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Základní parametry Akčního plánu na období 2018-2019

1.

Akční plán na období 2018-2019 je prováděcím dokumentem „Strategie politiky statutárního města
Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021“ (dále jen Strategie), která byla schválena
Zastupitelstvem města Brna dne 20. 6. 2017 na zasedání č. ZMB Z7/29. Akční plán se zaměřuje
především na vnesení inovací do stávajícího systému poskytované péče a služeb, iniciaci tvorby
a zavádění nových aktivit a týmů, usiluje o ukotvení koordinačních a propojovacích mechanismů
v praxi, o posílení povědomí o dané problematice drog a závislostí na úrovni odborné i laické diskuze
a o podporu osvědčených a dobrou praxí ověřených postupů z domácích či zahraničních zdrojů
využitelných na území města Brna.
V souladu se Strategií má Akční plán na období 2018-2019 pomoci posílit racionální, předsudky
nezatížený přístup k problematice drog a závislostí, prosazovat postojové paradigma založené na
definovaných principech (viz kap. 2 Strategie) a nabídnout institucím a organizacím zapojeným do
realizace městské politiky drog a závislostí nejen rámec pro vlastní působení, ale také větší podporu
a koordinovanost.
Délka období
Akční plán je koncipován na 2 roky (období 2018-2019) s předpokladem navazující podpory celé
oblasti a budování dlouhodobé politiky města v oblasti drog a závislostí, včetně rozšíření na další
cílové skupiny. V souladu s kritérii “Protidrogové strategie EU (2013-2020)” jsou jednotlivá opatření
(aktivity) strategických cílů formulována jako časově omezená, fakticky podložená, s cílem dosáhnout
realistických a měřitelných výsledků.
Cílové skupiny
-

aktivní uživatelé legálních a nelegálních návykových látek a závislí

-

zotavující se uživatelé legálních a nelegálních návykových látek a závislí

-

sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí (rodina, blízcí)

-

školní populace (žáci a studenti, rodiče, pracovníci škol a školských zařízení)

-

pracovníci realizující programy, služby a vzdělávání v oblasti drog a závislostí

-

široká veřejnost (laická i odborná)

Odpovědnost
Koordinaci realizace, průběžné vyhodnocení a případnou revizi Akčního plánu bude zajišťovat
Magistrát města Brna prostřednictvím Koordinačního centra prevence Odboru sociální péče ve
spolupráci s jednotlivými aktéry působícími v oblasti problematiky drog a závislostí, s ostatními věcně
příslušnými odbory MMB, zástupci odborné i obecné veřejnosti. Aktivity jsou koncipovány
projektově, nelze tedy předem určit konkrétní subjekty, které budou dané aktivity realizovat (bude
známo vždy po vyhodnocení podaných žádostí v rámci konkrétní výzvy daného dotačního programu).
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2.

Struktura Akčního plánu na období 2018-2019

Opatření

Aktivity

Opatření 1.1

1.1.1 Zajištění přístupu uživatelů drog k nízkoprahovému testování na infekční onemocnění

Přístup k nestigmatizující zdravotní péči
pro aktivní i zotavující se uživatele drog

1.1.2 Zajištění včasného přístupu uživatelů drog k léčbě infekčního onemocnění

Opatření 1.2

1.2.1 Podpora vytvoření koncepčního přístupu k bydlení stárnoucích uživatelů drog a závislých
s potřebou doprovodné služby

Odhad nákladů
města

400 000 Kč

1.1.3 Vytvoření dohody o spolupráci služeb pro uživatelky drog s porodnicemi a gynekolog.
ambulancemi

Rozšíření možností různých forem
bydlení pro aktivní i zotavující se
uživatele návykových látek

1.2.2 Rozšíření kapacit přechodného a dlouhodobého bydlení poskytovaného službami pro
uživatele návykových látek (včetně alkoholu)

Opatření 2.1

2.1.1 Vytvoření koncepce fungování týmu

Fungování specializovaného
multidisciplinárního týmu zajišťujícího
zejména okamžitou pomoc v krizi
s možností detoxifikace v různých
formách

2.1.2 Zajištění financování pro pilotní rozjezd týmu

Opatření 2.2

2.2.1 Vytvoření návrhu koncepce linky a jeho projednání s relevantními aktéry

Zřízení specializované telefonické a
internetové krizové linky provázané
s multidisciplinárním týmem pracujícím
formou case managementu

2.2.2 Zajištění financování linky

2.1.3 Vytvoření plánu pravidelného a udržitelného financování
2.1.4 Spuštění provozu týmu ve vhodných prostorech

200 000 Kč

variantní financování
(a) v rámci realizace
pilotního projektu
MZ ČR nebo (b) ze
stávajících prostředků
SMB vyčleněných na
protidrogovou
prevenci

750 000 Kč

2.2.3 Spuštění pilotního fungování linky
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Opatření 3.1

3.1.1 Zajištění dostupnosti nízkoprahového programu pro problémové uživatele drog ve dnech
pracovního volna

Zvýšení dostupnosti specializovaných
nízkoprahových služeb

3.1.2 Zvýšení kapacity a prostoru pro kontaktní práci
3.1.3 Terénní práce na exponovaných místech s cílem snižování míry narušování veřejného
pořádku (zejm. oblast hlavního nádraží) ve spolupráci s ostatními relevantními subjekty

1 400 000 Kč

3.1.4 Zajištění terénní a kontaktní práce s uživateli návykových látek a hráči hazardních her
a spolupráce s nízkoprahovými službami pro osoby bez přístřeší
3.1.5 Vytvoření koncepce začlenění peer pracovníků do praxe nízkoprahových programů
Opatření 3.2

3.2.1 Zajištění specializovaného
nízkoprahových služeb

poradenství

pro

těhotné

uživatelky

drog

v rámci

Specializovaná péče pro skupiny
uživatelů drog se zvýšeným rizikem
stigmatizace nebo
s mnohočetnými potřebami

3.2.2 Zavedení specializovaného poradenství pro uživatele a uživatelky drog, kteří pracují
v sexbyznyse
3.2.3 Spolupráce romských a drogových terénních služeb na zvýšení povědomí
o nízkoprahových službách a možnostech spolupráce s podporou zapojení peer pracovníků

370 000 Kč

3.2.4 Podpora uživatelů drog a závislých po propuštění z věznic a jiných institucí při integraci do
společnosti
3.2.5 Úzká spolupráce nízkoprahových programů s vybranými zdravotnickými specialisty
(především praktický lékař a stomatolog) v rámci nízkoprahových služeb
Opatření 4.1

4.1.1 Seznam zdrojů přinášející kvalitní informace o drogách a závislosti, na kterých panuje
shoda mezi odborníky na prevenci v Brně

Informovanost v otázkách drog a
závislostí ve školách: sjednocení a
zvýšení kvality

4.1.2 Pravidelně aktualizovaná a přehledná Mapa pomoci v Brně
4.1.3 Účinný způsob pravidelného předávání informací pracovníkům škol a školských zařízení
s důrazem na metodiky prevence

80 000 Kč

4.1.4 Účinný způsob pravidelného předávání informací rodičům s důrazem na sociálně
vyloučené rodiny
4.1.5 Účinný způsob pravidelného předávání informací žákům ZŠ, SŠ a školských zařízení
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Opatření 4.2

4.2.1 Pořádání workshopů s praktickými nácviky pro učitele a žáky s lidmi z praxe

Fungující komplexní systém včasné
intervence v případě problémů s drogami
a závislostmi

4.2.2 Zapojení odborníků do jednání a pracovních skupin ohledně systému okamžité pomoci pro
děti v akutním ohrožení

Opatření 5.1

5.1.1 Příprava koncepce finančního a personálního zajištění krizové linky

Krizová telefonická a internetová poradna
pro rodinu a blízké přímo provázaná
s terapeutickou podporou

