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stav plnění k 31.12.2013

Akční plán1
Akční plán obsahuje přehled aktivit a činností Krajského úřadu Zlínského kraje vedoucích
k naplňování priorit vycházejících z těchto cílů:
Cíl 1. Podpora aktivit a projektů v oblasti primární prevence
Priorita 1.1. Koordinace primární prevence v rámci kraje
Aktivita 1.1.1

Pravidelná setkávání OMP, KŠKP a KPK

Plnění k 31.12.2013

Odpovědnost

KŠKP, KPK
Vzájemná
informovanost,
zápisy
realizace navržených opatření

Setkání OMP, KŠKP
a KPK uskutečněna
v r. 2013 ve dnech
22.1. (účast KPK),
11.5., 17.6., 19.9.,
5.12.

Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec
Aktivita 1.1.2
Odpovědnost
Výstupy

z jednání,

1x ročně
V rámci režijní výdajů ZK
Informativní
porady
KŠKP,
OMP,
místní
protidrogoví koordinátoři, KPK
KŠKP, KPK, zodpovědní pracovníci měst, kraje,
PPP
Seznámení
s aktivitami
v oblasti
působení,
realizace navržených opatření, zápisy z porad

Časový
horizont

1x ročně

Finanční
rámec

V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
Setkání MPK a KPK
uskutečněna dne
31.5.(Zlín), 20.6.
(Vsetín), 19.9. (Uh.
Hradiště)
a 11.10. (Kroměříž)
-všechna
ve spolupráci
s poskytovateli drog.
služeb v kraj), ostatní
setkání probíhala viz
aktivita 1.1.1 nebo
individuálně

Priorita 1.2. Zajistit kvalitní programy primární prevence

Aktivita 1.2.1
Odpovědnost
Výstupy

1

Zapojit NNO ve ZK do certifikace standardů
primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže dle metodiky MŠMT
KŠKP, KPK
Kvalitní programy prevence ve školách, možnosti
dotací z MŠMT

Časový
horizont

Průběžně

Finanční
rámec

V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
Probíhá snaha
o zapojení a tvorbu
programů, v ZK má
certifikaci pouze
1 subjekt (R-Ego
Slavičín), certifikace
v roce 2011 ze
strany MŠMT
pozastaveny, v roce
2013 zahájena
certifikační řízení od
listopadu (provedeno
u o.s. Madio)

Materiál je součástí Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014, zveřejněn
viz. web Zlínského kraje http://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-protidrogove-politiky-ve-zlinskem-krajina-leta-2010-2014-cl-339.html
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Aktivita 1.2.2
Odpovědnost
Výstup
Časový
horizont
Finanční
rámec
Aktivita 1.2.3
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec
Aktivita 1.2.4
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Aktivita 1.2.5
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Mapovat preventivní programy pro děti a mládež
v rámci kraje
KŠKP, KPK
Přehled preventivních programů
Průběžně

stav plnění k 31.12.2013

Plnění k 31.12.2013
Probíhá průběžně,
bližší informace
na portálu
www.zkola.cz

V rámci režijních výdajů ZK
Dotační řízení Podprogramu pro nestátní neziskové
organizace v oblasti SPJ
Oddělení neziskového sektoru, KPK, KŠKP
Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu kraje,
účast ve výběrové komisi a návrh RZK k podpoře
I. čtvrtletí příslušného kalendářního roku
2 300 000 Kč - rozpočtový výhled Zlínského kraje
na roky 2011-2015
Připravit dotazníková šetření pro školy a školská
zařízení ZK, která by mapovala výskyt SPJ
KŠKP
Výskyt sociálně patologických jevů ve školách,
analýza potřeb škol, záměry preventivního
působení

Plnění k 31.12.2013
Podprogram
PF 07-13
pro NNO v ZK
(částka 2.500.000 Kč)
informace zveřejněny
na webových
stránkách ZK

Plnění k 31.12.2013
Zpracován výskyt
SPJ v kraji šk. rok
2012/2013, výzkum
je umístěn na
www.zkola.cz

