Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého kraje
resort sociálních věcí

ZÁPIS č. 1/21
ze zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
ze dne 9. 2. 2021
Přítomni:

Mgr. Petr Tulpa, MUDr. David Adameček, Mgr. Miloslav Hlubuček,
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., plk. Mgr. Vladimír Lukášek, Mgr. Jan Molnár,
MUDr. Vít Šlechta, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Aleš Vaněk,
Mgr. Josef Váňo

Omluveni:

Daniel Křikava, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Bc. Jiří Simeth

Neomluveni:
Hosté:

MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
KHS Libereckého kraje

Předsedající: Mgr. Petr Tulpa, předseda komise
Program jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu jednání
3. Složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
4. Jednací řád PK RLK a Statut PK RLK
5. Harmonogram jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje na rok 2021
6. Aktuální situace v oblasti protidrogové politiky
7. Financování protidrogových služeb v roce 2021
8. Novinky ze služeb a institucí
9. Různé
10. Závěr
T 485 226 345 E petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje zahájil Mgr. Petr Tulpa, předseda
komise. Přivítal všechny přítomné členy PK a konstatoval, že komise je usnášeníschopná
(11 osob). Ostatní členové komise se omluvili před jednáním.
Předseda komise představil jednotlivé členy komise.
15:07 – příchod člena komise - MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
2. Schválení programu jednání
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/PK/1
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
souhlasí s návrhem programu 1. zasedání.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11
PRO: 11
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
3. Složení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předsedou komise je člen rady kraje pověřený vedením resortu sociálních věcí, do jehož
působnosti je protidrogová politika zařazena. Komise je tvořena zástupci odborné veřejnosti
ze státního, neziskového a soukromého sektoru, kteří se v rámci své profesní činnosti zabývají
problematikou závislostí a jejich prevencí. Dále je tvořena zástupci politických stran
a zaměstnancem krajského úřadu (OŠMTS – krajský školský koordinátor prevence).
Předsedové politických klubů, zastoupených v ZLK, byli osloveni s možností nominace člena
do Protidrogové komise RLK. Za SPD byl navržen pan Daniel Křikava, za ANO Bc. Martina
Teplá a za ODS byl navržen pan MUDr. Vít Šlechta, který zároveň plní odborné zastoupení.
Za Pirátskou stranu ještě nebyl člen nominován.
4. Jednací řád PK RLK a Statut PK RLK
Protidrogová komise se koná na základě Jednacího řádu Protidrogové komise Rady
Libereckého kraje a Statutu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje. S návrhy těchto
aktualizovaných dokumentů byli členové komise seznámeni.
Statut i jednací řád komise byl schválen v Radě Libereckého kraje dne 1. 12. 2020 usnesení
č. 110/VI/20/RK a v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 22. 12. 2020 usnesení
č. 103/VI/20/ZK.
Na základě uloženého požadavku, připravit ke schválení nové znění jednacího řádu komise,
které bude obsahovat možnost distanční účasti členů komise, bylo předloženo radě kraje
upravené znění Jednacího řádu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje. Jednací řád
komise byl tak znovu schválen v Radě Libereckého kraje dne 8. 2. 2021 usnesením
č. 111/21/RK.
Mgr. Petr Tulpa navrhl, aby příští jednání bylo online formou. Distanční formu zajistí tajemnice
komise. Všechny členy bude informovat a najde nejvhodnější možnou aplikaci pro všechny
(Webex, MS Teams aj.). Všichni přítomní členové komise s návrhem souhlasili.
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Souhlasným stanoviskem berou členové komise tyto dokumenty na vědomí.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/PK/2
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
souhlasí se zněním Jednacího řádu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje.
Dokument bere na vědomí.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11
PRO: 11
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/PK/3
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
souhlasí se zněním Statutu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje.
Dokument bere na vědomí.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11
PRO: 11
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0
VÝSLEDEK:

přijato

5. Harmonogram jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje na rok 2021
Byl navržen a předložen harmonogramu jednání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
na rok 2021.
Úterý odpoledne, začátek 15:00, zasedací místnost 111
číslo jednání
termín jednání
1.
9. 02. 2021
2.
9. 03. 2021
3.
11. 05. 2021
4.
13. 07. 2021
5.
7. 09. 2021
6.
9. 11. 2021
Členové komise se domluvili, že příští jednání (9. 3. 2021) bude distanční formou. Dále se
členové usnesli na zrušení navrženého jednání dne 13. 7. 2021. Důvodem jsou obavy
z mnohých omluv členů komise. S ostatními termíny členové souhlasí.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/PK/4
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
souhlasí s navrženým harmonogramem jednání Protidrogové komise Rady Libereckého
kraje.
Úterý odpoledne, začátek 15:00, zasedací místnost 111 či distančně
číslo jednání
1.
2.
3.
4.
5.