5.1.2 Zkušební zřízení linky pro rodiče a blízké svázané s terapeutickým centrem

Opatření 5.2

5.2.1 Vytvoření nabídky specializované pomoci pro rodiny a rodinné příslušníky zasažené
drogami a závislostí

Rozšíření zaměření specializovaných
služeb na práci s celými rodinami,
rodinnými příslušníky
a blízkými závislých

5.2.2 Srozumitelné informování široké veřejnosti o možnostech pomoci a podpory pro rodiny
a rodinné příslušníky

Opatření 6.1

6.1.1 Seznam a prioritizace opatření vzájemně provázaných a vedoucích ke snižování popsaných
rizikových fenoménů (možnost využití modelů typu „Safer party“ nebo „Hard and smart“)

Podpora aktivit vedoucích k prevenci
ohrožení zdraví a bezpečnosti v důsledku
užití drog v prostředí zábavy a nočního
života

6.1.2 Provázání opatření (definovaných v rámci aktivity 6.1.1) s dotační politikou města (zejm.
dotačními tituly v oblasti kulturní, zdravotní a sociální)

100 000 Kč

4.2.3 Příprava specializovaného týmu zaměřeného na užívání drog a závislosti u dětí
a mladistvých

600 000 Kč

5.1.3 Příprava a realizace informační kampaně o zřízené lince a motivace rodinných příslušníků
a blízkých k vyhledávání pomoci pro sebe samé

150 000 Kč

5.2.3 Vyjednání podpory pro vzdělávání odborných pracovníků v rodinné terapii a práci
s rodinou a pro vykazování rodinné terapie a práce s rodinou donátorům v rámci běžných dotací

6.1.3 Vzdělávání ne-profesionálů v oblasti prevence a snižování rizik (např. personál klubů,
represivní složky, ochranka apod.)

400 000 Kč

6.1.4 Vytvoření akční skupiny s relevantními aktéry, která bude schopna operativně a součinně
řešit akutní problémy (např. výskyt substance s rizikovým obsahem; konflikty)
6.1.5 Zavedení účinné kontaktní práce v oblasti nočního života založené na poskytování
ověřených informací o účincích a rizicích substancí (zejm. testování obsahu substancí)
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Opatření 6.2
Podpora kulturního rozvoje klubů se
zohledněním principu snižování rizik

6.2.1 Úprava podmínek pro udělování dotací na jednorázové kulturní akce i dlouhodobý provoz
klubů s kulturním obsahem respektující principy snižování rizik
6.2.2 Úzká spolupráce vybraných klubů na akční skupině nočního života

0 Kč
nemá specifické
náklady

6.2.3 Zavedení certifikátu bezpečného nočního klubu (s podporou/záštitou města).
Opatření 7.1

7.1.1 Regulace gamblingu se stane součástí městské strategie v oblasti drog a závislostí

Koncepce regulace HH jako výsledek
odborného dialogu na městské, krajské i
národní úrovni

7.1.2 Rozvoj dialogu a spolupráce na příští strategii, která bude v oblasti regulace propojena
s krajskou drogovou strategií a politikami jednotlivých samospráv v okolí Brna

Opatření 7.2

7.2.1 Zvýšení informovanosti o možnostech odborné pomoci v této skupině

Podpora léčebných a sociálních programů
pro hráče a rodiny zejména ze sociálně
a ekonomicky znevýhodněného prostředí

7.2.2 Podpora sociální práce s rodinami hráčů a provázaností mezi jednotlivými službami
v oblasti pomoci

50 000 Kč

7.1.3 Monitoring a včasná reakce na výskyt černých a pololegálních heren na území města Brna

450 000 Kč

7.2.3 Primární prevence mezi sociálně a ekonomicky znevýhodněnými skupinami obyvatel
7.2.4 Podpora svépomocných programů v oblasti prevence gamblingu

Opatření 7.3

7.3.1 Osvětová kampaň zaměřená na rizika kurzového sázení a zvyšování informovanosti
o možnostech odborného poradenství a pomoci.

Prevence online a kurzového sázení

7.3.2 Přijetí preventivních opatření v oblasti kurzového sázení, zejména pak nabídky odborného
poradenství.

Opatření 8.1

8.1.1 Nastavení mechanismů mezioborové a mezisektorové spolupráce a komunikace

Podpora provázanosti jednotlivých služeb
a srozumitelné a racionální informování
veřejnosti o rizicích závislostí a

8.1.2 Facilitace komunikačního řetězce mezi klientem služeb, jeho rodinou a konkrétními
zástupci poskytovaných služeb

250 000 Kč

200 000 Kč

8.1.3 Realizace destigmatizačních kampaní tematicky koncipovaných pro konkrétní cílové
skupiny
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možnostech pomoci

8.1.4 Vytvoření strukturovaného a snadno dostupného přehledu nabízených služeb a aktivit,
který bude založen na reálných datech a v čase pravidelně aktualizován
8.1.5 Vytvoření konceptu informačního a komunikačního kontaktního bodu a jeho včlenění do
systému pomoci

Opatření 8.2
Koordinovaná spolupráce odborníků
reprezentující mezioborový a
mezisektorový přístup včetně zapojení
lidí s žitou zkušeností

8.2.1 Návrh personálního složení a koncepce fungování poradního orgánu Rady města Brna se
zaměřením na problematiku drog a závislostí
8.2.2 Zahájení činnosti poradního orgánu

180 000 Kč

8.2.3 Zajištění fungování Městského koordinačního týmu pro oblast drog a závislostí po celé
období 2018-19

Opatření 9.1

9.1.1 Identifikování klíčových spolupracujících subjektů pro rutinní monitoring

Pravidelný monitoring a evaluace situace
v oblasti užívání drog, gamblingu a
závislost
ve městě

9.1.2 Stanovení kritérií a klíčových indikátorů pro sběr dat od spolupracujících subjektů

Opatření 9.2

9.2.1 Výzkumná podpora vznikajících opatření v oblasti pomoci dětem a jejich rodinám s
problémem závislosti

Výzkumná činnost zaměřená na
specifická témata a problémy v oblasti
drog a závislostí ve městě Brně

9.2.2 Provedení seroprevalenční studie a odhad problémového užívání drog pomocí metody RDS

0 Kč
nemá specifické
náklady

9.1.3 Průběžná evaluace dat a zveřejnění každoročního přehledu klíčových indikátorů

660 000 Kč

9.2.3 Vyhodnocování mezinárodních trendů v oblasti drogových služeb
9.2.4 Realizace dalších studií vycházejících z aktuální situace a potřeb ve městě

Celková výše prostředků z rozpočtu města potřebných k realizaci Akčního plánu 2018-19 v plném rozsahu (ročně)

6 240 000 Kč
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3.

Financování Akčního plánu v období 2018-2019
Finanční prostředky pro zajištění aktivit realizovaných v systému péče o osoby potýkající se

s problémem závislosti jsou na národní, krajské i místní úrovni čerpány z více zdrojů a rezortů. Část
péče o osoby závislé na návykových látkách nebo hazardním hraní, která je vázána na zdravotnická
zařízení, zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Sociální
služby jsou financovány zejména z programů Ministerstva práce a sociální věcí, Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky, z veřejných rozpočtů samospráv (kraje, obce) či z úhrad jejich
uživatelů. Opatření realizovaná policejní složkou jsou zajišťována z prostředků Ministerstva vnitra,
zatímco programy primární prevence jsou z velké části pokrývány zdroji Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Příjmy poskytovatelů mohou být hrazeny rovněž prostředky získanými
z projektů financovaných evropskými fondy, popř. sponzory, donátory, církvemi apod.
Také statutární město Brno ze svého rozpočtu každoročně vyčleňuje finanční prostředky pro
dotační podporu projektů zaměřených na řešení problematiky drog a závislostí. V roce 2017 se v rámci
dotačního programu protidrogová prevence jednalo o 4 927 000,- Kč formou účelových neinvestičních
dotací na činnost NNO a dále prostřednictvím individuálních dotací o 3 623 000,- Kč, tedy v celkové
výši o částku 8 550 000,- Kč.

