volnočasové herny, volně přístupná hřiště, prostory 

pro tanec, prostory pro výtvarnou činnost, bezplatné zájmové kroužky, 

a to na území SMFM. 

- Preventivní certifikované programy na protidrogovou prevenci 

pro školy na území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. 

 

Termín realizace 
2015-2020 

 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
SMFM, NNO 

Spolupracující 

subjekty 

 

Školy 

Zdroje financování SMFM, MSK, Projekty EU, RVKPP, MZČR,MŠMT 

Náklady na realizaci 

na období 2015-2020 Nelze vyčíslit 

Další informace   
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5.2 Sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí 

Sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí se zabývají snížením 

míry,  rizik u užívání návykových látek, hráčských aktivit a závislostí a motivací 

k návratu k životnímu stylu bez návykových látek, hráčských aktivit a závislostí, 

případně k léčbě. Tato oblast se zaměřuje na zlepšení zdraví a sociálního začlenění 

uživatelů závislých nebo ohrožených závislostí. Tyto sociální služby poskytují 

intervence i osobám blízkým závislých, ohrožených závislostí. 

 

 

Cíl č. 6 

Prevence a odborná pomoc s řešením problémů v souvislosti s užíváním 

návykových látek nealkoholového typu.  

Specifikace cíle a 

cílové skupiny 

Realizace odborného programu se zaměřením na klienty s rizikovým chováním 

nebo ohroženými sociálně-patologickými jevy, zejména se jedná o problémy 

s návykovými látkami nealkoholového typu. 

Projekt vychází z potřeby Odboru sociální péče Magistrátu města FM – 

oddělení sociálního poradenství pro mládež a oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí na odbornou, systematickou a individuální práci s klienty v jejich péči 

s problémem s návykovými látkami nealkoholového typu.  

Cílová skupina:  

- Mladiství od 13 do 18 let, u kterých nedošlo k nápravě domluvou ze 

strany pracovníků sociálního poradenství pro mládež, u kterých je 

zaznamenán problém s návykovými látkami nealkoholového typu. 

Ovlivnění programem je rovněž směřováno i na ostatní rodinné 

příslušníky klientů. 

- Klienti (jedná se především o matky) v evidenci orgánu sociálně-

právní ochrany dětí s problémem v souvislosti s užíváním 

nealkoholových návykových látek 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Realizace odborného projektu „Je to TVOJE šance“ zaměřeného na 

prevenci a pomoc v souvislosti s užíváním návykových látek 

nealkoholového typu. 

- Realizace odborného projektu „Nový život“ zaměřeného na prevenci a 

pomoc v souvislosti s užíváním návykových látek nealkoholového 

typu. 

Termín realizace 

2015-2020 
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Odpovědné subjekty 

za realizaci 

Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s. 

Spolupracující 

subjekty 

Odbor sociální péče MMFM 

Zdroje financování 

SMFM (Fond prevence kriminality) 

 

 

Náklady na 

realizaci/rok 

- Náklady na odborný projekt „Je to TVOJE šance“ ve výši 40.000 Kč 

(včetně zajištění testů). 

- Náklady na odborný projekt „Nový život“ ve výši 50.000 Kč (včetně 

zajištění testů). 

 

Další informace  
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Cíl č. 7 

Podpora projektu poradenské a socioterapeutické práce s mladistvými 

uživateli alkoholových, nealkoholových drog, mladistvými ohroženými 

závislostí na patologické hře a jejich blízkými.  

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Služba bude poskytovaná klientovi bez ohledu na intenzitu užívání 

návykových látek či hraní hazardních her. 

Služba bude dostupná pro klienty z hlediska bezplatnosti, kapacity.  

Služba bude poskytována pracovníky s odborným vzděláním (VŠ, 

psychoterapeutický výcvik). 

Cílová skupina: mladiství, kteří mají problém s užíváním alkoholu, jinými 

návykovými látkami (drogy, léky), hazardními hrami, hraním PC her a jejich 

blízcí. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Zajištění odborně kvalifikovaného pracovníka pro výkon práce. 

 

Termín realizace 2015-2020  

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

Spolupracující 

subjekty  

Zdroje financování MSK, Projekty EU 

Náklady na realizaci Mzda pracovníka s odborným vzděláním. 

