Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého kraje
resort sociálních věcí

ZÁPIS č. 2/21
ze zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
ze dne 9. 3. 2021
Přítomni:

Mgr. Petr Tulpa, MUDr. David Adameček, Mgr. Miloslav Hlubuček,
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., Daniel Křikava, Mgr. Jan Molnár, Bc. Jiří Simeth,
MUDr. Vít Šlechta, Mgr. Alena Švejdová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Aleš Vaněk,
Mgr. Josef Váňo

Omluveni:

MUDr. Vladimír Valenta, plk. Mgr. Vladimír Lukášek

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. Usnesení Protidrogové komise RLK za období 2017 - 2020
4. Finanční podpora oblasti protidrogové politiky – diskuse k navyšování alokace
5. Různé
6. Závěr
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
(12 osob). Ostatní členové komise se omluvili před jednáním.
T 485 226 345 E petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Datová schránka c5kbvkw
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Je přítomen stálý host komise - MUDr. Jana Pilnáčková, která v současné době zastupuje člena
komise – pana MUDr. Vladimíra Valentu, ředitele KHS Libereckého kraje.
2. Schválení programu jednání
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 2/21/PK/6
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
souhlasí s návrhem programu 2. zasedání.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12
PRO: 12
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
3. Usnesení Protidrogové komise RLK za období 2017 - 2020
Mgr. Petr Tulpa: Společně s pozvánkou byl členům komise zaslán materiál s názvem
Usnesení PK 2017-2020, který představuje souhrn všech usnesení protidrogové komise
za uplynulé volební období. Materiál byl vypracován pro přehled, co se v uplynulém období
událo. Osobně chci zmínit problematiku protidrogového vlaku a stanovisko členů komise
o neefektivitě tohoto druhu prevence.
Mgr. Jan Molnár: Jsem členem Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z. s.
(zkratka OSPRCH), kde bylo a je o tématu protidrogového vlaku hodně diskutováno. Projektu
je vytýkáno zejména to, že nemá návazné odborné služby a prevence je za vysoké náklady
poskytována jen na krátký čas a to formou šokového a emočního zaujetí. Autor projektu je
odpojen od adiktologického pojetí prevence. Podtrhuji toto usnesení.
Bc. Jiří Simeth: Jediné, kdy projekt měl smysl, bylo, když město Hrádek nad Nisou propojil
projekt Revolution train se službami (Maják a Most k naději) a následně tak byla k programu
ve vlaku realizována série navazujících programů.
Mgr. Petr Tulpa: Částka na realizaci byla kolem 100 tis. Kč. Pokud se nabídka projektu či
podobného projektu objeví, určitě dáme Protidrogové komisi RLK k diskusi.
MUDr. David Adameček: Dotazoval se na červeně označená usnesení ve výpisu.
Mgr. Jana Pavlů: Červeně jsem zvýraznila ta usnesení, která budou v rámci další práce komise
řešena (např. klíč k financování protidrogových služeb) a která mají dopad a přesah na stav
protidrogové politiky i v tomto volebním období (např. schválený Plán protidrogové politiky
LK na období 2019-2022).
4. Finanční podpora oblasti protidrogové politiky – diskuse k navyšování alokace
Mgr. Petr Tulpa: Na minulém jednání jsme nastínili podnět k zamyšlení na diskusi, zda bude
potřeba i nadále v oblasti protidrogové politiky navyšovat finanční alokaci? Je potřeba znát
důvody alokace financování protidrogové politiky a proč je potřeba navýšení této částky.
Hledáním různých typů závislostí se problematika rozšiřuje.
Bc. Jiří Simeth: Několikrát jsem na tuto otázku již odpovídal. Proč se nesnižují čísla, když
dáváme více finančních prostředků? Odpovědí je, že neznáme to „dno“. Bude vždy existovat
určité procento klientů, které budou potřebovat naše služby a my je zatím nemáme mezi svými
klienty. Příkladem je nabídka programu v dalším dni a tím se rozšíří výkony a klientela či
navýšení personálu v K-centru, kde člověk obslouží více klientů.
