ZÁPIS č. 3/2017
ze zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
ze dne 12. 9. 2017

Přítomni:

Mgr. Pavel Svoboda, MUDr. David Adameček, Petr Hampacher, Bc. Jiří Simeth,
Mgr. Alena Švejdová, Ing. Nela Švitorková, MUDr. Vít Šlechta, Mgr. Josef Váňo,
Mgr. Radoslava Žáková, Mgr. Pavel Plaček, plk. Mgr. Vladimír Lukášek, Bc. Martina
Sejkorová, DiS.

Omluveni:

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., MUDr. Veronika Kotková, Mgr. Alena Tesarčíková

Neomluveni:
Hosté:

Bc. Jana A. Koudelková

Předsedající: Mgr. Pavel Svoboda, předseda komise
MUDr. David Adameček, místopředseda komise
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení
Protidrogový program v penitenciárním zařízení
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016 – informace
Revize Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 a realizace aktivit
pro následující období
7. Dotační řízení na rok 2018
8. Informace z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
9. Pozvánky na vzdělávací akce
10. Různé
11. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje zahájil předseda komise Mgr. Pavel
Svoboda. Přivítal všechny přítomné členy PK a konstatoval, že komise je usnášeníschopná
(12 osob). Tři členové komise omluveni.
2. Schválení programu jednání
Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Tajemnice
informovala o žádosti zařazení Jany A. Koudelkové jako hosta na protidrogovou komisi kvůli
prezentování programu ve věznici. Všichni členové byli pro zařazení tohoto bodu do programu
jednání a bod byl zařazen jako bod 4.
-1-

Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 338 • fax: + 420 485 226 329
e-mail: jana.hauzerova@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/2017/01/PK
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu 3. zasedání
s uvedenou změnou zařazení hosta do programu.
Hlasování:
ZDRŽEL SE: 0
PRO: 12
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
3. Kontrola plnění usnesení
Všechna usnesení z 2. zasedání Protidrogové komise Rady Libereckého kraje byla splněna.
Podrobnější informace o usneseních viz dále (bod 5,6,7)
4. Protidrogový program v penitenciárním zařízení
Bc. Jiří Simeth: Prezentujeme s kolegyní tento program z důvodu úvahy přihlásit se do dotačního
řízení v rámci podpory protidrogových služeb. Finanční zajištění doposud hrazeno z Ústeckého
kraje, kde programy působí také. Nyní má Ústecký kraj námitky na financování programu
pro Liberecký kraj. Program již probíhá ve Vazební věznici Liberec dva roky.
Bc. Jana A. Koudelková: Poděkovala za možnost prezentovat program na Protidrogové komisi
LK. Protidrogový program v penitenciárním zařízení Vazební věznice Liberec má časovou dotaci
deset hodin měsíčně, program realizuje pouze jeden člověk – paní Koudelková. Každý týden tak
působí ve specializovaném oddělení, kde jsou klienti, kteří spáchali nějaký závažnější trestný čin.
99% těchto klientů má problémy se závislostí. Terapeutický oddíl se realizuje 1 rok - 1,5 roku.
Celou dobu se pracuje se stejnými klienty a jde tak o dlouhodobou spolupráci. Program v LK vznikl
na základě poptávky z věznice. Hledala organizaci, která dlouhodobě působí se závislými klienty
a má zkušenosti s dlouhodobou intervencí.
S každou skupinou se pracuje 2X měsíčně. Realizují se edukační aktivity. Nyní začínají vycházet
první klienti, jejich snahou je léčit se a docházet do ambulantní léčby. Otázka specifikace
specializovaného oddělení a zařazení klientů do programu.
Mgr. Pavel Svoboda: Pro představu bychom rádi věděli, kolik činila dotace z Ústeckého kraje
na tento program?
Bc. Jana A. Koudelková: Jedná se o méně nákladovou službu, celkem deset hodin měsíčně.
Liberec stál na okraji projektu a podpory. Věznice stojí o program. Sama vydala své stanovisko
a zhodnocení dosavadní spolupráce (tento dokument je součástí tohoto zápisu jako příloha 1).
Bc. Jiří Simeth: Co se týče přesné částky pro Liberec, jedná se zhruba o 20-30 tisíc Kč/rok. Ještě
podotknu, že program je certifikovaný na 3 roky.
plk. Mgr. Vladimír Lukášek: Proč se jedná jen o věznici Liberec?
Bc. Jana A. Koudelková: Rýnovice mají specifické oddělení. Služby s organizací Laxus se
nedublují.
Mgr. Josef Váňo: V Rýnovicích je specializovaný program ve věznici. Dobrý počin pro věznice.
Podpora těchto programů.
Mgr. Pavel Plaček: Laxus působí v 11 věznicích v ČR, ve všech třech v LK. Děláme s klienty
individuální konzultace na bázi podpory, resocializace, poradenství apod.
MUDr. David Adameček: V této souvislosti mě napadá regionální a nadregionální působnost
služby. Programy by měly být financovány centrálně v rámci nadregionální působnosti.
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Mgr. Pavel Plaček: Laxus největší organizací tohoto druhu v republice. Dlouhodobé úsilí dostat se
do typu B služeb do nadregionálního programu. Vězni nejsou pouze z Libereckého kraje. MPSV
vykazuje dlouhodobě tuhý odpor.
Mgr. Pavel Svoboda: Jak se podílí Ministerstvo spravedlnost?
Mgr. Pavel Plaček: Spolufinancuje štědře. MS se staví k tomu pozitivně.
Bc. Jana A. Koudelková: Program registrován - odborné sociální poradenství.
Fungují podobně jako terapeutická komunita. Specializované oddělení je náročnější. Příprava je
velmi náročná a obtížné je sladit individuality klientů. Skupina se neustále vyvíjí a mění.
Mgr. Pavel Svoboda: Jaká je představa pomoci LK?
Bc. Jiří Simeth: Naším záměrem bylo představit program a požádat o možnost zažádat o dotační
prostředky pro tento program.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/2017/02/PK
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje bere na vědomí, že Most k naději, z. s. požádá
o finanční podporu LK v rámci dotačního řízení protidrogové politiky na protidrogový