Rozdělení finančních prostředků mezi projekty protidrogové
politiky SMB v roce 2017
(celková výše 8 550 000,- Kč)
4%
340 tis. Kč

zdravotnické služby - 34%

12%
1.020 tis. Kč
5%
440 tis. Kč

34%
2.877 tis. Kč

sociální služby - nelegální NL - 34%

sociální služby - legální NL - 11%
11%
946 tis. Kč

sociální služby - hazardní hraní - 5%
34%
2.927 tis. Kč

prevence, přenos dobré praxe - 12%

koncepční a výzkumná činnost - 4%

Akční plán na období 2018-2019 se soustředí především na opatření a aktivity, jež rozvíjejí
a inovují stávající síť poskytovaných činností a služeb a zároveň přinášejí konkrétní řešení problémů
a mezer systému péče identifikovaných ve výstupech realizované Analýzy drogové situace ve
městě Brně (MMB, 2017).
Vzhledem k tomu, že se jedná o programy a služby, které v současném systému chybí, nebo jsou
zastoupeny v nedostatečné míře či formě, nese s sebou implementace navržených opatření a aktivit
Akčního plánu logicky požadavek na navýšení objemu finančních prostředků, které umožní zavádění
potřebných nových postupů a změn městské politiky v oblasti drog a závislostí.
Pro realizaci všech opatření Akčního plánu v období 2018-2019, která spočívají zejména ve
zvýšení dostupnosti specializované a včasné pomoci ohroženým skupinám obyvatel, efektivnější
provázanosti stávajících služeb, posílení prevence, informovanosti a výzkumné činnosti a snižování
rizik ohrožujících především populaci dětí, mladistvých a mladých dospělých, je potřeba navýšení
finančních prostředků odhadnuta ve výši 6,24 mil. Kč (na realizaci AP v plném rozsahu – viz
přehledová tabulka kap. 2).

Předpokládané rozdělení finančních prostředků mezi projekty
politiky SMB v oblasti drog a závislostí v letech 2018-2019 po
realizaci Akčního plánu v plném rozsahu

9%
1.280 tis. Kč

zdravotnické služby - 22%
22%
3.097 tis. Kč

13%
1.850 tis. Kč

sociální služby - nelegální NL - 33%

sociální služby - legální NL - 14%
9%
1.340 tis. Kč

sociální služby - hazardní hraní - 9%
33%
4.752 tis. Kč

14%
1.971 tis. Kč

prevence, přenos dobré praxe - 13%

koncepční a výzkumná činnost - 9%

Následující kapitola 4 (Popis opatření a aktivit Akčního plánu k realizaci v roce 2018) je
přehledem vybraných opatření a aktivit Akčního plánu, jejichž realizace je nezbytná pro naplňování
cílů Strategie v průběhu prvního roku platnosti Akčního plánu (tedy v roce 2018).
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4.

Popis opatření a aktivit Akčního plánu k realizaci v r. 2018
Výše nákladů potřebných pro realizaci Akčního plánu v rozsahu opatření nezbytných v roce 2018

dosahuje částky 3 390 000 Kč. Následující tabulka specifikuje využití těchto finančních prostředků na
realizaci opatření a aktivit v rámci jednotlivých cílů Strategie.
Strategický
cíl 1

Nestigmatizující a kvalitní zdravotní a sociální péče

Opatření 1.1

Přístup k nestigmatizující zdravotní péči pro aktivní i zotavující se uživatele
návykových látek

Důležitou podmínkou zotavení je rovnocenný přístup ke kvalitní zdravotní a sociální
péči. Ten je podle výsledků realizované Analýzy (MMB, 2017) ztížený, zejména
u uživatelů nelegálních drog. Cílem opatření je zajistit, aby aktivní i zotavující se
uživatelé drog nebyli znevýhodněni v přístupu k veřejným službám v sociální
a zdravotní oblasti. Strategický cíl 1 je úzce propojen s cílem 3, který je věnovaný
Popis
zajištění specializované péče přímo v rámci drogových nízkoprahových služeb.
Nestigmatizující přístup umožní pacientům otevřeně mluvit o svých problémech
spojených mj. s užíváním drog a alkoholu a tím podpoří efektivnější léčbu a řešení
problému. Spolupráce mezi drogovými službami a porodnicemi podpoří dostupnost
zdravotnické péče pro uživatelky drog v průběhu celého těhotenství.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB, zdravotnická zařízení, NNO poskytující služby pro uživatele drog včetně
subjekty alkoholu
1.1.1
Aktivity
1.1.2

Zajištění přístupu uživatelů drog k nízkoprahovému testování na infekční
onemocnění.
Zajištění včasného přístupu uživatelů drog k léčbě infekčního onemocnění.

100 tis. Kč – z toho:
• 1.1.1 – 1 x 0,5 úvazku kontaktní a sociální práce jako doplňkové činnosti
existujících ambulantních adiktologických služeb
Odhad
• 1.1.2 – 1x 0,5 úvazku sociální práce a case management jako doplňkové
nákladů
činnosti nízkoprahových ambulantních zdravotnických služeb
města
Další zdroje: RVKPP, MZ, zdravotní pojišťovny, JMK
Pozn.: Aktivita 1.1.3 nebude v roce 2018 realizována. Odhad nákladů na pracovní
úvazky je koncipován jako úhrada 20% spoluúčasti ze strany SMB.
Opatření 1.2

Rozšíření možností různých forem bydlení pro aktivní i zotavující se uživatele
návykových látek

Organizace zajišťující specializované služby pro uživatele drog a závislé nyní zajišťují
pobytovou službu pro pouhá dvě procenta svých klientů. S využitím různých nástrojů
bude tedy usnadňován přístup aktivních i zotavujících se uživatelů drog včetně
alkoholu nejen k přechodnému a azylovému bydlení poskytovanému v rámci sociálních
Popis
služeb, ale také ke standardnímu bydlení u soukromých pronajímatelů a sociálnímu
bydlení poskytovaného městem. Přechodné bydlení poskytované sociálními službami
bude zároveň fungovat jako mezistupeň, na základě kterého budou klienti následně
přecházet do standardní formy bydlení. Sociální služby budou poskytovat intenzivní
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podporu nejen v nalezení, ale také v udržení bydlení a zvyšování jeho kvality.
V přístupu k bydlení budou upřednostňovány osoby s mnohočetnými potřebami (např.
osoby s duševním onemocněním, pečující o děti, osoby s postižením), u kterých může
standardní bydlení s intenzivní podporou pomoci předejít opakovaným návratům do
pobytových sociálních služeb a hospitalizacím ve zdravotnických zařízeních.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, NNO poskytující služby pro uživatele drog včetně alkoholu a lidi bez domova
subjekty
Aktivity

1.2.1

Podpora vytvoření koncepčního přístupu k bydlení stárnoucích uživatelů drog
a závislých s potřebou doprovodné služby.

0 tis. Kč
Odhad
Další zdroje: MPSV projekty, evropské projekty, RVKPP, JMK
nákladů
města Pozn.: Náklady na realizaci aktivity 1.2.1 jsou součástí nákladů opatření 8.2. Aktivita
1.2.2 nebude v roce 2018 realizována.

Strategický
cíl 2

Okamžitá pomoc a komplexní podpora směřující k zotavení

Opatření 2.1

Fungování specializovaného multidisciplinárního týmu zajišťujícího
okamžitou pomoc v krizi s možností detoxifikace v různých formách

zejména

V případě krize spojené s užíváním drog nebo závislostí nemá člověk v Brně zpravidla
možnost dostat se k okamžité účinné specializované pomoci. V Brně vznikne pro tyto
účely multidisciplinární tým schopný pracovat jak ambulantní, tak terénní formou,
Popis který zároveň bude moci zajistit akutní přijetí do lůžkového zařízení. Tým bude
pracovat formou case managementu, to znamená, že nebude poskytovat pouze krizovou
okamžitou pomoc, ale bude usilovat o kontinuální práci s daným člověkem a jeho širší
sociální sítí směřující k zotavení.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB, Psychiatrická klinika FN Brno, NNO poskytující služby pro uživatele drog
subjekty včetně alkoholu, Spolek Narativ
2.1.1
Aktivity 2.1.2
2.1.3

Vytvoření koncepce fungování týmu.
Zajištění financování pro pilotní rozjezd týmu.
Vytvoření plánu pravidelného a udržitelného financování.