termín jednání
9. 02. 2021
9. 03. 2021 distanční forma
11. 05. 2021
7. 09. 2021
9. 11. 2021

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO:

11

PROTI:

0
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ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

6. Aktuální situace v oblasti protidrogové politiky
Mgr. Jana Pavlů, krajská protidrogová koordinátorka, stručně představila systém koordinace
protidrogové politiky na státní, krajské a místní úrovni. Zdůraznila úlohu protidrogové komise
a uvedla několik aktualit v oblasti protidrogové politiky v kraji. Prezentace bude členům
komise zaslána společně se zápisem.
Mgr. Alena Švejdová: Ve městě Frýdlant umístěn fixpoint. Od města je vyžadována zpráva
o tom, jak fixpoint funguje a jak je využíván. Případně je zde návrh na přesunutí na jiné místo
(u nádraží). Uživatelé jsou informováni prostřednictvím terénního programu a jiných služeb
a institucí.
Bc. Martina Teplá: S projektem fixpoint jsme byli seznámeni v rámci schůzky komunitního
plánování v Liberci.
7. Financování protidrogových služeb v roce 2021
Během loňských letních měsíců proběhl opět příjem žádostí o dotaci na rok 2021
pro protidrogové služby. Návrhy na rozdělení dotace byly projednány v Odborné skupině
pro plánování a financování sociálních služeb a poté byly předloženy ke schválení
Protidrogové komisi Rady LK a na počátku roku 2021 samosprávným orgánům LK. Alokovaná
částka na rok 2021 činí 4,7 mil. Kč.
Individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru
sociálních věcí předložily následující NNO:
a) ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,
c) Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487 a
d) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487.
V souhrnu tito čtyři žadatelé podali žádosti o dotaci na deset jimi poskytovaných
protidrogových služeb a programů ve výši 6.049.000 Kč, což představuje 15,84% podíl
z celkových plánovaných nákladů těchto služeb.
Protidrogová komise Rady LK dne 8. 9. 2020 usneseními č. 4/20/PK/9, č. 4/20/PK/10,
č. 4/20/PK/11 a č. 4/20/PK/12 schválila návrh na financování protidrogových služeb pro rok
2021.
Financování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje
na rok 2021 (v Kč)
2021
Součet za
Žadatel
Název služby/programu
návrh
poskytovatele
Terapeutická komunita
1 000 000
ADVAITA
Program ambulantního
650 000
poradenství
ADVAITA, z. ú.
2 371 000
Doléčovací program
571 000
Preventivní protidrogové
150 000
programy
Preventivní protidrogové
Maják o. p. s.
179 000
179 000
programy
Centrum drogových
Laxus z. ú.
330 000
330 000
služeb ve vězení
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Most k naději, z. s.

Protidrogové programy
v penitenciárních
zařízeních
K-centrum Česká Lípa
K-centrum Liberec
Terénní programy pro
lidi ohrožené drogou LK