program v penitenciárním zařízení.
Hlasování:
ZDRŽEL SE: 0
PRO: 12
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
5. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016 – informace
Informace sdělila Jana Hauzerová, krajská protidrogová koordinátorka (KPK)
- VZ schválena Protidrogovou komisí RLK dne 24. 7. 2017 usnesením
č. 2/2017/04/PK (hlasování per rollam)
- VZ schválena Radou LK dne 5. 9. 2017 usnesením č. 1588/17/RK
- Dne 19. 9. 2017 bude předložena na Výboru sociálních věcí ZLK
- Dne 26. 9. 2017 bude předložena Zastupitelstvu LK
- V současné době KPK připomínkuje Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové
politiky v krajích v roce 2016
6. Revize Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 a realizace
aktivit pro následující období
Jana Hauzerová: na základě usnesení č. 2/2017/02/PK:
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ukládá Mgr. Janě Hauzerové, krajské protidrogové
koordinátorce, provést za pomoci členů Protidrogové komise RLK revizi cílů a opatření obsažené
v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 a uvést tuto revizi
ve Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016
byl členům komise předán vytištěný materiál revize usnesení. Poděkování za spolupráci.
Dotaz k aktivitám na poslední rok plnění plánu (2018) a návrh na tvorbu plánu dalšího (v průběhu
následujícího kalendářního roku).
MUDr. David Adameček: Otázkou je, jak nový dokument zpracovat, čtyři oblasti, které zase tolik
aktivit nemají. Chtělo by to pracovat s dokumentem více.
Jana Hauzerová: Plán či strategie na kraj je na jednu stranu požadavek RVKPP, dále zakotveno
v zákoně 65/2017: kraj má přijímat strategii protidrogové politiky kraje (Hlava VII §29 1a).
Mgr. Pavel Plaček: Laxus působí v pěti krajích, v jednom kraji plán pouze na stránku. Plán může
být i rozsáhlejší.
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MUDr. David Adameček: Základních cílů je pouze pět, dále jsou dílčí specifické cíle, nutné je
zvážení formulací. Aktivit je mnoho a sledovat naplnění by znamenalo věnovat se tomu každou
komisi - tedy průběžně. Když jsme nyní posuzovali, je vidět, že řada věcí se podařilo naplnit. To, co
jsme nesledovali, jsou finance. Nepracovalo se s plánem průběžně – tedy bod po bodu.
Mgr. Alena Švejdová: Dílčí specifický cíl je základem. Aktivity se nemusely splnit, ale aby
v programu byly uvedeny. Finance se opírají o program. Kvůli tomu se ty plány dělají.
Zajištění informovanosti. Vždy je problematické veřejnosti něco vysvětlovat. Není to tak
jednoduché. Publicitu nerealizujeme systémově.
Ing. Nela Švitorková: Pokládáme také za problém. Pokaždé se snažíme napsat článek
preventivního charakteru. Novináři píší pouze o problémech. Preventivní akce je nezajímají.
Mgr. Alena Švejdová: Mocný fenomén je facebook a jiné sítě, na místní úrovni je to publikační
činnost.
Petr Hampacher: Podnět k současnému plánu a monitoringu – pojďme se zamyslet nad tím
stávajícím – nad úkoly, které jsou plněny částečně či neplněny.
MUDr. Vít Šlechta: Vidíme některé části, které jsou vyřešeny. Naopak některé neřešené: plán
rizikového chování, chráněné bydlení, … Hledání možností řešení prioritního problému. Rozpočet
činí 3,8 mil. Kč., každý z kolegů má priority a ostatní ať běží dále.
Mgr. Josef Váňo: Dotaz k aktivitě 3.1.3 Zvýšení dostupnosti K-centra v České Lípě pro uživatele
návykových látek. Stále se řeší dostupnost v závislosti na místě K-centra?
Bc. Jiří Simeth: Tento problém se řeší řadu let. Plněno tedy částečně. Uvažuje se nyní i o jiných
aktivitách než hledání jiných prostor. Zamýšlení a hledání jiných alternativ v případě, když se to
nepovede.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/2017/03/PK
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ukládá Mgr. Janě Hauzerové, krajské
protidrogové koordinátorce, vybrat z revize plánu aktivity, které jsou plněny částečně
a neplněny. Z nich za pomoci zainteresovaných subjektů (OSV, instituce, služby apod.)
vybrat ty, které jsou splnitelné či nesplnitelné.
Hlasování:
ZDRŽEL SE: 0
PRO: 12
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
Mgr. Pavel Svoboda: Omluvil se z jednání kvůli odjezdu na pracovní cestu a předal slovo