Další informace   
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Cíl č. 8 

Realizace zvyšování odbornosti u stávajících pracovníků sociálních služeb 

(v dostatečném počtu) pro výkon poradensko-terapeutické práce s mladistvými 

i zletilými uživateli alkoholových, nealkoholových drog, případně osobami 

ohroženými závislostí na patologické hře a rovněž s jejich blízkými. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Služba bude poskytována pracovníky s psychoterapeutickými výcviky, jimiž si 

pracovníci zvýší odbornou způsobilost. 

Cílová skupina: Klienti a sociální pracovníci sociálních služeb v oblasti 

protidrogové prevence. Samotné osvojení psychoterapeutických dovedností 

u pracovníků sociálních služeb je prostředkem pro efektivní naplňování potřeb 

klientů a poskytování kvalitních služeb. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 
- Realizace zvyšování odbornosti pracovníků. 

Termín realizace 2015-2020 

Odpovědné 

subjekty za 

realizaci 

- Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek Renarkon, o. p. s. 

- Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

Spolupracující 

subjekty 
SMFM 

Zdroje financování 

RVKPP, MPSV ČR, MZ ČR, MSK, Projekty EU, SMFM (Fond prevence 

kriminality) 

Náklady na 

realizaci/rok 

35 000 Kč (náklady na lektorné + výdaje na cestovné na vzdělávání 

pro 1 pracovníka) 

Další informace 

Realizace zvyšování odbornosti pracovníků samotnými sociálními službami, 

poskytnutí finančních prostředků k realizaci zvyšování odbornosti pracovníků 

sociálních služeb ze strany SMFM, není závazné a vymahatelné. Jedná se pouze o 

možnost pro případ, že takovéto finanční prostředky budou k dispozici. 

Kontaktní a poradenské centrum je držitelem certifikátu Odborné způsobilosti 

pro práci s uživateli drog Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
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Cíl č. 9 

*Penitenciární služba zaměřená na uživatele návykových látek ve věznicích, 

kteří spadají pod správu území SMFM včetně správního obvodu obce 

s rozšířenou působností. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem bude kontaktovat osoby, které užívaly 

návykové látky před vzetím do vazby, před výkonem trestu odnětí svobody 

a při přetrvávající závislosti po výkonu trestu odnětí svobody. Cílem bude pracovat 

s jejich aktuální situací a vytvářet kontinuální návaznosti v následné péči týkajících 

se závislostí, které jsou často příčinou jejich kriminálního chování. Služby mohou 

být poskytnuty i osobám blízkým cílové skupiny. 

Cílová skupina: osoby, které užívaly návykové látky před vzetím do vazby, 

před výkonem trestu odnětí svobody a při přetrvávající závislosti po výkonu trestu 

odnětí svobody. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Podání žádosti na realizaci projektu protidrogové politiky ve věznicích. 

- Realizace projektu protidrogové politiky ve věznicích. 

Termín realizace 
2015-2020 

 

Odpovědné 

subjekty za 

realizaci 

NNO 

Spolupracující 

subjekty Sociální pracovníci ve věznicích, sociální kurátor ve městě F-M. 

Zdroje 

financování 
Ministerstvo spravedlnosti, SMFM, MSK, Projekty EU, RVKPP, MZ ČR  

Náklady na 

realizaci  Nelze vyčíslit. 

Další informace 

*Penitenciární je vše, co se týká vězeňství a zacházení s vězněnými osobami. 

Tento pojem se používá při zdůraznění, že podstatou věznění není pouze tvrdé 

zacházení, ale náprava, převýchova a resocializace. 
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5.3 Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových 

látek a závislostním chováním (harm reduction) 

Oblast harm reduction je zaměřena na snižování zdravotních, psychických 

a sociálních rizik a důsledků způsobených užíváním návykových látek a patologickým 

hráčstvím. Součástí je rovněž i práce s motivací klienta ke kvalitativním změnám 

v životě. 

Cíl č. 10 

Realizace projektů v oblasti harm reduction (v souladu s principy 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku). 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Cílem je udržet pokrytí města Frýdek-Místek službami harm reduction 

v současném rozsahu, případně jejich rozšíření adekvátně k nárůstu počtu 

klientů a jejich potřeb 

Při naplňování cíle je služba pro klienty dostupná z hlediska bezplatnosti 

a kapacity. 

Cílová skupina: osoby, které užívají návykové látky a jejich blízcí. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 
- Realizace služeb vycházejících z principu harm reduction. 

Termín realizace 2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 

- Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

- Renarkon, o. p. s. 