Aktivita 2.1.1 je již naplňována projektem „Příprava komunitního týmu zajišťujícího
okamžitou pomoc v krizi směřující k detoxifikaci a zotavení“ Spolku Narativ z.s., který
byl z rozpočtu SMB v rámci dotací na projekty protidrogové politiky podpořen v roce
2017. Z výstupů přípravného projektu vyplývá, že aktivity opatření 2.1 (nepočítaje
Odhad aktivitu 2.1.1) je možné realizovat prostřednictvím jedné z variant financování činnosti
nákladů multidisciplinárního týmu:
města
a) varianta 1 – realizace pilotního projektu MZ ČR v rámci reformy psychiatrické
péče cíleného na osoby s poruchami souvisejícími s užíváním NL;
harmonogram projektu předpokládá vyhlášení výzev pro realizátory v termínu
IV. čtvrtletí roku 2017; aktuálně probíhají jednání o zapojení konkrétních
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brněnských organizací do projektu; v případě realizace pilotního projektu MZ
ČR na území města Brna budou na přípravu a zahájení provozu týmu ze zdrojů
MZ ČR alokovány prostředky v předpokládané výši 10.500 tis. Kč.
b) varianta 2 – vznik týmu v rámci stávajících sociálních služeb a navázání úzké
spolupráce s lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde by bylo možné umístit
bez dlouhých prodlev klienty a kde by pracovníci týmu měli možnost s nimi
nadále pracovat; v tomto případě by financování týmu i podpora spolupráce se
zdravotnickým zařízením byly řešeny ze stávajících zdrojů (využití stávajících
prostředků protidrogové politiky SMB vyčleněných na projekty zdravotnických
služeb; otevřenost ke spolupráci v rámci popsaných proměn systému ze strany
spolupracujících subjektů, tj. FN Brno a PN Brno deklarována).
Další zdroje: MZ, RVKPP, zdravotnická zařízení, NNO, komerční subjekty/soukromá
zařízení, JMK
Opatření 2.2

Zřízení specializované telefonické a internetové krizové linky
s multidisciplinárním týmem pracujícím formou case managementu

provázané

Osoby, které se dostanou do krize v souvislosti s užíváním drog a závislostí, potřebují
často okamžitý kontakt s někým, kdo dobře zná tuto problematiku. Někdy je
telefonický kontakt spojený s předáním informací dostačující, jindy je zapotřebí
provázat volajícího/píšícího s okamžitou odbornou péčí. Linka tedy bude obsluhována
Popis
odborníky specializovaného týmu (v případě realizace opatření 2.1 se počítá s využitím
multidisciplinárního týmu projektu), kteří budou dobře obeznámeni s krizovým
poradenstvím, se sítí služeb v Brně, a také budou schopni sami zajistit rychlou odezvu
týmu na krizovou situaci.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB, Psychiatrická klinika FN Brno, NNO poskytující služby pro uživatele drog
subjekty včetně alkoholu, Spolek Narativ
Aktivity 2.2.1

Vytvoření návrhu koncepce linky a jeho projednání s relevantními aktéry.

0 tis. Kč
Odhad
Pozn.: Náklady na realizaci aktivity 2.2.1 jsou součástí nákladů opatření 8.2. Aktivity
nákladů
2.2.2 a 2.2.3 nebudou v roce 2018 realizovány.
města
Další zdroje: MZ, zdravotní pojišťovny, RVKPP, JMK

Strategický
cíl 3

Specializovaná nízkoprahová péče

Opatření 3.1

Zvýšení dostupnosti specializovaných nízkoprahových služeb

Opatření spočívá především v rozšíření dostupnosti již existujících nízkoprahových
programů, a to zejména v exponovaných časech (zejm. dny pracovního volna) a na
exponovaných místech. Těmi jsou myšlena taková místa ve městě, kde dochází ke
Popis kumulaci mnoha jevů souvisejících s narušováním veřejného pořádku (např. prostor a
okolí hlavního nádraží). Terénní a kontaktní práce na těchto místech bude vycházet
z ekologické perspektivy, v které cílová skupina nehraje primární roli, ale pracovníci se
zaměřují na práci s problematickým místem jako takovým. Podstatná je snaha
o propojení různých služeb a o spolupráci s dalšími subjekty (policejní složky,
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provozovatelé přilehlých obchodů, služeb či institucí) s cílem snížit výskyt narušování
veřejného pořádku a zároveň konstruktivně řešit jeho příčiny. Terénní pracovníci
kontaktují lidi, kteří se na daném místě vyskytují a mohou být ohroženi sociálním
vyloučením a bezdomovectvím (často se jedná o uživatele alkoholu, nelegálních drog
nebo hráče hazardních her), ale také ostatní osoby a služby vyskytující se v daném
prostoru. K naplňování uvedených aktivit, především pak pro zajištění služeb ve skryté
populaci problémových uživatelů drog nebo předávání peer-to-peer pomoci, je počítáno
se zapojováním lidí se zkušeností.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB, NNO poskytující služby pro uživatele drog včetně alkoholu, lidé se závislostní
subjekty zkušeností
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Aktivity
3.1.4

3.1.5

Zajištění dostupnosti nízkoprahového programu pro problémové uživatele drog
ve dnech pracovního volna.
Zvýšení kapacity a prostoru pro kontaktní práci.
Terénní práce na exponovaných místech s cílem snižování míry narušování
veřejného pořádku (zejm. oblast hlavního nádraží) ve spolupráci s ostatními
relevantními subjekty – v souladu s aktivitou 3.1.4.
Zajištění terénní a kontaktní práce s uživateli návykových látek a hráči
hazardních her a spolupráce s nízkoprahovými službami pro osoby bez přístřeší
– v souladu s aktivitou 3.1.3.
Vytvoření koncepce začlenění peer-pracovníků do praxe nízkoprahových
programů.

1 400 tis. Kč – z toho:
• 3.1.1 – cca 100 až 300 tis. Kč dle výběru varianty řešení
• 3.1.2 – 2x 1,0 úvazek terénní a kontaktní práce
• 3.1.3 – 3x 1,0 úvazek terénní a kontaktní práce
Odhad
• 3.1.4 – 2x 1,0 úvazek kontaktní práce + 3x 1,0 úvazek terénní práce
nákladů
• 3.1.5 – 2x 0,5 úvazku peer-pracovník
města Další zdroje: RVKPP, MZ, MPSV, JMK
Pozn.: Aktivitu 3.1.1 lze realizovat více, finančně odlišně náročnými způsoby
(prostřednictvím rozšíření pracovních úvazků kontaktního centra, nákupem a instalací
výdejního automatu nebo v rámci provozu nonstop lékáren). Odhad nákladů na
pracovní úvazky je koncipován jako úhrada 20% spoluúčasti ze strany SMB.
Opatření 3.2

Specializovaná péče pro skupiny uživatelů drog se zvýšeným rizikem stigmatizace
nebo s mnohočetnými potřebami

Opatření usiluje především o zajištění specializované péče pro aktivní uživatele drog
včetně alkoholu se zvýšeným rizikem stigmatizace a ohrožené zvýšenými zdravotními
riziky přímo v nízkoprahových službách. Opatření 3.2 tedy navazuje na opatření
Popis strategického cíle 1, které řeší zajištění nestigmatizované péče ve standardních
institucích. Kromě toho jde také o důraz na práci s osobami po propuštění z věznic či
jiných institucí, s migranty a lidmi z etnických menšin, kteří se často nachází mimo
standardní instituce nebo služby i díky kulturním nebo jazykovým bariérám.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB, NNO poskytující služby pro uživatele drog včetně alkoholu (lidi bez domova
subjekty a osoby pracující v sexbyznyse), lékaři – specialisté, Probační a mediační služba
Aktivity 3.2.4

Spolupráce romských a drogových terénních služeb na zvýšení povědomí
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o nízkoprahových službách a možnostech spolupráce s podporou zapojení peer
pracovníků.
100 tis. Kč – z toho:
Odhad
• 3.2.4 – 2x 0,5 úvazku terénní a kontaktní práce
nákladů Zdroje: MZ, RVKPP, JMK, MPSV
města Pozn.: Odhad nákladů na pracovní úvazky je koncipován jako úhrada 20% spoluúčasti
ze strany SMB. Ostatní aktivity nebudou v roce 2018 realizovány.