Leden příslušného kalendářního roku
V rámci režijních výdajů ZK
Metodicky a informačně podporovat a motivovat
NNO k vzniku NZDM v ORP, kde tato zařízení
chybí
Oddělení neziskového sektoru, Odbor SOC
Počet NNO s registrací sociální služby NZDM
Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
Informace předávány
průběžně v rámci
setkání členů
pracovní skupiny
NZDM ZK.
Aktuálně registrováno
12 služeb NZDM
(11 subjektů).
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stav plnění k 31.12.2013

Priorita 1.3. Vzdělávání subjektů působících v prevenci
Aktivita 1.3.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Vzdělávání pracovníků NNO ve ZK v primární
prevenci
KŠKP
Předávání
informací,
počet
realizovaných
vzdělávacích akcí
1x ročně
V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
Pozvání a účast
pracovníků NNO na
krajskou konferenci
k primární prevenci
rizikového chování
(organizováno: odbor
školství KÚZK
24.10.2013)

Cíl 2. Zajištění dostupnosti léčby a následné péče pro uživatele drog
Priorita 2.1. Dostupná, kvalitní a provázaná síť služeb/programů léčby a následné péče pro
uživatele legálních a nelegálních drog

Aktivita 2.1.1

Odpovědnost
Výstupy

Udržení stávající dobré a fungující spolupráce při
umisťování uživatelů nealkoholových návykových
látek k detoxikaci, detoxifikaci a střednědobé léčbě
na Detoxikační jednotku PN Brno-Černovice
a o rozšíření spolupráce s PN Kroměříž
MUDr. Konečný, člen komise RZK
Léčba pacientů ze Zlínského kraje v PN Brno
Černovice
a PN
Kroměříž
(detoxikační
a detoxifikační pobyt, střednědobá léčba)

Časový
horizont

Průběžně

Finanční
rámec

Státní finanční prostředky z kapitoly MZ ČR,
případně jiné zdroje (např. veřejné zdravotní
pojištění)

Aktivita 2.1.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Podpora při posílení možností následné péče
a léčby pro pacienty závislé na legálních
i nelegálních návykových látkách
Odbor SOC ve spolupráci s KPK
Provázaná a navazující síť jednotlivých zařízení
poskytujících péči a léčbu osobám závislým
na alkoholových i nealkoholových návykových
látkách
Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013

Spolupráce byla
uspokojivá,
bezproblémová.
Dále byla v rámci
plnění aktivity
spolupráce s PN
Šternberk, Opava
a Bílá Voda

Plnění k 31.12.2013
Spolupráce s PL
Kroměříž
- oddělení 8B, 15,
17B (poskytování
následné péče),
spolupráce se
Společností Podané
ruce o.p.s.
v souvislosti se
vznikem Ambulance
adiktologie Zlín
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Aktivita 2.1.3
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Zařazení cílové skupiny osob ohrožených sociálně
patologickými jevy do komunitních plánů obcí
KPK, odbor SOC ve spolupráci s obcemi ZK
Počet komunitních plánů obcí obsahujících sociální
služby pro osoby ohrožené sociálně patologickými
jevy (zejména pro uživatele drog)

stav plnění k 31.12.2013

Plnění k 31.12.2013
Probíhá průběžně

Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Priorita 2.2. Komplexní znalosti zdravotnických i nezdravotnických pracovníků o rizicích,
prevenci, léčbě a následné péči závislostí

Aktivita 2.2.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Aktivita 2.2.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Aktivita 2.2.3

Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Vzdělávání nemocničních i ambulantních lékařů,
zdravotnického personálu v problematice legálních
a nelegálních drog a závislostí
KPK, Odbor ZDR ve spolupráci s ČLK
Informovaní lékaři a zdravotnický personál různých
medicínských oborů

