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Aktivity Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta
2015-2019 1
Přehled aktivit je výčtem základních, návrhovou částí koncepce vytýčených činností Krajského
úřadu Zlínského kraje, které na základě stanovených cílů v oblasti protidrogové politiky
realizují v rámci krajského úřadu konkrétní osoby, případně odborně kompetentní odbory
krajského úřadu dle náplně svých agend (např. SOC, ŠKO, ZDR) a také zřízené odborné
orgány kraje, jako je např. komise prevence rady kraje, popř. její členové.
Vytýčené cíle vycházející z vize uvedené v návrhové části koncepce „Stabilizace stavu
v oblasti užívání návykových látek, včetně patologického hráčství, prostřednictvím
spoluvytváření vhodných podmínek pro realizaci protidrogové politiky v kraji“ jsou tyto:
1. Efektivní primární prevence
Cíl zahrnuje oblast podpory aktivit v rámci primární prevence, tedy aktivit směřujících mezi
celou populaci obyvatel kraje, případně v užším zaměření na cílovou skupinu osob
mladších 26 let (populaci žáků a studentů škol a školských zařízení2).
2. Efektivní sekundární a terciární prevence
Cíl zahrnuje oblast podpory aktivit v rámci sekundární a terciární prevence, tedy aktivit
směřujících na osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Jedná
se zejména o aktivity jako je včasná intervence, poradenství, léčba, případně následná
péče, při zaměření se na snížení zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním
návykových látek.
3. Systémová podpora Zlínského kraje v oblasti protidrogové politiky v kraji
Cíl zahrnuje aktivity vedoucí k zjišťování informací pro další zpracování a analyzování
situace v oblasti návykových látek a patologického hráčství, jež jsou podkladem pro další
rozhodování v nasměrování protidrogové politiky kraje. Rovněž zahrnuje oblast odborné
spolupráce mezi subjekty, které se zabývají problematikou návykových látek
a patologického hráčství a dále oblast vytváření vhodných podmínek pro finanční podporu
programů/projektů protidrogové politiky na území kraje.

1

Materiál je součástí Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019, zveřejněna viz web Zlínského kraje
http://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/10832/koncepce-protidrogove-politiky-zk-2015-19-fin.pdf.
Platnost Koncepce prodloužena usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0618/Z20/19 dne 17.6.2019 na dobu
do roku 2020.

2

Rada ZK schválila usnesením č. 0416/R13/19 dne 27.5.2019 Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském
kraji 2019-2027, který je v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti
resortu MŠMT ČR na období 2019–2027
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Cíl 1. Efektivní primární prevence

Aktivita 1.1

Podpora projektů
primární prevence

Odpovědnost

KPK, KŠKP

Výstupy

Podpora NNO a
škol a školských zařízení
v ZK

Časový horizont

1x ročně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok

Stav plnění v roce
2015
V rámci
Podprogramu
schváleno
celkem 0,570 mil. Kč
celkem 10 projektů

2016
V rámci 2 Programů
schváleno
celkem 1,482 mil. Kč
celkem 26 projektů

2017
V rámci 2 Programů
schváleno
celkem 1,424 mil. Kč
celkem 28 projektů

2018
V rámci 2 Programů
schváleno
celkem 1,450 mil. Kč
celkem 27 projektů

2019

2020

V rámci 2 Programů
schváleno
celkem 1,482 mil. Kč
celkem 27 projektů

V rámci 2 Programů
schváleno
celkem 1,486 mil. Kč
na celkem 27 projektů

Odborem KH
uskutečněno setkání
s poskytovateli
projektů prim.
prevence v oblasti
ŠKO (18.12.2018)

Odborem KH
uskutečněno setkání
s poskytovateli
projektů prim.
prevence v oblasti
ŠKO (9.1.2020)

Podpora byla za dobu platnosti schválena pro celkem 145 projektů.
Zlínským krajem celková schválená výše dotací byla v letech 2015-2020 ve výši 7,894 mil. Kč.

Poznámka:

PF07-15
administrovaný
odborem KH pro
projekty prim.
prevence NNO
schváleno celkem
0,570 mil. Kč
(10 projektů)

RP07-16-DT1
administrovaný
odborem KH pro
projekty prim.
prevence NNO
schváleno celkem
0,845 mil. Kč
(12 projektů)

RP07-17-DT1
administrovaný
odborem KH pro
projekty prim.
prevence NNO
schváleno celkem
0,720 mil. Kč
(10 projektů),

RP07-18
administrovaný
odborem KH pro
projekty prim.
prevence NNO
schváleno celkem
0,762 mil. Kč
(11 projektů),

RP07-19
administrovaný
odborem KH pro
projekty prim.
prevence NNO
schváleno celkem
0,779 mil. Kč
(11 projektů),

RP07-20
administrovaný
odborem KH pro
projekty prim.
prevence NNO
schváleno celkem
0,789 mil. Kč
(11 projektů),

RP07-16-DT2
administrovaný
odborem ŠKO pro
školy a školská
zařízení schváleno
celkem 0,463 mil. Kč
(14 projektů)

RP07-17-DT2
administrovaný
odborem ŠKO pro
školy a školská
zařízení schváleno
celkem 0,704 mil. Kč
(18 projektů)

RP19-18
administrovaný
odborem ŠKO pro
školy a školská
zařízení schváleno
celkem 0,688 mil. Kč
(16 projektů)

RP19-19
administrovaný
odborem ŠKO pro
školy a školská
zařízení schváleno
celkem 0,703 mil. Kč
(16 projektů)

RP19-20
administrovaný
odborem ŠKO pro
školy a školská
zařízení schváleno
celkem 0,697 mil. Kč
(16 projektů)
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Aktivita 1.2

Odpovědnost

Výstupy
Časový horizont

Způsob
financování

Udržení stávající sítě
NZDM v kraji
Odbor SOC ve spolupráci
s KPK
Hodnocení nastavené sítě
NZDM a zajištění
finančních prostředků na
dostupnost služeb
1x ročně

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok

Poznámka:

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Podpořeno celkem
12 služeb
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež, v rámci
Programu Zlínského
kraje – Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2015

Podpořeno celkem
14 služeb
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež, v rámci
Programu Zlínského
kraje – Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2016

Podpořeno celkem
15 služeb
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež, v rámci
Programu Zlínského
kraje – Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2017

Podpořeno celkem
15 služeb
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež, v rámci
Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2018

Podpořeno celkem
15 služeb
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež, v rámci
Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2019

Podpořeno celkem
16 služeb
nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež, v rámci
Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2020

Celkový objem
prostředků, které byly
poskytovatelům
těchto služeb
poskytnuty, činil
11,5 mil. Kč