místopředsedovi komise MUDr. Davidu Adamečkovi.
Mgr. Pavel Svoboda opustil místnost. Komise nadále usnášeníschopná (11 osob).
Mgr. Alena Švejdová: Otázka, zda body, které nejsou plněny, jsou vůbec potřeba?
MUDr. David Adameček: Pracovalo se v pracovních skupinách. Členové pracovních skupiny
z různých institucí. Snažili jsme se postihnout celou oblast. Pro mě vyplývá otázka, jestli se mají dát
dohromady opět pracovní skupiny. Nebo zda se podaří v rámci protidrogové komise plán vytvořit –
zde zástupci z mnoha odvětví.
Mgr. Pavel Plaček: Plánovat by měli zejména ti, kteří to odpracují. Nutné je přebírání
odpovědnosti za plnění.
Mgr. Alena Švejdová: Jako komunitní plánování: vše by mělo vycházet z potřeb. Měli by
vystoupit i laici.
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Petr Hampacher: Pracovní skupiny mají smysl kvůli právě té odpovědnosti. Když se podíváte
na plán – hodně nesplněných aktivit v oblasti primární prevence – tedy starost OŠMTS a krajského
koordinátora prevence rizikového chování na odboru školství. Kdyby existoval aktuální Plán
primární prevence, mohli bychom zde jen odkázat. Upozornění na mezioborové přesahy. Z toho
plyne otázka, jestli by se v některé fáze tvorby plánu měli účastnit kolegové z úřadu, nemocnice,
policie, … apod. V něčem je přesah potřeba. Protidrogová politika je multioborová záležitost,
hlavní aktéři by měli být součástí. Pracovní skupiny sestavit moudře a v pravý čas, na druhé a třetí
setkání přizvat další klíčově zainteresované subjekty, které se budou podílet na cílech a vyjádří tím
spoluzodpovědnost.
plk. Mgr. Vladimír Lukášek: Velice s tímto souhlasím. My jsme schopni si aktivity poupravit.
Pokud by u toho nebylo školství, zdravotnictví – tak proč policie a vězenství? Pokud by školství
řešilo to co má, my bychom se měli pouze odkázat a dát zpětnou vazbu.
Bc. Jiří Simeth: Sociální služby dlouho volají po provázanosti. Pokud by provázanost zaštítil kraj,
mohl by být hybnou silou, která přiměje ke spolupráci.
Ing. Nela Švitorková: Pokud se nepletu, pan primář Hons tu zastupuje nemocnici a paní
Mgr. Žáková školství.
Petr Hampacher: Odbor zdravotnictví realizuje dotační řízení v různých oblastech. Máme pocit, že
nám utíkají finanční zdroje. Proč by v plánování nemohl být přítomen zástupce odboru
zdravotnictví? Poskytl by informace o aktivitách, o Programu podpory zdraví apod. Maják z nich
čerpal. Za sebe: pracovní skupiny ano, složení skupin z lidí, kteří mohou proces ovlivnit.
Mgr. Alena Švejdová: Uvedla návrh: nezávisle za sebe – ze svého pohledu, vybrat jednu aktivitu,
kterou bychom chtěli v příštím roce splnit. Na další komisi by pak byl prostor shodnout se na jedné
aktivitě. Poté by vzešlo od komise doporučení, aby se v následujících 12 měsících zaměřilo
na zvolenou aktivitu.
Petr Hampacher: To bych provedl až po přehledu, který zašle paní Hauzerová. Důležité, co je
splnitelné a co ne.
Mgr. Alena Švejdová: Dotaz k aktivitě 2.2.1 Monitoring využití detoxifikačního oddělení
při KNL, a. s. s cílem zvýšení jeho dostupnosti pro uživatele drog motivované k léčbě. Je vůbec
možné toto zjistit?
MUDr. Vít Šlechta: Dotaz na pana plk. Lukáška, zda policie kontroluje konzumaci alkoholu
a drog.
plk. Mgr. Vladimír Lukášek: Návrh kontrol vedoucího, pokud se ukáží problémy v lokalitách,
přenesou se síly. Řešení aktuálních situací. Když vznikne nějaký problém, hledá se efektivní řešení.
Medializace - tisk a prevence jsou stranou. Novináři chtějí příběh. Jsme státní aparát a jsme tedy
jinde. Nám nikdo nenařizuje, my můžeme ovlivnit většinu sami. Narůstá počet přestupků.
7. Dotační řízení na rok 2018
Informace sdělila Jana Hauzerová
- na základě požadavku komise z minulého jednání sbírá informace ohledně dotačního
řízení
- komise posoudí návrh Odborné skupiny pro plánování a financování sociálních
služeb OSV na příštím jednání (tj. 14. listopadu 2017), z toho vyplývá, že žádosti
dotaci budou moci organizace zasílat během měsíce října (budou informováni) na
formuláři 2016 (v žádosti dle návodu uvedou, že dotace je na rok 2018)
- veškeré informace budou na stránkách kraje a to v sekci dotace
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-