Plnění k 31.12.2013
Aktivity se v r. 2013
neuskutečnily

1x ročně
V rámci režijních výdajů ZK
Vzdělávání
nejrůznějších
nezdravotnických
pracovníků v problematice legálních a nelegálních
drog a závislostí
Oddělení neziskového sektoru
Informovaní
pracovníci
nejrůznějších
nezdravotnických institucí
1x ročně

Plnění k 31.12.2013
Přednáška KPK
k problematice drog
na „Mezinár. dni boje
proti drogám“
v Kroměříži
(26.6.2013)

V rámci režijních výdajů ZK
Akcentace výuky návykových nemocí u studentů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta
humanitních studií – Ústav pedagogických věd –
studium
sociální
pedagogiky
a
Ústav
zdravotnických studií – studium Ošetřovatelství)
MUDr. Konečný (z pozice externího učitele UTB
ve Zlíně)
Studenti výše uvedených oborů studující na UTB ve
Zlíně vzdělaní v komplexním pohledu na oblast
návykových poruch a závislostí
Průběžně
Bez finančních nároků

Plnění k 31.12.2013

Probíhalo v rámci
výuky předmětu
psychiatrie
na Fakultě
humanitních studií –
Ústavu
zdravotnických studií
– studiu
Ošetřovatelství
oboru Zdravotněsociální pracovník
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stav plnění k 31.12.2013

Cíl 3. Snižování rizik pro uživatele drog a pro veřejnost
Priorita 3.1. Snížení počtu injekčních uživatelů drog, snížení počtu uživatelů drog
Aktivita 3.1.1

Podpora projektů terciární prevence

Plnění k 31.12.2013

Odpovědnost

Oddělení neziskového sektoru, Obce ZK
Počet kvantifikovatelných dat (např. počty kontaktů,
uživatelů, injekčních setů, …)

Podprogram
PF 07-13
pro NNO ve ZK
(podpora projektů KC
a TP ve výši
1,740 mil. Kč),
informace
zveřejněny na
webových stránkách
ZK

Výstupy
Časový
horizont

Průběžně

Finanční
rámec

2 300 000 Kč - rozpočtový výhled Zlínského kraje
na roky 2011-2015

Pozn.:
částkou 0,860 mil. Kč
podpořeny projekty
primární prevence

Priorita 3.2. Snižování rizik zdravotních poškození souvisejících s užíváním drog

Aktivita 3.2.1
Odpovědnost

Výstupy

Podpora
dostupnosti
terénních
výměnných
programů
injekčních
setů
na
základě
identifikovaných potřeb
Oddělení neziskového sektoru, obce ZK
Plošné pokrytí kraje terénními výměnnými
programy v porovnání s jejich potřebností
v konkrétních lokalitách. Počet vyměněných
injekčních setů. Počet osob zapojených do
výměnných programů.

Časový
horizont

Průběžně

Finanční
rámec

2 300 000 Kč - rozpočtový výhled Zlínského kraje
na roky 2011-2015

Aktivita 3.2.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Informovat pracovníky lékáren o drogové
problematice v kraji a službách pro uživatele drog
KPK ve spolupráci s odborem ZDR a poskytovateli
služeb
Počet kontaktovaných lékáren (Počet informačních
materiálů
kontaktních
center
poskytnutých
lékárnám)

Plnění k 31.12.2013
Podprogram
PF 07-13
pro NNO ve ZK
(podpora projektů TP
ve výši 1,040 mil. Kč),
informace
zveřejněny na
webových stránkách
Pozn.:
do celk. částky
2,5 mil. Kč podpora
projektů KC
a projektů primární
prevence
Plnění k 31.12.2013
Informace poskytnuty
prostřednictvím NNO
(pracovníků KC a TP)
v rámci průzkumu
prodeje zdr. materiálu

Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK
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Aktivita 3.2.3
Odpovědnost
Výstupy

Spolupráce poskytovatelů služeb pro uživatele
drog, KHS ZK a dalších zdravotnických zařízení
v oblasti monitorování a prevence infekčních
onemocnění v populaci injekčních uživatelů drog
KPK ve spolupráci s KHS ZK a poskytovateli služeb
Statistika
počtu
infekčních
onemocnění
souvisejících s užíváním drog ve ZK.