Strategický
cíl 4

Kvalitní prevence a včasné řešení problému s užíváním drog a závislostí
u dětí a mladistvých

Opatření 4.1

Informovanost v otázkách drog a závislostí ve školách: sjednocení a zvýšení kvality

Informace o drogách, závislostech a síti pomoci v této oblasti se výrazně liší jednak
mezi jednotlivými školami a školskými zařízeními, a jednak mezi třemi hlavními
skupinami, kterých se školství týká: pracovníky ve školství, rodiči a dětmi. Obsahem
tohoto opatření je v první řadě soulad mezi odborníky na zdrojích informací, které jsou
Popis
ověřené a odpovídají současnému vědeckému poznání, a dále potom vytvoření
vhodných a účinných způsobů, jak tyto informace předávat všem třem skupinám ve
všech brněnských základních a středních školách a ve školských zařízeních tak, aby je
tyto skupiny přijaly a rozuměly jim.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, PPP Brno, pracoviště Sládkova, školská zařízení
subjekty
Aktivity 4.1.2

Pravidelně aktualizovaná a přehledná Mapa pomoci v Brně.

0 tis. Kč
Odhad
Další zdroje: MŠMT, RVKPP, JMK
nákladů
města Pozn.: V roce 2018 bude realizována aktivita 4.1.2, náklady na jejíž realizaci jsou
součástí opatření 8.2.
Opatření 4.2

Fungující komplexní systém včasné intervence v případě problémů s drogami
a závislostmi
Problémy s drogami a závislostmi u dětí jsou rozpoznávány často pozdě, a i v případě
jejich včasného rozpoznání neexistuje systém, který by dokázal účinně a flexibilně
zareagovat, tak aby byl problém řešen i v případě, kdy se jej nedaří zvládnout v rámci
dané rodiny.
Toto opatření bude zahrnovat:

Popis

a) praktické nácviky pro děti a učitele, které usnadní vhodnou a včasnou nabídku
pomoci pro toho, kdo ji potřebuje,
b) přípravu specializovaného výjezdního týmu, který zrychlí řešení problémů na
úrovni dítě – škola – rodina – další zařízení,
c) podporu vytvoření okamžité a komplexní pomoci pro děti v akutním ohrožení,
ve spolupráci se školskými i zdravotními zařízeními, především s Dětskou
nemocnicí FN Brno.

Termín 31. 12. 2018
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Participující SMB, Dětská nemocnice FN Brno, NNO poskytující příslušné služby (Společnost
subjekty Podané ruce, Ratolest Brno), PPP Brno, pracoviště Sládkova, Spolek Narativ
4.2.1
Aktivity 4.2.2

Pořádání workshopů s praktickými nácviky pro učitele a žáky s lidmi z praxe.
Zapojení odborníků do jednání a pracovních skupin ohledně systému okamžité
pomoci pro děti v akutním ohrožení.

0 tis. Kč
Odhad Další zdroje: MŠMT (aktivita 4.2.1), RVKPP, JMK
nákladů Pozn.: Realizace aktivity 4.2.1 bude financována z externích zdrojů (MŠMT). Náklady
města na realizaci aktivity 4.2.2 jsou součástí aktuálně připravovaného projektu, nevyžaduje
další podporu. Aktivita 4.2.3. nebude v roce 2018 realizována.

Strategický
cíl 5

Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké

Opatření 5.1

Krizová telefonická a internetová poradna pro rodinu a blízké přímo provázaná
s terapeutickou podporou

Pro rodinné příslušníky a blízké uživatelů drog a závislých není v současnosti snadné se
orientovat v nabídce pomoci, a pokud se už k pomoci dostanou, je spíše jednorázová
a nereflektuje jejich potřeby. Rodinní příslušníci a blízcí závislých jsou přitom často ti,
kdo hledají pomoc jako první a potřebují se nejen zorientovat v nabídce pomoci pro
závislé, ale měli by se také dozvědět o možnostech podpory pro sebe. K tomu potřebují
Popis
kontakt s odborníky, kteří budou schopni jim jednak podat aktuální informace
o možnostech pomoci, a jednak je podpořit ve vyhledání terapeutické podpory pro je
samotné. V tomto ohledu by bylo výhodné, aby existovala telefonická linka přímo
určená rodinným příslušníkům a blízkým, na které by se mohli přímo objednat
k terapeutické konzultaci.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, NNO poskytující příslušné služby, zdravotnická zařízení
subjekty
Aktivity 5.1.1

Příprava koncepce finančního a personální zajištění krizové linky.

0 tis. Kč
Odhad Další zdroje: MZ, RVKPP, JMK
nákladů Pozn.: V r. 2018 bude provedena rešerše dotačních titulů umožňujících financování
města těchto aktivit. Zkušební zřízení linky pro rodiče a blízké svázané s terapeutickým
centrem je odhadováno realizovat v r. 2019 (včetně informační kampaně pro veřejnost).
Opatření 5.2

Rozšíření zaměření specializovaných služeb na práci s celými rodinami, rodinnými
příslušníky a blízkými závislých

Stávající nabídka služeb v oblasti drog a závislostí je zpravidla orientována
individuálně a zaměřuje se na samotné uživatele drog a závislé. Toto opatření směřuje
k obohacení zaměření (nabídky služeb) jednak o rodinné příslušníky závislých a jednak
Popis o práci s celými rodinami. Organizace poskytující specializované služby budou
motivovány k tomu, aby víc pracovali s rodinnými příslušníky a rodinami a tím pádem,
aby pracovníci v přímé péči byli čím dál více vzdělávání v oblasti práce s rodinou
a rodinné terapie.
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Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, NNO poskytující příslušné služby, zdravotnická zařízení, AlAnon
subjekty
5.2.1
Aktivity

5.2.2

Vytvoření nabídky specializované pomoci pro rodiny a rodinné příslušníky
zasažené drogami a závislostí.
Srozumitelné informování široké veřejnosti o možnostech pomoci a podpory
pro rodiny a rodinné příslušníky.

0 tis. Kč
Odhad
nákladů Pozn.: Při realizaci aktivity 5.2.1 je počítáno s využitím stávajících služeb
a dotačních titulů. Informační kampaň, s níž počítá aktivita 5.2.2, nebude v roce 2018
města
realizována.