 

Spolupracující 

subjekty 
SMFM 

Zdroje financování MSK, Projekty EU, RVKPP, SMFM 

Náklady na realizaci Nelze vyčíslit 

Další informace 

Renarkon, o. p. s., se zabývá snižováním sociálních a zdravotních (fyzických, 

psychických) rizik a nepříznivých důsledků užívání drog u uživatelů 

nealkoholových drog. 

Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek, se zabývá snížením 

nepříznivých sociálních a zdravotních důsledků (psychických) u závislých osob 

nebo osob ohrožených závislostmi. 
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Cíl č. 11  Monitoring drogové scény v SVL. 

 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Monitoring drogové scény přiblíží aktuální stav dění této problematiky v SVL. 

 

Cílová skupina:  osoby, užívající návykové látky v SVL. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Realizace monitoringu drogové scény v SVL. 

- Výstupy z monitoringu drogové scény v SVL. 

- Návrh na opatření z výstupu. 

Termín realizace 01.01.2015 - 30.09.2015 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
Charita Frýdek-Místek - Terénní program Rebel  

Spolupracující 

subjekty 

 

Zdroje financování MSK, Projekty EU 

Náklady na realizaci 
Mzdy pracovníků v sociálních službách. 

Další informace   
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5.4 Koordinace subjektů participujících v protidrogové 

oblasti 

Koordinace subjektů participujících v protidrogové oblasti má zajistit součinnost 

a propojování činností všech složek, které jsou zainteresovány v problematice užívání 

návykových látek, hráčských aktivit a závislostí.  

 

 

 

Cíl č. 12 

Harmonizace a vzájemná provázanost stanovených cílů Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na příští období 

s cíli Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na příští 

období. 

Specifikace cíle a 

cílové skupiny 

Propojování činností a informovanosti pracovních skupin v rámci tvorby 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na 

příští období a Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na příští 

období bude podporovat přehlednost a návaznost cílů jednotlivých plánů. 

Cílová skupina: pracovní skupiny v rámci komunitního plánování, pracovní 

skupina v rámci tvorby Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Společná účast protidrogového koordinátora a koordinátora 

komunitního plánování SMFM na setkávání 2 pracovních skupin 

komunitního plánování: Osoby sociálně vyloučené a ohrožené 

sociálním vyloučením, Děti, mládež a rodina. Využití prostoru 

setkávání těchto skupin k získávání informací k tvorbě Strategie 

protidrogové politiky města Frýdek-Místek na příští období. 

- Společná účast protidrogového koordinátora a koordinátora 

komunitního plánování SMFM na setkávání pracovní skupiny 

k tvorbě Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek. 

Spolupráce na rozvoji cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb ve městě Frýdek-Místek na příští období v oblasti protidrogové 

prevence. 

- Zápisy ze společných setkávání pracovních skupin plánů. 

Termín realizace 
2015-2020 

 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 

SMFM 

Spolupracující 

subjekty 

2 pracovní skupiny v rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb ve městě Frýdek-Místek, pracovní skupina v rámci tvorby Strategie 

protidrogové politiky města Frýdek-Místek. 
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Zdroje financování 
SMFM  

Náklady na realizaci 

Personální náklady na pracovní pozice pracovníků zapojených v těchto 

aktivitách. 

Další informace   
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5.5 Informovanost veřejnosti o protidrogové prevenci 

Rozšíření informovanosti laické a odborné veřejnosti v oblasti problematiky 

užívání návykových látek, hráčských aktivit a závislostí a sdělování o činnostech 

a aktivitách subjektů v rámci protidrogové prevence. 

 

Cíl č. 13 

Rozšíření informovanosti osob ze SVL, které vedou či jsou ohrožené 

rizikovým způsobem života, o drogové problematice, aktivitách a službách 

v rámci protidrogové politiky. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o zvyšování informovanosti u osob, které vedou či jsou ohrožené 

rizikovým způsobem života o účincích a důsledcích užívání návykových látek. 

 

Cílová skupina: osoby, které vedou či jsou ohrožené rizikovým způsobem 

života v SVL. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Realizace informačních schůzek pro osoby ohrožené užíváním drog 

a uživatele drog ze SVL. 

- Navazování osob na sociální služby ve Frýdku-Místku v rámci 

protidrogové politiky a realizace doprovodů klientů do těchto služeb.  