Celkový objem
prostředků, které byly
poskytovatelům
těchto služeb
poskytnuty, činil
13,6 mil. Kč

Celkový objem
prostředků, které byly
poskytovatelům
těchto služeb
poskytnuty, činil
19,507 mil. Kč

Celkový objem
prostředků, které byly
poskytovatelům
těchto služeb
poskytnuty, činil
22,665 mil. Kč

Celkový objem
prostředků, které byly
poskytovatelům
těchto služeb
poskytnuty, činil
25,256 mil. Kč

Celkový objem
prostředků, které byly
poskytovatelům
těchto služeb
poskytnuty, činil
26,953 mil. Kč

Zlínským krajem byla v rámci Programu Zlínského kraje – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje v letech 2015-2020
schválená celková výše dotací ve výši 119,481 mil. Kč.
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Aktivita 1.3

Zapojení neziskových
organizací v kraji
do procesu certifikace
programů primární
prevence

Odpovědnost

KŠKP a KPK

Výstupy

Poskytování informací,
metodické pomoci
neziskovým organizacím.
Jedná se o podporu
k zajištění kvalitních
programů primární
prevence, jejichž cílovou
skupinou jsou žáci
a studenti škol
a školských zařízení.

Časový horizont

Průběžně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odboru ŠKO a KH

Poznámka:

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

V ZK certifikovány 2 projekty PP (držitelé certifikátu R-Ego, z.s. a Madio z.s., oba pro projekty „školské všeobecné primární prevence“,
platnost certifikátu do r. 2020, resp. 2019).
Problematika certifikace projektů primární prevence projednávána na setkáních s poskytovateli projektů primární prevence v oblasti ŠKO
(setkání uskutečněna dne 18.12.2018 a 9.1.2020)

Dle sdělení NNO není aktuálně certifikace programů klíčovým prvkem pro poskytování nabídky v oblasti prevence rizikových typů chování
v oblasti školství. Z tohoto důvodu aktuálně další NNO neusilují o získání certifikace.
V roce 2020 bylo projednáváno s dalšími organizacemi, které projevily zájem, avšak ´postup není možný z důvodu, že ze strany MŠMT je dočasně
od 05/2019 pozastaven proces certifikací.
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Cíl 2. Efektivní sekundární a terciární prevence

Aktivita 2.1

Odpovědnost

Výstupy

Časový horizont

Způsob
financování

Optimalizace sítě
poskytovaných služeb pro
osoby ohrožené závislostí
nebo závislé
na návykových látkách

Stav plnění v roce
2015

Síť služeb tvořena
nízkoprahovými
službami typu
Hodnocení nastavené sítě
KC a TP s působností
jednotlivých zařízení
v každém z okresů ZK.
poskytujících péči a léčbu
Služby následné péče
osobám závislým na
jsou poskytovány
alkoholových i
pouze
nealkoholových
v okr. Vsetín, odborné
návykových látkách
sociální poradenství se
Průběžně
zaměřením na cílovou
skupinu v okr. Zlín
a Uherské Hradiště.
KPK ve spolupráci
s odborem SOC a ZDR

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů

2016

2017

2018

2019

2020

Síť služeb tvořena
nízkoprahovými
službami typu
KC a TP s působností
v každém z okresů ZK.
Služby následné péče
jsou poskytovány
pouze
v okr. Vsetín, odborné
sociální poradenství
se zaměřením na
cílovou skupinu v okr.
Zlín a Uherské
Hradiště.

Síť služeb tvořena
nízkoprahovými
službami typu
KC a TP s působností
v každém z okresů ZK.
Služby následné péče
jsou poskytovány
pouze
v okr. Vsetín, odborné
sociální poradenství
se zaměřením na
cílovou skupinu v okr.
Zlín, Kroměříž
a Uherské Hradiště.

Síť služeb tvořena
nízkoprahovými
službami typu
KC a TP s působností
v každém z okresů ZK.
Služby následné péče
jsou poskytovány
pouze v okr. Vsetín,
odborné sociální
poradenství se
zaměřením na cílovou
skupinu v okr. Zlín,
Kroměříž a Uherské
Hradiště.

Síť služeb tvořena
nízkoprahovými
službami typu
KC a TP s působností
v každém z okresů ZK.
Služby následné péče
jsou poskytovány
v okr. Zlín
(ambulantní i
pobytová forma))
Vsetín (ambulantně),
odborné sociální
poradenství se
zaměřením na cílovou
skupinu v okr. Zlín,
Kroměříž a Uherské
Hradiště.

Síť služeb tvořena
nízkoprahovými
službami typu
KC a TP s působností
v každém z okresů
ZK. Služby následné
péče jsou
poskytovány v okr.
Zlín (ambulantní i
pobytová forma))
Vsetín (ambulantně),
odborné sociální
poradenství se
zaměřením na
cílovou skupinu v okr.
Zlín, Kroměříž a
Uherské Hradiště.
Jiný typ sociálních
služeb zaměřených
na uvedenou cílovou
skupinu není
aktuálně ve SPRSSL
zaveden (o zavedení
bude v následujících
letech žádat služba
následné péče –
nadregionální rámec
služby).
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Síť odborných
poskytovatelů
zdravotních služeb se
specializací
na léčbu návykových
nemocí v kraji
zahrnuje pouze
ambulantní péči
poskytovanou
Psychocentrem Zlín
(MUDr. Konečný),
zařízením s rezidenční
péčí je Psychiatrická
nemocnice
v Kroměříži. Další
případná léčba osob
cílové skupiny
je zajištěna
ambulantními
psychiatrickými
ordinacemi
(v r. 2015 celk. 29
ordinací)

Poznámka:

Síť odborných
poskytovatelů
zdravotních služeb se
specializací
na léčbu návykových
nemocí v kraji
zahrnuje pouze
ambulantní péči
poskytovanou
Psychocentrem Zlín
(MUDr. Konečný),
zařízením s rezidenční
péčí je Psychiatrická
nemocnice
v Kroměříži. Další
případná léčba osob
cílové skupiny
je zajištěna
ambulantními
psychiatrickými
ordinacemi
(v r. 2016 cca 30
ordinací)

Síť odborných
poskytovatelů
zdravotních služeb se
specializací
na léčbu návykových
nemocí v kraji
zahrnuje pouze
ambulantní péči
poskytovanou
Psychocentrem Zlín
(MUDr. Konečný),
zařízením s rezidenční
péčí je Psychiatrická
nemocnice
v Kroměříži. Další
případná léčba osob
cílové skupiny
je zajištěna
ambulantními
psychiatrickými
ordinacemi
(v r. 2017 cca 30
ordinací)

Síť odborných
poskytovatelů
zdravotních služeb se
specializací
na léčbu návykových
nemocí v kraji
zahrnuje pouze
ambulantní péči
poskytovanou
Psychocentrem Zlín
(MUDr. Konečný),
Ambulance klinické
psychologie a
adiktologie (PhDr.
Brunová Meluzínová),
zařízením s rezidenční
péčí je Psychiatrická
nemocnice
v Kroměříži. Další
případná léčba osob
cílové skupiny je
zajištěna
ambulantními
psychiatrickými
ordinacemi (v NRPZS
v oblasti psychiatrie
uvedeno v r. 2018
dalších 37
ambulancí).