Strategický
cíl 6

Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog

Opatření 6.1

Podpora aktivit vedoucích k prevenci ohrožení zdraví a bezpečnosti v důsledku užití
drog v prostředí zábavy a nočního života

Prostředí nočního života představuje kontext, kde dochází tradičně ke zvýšenému
užívání legálních i nelegálních drog. Objevují se zde často prvouživatelé a ohrožená
mládež, kombinují se rizika vzniklá užitím drog a nevhodného prostředí konkrétního
klubu nebo akce. Z okolních zemí k nám v posledních letech a měsících přichází
varování před rizikovými tzv. novými psychoaktivními substancemi. Naplněním tohoto
opatření město Brno přispěje ke snížení popsaných rizik v oblasti nočního života
a rekreačního užívání, a to jak mezi samotnými uživateli, tak v rámci širší brněnské
veřejnosti. Cílem je přijmout funkční model prevence v oblasti zábavy a nočního života,
který nejlépe odpovídá potřebám vzešlým z Analýzy (MMB, 2017), a provázat jej nebo
jeho části s dotačními tituly, které se udělují v sociální, zdravotní nebo kulturní oblasti.
Popis
V důsledku nárůstu výskytu nových syntetických substancí, kolísavé kvality samotných
psychoaktivních látek a kontinuálnímu výskytu prvouživatelů na této scéně by mělo
dojít k zavedení účinné kontaktní práce s účastníky nočního života na vybraných
akcích. Jako specificky důležitá se jeví kontaktní práce založená na poskytování
ověřených informací o účincích a rizicích substancí (tzv. testování obsahu substancí),
která je považována za jeden z nejúčinnějších způsobů kontaktování skryté populace
rekreačních uživatelů nebo prvouživatelů a přímého ovlivnění jejich rizikového
chování. Město si zachová roli koordinačního orgánu mezi jednotlivými aktéry, včetně
zřízení akční skupiny, která bude schopna reagovat na akutní problémy související
s nočním životem nebo související s narušováním veřejného pořádku.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB (OSP, OK, OZ), vybrané kluby ve městě Brně, Městská policie, NNO poskytující
subjekty příslušné služby (Společnost Podané ruce), svépomocné iniciativy
6.1.1
Aktivity

6.1.2
6.1.3

Seznam a prioritizace opatření vzájemně provázaných a vedoucích ke snižování
popsaných rizikových fenoménů (možnost využití modelů typu „Safer party“
nebo „Hard and smart“).
Provázání opatření (definovaných v rámci aktivity 6.1.1) s dotační politikou
města (zejm. dotačními tituly v oblasti kulturní, zdravotní a sociální).
Vzdělávání ne-profesionálů v oblasti prevence a snižování rizik (např. personál
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6.1.4

6.1.5

klubů, represivní složky, ochranka apod.).
Vytvoření akční skupiny s relevantními aktéry (poskytovatelé služeb, zástupci
nočního života, represivní složky), která bude schopna operativně a součinně
řešit akutní problémy (např. výskyt substance s rizikovým obsahem; časté
konflikty na konkrétním místě nočního života).
Zavedení účinné kontaktní práce v oblasti nočního života založené na
poskytování ověřených informací o účincích a rizicích substancí (především
pak testování obsahu potenciálně rizikových substancí).

400 tis. Kč – z toho:

Odhad
nákladů
města

Opatření 6.2

•
•
•

6.1.3 – specializované preventivní kurzy, lektorská činnost (50 tis. Kč)
6.1.4 – nemá specifické náklady
6.1.5 – 2x 1,0 úvazek specializované kontaktní a terénní práce, 3x 0,5 úvazku
specializované terénní práce

Další zdroje: RVKPP, MŠMT, MK, JMK
Pozn.: Náklady na realizaci konkrétních opatření plynoucích z aktivity 6.1.1 závisí na
formě realizace a typu spolupráce a předpokládá se využití zdrojů mimo SMB.
Realizace aktivity 6.1.2 s sebou nenese specifické náklady.
Podpora kulturního rozvoje klubů se zohledněním principu snižování rizik

Opatření 6.2 rozšiřuje opatření 6.1 a specificky se zaměřuje na podporu klubů
a kulturních akcí v zavádění principů snižování rizik plynoucích z užívání drog
v prostředí nočního života. Cílem je zejména funkční zahrnutí principů snižování rizik
do podmínek pro udělování dotací v kulturní a klubové oblasti. Zavedení principů
Popis snižování rizik do dotačních výzev by přitom nemělo být represivním, ale spíše
motivačním opatřením tak, aby zejména takové kluby a kulturní akce, kde dochází
k největší kumulaci rizik, mohly za dodržení podmínek na dotace dosáhnout. To by
mělo být také provázáno s certifikátem bezpečnějšího nočního klubu, který bude město
ve spolupráci s některou z NNO udělovat.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, vybrané kluby a kulturní akce ve městě Brně, NNO poskytující příslušné služby
subjekty
6.2.1
Aktivity
6.2.2
6.2.3

Úprava podmínek pro udělování dotací na jednorázové kulturní akce
i dlouhodobý provoz klubů s kulturním obsahem, respektující principy
snižování rizik.
Úzká spolupráce vybraných klubů na akční skupině nočního života.
Zavedení certifikátu bezpečného nočního klubu (s podporou/záštitou města).

Odhad 0 tis. Kč
nákladů Nemá specifické náklady. V rámci dotačních titulů mohou vzniknout cílené dotace pro
města kluby v návaznosti na opatření 6.1.
Strategický
cíl 7

Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu

Opatření 7.1

Koncepce regulace HH jako výsledek odborného dialogu na městské, krajské i národní
úrovni

Opatření se zaměřuje především na zakotvení regulace gamblingu do městských
Popis strategických dokumentů v oblasti drog a závislostí a vytvoření širšího odborného
a politického konsensu, v oblasti regulace hazardního trhu a tím i stanovení
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dlouhodobého závazku. V následujícím období tak bude probíhat dialog mezi
městským, krajským a národním protidrogovým koordinátorem o možném propojení
lokálních regulativních politik vedený snahou o vytvoření takových politik, které budou
vzájemně provázané. Regulativní opatření budou nadále doplněna o monitoring
a včasné reakce na výskyt nelegálních provozoven.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, RVKPP, JMK, Policie ČR, Celní úřad, NNO, provozovatelé, hráči
subjekty
7.1.1
Aktivity 7.1.2

Regulace gamblingu se stane součástí městské strategie v oblasti drog
a závislostí.
Rozvoj dialogu a spolupráce na příští strategii, která bude v oblasti regulace
propojena s krajskou drogovou strategií a politikami jednotlivých samospráv
v okolí Brna.

Odhad 0 tis. Kč
nákladů Pozn.: Aktivity 7.1.1 a 7.1.2 nepřinášejí specifické náklady vyjma spolupráce s experty
města Městského koordinačního týmu pro oblast drog a závislostí (zahrnuty v opatření 8.2)
Opatření 7.2

Podpora léčebných a sociálních programů pro hráče a rodiny zejména ze sociálně
a ekonomicky znevýhodněného prostředí

Opatření doplňuje již existující funkční programy v oblasti prevence a léčby gamblingu
a zaměřuje se na nejrizikovější část hráčské populace, tedy hráče ze sociálně
a ekonomicky znevýhodněného prostředí, u nichž jsou dopady, zejména díky
nedostatku zdrojů a informací, mnohem větší než u běžné populace. V následujícím
Popis
období budou podpořeny takové programy, které doplní stávající služby o nabídku
podpůrných, preventivních a osvětových aktivit v těchto znevýhodněných skupinách.
Zcela specifickou a účinnou roli při pokrytí těchto mezer v současném systému pomoci
mohou hrát svépomocné skupiny.
Termín průběžně po celé období platnosti AP
Participující SMB, NNO poskytující příslušné služby a jiní poskytovatelé služeb, svépomocné
subjekty skupiny
7.2.1
7.2.2
Aktivity

7.2.3
7.2.4

Zvýšení informovanosti o možnostech odborné pomoci v této skupině.
Podpora sociální práce s rodinami hráčů a provázaností mezi jednotlivými
službami v oblasti pomoci hráčům a jejich rodinám.
Primární prevence mezi sociálně a ekonomicky znevýhodněnými skupinami
obyvatel.
Podpora svépomocných programů v oblasti prevence gamblingu.