Termín realizace 

2015-2020 

 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 

Oddělení sociální prevence SMFM 

Spolupracující 

subjekty 

NNO, Charita Frýdek-Místek - Terénní program Rebel 

Zdroje financování 

MPSV, SMFM, MV 

 

Náklady na realizaci 

Personální náklady na pracovní pozice pracovníků zapojených v těchto 

aktivitách 

Další informace   
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Cíl č. 14 

Vzájemná informovanost o možnostech spolupráce sociálních, zdravotních 

a školských zařízení v oblasti protidrogové prevence na území SMFM 

včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o zefektivnění pomoci uživatelům nealkoholových drog, alkoholu, 

hráčům hazardních a PC her a jejich blízkým prostřednictvím spolupráce 

sociálních, zdravotních a školských zařízení, a to na základě vzájemné 

informovanosti lékařů, psychologů, sociálních služeb. 

 

Cílová skupina: pracovníci sociálních, zdravotních a školských zařízení. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Spolupráce zainteresovaných organizací při vytvoření, tisku a roznosu 

informační brožury týkající se informací v oblasti drogové 

problematiky pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s uživateli drog. 

- Realizace setkání zástupců sociálních služeb Renarkon, o. p. s., Modrý 

kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek, s praktickými lékaři, 

psychiatry, školními metodiky prevence. Předání informační brožury 

zástupci sociálních služeb a informování o činnostech sociálních 

služeb. 

Termín realizace 

2015-2020 

 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
SMFM 

Spolupracující 

subjekty 

  

Subjekty z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnických služeb. 

Zdroje financování SMFM, MSK, Projekty EU, RVKPP, MŠMT 

Náklady na realizaci 

na období 2015-2020 

Tisk informačních brožur cca 20 000 Kč. 

  

Další informace   
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Cíl č. 15 Rozšíření informační sítě pro veřejnost v oblasti protidrogové prevence 

na území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o aktivní informování laické a odborné veřejnosti o protidrogové 

prevenci, činnostech a aktivitách subjektů v rámci protidrogové prevence. 

 

Cílová skupina: obyvatelé SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Frýdek-Místek. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Aktivní informování odborné veřejnosti o drogové problematice 

na pracovních skupinách komunitního plánování, případně dalších 

pracovních setkávání.  

- Aktivní informování veřejnosti prostřednictvím informačních 

materiálů, webových stránek SMFM, Zpravodaje města 

Frýdku-Místku, případně dalších komunikačních zdrojů v oblasti 

protidrogové prevence. 

- Spolupráce zainteresovaných organizací při vytvoření materiálů 

týkajících se informací v oblasti protidrogové prevence. 

 

Termín realizace 2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
 SMFM 

Spolupracující 

subjekty 

- Renarkon, o.p.s. 

- Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

Zdroje financování 
SMFM, MSK, Projekty EU, RVKPP, MŠMT 

Náklady na realizaci 

na období 2015-2020 

Tisk informačních materiálů cca 20 000 Kč. 

 

Další informace   
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Cíl č. 16 

Rozšíření informační sítě pro klienty NDZM a žáky ZŠ, studenty SŠ 

o dostupných sociálních službách zaměřených na protidrogovou prevenci 

na území SMFM včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o aktivní informování cílové skupiny o protidrogové prevenci, 

činnostech a aktivitách subjektů v rámci protidrogové prevence. 

 

Cílová skupina: klienti NZDM, žáci ZŠ a studenti SŠ. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Spolupráce zainteresovaných organizací při vytvoření, tisku a roznosu 

materiálů týkajících se informací v oblasti protidrogové prevence. 

- Prezentace sociálních služeb Renarkon, o. p. s., Modrý kříž v České 

republice, Poradna Frýdek-Místek, pro klienty NZDM, žáky ZŠ, 

studenty SŠ ve Frýdku-Místku na základě potřeb škol, NZDM, a to 

formou informačních schůzek. 

Termín realizace 2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
 SMFM 

Spolupracující 

subjekty 

- Renarkon, o. p. s. 

- Modrý kříž v České republice, Poradna Frýdek-Místek 

Zdroje financování 
SMFM, MSK, Projekty EU, RVKPP, MZ ČR 

Náklady na realizaci 

na období 2015-2020 

Tisk informačních materiálů cca 20 000 Kč. 

 

Další informace   
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5.6 Snižování dostupnosti drog 

Omezování dostupnosti návykových látek a kontrola provozování hazardních 

či jiných podobných her, zejména před nezletilými, spočívají ve využívání dostupných 

legislativních nástrojů. 