Síť odborných
poskytovatelů
zdravotních služeb se
specializací
na léčbu návykových
nemocí v kraji
zahrnuje pouze
ambulantní péči
poskytovanou
Psychocentrem Zlín
(MUDr. Konečný),
MUDr. Romanem
Pilchem,
Ambulancí klinické
psychologie a
adiktologie (PhDr.
Brunová Meluzínová),
zařízením s rezidenční
péčí je Psychiatrická
nemocnice
v Kroměříži. Další
případná léčba osob
cílové skupiny je
zajištěna
ambulantními
psychiatrickými
ordinacemi (v NRPZS
v oblasti psychiatrie
uvedeno v r. 2019
dalších 37
ambulancí).

Síť odborných
poskytovatelů
zdravotních služeb se
specializací
na léčbu návykových
nemocí v kraji
zahrnuje pouze
ambulantní péči
poskytovanou
Psychocentrem Zlín
(MUDr. Konečný),
MUDr. Romanem
Pilchem,
Ambulancí klinické
psychologie a
adiktologie (PhDr.
Brunová
Meluzínová),
zařízením
s rezidenční péčí je
Psychiatrická
nemocnice
v Kroměříži. Další
případná léčba osob
cílové skupiny je
zajištěna
ambulantními
psychiatrickými
ordinacemi (v NRPZS
v oblasti psychiatrie
uvedeno v r. 2020
dalších 34
ambulancí).

Bližší informace pro zdravotní služby - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS, zde
https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost).
NRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v ČR, poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované
jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

7
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Aktivita 2.2

Spolupráce při
zavedení/udržení cílové
skupiny osob ohrožených
závislostí nebo závislých
na návykových látkách
v strategických
dokumentech obcí

Odpovědnost

Odbor SOC ve spolupráci
s KPK

Výstupy

Zavedení (udržení) cílové
skupiny v uvedených
plánech

Časový horizont

Průběžně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odborů SOC a KH

Stav plnění v roce

2015

2016

2017

2018

Cílová skupina osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách je v rámci
SPRSSL v ZK pro období 2016-2019 podřazena pod cílovou skupinu „osoby ohrožené sociálním
vyloučením“. V rámci pracovních skupin podílejících se na tvorbě dokumentu ZK – zástupci 13
ORP jsou potřeby osob v území, tedy i osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových
látkách diskutovány a zapracovány do SPRSSL.
Od r. 2018 v rámci Odboru sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb byla
zřízena pracovní pozice „koordinátor komunitního plánování“ s cílem mj. obousměrný přenos
informací o potřebách a vizích.

2019

2020

Cílová skupina osob ohrožených závislostí
nebo závislých na návykových látkách je
v rámci SPRSSL v ZK pro období 2020-2022
podřazena pod cílovou skupinu „osoby
ohrožené sociálním vyloučením“. V rámci
pracovních skupin podílejících se na tvorbě
dokumentů ZK – zástupci 13 ORP jsou potřeby
osob v území, tedy i osob ohrožených
závislostí nebo závislých na návykových
látkách diskutovány a zapracovány do SPRSSL
a prováděcích dokumentů – Akčních plánů.
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 2.3

Podpora projektů
kontaktních center

Odpovědnost

KPK

Výstupy

Podpora certifikovaných
projektů kontaktních
center v rámci
vyhlášeného programu
Zlínského kraje na
podporu prevence
rizikových typů chování

Časový horizont

Způsob
financování

1x ročně

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
dle rozpočtového výhledu
z odboru KH

Stav plnění v roce
2015
Poskytnuto
z PF07-15DT1
administrovaného
odborem KH pro
projekty KC celkem
1,06 mil. Kč
Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2015
poskytnuta podpora
ve výši 2,31574 mil.
Kč (odbor SOC)

2016

2017

2018

2019

2020

Poskytnuto
z RP07-16DT1
administrovaného
odborem KH pro
projekty KC celkem
0,518 mil. Kč
(podpora pouze
zdrav. materiálu
– úhrnně podpora KC
a TP)

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2017
poskytnuta podpora
ve výši 3,225 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v r. 2017
poskytnuta podpora
ve výši 1,178 mil. Kč
(k zajištění
priorit na území ZK
– odbor SOC)

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2018
poskytnuta podpora
ve výši 3,644 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v r. 2018
poskytnuta podpora
ve výši 1,246 mil. Kč
(k zajištění
priorit na území ZK
– odbor SOC).

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2019
poskytnuta podpora
ve výši 3,927 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v r. 2019
poskytnuta podpora
ve výši 1,276 mil. Kč
(k zajištění
priorit na území ZK
– odbor SOC).

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2020
poskytnuta podpora
ve výši 3,583 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v roce 2020
poskytnuta podpora
ve výši 0,995 mil. Kč
(pro sociální služby
na území ZK – odbor
SOC).

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2016
poskytnuta podpora
ve výši 2,377 mil. Kč
(odbor SOC), a dále
v r. 2016 poskytnuta
podpora ve výši 0,919
mil Kč (k zajištění
priorit na území ZK
– odbor SOC)

V rámci Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování administrovaného odborem KH
byla Zlínským krajem v letech 2015-2016 schválená celková výše dotací ve výši 1,578 mil. Kč (od r. 2017 podpora z Programu administrovaného
odborem KH ukončena, neboť dle platné metodiky MPSV jsou všechny dříve z Programu podporované činnosti poskytovatelů služeb způsobilým
nákladem Programu ZK – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK a lze jej řešit podporou z tohoto Programu).
Poznámka:

V rámci Programů Zlínského kraje – k zajištění priorit na území ZK v letech 2016-2019 a pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro
sociální služby na území ZK pro období 2020 – 2022 byla Zlínským krajem schválená celková výše dotací ve výši 5,614 mil. Kč.
V rámci Programu Zlínského kraje – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK v letech 2015-2020 byla Zlínským krajem schválená
celková výše dotací ve výši 16,756 mil. Kč. Jednalo se o přerozdělené prostředky ze SR, kapitoly 313 (MPSV).
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 2.4