Celkem

20 000
550 000
650 000

1 820 000

600 000
4 700 000

4 700 000

Na počátku roku 2021 byl materiál na rozdělení finančních prostředků pro oblast protidrogové
politiky předložen ke schválení samosprávným orgánům LK. Rada kraje tento návrh
odsouhlasila dne 12. 1. 2021 usnesením č. 9/21/RK. Zastupitelstvo Libereckého kraje pak
schválilo dne 26. ledna 2021 usnesením č. 13/21/ZK poskytnutí dotace na protidrogovou
politiku. Alokovaná částka na rok 2021 činí 4,7 mil. Kč a nyní probíhá administrace smluv.
Mgr. Petr Tulpa se dotázal přítomných, zda souhlasí s tímto postupem. Z důvodu zajištění
finančních prostředků pro služby a programy na počátku kalendářního roku a snadnou
administraci se tento proces rozdělení dotací dělá během přelomu roku. Proto bylo schvalování
dotací v Protidrogové komisi RLK v programu ještě za minulého volebního období a jiného
složení komise. Pokud by někdo z přítomných měl proti zvolenému postupu námitky, musel by
se proces zastavit.
Žádný z přítomných členů neměl proti tomuto postupu námitky a souhlasí s dalším postupem.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 1/21/PK/5
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
bere na vědomí schválený návrh financování protidrogových služeb pro rok 2021 ze dne
8. 9. 2020 usneseními č. 4/20/PK/9, č. 4/20/PK/10, č. 4/20/PK/11 a č. 4/20/PK/12 a bere
na vědomí následující administrativní postup
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11
PRO: 11
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
8. Novinky ze služeb a institucí
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.: Centrum duševního zdraví v LK nemáme, ale Reforma
psychiatrické péče v Libereckém kraji pokračuje. Ústavní léčba závislosti na alkoholu
otevřena během pandemie až do konce roku 2020, na podzim byla nedoporučovaná
elektivní péče, ale přesto ústavní léčba běžela dál formou uzavřené komunity.
Je však zavřena od začátku ledna z důvodu personálního podstavu, plán otevření na jaře
2021. V lednu došlo k otevření dvou stanic a personál musel být přesunut tam. Nadále
poskytujeme detox, ambulanci a skupiny. Oddělení pro léčbu úzkostných poruch je
rovněž uzavřené.
Mgr. Petr Tulpa: Otázka užití vyšší míry alkoholu u populace v době pandemie. Plán
rozšíření lůžek pro ženy alkoholičky v krajském zařízení DD Sloup v Čechách.
Mgr. Aleš Vaněk: Informoval o práci ve věznicích. Během pandemie je zamezen vstup
do věznic, ale je od listopadu umožněna skype konzultace s klienty. Není to ideální, ale
alespoň jsme s klienty v kontaktu. Prostor pro hledání cest a otevření dalších možností,
jak pracovat s klienty po výkonu trestu.
Mgr. Petr Tulpa: Věznice Stráž pod Ralskem poskytuje možnost vzdělávání
pro klienty.
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Mgr. Josef Váňo: Výuka řemesel, 3D tiskárny, soustruhy, nové technologie. Klienti
dostávají velmi kvalitní vzdělávání. Klienti mohou přijet za studiem do Stráže ze všech
věznic v ČR. 90 studentů.
9. Různé
Mgr. Aleš Vaněk: Informoval o novince tzv. amnesty box. Zkušenost z K-centra
v jiném kraji (Laxus). Do amnesty boxu mohou klienti dát zbytky užívaných látek, které
se posílají na rozbor. Nyní existují v ČR celkem tři tyto boxy.
Mgr. Alena Švejdová: Problematika obecně závazné vyhlášky na akce typu
technoparty a dotaz na nutnost zajištění zdravotnické služby organizátorem během této
akce.
plk. Mgr. Vladimír Lukášek: Akce jako technoparty je nepovolená – nelegální akce,
organizátor nemá žádné povinnosti. Z akce typu koncert vyplývají povinnosti
pro organizátory.
Mgr. Petr Tulpa: Dle mého názoru musí být zajištění zdravotního dohledu (Český
červený kříž). Pokud je požádání záchranná služba, vyžaduje to úhradu.
MUDr. Vít Šlechta: Když chybí ústavní léčba v Liberci, nemáme kam klienty posílat
na léčbu. Sledujeme, že během pandemie recidivují i dlouhodobě stabilizovaní klienti.
Mgr. Petr Tulpa: Uvedl velký posun v oblasti protidrogových služeb a protidrogové
politiky. Zdůraznil kvalitu a význam čtyř organizací v Libereckém kraji a poděkoval
jim za jejich kvalitní práci.
Podnět k zamyšlení na diskusi – bude potřeba i nadále v oblasti protidrogové politiky
navyšovat finanční alokaci?
10. Závěr
Příští jednání komise je plánováno na 9. března 2021 a proběhne distanční formou.
Předsedající Protidrogové komise RLK poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Liberec 9. 2. 2021
Zapsala:
Mgr. Jana Pavlů
tajemnice Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předseda komise:
Mgr. Petr Tulpa
předseda Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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