450 tis. Kč – z toho:
• 7.2.1 – viz pozn.
• 7.2.2 – 2x 1,0 úvazek odborné sociální poradenství (asertiv. case management)
Odhad
se zaměřením na problematiku hazardního hraní
nákladů
• 7.2.3 – 2x 1,0 úvazek sociální a kontaktní práce (preventista)
města
• 7.2.4 – podpora při organizaci svépomocných skupin (50 tis. Kč)
Další zdroje: MPSV, RVKPP, JMK
Pozn.: Realizace aktivity 7.2.1 součástí nákladů opatření 8.2. Odhad nákladů na
pracovní úvazky je koncipován jako úhrada 20% spoluúčasti ze strany SMB.
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Opatření 7.3

Prevence online a kurzového sázení

Opatření specificky vychází ze zjištění, že přibývá problémových hráčů v oblasti
kurzových a zejména internetových sázek, a také, že větší riziko se objevuje zejména
u vrcholových sportovců a lidí ze sportovního prostředí. Jelikož je tento typ hazardu
Popis
regulován na národní úrovni, město Brno se bude snažit přispět k prevenci rozvoje
problémového sázení, jak podporou nabídky pomoci, tak zvyšováním informovanosti
nebo regulací reklamy ve městě.
Termín průběžně po celé období platnosti AP
Participující
SMB, NNO poskytující příslušné služby
subjekty
7.3.1
Aktivity

7.3.2

Osvětová kampaň zaměřená na rizika kurzového sázení a zvyšování
informovanosti o možnostech odborného poradenství a pomoci.
Přijetí preventivních opatření v oblasti kurzového sázení, zejména pak nabídky
odborného poradenství.

250 tis. Kč – z toho:
• 7.3.1 – viz pozn.
• 7.3.2 – 1x 1,0 úvazek specializované poradenství + specializované vzdělávací
Odhad
kurzy (50 tis. Kč)
nákladů
Další
zdroje:
RVKPP, MZ, MŠMT, JMK
města
Pozn.: Odhad nákladů na realizaci kampaně aktivity 7.3.1 představuje částku 100 tis.
Kč (reálné náklady se budou odvíjet od zvolené formy a způsobu realizace). Odhad
nákladů na pracovní úvazek je koncipován jako úhrada 20% spoluúčasti ze strany SMB.

Strategický
cíl 8

Koordinace, informovanost a provázanost

Opatření 8.1

Podpora provázanosti jednotlivých služeb a srozumitelné a racionální informování
veřejnosti o rizicích závislostí a možnostech pomoci

Zdravotní, sociální a další návazné služby pro uživatele drog a závislé jsou
organizované v rámci různých subjektů, jejichž provázanost není dostatečná. Zvýšení
vzájemné spolupráce a důraz na multiprofesní a mezioborovou spolupráci je nezbytnou
podmínkou pro efektivitu jak z pohledu příjemců a poskytovatelů těchto služeb, tak
těch, kteří služby finančně zajišťují. Stávající systém trpí současně nedostatečnou
informovaností obecné veřejnosti o drogách a závislostech a vytváří se tak podmínky
Popis pro stigmatizaci určitých skupin uživatelů návykových látek a šíření mýtů. Je proto
žádoucí zaměřit se na odbornou mediální osvětu přinášející veřejnosti racionální
a vědecké poznatky o legálních i nelegálních drogách, látkových i nelátkových
závislostech a jejich dopadech. Tato osvěta by měla mimo jiné doprovázet a vysvětlovat
implementaci Strategie. Dále by měla být pozornost věnována zvýšení informovanosti
občanů o ověřených možnostech účinné pomoci a pravidelné komunikaci
zainteresovaných osob s veřejností.
Termín 31. 12. 2018
Participující SMB (Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí) ve spolupráci
subjekty s vybranými subjekty (NNO, zdravotnická a školská zařízení, soukromé subjekty)
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8.1.1

Aktivity

8.1.2

8.1.3

Vytvoření strukturovaného a snadno dostupného přehledu nabízených služeb
a aktivit, který bude založen na reálných datech a v čase pravidelně
aktualizován.
Příprava destigmatizačních kampaní tematicky koncipovaných pro konkrétní
cílové skupiny (obecná veřejnost, ohrožená školní mládež, střední a vyšší
zdravotnický personál, pedagogičtí pracovníci aj.).
Vytvoření konceptu informačního a komunikačního kontaktního bodu a jeho
včlenění do systému pomoci.

200 tis. Kč
Odhad Pozn.: Částka představuje odhad nákladů na vytvoření přehledu služeb a aktivit a
nákladů přípravu destigmatizační kampaně (reálné náklady se budou odvíjet od zvolené formy
kampaní a vybraných dodavatelů a technického zabezpečení aplikace). Část nákladů na
města
realizaci opatření 8.1 bude pokryta v rámci nákladů opatření 8.2 (aktivity realizované
Městským koordinačním týmem pro oblast drog a závislostí).
Opatření 8.2

Koordinovaná spolupráce odborníků reprezentující mezioborový a mezisektorový
přístup včetně zapojení lidí s žitou zkušeností

Tím, že realizace politiky v oblasti drog a závislostí vyžaduje mezioborový
a multisektorový přístup, je nezbytná také poučená a koordinovaná spolupráce těch,
kteří disponují rozhodovacími pravomocemi. Jinými slovy, aby implementace
navržených opatření mohla být úspěšná, je třeba podpořit vznik mezisektorového
a mezioborového poradního orgánu města pro politiku v oblasti drog a závislostí, který
shromáždí dostatečně reprezentativní zastoupení odborníků z jednotlivých oblastí
Popis
drogové problematiky s využitím jejich odborného vybavení a zkušeností z praxe.
Současně pro potřeby účinné implementace vybraných opatření a aktivit je nezbytné
zajištění specifické koordinační a koncepční práce odborné pracovní skupiny,
Městského koordinačního týmu pro oblast drog a závislostí, v podobě expertní
poradenství pro oblast epidemiologie a výzkumu, oblast služeb pro uživatele a závislé
a oblast drogové politiky po celé implementační období.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB (Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí)
subjekty
8.2.1
Aktivity 8.2.2
8.2.3

Návrh personálního složení a koncepce fungování poradního orgánu Rady
města Brna se zaměřením na problematiku drog a závislostí.
Příprava statutu a jednacího řádu, zahájení činnosti poradního orgánu.
Zajištění fungování Městského koordinačního týmu pro oblast drog a závislostí
po období 2018-2019.

180 tis. Kč
Odhad
nákladů Pozn.: Položka představuje roční náklady na odměny pro externí členy Městského
koordinačního týmu (částka zahrnuje také náklady na opatření 8.1 a 9.1 a aktivity 4.1.2,
města
4.2.3, 7.1.1, 7.1.2). Aktivity 8.2.1 a 8.2.2 budou hrazeny ze stávajících interních zdrojů.

Strategický
cíl 9

Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí

Opatření 9.1

Pravidelný monitoring a evaluace situace v oblasti užívání drog, gamblingu a závislostí
ve městě
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Pravidelný monitoring a výzkum situace se zaměří zejména na sekundární analýzu dat
souvisejících s oblastí užívání drog, gamblingu a závislostí na území města Brna.
Popis Zároveň bude s aktéry této sítě vyjednáno, jaká data budou sbírána, a v jaké formě.
Sekundární analýza dat bude sledovat vývojové trendy ve městě a zároveň bude
zdrojem pro evaluaci městské drogové strategie.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, NNO, Policie ČR, zdravotnická zařízení, sociální služby
subjekty
9.1.1
9.1.2
Aktivity
9.1.3

Identifikování klíčových spolupracujících subjektů pro rutinní monitoring.
Stanovení kritérií a klíčových indikátorů pro sběr dat od spolupracuj. subjektů.
Průběžná evaluace těchto dat a zveřejnění každoročního přehledu klíčových
indikátorů.