Časový
horizont

Průběžně

Finanční
rámec

Bez finančních nároků

Aktivita 3.2.4
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Koordinace
primární
prevence
infekčních
onemocnění ve ZK
KHS ZK ve spolupráci s KPK
Pracovní porady a vzdělávací akce v rámci
prevence HIV/AIDS a ostatních infekčních
onemocnění, zápisy z porad, počet realizovaných
vzdělávacích akcí
1x ročně

stav plnění k 31.12.2013

Plnění k 31.12.2013
Spolupráce KC
a KHS probíhá,
statistika počtu
nemocných uvedena
ve Výroční zprávě
o realizaci
protidrogové
politiky ZK za
r. 2012 zveřejněné
na webových
stránkách ZK
Plnění k 31.12.2013
Informace na jednání
komise RZK
(Výroční zpráva
o realizaci
protidrogové
politiky ZK
za r. 2012)

Bez finančních nároků

Cíl 4. Snižování nabídky a dostupnosti návykových látek
Priorita 4.1. Snížení dostupnosti alkoholu a tabákových výrobků pro nezletilé

Aktivita 4.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Shromáždění dat o kontrolách dodržování zákona
č. 379/2005 Sb. ze stran oprávněných orgánů dle
§ 24 zákona
KPK ve spolupráci s oprávněnými orgány
Zpracování
podkladů,
informace
o
počtu
provedených kontrol
Průběžně
Bez finančních nároků

Plnění k 31.12.2013
Zapracováno
do Výroční zprávy
o realizaci
protidrogové
politiky ZK
za r. 2012
(zveřejněno na
webových stránkách)
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Aktivita 4.1.2
Odpovědnost
Výstupy

stav plnění k 31.12.2013

Osvěta a informovanost odborné a laické veřejnosti
o problematice alkoholu a tabákových výrobků
KPK
Předávání informací (např. web ZK, konkrétní
aktivity)

Časový
horizont

Průběžně

Finanční
rámec

V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
Zpracována
a zveřejněna
Výroční zpráva
o realizaci
protidrogové
politiky ZK za r. 2012
a další informace na
webu ZK, přednáška
KPK na „Mezinár. dni
boje proti drogám“

Cíl 5. Sběr dat, hodnocení, informace
Priorita 5.1. Poskytování informací ve vztahu k zneužívání drog a o protidrogové politice
ve Zlínském kraji odborné a laické veřejnosti
Aktivita 5.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec
Aktivita 5.1.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Zpracování, zveřejnění a distribuce Výroční zprávy
o realizaci protidrogové politiky kraje
Oddělení neziskového sektoru, KPK
Předložení Výroční zprávy o realizaci protidrogové
politiky kraje RVKPP a její zveřejnění na webových
stránkách
1x ročně

Plnění k 31.12.2013
Zpracována
a zveřejněna
Výroční zpráva
o realizaci
protidrogové
politiky ZK
za r. 2012

V rámci režijních výdajů ZK
Aktualizace adresáře služeb protidrogové prevence
ve ZK se specifikací typu služby
KPK
Aktualizovaný adresář služeb

Plnění k 31.12.2013
Plněno průběžně,
zveřejněno na webu
ZK

Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Priorita 5.2. Sběr a analýza dat o drogové situaci
Aktivita 5.2.1

Sběr dat souvisejících s protidrogovou politikou

Odpovědnost

KPK
Průběžně shromaždovaná data
související s protidrogovou politikou

Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

a informace

Plnění k 31.12.2013
Plněno průběžně,
zejm. v souvislosti
se zpracováním
výročních zpráv

Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Priorita 5.3. Mapování a hodnocení kapacity drogových služeb a jejich regionální
dostupnosti
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Aktivita 5.3.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Vypracování analýzy kapacity a dostupnosti
kontaktních a poradenských služeb s návrhem
opatření
Oddělení neziskového sektoru a KPK
Vypracovaná analýza zveřejněná na webových
stránkách ZK
K 31.12.2010
250.000 Kč – rozpočet Zlínský kraj 2010

stav plnění k 31.12.2013

Plnění k 31.12.2013
Splněno,
zpracována Analýza
stavu drogové scény
Zlínského kraje –
zpracovatel Proadis
o.s. – předložena
říjen 2010,
zveřejněna na webu
ZK

Cíl 6. Koordinace činností souvisejících s problematikou protidrogové politiky
Priorita 6.1. Funkční organizační rámec současné protidrogové politiky kraje
Aktivita 6.1.1
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec
Aktivita 6.1.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

Projednání navržených opatření ze zpracované
analýzy v komisi RZK
KPK
Jednání komise RZK o vybraných opatřeních
zpracované analýzy

Plnění k 31.12.2013
Informování členů
komise RZK na jejím
jednání (2x ročně)

1x ročně
V rámci režijních výdajů ZK
Poskytnutí informací a metodického vedení obcím
ZK
KPK
Poskytování informací
Průběžně
V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
31.5., 20.6., 19.9.
a 11.10. v rámci
setkání KPK a MPK,
dále průběžně
poskytovány
informace
(mailem, telefonicky)

Priorita 6.2. Efektivní a kvalitní koordinace protidrogové politiky
Aktivita 6.2.1

Pravidelná jednání komise RZK

Plnění k 31.12.2013

Odpovědnost

KPK, komise RZK
Počet pracovních jednání. Přehled projednávaných
témat. Zveřejněná projednávaná témata

V r. 2013 se
uskutečnila 2 setkání
členů komise RZK
(2.9., 4.11.).

Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec

2x ročně
V rámci režijních výdajů ZK
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Aktivita 6.2.2
Odpovědnost
Výstupy
Časový
horizont
Finanční
rámec
Aktivita 6.2.3
Odpovědnost
Výstupy

Pravidelná jednání KPK s místními protidrogovými
koordinátory
KPK
Počet pracovních jednání. Přehled projednávaných
témat. Zveřejněná projednávaná témata.

stav plnění k 31.12.2013

Plnění k 31.12.2013
Setkání MPK a KPK
uskutečněna
31.5., 20.6., 19.9.
a 11.10.

2x ročně
V rámci režijních výdajů ZK
Pravidelná jednání KPK se zástupci KC, zástupci
PČR
KPK
Počet pracovních jednání. Přehled projednávaných
témat. Zveřejněná projednávaná témata

Časový
horizont

2x ročně

Finanční
rámec

V rámci režijních výdajů ZK

Plnění k 31.12.2013
Setkání KPK
se zástupci KC
uskutečněno 16.10.
a 18.12. (dále indiv.
jednání),
setkání KPK se
zástupci PČR
průběžně dle situace
(dále s NPC 19.-20.3.
v Červené n. Vlt.)
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stav plnění k 31.12.2013

Seznam použitých zkratek
ČLK
ČR
KC
KH
KHS ZK
KPK
KŠKP
KÚZK
MPK
MŠMT
MZ
NPC
NZDM
OMP
ORP
PČR
PN
RVKPP
RZK
SOC
SPJ
TP
VHB
VHC
ZDR
ZK

- Česká lékařská komora
- Česká republika
- Kontaktní centra
- Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
- Krajský protidrogový koordinátor
- Krajská školská koordinátorka prevence
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Místní protidrogový koordinátor (koordinátor na ORP)
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky
- Národní protidrogová centrála Policie ČR
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Okresní metodik prevence
- Obec s rozšířenou působností
- Policie České republiky
- Psychiatrická nemocnice
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
- Rada Zlínského kraje
- Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
- Sociálně-patologické jevy
- Terénní programy
- Virová hepatitida typu B
- Virová hepatitida typu C
- Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje
- Zlínský kraj
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