Pro představu za rok 2020 se o 1/3 zvýšil počet vyměněných stříkaček, a to o 36 552 stříkaček,
u terénního programu je to o dalších 17 tis. ks stříkaček. Nárůst finanční podpory o 300
a 400 tisíc Kč - to je zhruba pokrytí tohoto nárůstu. Pro informaci se stříkačky zdražují, protože
jsou nedostatkové zboží. Výroba se přesouvá na očkovací stříkačky, naše jsou pak dražší,
protože se vyrábějí méně.
Mgr. Petr Tulpa: Důležitá je tedy osvěta a pronikání do terénů a hledání klientů.
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Mgr. Alena Švejdová: Po mém nástupu na Městský úřad ve Frýdlantu nebylo v oblasti
protidrogové politiky a služeb ve městě nic a mnohé se neřešilo. V rámci založení Poradního
a setkávacího centra (zkratka POSEC) se začala protidrogová politika řešit, začala práce
s klienty a vykazovaly se konkrétní čísla o problematice. V současné době je protidrogová
politika součástí komunální politiky. Město dává prostředky pořád stejné, kdybychom měli více
peněz, práce by se udělalo více.
Mgr. Petr Tulpa: Je zapotřebí osvěta, rozšíření šíře záběru a větší možnost dostat se
ke skupinám.
Mgr. Jan Molnár: Díky podpoře od Libereckého kraje se dostaneme do více škol v rámci
adiktologických preventivních programů. Adiktologická část problémů se u mladistvých
snižuje. Nahrazuje ji ovšem technologická závislost. V minulém pandemickém roce se
uskutečnilo 443 preventivních programů, z toho 150 adiktologických. V roce 2019 celkem
976 programů, z toho bylo 200 adiktologických. Prostor ještě vzniká a poptávka je vysoká.
Organizace Maják o. p. s. působí na 70 školách v kraji.
Mgr. Petr Tulpa: Souhlasím s tím, že ve školách je osvěty pořád málo. Oslovuje se žactvo, ale
téměř nulově se oslovují rodiče.
Bc. Jiří Simeth: V tomto roce by se mělo otevírat detašované pracoviště K-centra v Jablonci
nad Nisou, což přinese také vyšší náklady na provoz.
MUDr. Vít Šlechta: Dlouhodobě funguje řada neziskovek. Pokud se mají udržet pracovníci,
tak musejí mít srovnatelné mzdy. Kvalifikovaní lidé mohou jít jinam a oblast bude ohrožena.
To co kraj dává neziskovým organizacím je menší část. Získávají spoustu grantů, a pokud jeden
poklesne, je to zničující. Navýšení kryje inflaci, minimální náklady – to je vždy obhajitelné.
„Protidrogové služby se snadno ruší, ale obtížně budují. Zajištění stability protidrogových
služeb se neobejde bez průběžného navyšování vzhledem inflaci a růstu mezd v jiných
sektorech, stejně jako zdražování vstupních nákladů.“
Mgr. Alena Švejdová: Tím, že vychováváme dnešní děti, tím vychováváme budoucí rodiče.
Mgr. Petr Tulpa: Osvěta rodičů je problematická – malá účast a zájem rodičů.
15:33 – odchod hosta komise - MUDr. Jana Pilnáčková
MUDr. David Adameček: Ptát se, proč problém s uživateli zůstává, když se dává víc na služby,
je podobné, jako se ptát, proč neubývá psychotiků, když se platí psychiatrie. Dávat si za cíl, aby
díky našim službám bylo méně uživatelů drog, je příliš ambiciózní až nereálné. Určitá část
populace problém se závislostmi má a mít bude. Problematika závislostí je komplexní. Naším
cílem je maximálnímu počtu lidí nabídnout možnost dostat se do služeb, pokud je potřebují.
Pracujeme na straně snižování poptávky. Z výročních zpráv Národního monitorovacího
střediska vyplývá, že počty uživatelů nelegálních drog se v posledních letech nezvyšují. Možná
to souvisí právě i s tím, že služby tu jsou a otázka je, co by se stalo, kdyby jich bylo méně. Je
nutné se také ohlížet nad vývojem nákladů. Došlo k navýšení mezd a ke skokovému nárůstu
nákladů.
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.: Je nutno se řídit klasifikací, která platí. Psychoaktivní látky
a patologické hráčství. Hráčství patří do skupiny impulzivních poruch. Jiné poruchy chování
ponecháváme zatím stranou. Pojďme se zaobírat těmi závislostmi, které jsme schopni a umíme
řešit.
Mgr. Aleš Vaněk: Když se investuje do služeb, služby jsou hodnoceny pomocí indikátorů či
výkonů. Přímá úměrnost funguje. Když nás bude více, budeme dělat více práce. Filosofická