Podpora terénních
výměnných programů

Odpovědnost

KPK

Výstupy

Podpora certifikovaných
projektů terénních
výměnných programů (síť
programů vytvořená na
základě jejich potřebnosti
na konkrétních územích)
v rámci vyhlášeného
programu Zlínského kraje
na podporu prevence
rizikových typů chování

Časový horizont

1x ročně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
dle rozpočtového výhledu
z odboru KH

Stav plnění v roce
2015
Poskytnuto
z PF07-15DT1
administrovaného
odborem KH pro
projekty TP celkem
0,575 mil. Kč
Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2015
poskytnuta podpora
ve výši 1,038 mil. Kč
(odbor SOC)

2016

2017

2018

2019

2020

Poskytnuto
z RP07-16DT1
administrovaného
odborem KH pro
projekty KC celkem
0,518 mil. Kč
(podpora pouze
zdrav. materiálu
– úhrnně podpora KC
a TP)

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2017
poskytnuta podpora
ve výši 1,677 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v r. 2017
poskytnuta podpora
ve výši 0,343 mil Kč (k
zajištění priorit na
území ZK – odbor
SOC)

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2018
poskytnuta podpora
ve výši 2,410 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v r. 2018
poskytnuta podpora
ve výši 0,327 mil Kč (k
zajištění priorit na
území ZK – odbor
SOC).

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2019
poskytnuta podpora
ve výši 3,034 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v r. 2019
poskytnuta podpora
ve výši 0,264 mil Kč (k
zajištění priorit na
území ZK – odbor
SOC).

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území ZK v roce 2020
poskytnuta podpora
ve výši 2,883 mil. Kč
(odbor SOC),
a dále v roce 2020
poskytnuta podpora
ve výši 0,249 mil Kč
(pro sociální služby na
území ZK – odbor
SOC).

Z Programu ZK
– Zajištění
dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2016
poskytnuta podpora
ve výši 1,050 mil. Kč
(odbor SOC), a dále
v r. 2016 poskytnuta
podpora ve výši 0,350
mil Kč (k zajištění
priorit na území ZK –
odbor SOC)

V rámci Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování administrovaného odborem KH
byla Zlínským krajem v letech 2015-2016 schválená celková výše dotací ve výši 1,093 mil. Kč (od r. 2017 podpora z Programu administrovaného
odborem KH ukončena, neboť dle platné metodiky MPSV jsou všechny dříve z Programu podporované činnosti poskytovatelů služeb způsobilým
nákladem Programu ZK – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK a lze jej řešit podporou z tohoto Programu).
Poznámka:

V rámci Programů Zlínského kraje – k zajištění priorit na území ZK v letech 2016-2019 a pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro
sociální služby na území ZK pro období 2020 – 2022 byla Zlínským krajem schválená celková výše dotací ve výši 1,533 mil. Kč.
V rámci Programu Zlínského kraje – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK v letech 2015-2020 byla Zlínským krajem schválená
celková výše dotací ve výši 12,092 mil. Kč. Jednalo se o přerozdělené prostředky ze SR, kapitoly 313 (MPSV).
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 2.5

Podpora projektů
péče/léčby a následné
péče pro osoby ohrožené
závislostí nebo závislé
na návykových látkách

Odpovědnost

Odbor SOC a ZDR

Výstupy

Podpora projektů
péče/léčby a následné
péče pro osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách

Časový horizont

1x ročně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
(odbor SOC v rámci
Programu zajištění
dostupnosti SSL na území
ZK; odbor ZDR na činnost
PAZS )

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Odborem SOC
z Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb
na území Zlínského
kraje v roce 2015
poskytnuta podpora
projektům
s uvedenou cílovou
skupinou v celkové
výši 4,35936 mil. Kč
(z toho na služby
násl. péče 0,5052 mil.
Kč a na služby
odborného sociálního
poradenství ve výši
0,5 mil. Kč)

Odborem SOC
z Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb
na území Zlínského
kraje v roce 2016
poskytnuta podpora
projektům
s uvedenou cílovou
skupinou v celkové
výši 4,5613 mil. Kč
(z toho na služby
násl. péče 0,4843 mil.
Kč a na služby
odborného sociálního
poradenství ve výši
0,65 mil. Kč)

Odborem SOC
z Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb
na území Zlínského
kraje v roce 2017
poskytnuta podpora
projektům
s uvedenou cílovou
skupinou v celkové
výši 6,5441 mil. Kč
(z toho na služby
násl. péče 0,617 mil.
Kč a na služby
odborného sociálního
poradenství ve výši
1,025 mil. Kč)

Odborem SOC
z Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb
na území ZK v roce
2018 poskytnuta
podpora projektům
s uvedenou cílovou
skupinou v celkové
výši 1,965 mil. Kč
(z toho na služby
násl. péče 0,718 mil.
Kč a na služby
odborného sociálního
poradenství ve výši
1,247 mil. Kč).

Odborem SOC
z Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb
na území ZK v roce
2019 poskytnuta
podpora projektům
s uvedenou cílovou
skupinou v celkové
výši 2,022 mil. Kč
(z toho na služby
násl. péče 0,733 mil.
Kč a na služby
odborného sociálního
poradenství ve výši
1,289 mil. Kč).

Odborem SOC
z Programu ZK –
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb
na území ZK v roce
2020 poskytnuta
podpora projektům
s uvedenou cílovou
skupinou v celkové
výši 1,975 mil. Kč
(z toho na služby násl.
péče 0,734 mil. Kč a
na služby odborného
sociálního
poradenství ve výši
1,241 mil. Kč).

V r. 2015 odborem
ZDR poskytnuta PAZS
na činnost
vyrovnávací platba
ve výši 5,823 mil. Kč

V r. 2016 odborem
ZDR poskytnuta PAZS
na činnost
vyrovnávací platba
ve výši 7,7 mil. Kč

V r. 2017 odborem
ZDR poskytnuta PAZS
na činnost
vyrovnávací platba
ve výši 7,7 mil. Kč

V r. 2018 odborem
ZDR poskytnuta na
činnost PAZS
vyrovnávací platba
ve výši 8,3 mil. Kč.

V r. 2019 odborem
ZDR poskytnuta na
činnost PAZS
vyrovnávací platba
ve výši 9,0 mil. Kč

V r. 2020 odborem
ZDR poskytnuta na
činnost PAZS
vyrovnávací platba ve
výši 9,59 mil. Kč.