celková částka zůstala po projednáních 3,8 mil. Kč.
návrh z OSV činil 4,1 mil. Kč. – dle schváleného Plánu protidrogové politiky LK

-

informace o dotačním řízení RVKPP: slibovaných 50 mil. Kč. navíc pro další rok
nebude
dotační řízení bude probíhat od počátku následujícího měsíce, organizace budou
informovány

-

MUDr. David Adameček: Proběhlo navýšení mezd sociálním pracovníkům – ne všichni
poskytovatelé si to mohou dovolit. Otázka, jak se s tím neziskové organizace vyrovnají – plat X
mzdy.
Mgr. Pavel Plaček: Mělo by se řešit na radě vlády. V současné době máme 19 volných míst. Obor
také není již atraktivní.
Petr Hampacher: Omluvil se z jednání.
Petr Hampacher opustil místnost. Komise nadále usnášeníschopná (10 osob).
MUDr. Vít Šlechta: Otázka, co je prioritou. Navrhl usnesení:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/2017/04/PK
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje vzhledem k nutnosti navýšení mezd a zapojení
nových služeb doporučuje v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 navýšit prostředky
na protidrogovou politiku na částku 4,1 mil. Kč., tak jak je definováno ve schváleném Plánu
protidrogové politiky Libereckého kraje.
Hlasování:
ZDRŽEL SE: 0
PRO: 10
PROTI: 0
VÝSLEDEK:
přijato
Mgr. Pavel Plaček: Dotaz, jak postupoval kraj s aktuálním navýšením dotace MPSV?
MUDr. David Adameček: Nové žádosti se nepodávaly. Dorovnání do výše žádostí.
Mgr. Pavel Plaček: Každá pozice by měla být dorovnána do výše mzdy. My nevíme, kolik deficit
aktuálně je.
MUDr. David Adameček: Vícezdrojové financování. Stačit nám určitě nebude. Není spočítáno,
kolik peněz potřebujeme.
Mgr. Pavel Plaček: Deficity budou vysoké. Zjistit je, by nemělo být jednoduché - tarifní platy
a valorizovaná tabulka.
8. Informace z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
Informace poskytla paní Ing. Nela Švitorková
- Prezentace je přílohou tohoto zápisu (příloha 2)
- na stránkách KHS LK zprávy o aktuální situaci
9. Pozvánky na vzdělávací akce
Informace sdělila Jana Hauzerová
- Dny duševního zdraví – PN Kosmonosy – 12. – 14. 9. 2017
- Informativní kampaň Poslední típnutí – Liberec - 20. 9. 2017 od 13:00 – 15:00 hod.
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-

Konference Alkohol a jeho společenské dopady v ČR v roce 2017 – ÚV ČR
a RVKPP – 26. 9. 2017
Konference Hazardní hraní v ČR v roce 2017 – ÚV ČR a RVKPP – 3. 10. 2017
Psychiatrické sympozium Hlavolam IX – PN Kosmonosy – 5. 10. 2017
AT seminář Libereckého kraje – 2. - 3. 11. 2017
4. Sympozium ke Světovému dni AIDS – 9. – 10. 11. 2017
Vzdělávací akce prevence tabáku – Česká koalice proti tabáku, z. s. a Jules a Jim. z.
s. – v LK ve dnech 4. 12. (pro metodiky prevence) – 5. 12. 2017 (pro nelékařské
obory).

MUDr. David Adameček
- Pozvánka na slavnostní večer – 20. výroční založení organizace Advaita, z. ú. –
pozvánky předány členům
- Probíhá mediální kampaň – plakátovací plochy - i v obcích, kde máme poradny
- Den otevřených dveří – dopoledne Rumunská ulice, odpoledne TK - 5. 10. 2017
10. Různé
Jana Hauzerová: Přečtena informace od paní primářky MUDr. Veroniky Kotkové ohledně
substituční léčby ve věznicích (téma řešeno na minulé komisi).
„Stran substituční léčby:
Na GŘ VS ČR proběhlo setkání pracovní skupiny - byla řešena Koncepce vězeňství.
Informace z 6. 9. 2017 od MUDr. Popova - byla ustanovena sekce pro substituční léčbu.
Prim. Popov má od mne nabídku na spolupráci stran vězeňství.“
11. Závěr
Příští jednání komise je plánováno na 14. listopadu 2017.
Místopředseda Protidrogové komise RLK poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Přílohy k zápisu:
Příloha č. 1: Zhodnocení dosavadní spolupráce Vazební věznice Liberec a Mostu k naději, z. s.
Příloha č. 2: Prezentace KHS LK - Epidemie VHA v okrese Jablonec nad Nisou 2015 –2016
Liberec 12. 9. 2017
Zapsala:
Mgr. Jana Hauzerová
tajemnice Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
Předsedající:
Mgr. Pavel Svoboda
předseda Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
a
MUDr. David Adameček
místopředseda Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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