debata ve službách – máme z toho být smutní? Stát chce čísla a ne výkony. Je to smutný fakt,
který musíme řešit. Pokud nastane změna situace, musí se tlačit masivně na prevenci a ne
na programy na řešení.
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Mgr. Petr Tulpa: K otázce financování se určitě ještě budeme vracet. Děkuji za diskusi a určitě
bude potřeba pracovat na podkladech kvůli obhajobě alokace a navýšení dotační podpory
protidrogové politiky v LK.
5. Různé
Mgr. Petr Tulpa: Prosím o informaci, ve kterých celostátních institucí jednotliví členové jsou
a kde mohou případně pro naši oblast pomoci. Zajistí p. Pavlů formou dotazníku.
Pokud nastanou problémy či témata v oblasti protidrogové politiky, které jsou potřeba řešit
pomocí samosprávy, je vhodné nás krátce seznámit na jednání a představit problém. Podnět
zasílejte paní tajemnici před jednáním, aby téma zařadila do programu.
Pro informaci teď probíhá 2. kolo financování sociálních služeb zaměřené na reformu
psychiatrické péče. Částka 27 mil. Kč se pro tento účel oddělila od 1. kola financování
sociálních služeb. Pokud by odbor nezpracoval rozdělení finančních prostředků nyní, nestihly
by se včas vyplatit finanční prostředky. Nebude tedy pro tento rok toto kolo řešeno formou
mezirezortní komise. Domluva se odsouvá na příští rok, podklady dodávají a diskusi zajištují
paní Fialová (PN Kosmonosy), paní Horáková (Fokus Liberec) a paní Matoušková
(koordinátorka reformy psychiatrické péče pro LK).
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.: Souhlasím tedy, že rozdělovaná částka do sociálně-zdravotních
služeb do terénní péče bude tedy nyní rozdělena a setkání skupiny se uskuteční v příštím roce.
Mgr. Jiří Simeth: Neexistuje možnost očkování pro sociální pracovníky? Mnoho našich
klientů je nakažených a kontaktů je hodně.
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.: V současné době jsou stanoveny prioritní skupiny dle věku.
Začalo nyní očkování 70+. Očkování je centralizovaná záležitost s jasně stanovenými
prioritami.
Mgr. Petr Tulpa: Ano, očkování upravuje nařízení vlády. V první kole byla stanovena
za prioritu všechna (nejen krajská) kolektivní zařízení (zaměstnanci a klienti domů se zvláštním
režimem, domovů důchodců a odlehčovacích služeb) – nyní se ukazuje, že výrazně klesl počet
nakažených. Ve druhém kole byla lékaři očkována kolektivní zařízení bytů zvláštního určení
(dříve užívaný termín domy s pečovatelskou službou). Třetí skupinou se staly pečovatelské
služby a osobní asistence, jejichž očkování by se mělo spustit příští týden.
Oslovují nás spousty terénních a jiných pracovníků, kteří v tuto chvíli nejsou prioritou:
dobrovolní hasiči, český červený kříž, učitelé, řidiči autobusu a další skupiny. Učitelé se již
začali očkovat, ale s mnoha diskusemi (nyní zavřena školská zařízení).
Jsem si vědom, že terénní pracovníci jsou v přímém kontaktu s problémovými skupinami.
Jedná se však mnohdy o zdravé lidi, mladší, mobilní, kteří se sami umí chránit. Počítá se s nimi
v očkovacích centrech. Nejsou však vakcíny. Od 1. 5. 2021 by měly být vypuštěny limity věku
pro přihlášení do očkovacího registru. Do té doby budou probíhat „boje o lahvičky“.
U specifických skupin je potřeba vytvořit systém: očkování dle jasného seznamu pracovníků,
domluva s lékařem, který je ochotný očkovat. Základ je mít dostatek vakcíny a očkovacích
center. To v tuto chvíli v Libereckém kraji nemáme.
Bc. Martina Teplá: Děkujeme za informaci k očkování.
Mgr. Josef Váňo: Ve věznici Stráž pod Ralskem probíhá očkování. Reakce má devět z deseti
osob. Po prvním dni se objeví příznaky, další den nic. Půlka věznice byla v karanténě, máme
čtyři izolační oddíly.
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6. Závěr
Příští jednání komise je plánováno na 11. května 2021.
Předsedající Protidrogové komise RLK poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Liberec 9. 3. 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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