Z PF07-15DT1
administrovaného
odborem KH
poskytnuta na
projekt odborného
sociálního
poradenství
s uvedenou cílovou
skupinou částka
0,095 mil. Kč
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

V rámci Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování administrovaného odborem KH
byla Zlínským krajem v r. 2015 schválená celková výše dotací ve výši 0,095 mil. Kč.
Poznámka:

V rámci Programu Zlínského kraje – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK v letech 2015-2020 byla Zlínským krajem schválená
celková výše dotací ve výši 21,381 mil. Kč. Jednalo se o přerozdělené prostředky ze SR, kapitoly 313 (MPSV).
V rámci zajištění provozu PAZS Kroměřížskou nemocnicí a.s. v letech 2015-2020 byla Zlínským krajem schválená celková výše dotací ve výši
48,113 mil. Kč.
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Cíl 3. Systémová podpora Zlínského kraje v oblasti protidrogové politiky v kraji

Aktivita 3.1

Mapování preventivních
programů pro děti a mládež
v rámci kraje

Odpovědnost KŠKP a KPK

Výstupy

Vytvoření přehledu
preventivních programů
a zapojení realizátorů do
certifikace dle metodiky
MŠMT a tím k zajištění
kvalitních programů
primární prevence

Časový
horizont

Průběžně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na příslušný
kalendářní rok v rámci
běžných výdajů odborů ŠKO
a KH

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ve šk. roce 2014/15
zaslány KŠKP a OMP
preventivní programy
a jejich evaluace
celkem 229 školami

Ve šk. roce 2015/16
zaslány KŠKP a OMP
preventivní
programy a jejich
evaluace celkem
227 školami

Ve šk. roce 2016/17
zaslány KŠKP a OMP
Minimální preventivní
programy a jejich
evaluace celkem z 276
škol.

Ve šk. roce 2017/18
zaslány KŠKP a OMP
Minimální
preventivní
programy a jejich
evaluace celkem z
270 škol.

Ve šk. roce 2018/19
zaslány KŠKP a OMP
Minimální preventivní
programy a jejich
evaluace celkem z 229
škol.

Ve šk. roce 2019/20
zaslány KŠKP a OMP
Minimální preventivní
programy a jejich
evaluace celkem z
265 škol.

Přehled projektů PP
také zveřejněn na
webu ZK
(aktualizován v r.
2016)

Přehled projektů PP
také zveřejněn na
webu ZK (aktualizován
v r. 2017)

Přehled projektů PP
také zveřejněn na
webu ZK (aktualizován
na konci r. 2019)

Přehled projektů PP
také zveřejněn na
webu ZK
(aktualizován na
konci r. 2020)

Přehled projektů PP
také zveřejněn na
webu ZK (aktualizován
v r. 2015)

Přehled projektů PP
také zveřejněn na
webu ZK
(aktualizován na
začátku r. 2019)

Certifikované programy PP neziskových organizací uvedeny v Aktivitě 1.3.
Poznámka:

Přehled projektů PP zveřejněn na webu ZK (aktualizovaný, blíže http://www.kr-zlinsky.cz/databaze-organizaci-zabyvajicich-se-protidrogovouprevenci-a-primarni-prevenci-rizikovych-typu-chovani-ve-zlinskem-kraji-cl-651.html)

13

Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 3.2

Mapování výskytu
rizikových typů chování
ve školách a školských
zařízení v kraji

Odpovědnost

KŠKP

Výstupy

Zjišťování výskytu
rizikových typů chování
za účelem nastavení
potřeb škol a školských
zařízení
a záměrů jejich
preventivních působení.

Časový horizont

1x ročně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odborů ŠKO

Poznámka:

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ve školním roce
2014/2015 zpracován
výskyt rizikových typů
chování (dříve termín
sociálně patologických
jevů) v uvedených
zařízeních v kraji;
výsledky výzkumu jsou
zveřejněny ve Výroční
zprávě o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve
Zlínském kraji
2014-2015.

Ve školním roce
2015/2016 zpracován
výskyt rizikových typů
chování (dříve termín
sociálně patologických
jevů) v uvedených
zařízeních v kraji;
výsledky výzkumu jsou
zveřejněny ve Výroční
zprávě o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve
Zlínském kraji
2015-2016.

Za šk. rok 2016/17
nově zaveden systém
výkaznictví
(celorepublikový
systém), i nadále
také mapování
dotazníkovou
metodou. Výsledky
budou uvedeny ve
Výroční zprávě
o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy
ve Zlínském kraji
2016-2017.

Za šk. rok 2017/18
mapování v rámci
systému výkaznictví
(celorepublikový
elektronický systém
– zaveden v šk. roce
2016/17) a nadále
také dotazníkovou
metodou. Výsledky
budou uvedeny ve
Výroční zprávě
o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy
ve Zlínském kraji
2017-2018.

Za šk. rok 2018/19
mapování v rámci
systému evidence
preventivních aktivit
(dříve sytém
výkaznictví;
celorepublikový
elektronický systém
– zaveden v šk. roce
2016/17) a nadále
také dotazníkovou
metodou. Výsledky
budou uvedeny ve
Výroční zprávě o
stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy
ve Zlínském kraji
2018-2019.

Za šk. rok 2019/20
mapování v rámci
systému evidence
preventivních aktivit
(dříve sytém
výkaznictví;
celorepublikový
elektronický systém
– zaveden v šk. roce
2016/17) a nadále
také dotazníkovou
metodou. Výsledky
budou uvedeny ve
Výroční zprávě o
stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy
ve Zlínském kraji
2019-2020.

Bližší informace web Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
a dále také web https://www.zkola.cz
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 3.3

Odpovědnost

Výstupy

Časový
horizont
Způsob
financování

Poskytování informací
ve vztahu k zneužívání
návykových látek
a o protidrogové politice

Stav plnění v roce
2015

Zpracována
a zveřejněna Výroční
zpráva o realizaci
Zpracování Výroční zprávy o
protidrogové politiky
realizaci protidrogové
ZK za r. 2014 a další
politiky kraje za příslušný
informace na webu ZK,
kalendářní rok (mj. i jako
organizována výstava
podkladu pro sRVKPP),
u příležitosti
tvorba a aktualizace
„Mezinárodního dne
adresáře služeb
boje proti drogám“
protidrogové prevence
a dále uskutečněna
v kraji a průběžná realizace
přednáška KPK na
sběru dat souvisejících
konferenci Oblastní
s protidrog. politikou
charity Kroměříž
k uvedené příležitosti.
Průběžně
Blíže viz web Zlínského
Rozpočet kraje na příslušný kraje.
kalendářní rok v rámci
běžných výdajů odborů KH
KPK

2016
Zpracována
a zveřejněna Výroční
zpráva o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2015 a další
informace na webu ZK,
organizována výstava
u příležitosti
„Mezinárodního dne
boje proti drogám“
a dále uskutečněna
přednáška KPK na
konferenci Oblastní
charity Kroměříž
k uvedené příležitosti.
Blíže viz web Zlínského
kraje.