Odhad 0 tis. Kč
nákladů Náklady na realizaci opatření 9.1 budou pokryty v rámci nákladů opatření 8.2 (aktivity
města realizované Městským koordinačním týmem pro oblast drog a závislostí).
Opatření 9.2

Výzkumná činnost zaměřená na specifická témata a problémy v oblasti drog, gamblingu
a závislostí ve městě Brně

Toto opatření se zaměřuje především na zjištění dat, která nejsou standardně dostupná
a/nebo sledovaná klíčovými partnery. Jedná se například o oblasti jako zjištění počtu
problémových uživatelů drog v Brně, výzkum zaměřený na užívání drog u dětí,
Popis zejména v sociálně vyloučené lokalitě, nebo zajištění pomoci dětem a rodinám
s problémem závislosti. Další témata mohou přitom vyplynout z potřeby reagovat na
aktuální situaci ve městě. Součástí je také sledování mezinárodních trendů v oblasti
drog a léčby závislostí.
Termín 31. 12. 2018
Participující
SMB, výzkumné společnosti
subjekty
9.2.1
Aktivity

9.2.2

Výzkumná podpora vznikajících opatření v oblasti pomoci dětem a jejich
rodinám s problémem závislosti.
Provedení seroprevalenční studie a odhad problémového užívání drog pomocí
metody RDS.

310 tis. Kč z toho:
Odhad
• 9.2.1 – 160 tis
nákladů
• 9.2.2 – 150 tis.
města Další zdroje: RVKPP
Pozn.: Aktivity 9.2.3 a 9.2.4 nebudou v roce 2018 realizovány.
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Hodnocení a plnění Akčního plánu za období 2018-2019

5.

Monitoring a evaluaci jednotlivých opatření a aktivit Akčního plánu bude zajišťovat Koordinační
centrum prevence Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, konkrétně protidrogový koordinátor
ve spolupráci s Městským koordinačním týmem pro oblast drog a závislostí.
Implementace „Akčního plánu Strategie politiky města Brna v oblasti drog a závislostí na období
2018-2019“ bude maximálně využívat existující organizační struktury, institucionálního rámce
a dlouhodobé fungující spolupráce v rámci sítě realizátorů poskytovaných služeb.
Funkci garanta Strategie a Akčního plánu přebírá oddělení Koordinační centrum prevence Odboru
sociální péče MMB, které je zodpovědné za plnění aktivit jednotlivých opatření, včetně
vyhodnocování a monitoringu. Při plnění definovaných aktivit se předpokládá spolupráce s externími
subjekty, organizacemi a institucemi, jež zaujmou roli realizátorů aktivit prostřednictvím dotačních
titulů z rozpočtu města, popř. jiných zdrojů.
Funkci výkonného koordinátora monitorovacích a hodnotících aktivit zastává protidrogový
koordinátor Koordinačního centra prevence Odboru sociální péče MMB.
Před zahájením platnosti „Akčního plánu Strategie politiky města Brna v oblasti drog a závislostí
na období 2018-2019“ protidrogový koordinátor MMB ve spolupráci s Městským koordinačním
týmem pro oblast drog a závislostí stanoví:
1.

kritéria úspěšnosti implementace Strategie

2.

metody pravidelné evaluace implementace Strategie

Vedle průběžného monitoringu a hodnocení plnění jednotlivých aktivit, respektive opatření bude
zpracována Informativní zpráva o průběhu realizace Akčního plánu Strategie politiky města Brna
v oblasti drog a závislostí za období 2018-2019, která bude předložena Radě města Brna.
Tato informativní zpráva bude obsahovat zejména:
-

informace o realizaci jednotlivých opatření a dílčích projektů

-

zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace

-

podněty k tvorbě navazujícího Akčního plánu Strategie (na období 2020-2021)

V případě potřeby aktualizace bude dokument znovu podroben procesu schválení příslušnými
orgány města a poté zveřejněn na internetových stránkách města.
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Použité zkratky
AP

akční plán

FN Brno

Fakultní nemocnice Brno

HH

hazardní hraní

JMK

Jihomoravský kraj (Krajský úřad Jihomoravského kraje)

MK

Ministerstvo kultury ČR

MKTDZ

Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí

MMB

Magistrát města Brna

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

NL

návykové látky

NNO

nestátní neziskové organizace

OK

Odbor kultury

OSP

Odbor sociální péče

OZ

Odbor zdraví

PMS

Probační a mediační služba

PN Brno

Psychiatrická nemocnice Brno

PPP Brno

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

RDS

Respondent-Driven Sampling (metoda sběru dat ve „skryté“ populaci)

RVKPP

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

SMB

Statutární město Brno
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Strategická mapa politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021
Strategický
cíl 1

Strategický
cíl 2

Strategický
cíl 3

Strategický
cíl 4

Strategický
cíl 5

Strategický
cíl 6

Strategický
cíl 7

Strategický
cíl 8

Strategický
cíl 9

Nestigmatizující a kvalitní
zdravotní a
sociální péče

Okamžitá
pomoc a
komplexní
podpora
směřující k
zotavení

Specializovaná
nízkoprahová
péče

Kvalitní
prevence a
včasné
řešení závislost
í u dětí a
mladistvých

Dostupná
odborná
pomoc pro
rodinu a
blízké

Snížení rizik
v oblasti
nočního
života a
rekreačního
užívání drog

Koncepční
regulace
hazard. hraní
a podpora
prevence
gamblingu

Koordinace,
informovanost,
provázanost

Pravidelný
monitoring a
evaluace
v oblasti drog
a závislostí

Opatření 1.1.

Opatření 2.1

Opatření 3.1

Opatření 4.1

Opatření 5.1

Opatření 6.1

Opatření 7.1

Opatření 8.1

Opatření 9.1

Přístup
k nestigmatizující
zdravotní péči pro
aktivní a zotavující
se uživatele
návykových látek

Fungování
specializovaného
multidisciplinár.
týmu zajišťujícího
okamžitou pomoc
v krizi s možností
detoxifikace
v různých formách

Zvýšení
dostupnosti
specializovaných
nízkoprahových
služeb

Informovanost
v otázkách drog a
závislostí ve
školách:
sjednocení a
zvýšení kvality

Krizová
telefonická a
internetová
poradna pro
rodinu a blízké
přímo provázaná
s terapeutickou
podporou

Prevence
ohrožení zdraví
a bezpečnosti
v důsledku
užití drog
v prostředí
zábavy a
nočního života

Koncepce
regulace HH
jako výsledek
odborného
dialogu na
městské, krajské
i národní úrovni

Provázanost
jednotlivých
služeb a
informování
veřejnosti o
rizicích závislostí
a možnostech
pomoci

Pravidelný
monitoring a
evaluace situace
v oblasti užívání
drog, gamblingu
a závislostí ve
městě

Opatření 1.2

Opatření 2.2

Opatření 3.2

Opatření 4.2

Opatření 5.2

Opatření 6.2

Opatření 7.2

Opatření 8.2

Opatření 9.2

Přístup
k nízkoprahovému,
azylovému,
přechodnému a
standardnímu
bydlení pro
uživatele
návykových látek

Zřízení specializ.
telefonické a
internetové krizové
linky provázané
s multidisciplinár.
týmem pracujícím
formou case
managementu

Specializovaná
péče pro skupiny
uživatelů drog se
zvýšeným rizikem
stigmatizace nebo
mnohočetnými
potřebami

Fungující
komplexní systém
včasné intervence
v případě
problémů
s drogami a
závislostmi

Rozšíření
zaměření
specializovaných
služeb na práci
s celými
rodinami a
blízkými
závislých

Podpora
kulturního
rozvoje klubů
se zohledněním
principu
snižování rizik

Podpora
léčebných a
sociálních
programů pro
hráče a rodiny
zejm. ze
znevýhodněného
prostředí

Koordinovaná
spolupráce
odborníků
reprezentující
mezioborový a
mezisektorový
přístup vč. lidí
s žitou zkušeností

Výzkumná
činnost
zaměřená na
témata a
problémy
v oblasti drog a
závislostí ve
městě

Opatření 7.3
Prevence online
a kurzového
sázení

Rada města Brna
5. 12. 2017
Usnesení:
Rada města Brna schválila Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog
a závislostí na období 2018-2021 na své schůzi č. R7/144 konané dne 5. 12. 2017.
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