Cíl č. 17 

Dodržování legislativy veřejností v oblasti protidrogové politiky 

prostřednictvím kontrol policejních složek – Policie České republiky 

Frýdek-Místek. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o kontroly policie týkajících se zákazu podávání a prodeje 

alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nezletilým osobám, zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, provozování 

hazardních a jiných podobných her (včetně kontrol zabezpečení hazardu před 

nezletilými). 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Počet kontrolních akcí týkajících se zákazu podávání a prodeje 

alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nezletilým osobám.  

- Počet kontrolních akcí týkajících se zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích. 

- Počet kontrolních akcí týkajících se provozování hazardních a jiných 

podobných her (včetně kontrol zabezpečení hazardu před nezletilými). 

- Potlačování výroby a distribuce nelegálních drog. 

Termín realizace 

2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
PČR 

Spolupracující 

subjekty   

Zdroje financování MV 

Náklady na realizaci 

Personální náklady na pracovní pozice pracovníků zapojených v těchto 

aktivitách. 

Další informace   
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Cíl č. 18 

 

Dodržování legislativy veřejností v oblasti protidrogové politiky 

prostřednictvím kontrol policejních složek – Městská policie Frýdek-Místek. 

Specifikace cíle 

a cílové skupiny 

Jedná se o kontroly policie týkajících se zákazu podávání a prodeje 

alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nezletilým osobám, zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, provozování 

hazardních a jiných podobných her (včetně kontrol zabezpečení hazardu 

před nezletilými). 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

- Dohled nad dodržováním zákazu podávání a prodeje alkoholických 

nápojů nebo jiných návykových látek nezletilým osobám.  

- Dohled nad dodržováním zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejných prostranstvích. 

- Dohled nad dodržováním provozování hazardních a jiných podobných 

her (včetně kontrol zabezpečení hazardu před nezletilými). 

Termín realizace 

2015-2020 

Odpovědné subjekty 

za realizaci 
Městská policie  

Spolupracující 

subjekty   

Zdroje financování SMFM 

Náklady na realizaci Personální náklady na pracovní pozice pracovníků zapojených v těchto 

aktivitách. 

Další informace   
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Závěr 

 

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020 (dále 

jen Strategie) byla vytvořena v souladu s výše uvedenými dokumenty v oblasti 

protidrogové politiky platnými na celostátní úrovni. Je dokumentem, který je zaměřený 

na konkrétní potřeby a problémy v oblasti protidrogové politiky na území SMFM 

včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Na základě SWOT analýzy protidrogové prevence a koordinace ve Frýdku-Místku byly 

stanoveny cíle a opatření směrující k jejich naplnění v oblasti protidrogové politiky 

na obecní úrovni. Ty jsou zaměřeny jak na primární preventivní činnost, tak na rozvoj 

stávajících sociálních služeb a aktivit zabývajících se závislostmi, které povedou 

k předcházení vzniku a snižování škod způsobených návykovými látkami, hráčskými 

aktivitami a k ochraně společnosti jako celku. Strategie se zabývá i spoluprací 

zainteresovaných subjektů v oblasti protidrogové prevence, vzájemnou propojeností, 

informovaností a návazností. 

Vzhledem k tomu, že se drogová problematika neustále vyvíjí a můžou vzniknout další 

potřeby v protidrogové politice, je zapotřebí na skutečnost vývoje reagovat. 

Cíle a opatření navržené v této Strategii jsou aktuální v okamžiku její tvorby, z tohoto 

důvodu může docházet v průběhu období platnosti Strategie k její aktualizaci formou 

akčních plánů. 

Město Frýdek-Místek touto Strategií dává na vědomí snahu zabývat se prevencí 

v oblasti návykových látek a snižováním rizik problematiky závislostí 

jak pro jednotlivce, tak pro společnost. 
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Přehled zkratek 

 

 

EU  Evropská unie 

o.p.s.    Obecně prospěšná společnost 

o. s.    Občanské sdružení 

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

MMFM Magistrát města Frýdku-Místku 

MSK    Moravskoslezský kraj 

MPSV  Ministerstvo práce sociálních věcí České republiky 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MV  Ministerstvo vnitra České republiky 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OPL   Omamná a psychotropní látka 

PČR    Policie České republiky 

RVKPP  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SMFM  Statutární město Frýdek-Místek 

SVI    Systém včasné intervence 

SVL  Sociálně vyloučená lokalita 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

ZŽ, SŠ   Základní škola, střední škola 
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