2017
Zpracována
a zveřejněna Výroční
zpráva o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2016 a další
informace na webu ZK,
organizována výstava
u příležitosti
„Mezinárodního dne
boje proti drogám“.
Blíže viz web Zlínského
kraje.

2018

2019

2020

Zpracována
a zveřejněna Výroční
zpráva o realizaci
protidrogové
politiky ZK za r. 2017
a další informace na
webu ZK,
organizována
výstava u příležitosti
„Mezinárodního dne
boje proti drogám“.
Blíže viz web ZK.

Zpracována
a zveřejněna Výroční
zpráva o realizaci
protidrogové
politiky ZK za r. 2018
a další informace na
webu ZK. Blíže viz
web ZK.

Zpracována
a zveřejněna Výroční
zpráva o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2019 a další
informace na webu ZK.
Blíže viz web ZK.

Bližší informace web Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz/protidrogova-problematika-a-rizikove-typy-chovani-cl-203.html.
Poznámka:

Z důvodu přijatých opatření COVID 19 v r. 2020 v oblasti aktivit KPK nebyly uskutečněny původně plánované aktivity uskutečňované v předchozích
letech (výstava, podíl na konferenci v Kroměříži).
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 3.4

Odpovědnost

Výstupy

Poskytování informací
odborné i laické
veřejnosti
KPK nebo příslušné
odvětvové odbory
(zejména odbory SOC
a ZDR)
Realizace seminářů,
konferencí, odborných
článků a zveřejňování
informací v jednotlivých
agendách. V oblasti prim.
prevence vzdělávací akce
pracovníků služeb
a škol. zařízení, v oblasti
sekund. a terc. prevence
vzdělávání nemocničních
i ambulantních lékařů,
zdrav. personálu
i nejrůznějších nezdrav.
pracovníků v oblasti
legálních a nelegální drog
a závislostí, dále
poskytování informací
o problematice alkoholu
a patologickém hráčství.

Časový horizont

Průběžně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odborů krajského úřadu
(zejména odbory KH, SOC
a ZDR)

Stav plnění v roce
2015
Aktivity KPK viz
Aktivita 3.3

2016

Aktivity KPK – setkání
s MPK dne 22.1.
(práce s klienty KC
V oblasti SOC
a TP, výroční zpráva,
uskutečněna 2 setkání různé), dále také viz
s poskytovateli soc.
Aktivita 3.3
služeb – zaměřena na
problematiku
V oblasti SOC
financování obecně
uskutečněna 2 setkání
soc. služeb, plánování s poskytovateli soc.
služeb
služeb (1.6. a 27.9.)
– zaměřena na
problematiku
financování soc. služeb
obecně v r. 2016 a
2017, dále na
problematiku
novelizace z. č.
108/200 Sb. o soc.
službách na tvorbu
akčního plánu rozvoje
soc. služeb v ZK, indiv.
projekty ZK
a využívání aplikace
KISSOS

2017

2018

2019

Aktivity KPK – setkání
s MPK dne 21.11.
(konopné drogy a
práce s jejich uživateli,
výroční zpráva, různé),
dále také viz Aktivita
3.3

Aktivity KPK –
4 setkání s MPK dne
7.-19.11. (setkání v KC
v KM, UH, VS a ZL,
specifika práce
s ženami uživatelkami
drog, různé), dále také
viz Aktivita 3.3

Aktivity KPK – setkání
s MPK dne 5.11.
(preventivní akce HAD,
nové SSL pro cílovou
skupinu v ZK,
problematika
zneužívání NL
z pohledu KHS, různé),
dále také viz Aktivita
3.3

V oblasti SOC
uskutečněno 1 setkání
s poskytovateli soc.
služeb (24.10.)
– zaměřena na
problematiku
financování sociálních
služeb v roce 2017
a 2018, dále
na aktuální informace
ke tvorbě
Střednědobého plánu
2019-2021, informace
k aplikaci KISSoS,
kontroly poskytovatelů
sociálních služeb,
výkaznictví,
problematiku sociálně
právní ochrany dětí

V oblasti SOC
uskutečněno 1 setkání
s poskytovateli soc.
služeb (26.10.)
– zaměřena na
problematiku
financování sociálních
služeb pro rok 2019,
dále na aktuální
informace ke tvorbě
SPRSSL 2020-2022,
informace k aplikaci
KISSoS, kontroly
poskytovatelů
sociálních služeb,
transformaci
pobytových služeb a
další dotační
možnosti.

2020
Aktivity KPK viz
Aktivita 3.3
V r. 2020 se u KPK
a v oblasti SOC a ŠKO
se z důvodu přijatých
opatření COVID 19
neuskutečnily žádné
aktivity konané
v předchozích letech.

V oblasti SOC
uskutečněno 1 setkání
s poskytovateli soc.
služeb (30.10.)
– zaměřeno na
problematiku
financování sociálních
služeb pro rok 2020,
dále na aktuální
informace ke tvorbě
Akčního plánu 2021,
aplikace KISSoS,
kontrol, novely zákona
č. 108/2006 Sb., vlivu
změn v pečovatelských
službách na síť
sociálních služeb v ZK.
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

V oblasti ŠKO v kraji
uskutečněny 2
konference (pro
mateřské školy 25.9. –
„Agrese a agresivita
v předškolním věku“
a pro střední a
základní školy 22.10. –
„Jak bojovat proti
závislostem“)

V oblasti ŠKO v kraji
uskutečněny 2
konference (pro
střední a základní
školy 20.9. – „Vztahy,
spolupráce
a komunikace v rámci
školy“, pro mateřské
školy 13.12. se
stejným tematickým
zaměřením), dále
2 odborné semináře
(14.4. – „Osobní
bezpečí na internetu“
a 21.6. – „Bezpečnost
provozu sítí a služeb“)

V oblasti ŠKO se v kraji
uskutečnily 2
konference (pro ZŠ, SŠ
dne 25.10. a pro MŠ
dne 28.11.) na téma
„Bezpečné školní
klima“. Dále v rámci
krajského projektu
proběhly regionální
konference (pro ZL,
KM, VS, VM, UH)
zaměřené na
vzdělávání ŠMP.

V oblasti ŠKO se v kraji
uskutečnily 2
konference
s tematikou prevence
rizikových typů
chování (pro ZŠ, SŠ
dne 13.11. a pro MŠ
dne 27.9.).

V oblasti ŠKO se v kraji
uskutečnily 2
konference
s tematikou prevence
rizikových typů
chování (pro ZŠ, SŠ
dne 10.10.a pro MŠ
dne 25.11.).

Z oblasti ŠKO bližší informace na webu Zlínského kraje a dále aktuální informace poskytnuty na webu https://www.zkola.cz
Poznámka:

Z důvodu přijatých opatření COVID 19 v r. 2020 nebyly v oblasti SOC a ŠKO uskutečněny původně plánované aktivity uskutečňované v předchozích
letech (konference).
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 3.5

Udržování funkčního
organizačního rámce
protidrogové politiky
kraje

Odpovědnost

KPK

Výstupy

Poskytování informací
a metodické vedení obcí
kraje, předkládání
souhrn. podkladů
a navržení opatření
na jednání komise RZK,
jednání se zástupci
služeb, zástupci PČR,
zdrav. zařízeními a dalšími
odbor. organizacemi.

Časový horizont

Způsob
financování

Průběžně

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odborů KH

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolupráce s ORP
zejména na sestavení
Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2014,
souhrnné informace
ze zprávy poskytnuty
zpět obcím

Spolupráce s ORP
zejména na sestavení
Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2015,
souhrnné informace
ze zprávy poskytnuty
zpět obcím.
1 pracovní setkání
s MPK (viz aktivita
3.4).

Spolupráce s ORP
zejména na sestavení
Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2016,
souhrnné informace
ze zprávy poskytnuty
zpět obcím.
1 pracovní setkání
s MPK (viz aktivita
3.4).
Individuálně
uskutečněná jednání
se zástupci služeb,
zástupci PČR,
zdravotnickými
zařízeními (zejm PN
Kroměříž) a dalšími
odbornými subjekty.

Spolupráce s ORP
zejména na sestavení
Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2018,
souhrnné informace
ze zprávy poskytnuty
zpět obcím.
1 pracovní setkání
s MPK (viz aktivita
3.4) a 1 pracovní
setkání s
poskytovateli drog.
služeb a další indiv.
schůzky s MPK.

Spolupráce s ORP
zejména na sestavení
Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2019,
souhrnné informace
ze zprávy poskytnuty
zpět obcím.
1 pracovní setkání s
poskytovateli drog.
služeb a další indiv.
schůzky s MPK.

Předložení informací
k protidrog. politice
ZK na jednání komise
RZK (22.2., 6.6.
a 5.9.)

Spolupráce s ORP
zejména na sestavení
Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové politiky
ZK za r. 2017,
souhrnné informace
ze zprávy poskytnuty
zpět obcím.
4 společná pracovní
setkání s MPK (viz
aktivita 3.4) a
poskytovateli drog.
služeb a další indiv.
schůzky s MPK.

Předložení informací
k protidrog. politice
ZK na jednání komise
RZK (2.3., 25.5.
a 19.10.)
Individuálně
uskutečněná jednání
se zástupci služeb,
zástupci PČR,
zdravotnickými
zařízeními (zejm. PN
Kroměříž) a dalšími
odbornými subjekty.

Individuálně
uskutečněná jednání
se zástupci služeb,
zástupci PČR,
zdravotnickými
zařízeními (zejm PN
Kroměříž) a dalšími
odbornými subjekty.

Individuálně
uskutečněná jednání
se zástupci služeb,
zástupci PČR,
zdravotnickými
zařízeními (zejm PN
Kroměříž) a dalšími
odbornými subjekty.

Individuálně
uskutečněná jednání
se zástupci služeb,
zástupci PČR,
zdravotnickými
zařízeními (zejm PN
Kroměříž) a dalšími
odbornými subjekty.

Individuálně
uskutečněná jednání
se zástupci služeb,
zástupci PČR,
zdravotnickými
zařízeními (zejm PN
Kroměříž) a dalšími
odbornými subjekty.

Komise RZK pro oblast politiky v oblasti závislostních chování a prevenci kriminality v letech 2017 až 2020 nebyla zřízena.
Poznámka:

Individuálně uskutečněná jednání se zástupci služeb, zástupci PČR (zejm. téma drog. kriminalita, dále v souvislosti s kontrolami nadužívání
alkoholu mladistvými a dětmi v letech 2015-2019).
Z důvodu přijatých opatření COVID 19 v r. 2020 byly v minulosti KPK uskutečněné aktivity omezeny na bezkontaktní formy.
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 3.6

Udržování funkčního
organizačního rámce
v oblasti primární
prevence v oblasti
školství

Odpovědnost

KŠKP

Výstupy

Pravidelné setkávání
s okresními metodiky
prevence

Časový horizont

Nejméně 2x ročně

Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odborů ŠKO

Stav plnění v roce
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Uskutečněna 2
setkání (1.10. a 9.12.)
– poskytnuty aktuální
informace
o dotačním titulu
MŠMT, informace
o přípravě na
krajskou konferenci
konanou 22.10. a
informace o prev.
programech škol a
školských zařízení. Ze
strany OMP
poskytnuty aktuální
informace

Uskutečněna 4
setkání (3.3., 21.4.,
6.9. a 29.11.) –
poskytnuty aktuální
informace k dotacím
ZK v oblasti školství,
informace z MŠMT
(dotace, výkazy,
aktuality), informace
k ocenění školních
metodiků prevence,
informace
k hodnocení
Minimálních prev.
programů, informace
o vzdělávacích
aktivitách
(konference,
semináře), informace
o mapování rizik.
typů chování.
Ze strany OMP
poskytnuty aktuální
informace.

Uskutečněna 4 setkání
(23.2., 31.5., 14.9.,
30.11.) – poskytnuty
aktuální informace
k dotacím ZK v oblasti
školství, informace
z MŠMT (dotace,
systém výkaznictví,
metodické pokyny,
aktuality), informace
k ocenění ŠMP,
k hodnocení
minimálních
preventivních
programů, informace
o vzdělávacích
aktualitách, o
mapování rizikových
typů chování. Ze
strany OMP
poskytnuty aktuální
informace.

Uskutečněna 3
setkání (12.2., 28.6.,
17.12.) – poskytnuty
aktuální informace
k dotacím ZK v oblasti
školství, informace
z MŠMT (dotace,
systém výkaznictví,
legislativa metodické
pokyny, aktuality),
informace k ocenění
ŠMP, k hodnocení
minimálních
preventivních
programů, informace
ke vzdělávání,
o mapování
rizikových typů
chování,
k připravovaným
akcím. Ze strany OMP
poskytnuty aktuální
informace.

Uskutečněna 4
setkání (26.3., 5.6.,
4.9. a 4.12.) –
poskytnuty aktuální
informace k dotacím
ZK v oblasti školství,
informace z MŠMT
(dotace, systém
výkaznictví,
legislativa metodické
pokyny, aktuality),
informace k ocenění
ŠMP, k hodnocení
minimálních
preventivních
programů, informace
ke vzdělávání,
o mapování
rizikových typů
chování,
k připravovaným
akcím. Ze strany OMP
poskytnuty aktuální
informace.

Uskutečněna 4
setkání (27.5.,
8.6.,7.9., 26.11.)
poskytnuty aktuální
informace k dotacím
ZK v oblasti školství,
informace z MŠMT
(dotace, systém
evidence
preventivních aktivit,
legislativa, metodické
pokyny, aktuality),
informace k ocenění
ŠMP, k hodnocení
minimálních
preventivních
programů, informace
ke vzdělávání
a krajským
konferencím,
o mapování rizikových
typů chování,
k připravovaným
akcím. Ze strany OMP
poskytnuty aktuální
informace. Ve dnech
22.-23.6. uskutečněno
setkání s OMP a KŠKP
moravských krajů
(MSK, OLK,JMK a ZK)
.
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Aktivita 3.7

Odpovědnost

Výstupy

Časový horizont

Vytvoření vhodného
finančního rámce
a způsobu financování
projektů (programů)
s cílovou skupinou osoby
ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových
látkách

Stav plnění v roce

2015

Financování služeb
projednáno v rámci
jednání komise RZK
Jednání platformy
(2.3., 25.5. a 19.10.)
(komise RZK, příp. zvl.
a dále na jednání
odbor. pracovní skupina),
s poskytovateli služeb
zabývající se
KC a TP 3.9.,
problematikou
v r. 2015 poskytnuty
financování
prostředky
projektů/služeb
z PF07-15DT1 pro
protidrogové politiky.
projekty KC, TP
Nejméně 1x ročně
a poradenství
KPK

Z Programu ZK
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2015
poskytnuta podpora
odborem SOC
Způsob
financování

Rozpočet kraje na
příslušný kalendářní rok
v rámci běžných výdajů
odborů KH

PAZS poskytnuty
prostředky na činnost
cestou vyrov. platby

2016

Financování služeb
projednáno v rámci
jednání komise RZK
(22.2., 6.6. a 5.9.)
a dále při indiv.
pracovních schůzkách
s poskytovateli služeb
KC, TP a odborného
soc. poradenství,
v r. 2016 poskytnuty
prostředky z RP0716DT1 pro projekty KC
a TP
Z Programu ZK
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2016
poskytnuta podpora
projektům s uvedenou
cílovou skupinou.
PAZS poskytnuty
prostředky na činnost
cestou vyrov. platby

2017

2018

2019

2020

Financování služeb
projednáno s odborem
SOC (v souvislosti
s realizací Programu
ZK – Zajištění
dostupnosti sociálních
služeb na území
Zlínského kraje v roce
2017 a Programu
k zajištění priorit na
území ZK) a dále při
indiv. pracovních
schůzkách
s poskytovateli služeb
KC, TP a odborného
soc. poradenství

Financování služeb
projednáno s odborem
SOC
(v souvislosti
s realizací Programu
ZK – Zajištění
dostupnosti sociálních
služeb na území ZK
v roce 2018
a Programu k zajištění
priorit na území ZK) a
dále při indiv.
pracovních schůzkách
s poskytovateli služeb
KC, TP a odborného
soc. poradenství

Financování služeb
projednáno s odborem
SOC (v souvislosti
s realizací Programu
ZK – Zajištění
dostupnosti sociálních
služeb na území ZK
v roce 2019
a Programu k zajištění
priorit na území ZK
2019) a dále při indiv.
pracovních schůzkách
s poskytovateli služeb
KC, TP, následné péče
a odborného soc.
poradenství

Financování služeb
projednáno s odborem
SOC (v souvislosti
s realizací Programu
ZK – Zajištění
dostupnosti sociálních
služeb na území ZK
v roce 2020
a Programu k zajištění
priorit na území ZK
2020) a dále při indiv.
pracovních schůzkách
s poskytovateli služeb
KC, TP, následné péče
a odborného soc.
poradenství

Z Programu ZK
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2017
poskytnuta podpora
projektům s uvedenou
cílovou skupinou.

Z Programu ZK
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2018
poskytnuta podpora
projektům s uvedenou
cílovou skupinou.

Z Programu ZK
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2019
poskytnuta podpora
projektům s uvedenou
cílovou skupinou.

Z Programu ZK
Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na
území Zlínského kraje
v roce 2020
poskytnuta podpora
projektům s uvedenou
cílovou skupinou.

V rámci Programu
zajištění priorit na
území ZK poskytnuta
podpora projektům
s uvedenou cílovou
skupinou.

V rámci Programu
zajištění priorit na
území ZK poskytnuta
podpora projektům
s uvedenou cílovou
skupinou.

V rámci Programu
zajištění priorit na
území ZK poskytnuta
podpora projektům
s uvedenou cílovou
skupinou.

V rámci Programu pro
poskytování finanční
podpory z rozpočtu
Zlínského kraje pro
sociální služby na
území Zlínského kraje
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PAZS poskytnuty
prostředky na činnost
cestou vyrov. platby

PAZS poskytnuty
Podpora dalších
prostředky na činnost kapacit služeb
cestou vyrov. platby prevence je umožněna
v rámci „Dočasné
sítě“;
PAZS poskytnuty
prostředky na činnost
cestou vyrov. platby

pro období 2020-2022
poskytnuta podpora
projektům s uvedenou
cílovou skupinou.
Podpora dalších
kapacit služeb
prevence je umožněna
v rámci „Dočasné
sítě“;
PAZS poskytnuty
prostředky na činnost
cestou vyrov. platby
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Plnění aktivit ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (prodloužena platnost do 2020)
stav plnění k 31.12.2020

Seznam použitých zkratek
KC
KH
KPK
KŠKP
MŠMT
MPK
NNO
NZDM
NRPZS
OMP
PAZS
PČR
PP
RVKPP
RZK
SOC
SPRSL
TP
ZDR
ZK

- Kontaktní centrum
- Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
- Krajský protidrogový koordinátor
- Krajská školská koordinátorka prevence
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
- Místní protidrogový koordinátor
- Nestátní neziskové organizace
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
- Okresní metodik prevence
- Protialkoholní záchytná stanice
- Policie České republiky
- Primární prevence
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
- Rada Zlínského kraje
- Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
- Terénní program
- Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje
- Zlínský kraj
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