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Úvod

Obvod Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem různorodý. Jižní část – Karlín a Libeň –
se bezprostředně dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak městské části na
severních hranicích města. Charakter obvodu je dán i tím, že vznikal jako část Prahy postupně.
Území městské části Praha 8 zahrnuje devět katastrálních území: 4 celá (Bohnice, Kobylisy,
Čimice, Karlín) a části dalších 5 (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov). Praha 8 je třetí
největší MČ dle počtu obyvatel a pátá co do rozlohy.
Drogová scéna vyskytující se na MČ Praha 8 se jeví jako poměrně roztříštěná, což je z určité
části dáno značnou územní rozlehlostí, díky níž nejsou uživatelé návykových látek
koncentrováni do jednoho místa a najdeme zde tudíž větší počet lokalit, které jsou uživatelsky
frekventované. Na Praze 8 se setkáváme s širokým věkovým spektrem klientů. Oproti jiným
MČ je na Praze 8 méně užíván Subutex a hlavní užívanou látkou je pervitin. Dále se zde
setkáváme s klienty metadonového programu a uživateli alkoholu. Na území MČ Praha 8 se
uživatelé ilegálních návykových látek vyskytují převážně v opuštěných oblastech MČ (bývalé
průmyslové areály, opuštěná staveniště, zahrádkářské kolonie, zátopové oblasti), v okolí
větších dopravních uzlů, obchodních center. Z pohledu Policie ČR, co se týká drogové scény,
v podstatě zůstává stejná jako v roce 2017. Nicméně byla zaznamenána v uplynulém roce ve
více případech výroba heroinu z tzv. makoviny. Touto výrobou, následnou distribucí a aplikací
této drogy se zabývají osoby dlouhodobě závislé na opiátech. Co by problematické lokality jsou
monitorovány Kobylisy, Libeň, Palmovka. Jako problematická se zejména v teplých měsících
jeví okolí Nemocnice na Bulovce, kde dochází k setkávání klientů metadonového programu
s uživateli alkoholu. Obecně byl na území Prahy 8 zaznamenán nárůst počtu lidí bez domova,
vyhledávající možnosti provizorního přespání.
Za tzv. otevřenou drogovou scénu Prahy 8 bývají označovány lokality stanice metra Florenc,
Rohanský ostrov, okolí metra Palmovka, Invalidovna, Kobylisy, okolí Bulovky, Bohnice,
Libeňský ostrov. V rámci působení na uzavřené drogové scéně bylo navštěvováno 8 bytů.
Stejně jako v minulých letech spolupracuje MČ Praha 8 v rámci monitoringu a HR službách
s TPSA Streeetwork Drop In a Progressive o.p.s., na území MČ Praha 8 působí terénní program
NO Biohazard a resocializační program Fixpoint. Vzhledem ke stálému výskytu injekčního
materiálu byl v srpnu 2016, v oblasti Těšnov ve spolupráci s Progressive o.p.s. naistalován
FIXPOINT kontejner. V průběhu roku 2017 proběhl na MČ Praha 8 speciální monitoring
programu Fixpoint, na základě výstupu monitoringu byly nainstalovány další dva kontejnery,
konkrétně do lokalit Palmovka a Bulovka. Vzhledem k počtu nálezů v kontejnerech (přes 200
ks), je plánováno další rozšíření instalace fixpoint kontejnerů.
Co se týče monitoringu mládeže, ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Vrtule na MČ Praha
8 probíhá terénní program (Program) v konkrétních lokalitách Ládví, Kobylisy, Bohnice. Kdy
průměrný věk cílové skupiny byl 15 let, celkem vyrovnaný poměr dívek a chlapců. U této CS
se vyskytuje pravidelné kouření cigaret, pití alkoholu na veřejnosti, pasívní trávení volného
času, poměrně časté konflikty s okolím i mezi sebou. U starší mládeže průměrný věk 18 let se
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často vyskytuje pravidelné užívání alkoholu a THC drog. V některých případech byl
zaznamenán dealering THC drog mezi vrstevníky. V rámci zajištění zázemí pro terénní
pracovníky byla ve spolupráci s MHMP zřízena a otevřena mobilní klubovna v Bohnicích,
která našla své využití jak v letních měsících (sportovní aktivity na blízkém hřišti) i v zimních
měsících kde největší atrakci představuje stolní fotbálek. (pořádání turnajů mezi
nízkoprahovými kluby mládeže). Spolupráce je plánována také pro další období s možným
rozšířením monitorovaného terénu v závislosti na aktuální situaci na MČ Praha 8 a kapacitní
možnosti.
Z pohledu Policie ČR je v užívání návykových látek v obecné populaci na Praze 8 stav
neměnný, primárně vedou jednoznačně stimulancia (konkrétně pervitin), mezi mládeží
marihuana, v zábavních podnicích a v rámci hudebních produkcí je to zejména MDMA neboli
extáze. V porovnání s předcházejícími lety je distribuce OPL v lokalitách Libeň, Palmovka,
Karlín stabilizována. K eliminaci výskytu pomohlo uzavření barů a non- stop heren MČ Praha
8, stejně tak zákroky a bezpečnostní opatření PČR v těchto rizikových lokalitách proti
pouličním dealerům. Pro další období je nadále plánována intenzivní spolupráce jak při řešení
krizových situací, tak v rámci multioborové spolupráce při řešení drogové problematiky.
V oblasti specifické primární prevence podporuje MČ Praha 8 školská zařízení poskytnutím
finančních prostředků na dlouhodobé kontinuální programy na všech ZŠ a SŠ, dále vzdělávání
pedagogů v rámci dané oblasti- certifikovanými subjekty. Ve spolupráci s Proxima Sociale,
o.p.s. probíhají v MŠ městské části Praha 8 certifikované programy Primární prevence. V roce
2017 byl pro ZŠ a SŠ schválen příspěvek na indikovanou selektivní prevenci. Ve spolupráci
s metodiky prevence z PPP pro Prahu 7 a KPPP je požadavek na realizaci posouzen, v případě
kladného vyřízení hradí MČ Praha 8, 100 % z celkových nákladů na realizaci programu
selektivní prevence. Cílem pro následující období bude tento příspěvek zachovat, stejně tak
způsob financování škol na programy primární prevence.
V oblasti následné péče u osob v závislosti obecně, především závislí na alkoholu, lécích a
osoby procesuálně závislé (nejčastěji patologičtí hráči) probíhá spolupráce zejména mezi
OSPOD MČ Praha 8 s Centrem Alma z.ú, dále pak v případě závislostí na nelegálních
návykových látkách je to spolupráce s Magdalénou o.p.s., Centrem pro rodinu Drop In,
Sananim – adiktologická ambulance pro mladistvé. Tato spolupráce bude navazovat také
v následujícím období.
V rámci realizace protidrogové politiky probíhá a nadále bude probíhat průběžná spolupráce
s představiteli MP, Policie ČR, Odborem školství, Oddělením bezpečnosti a krizového řízení,
NNO, PPP, aj.
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Struktura akčního plánu
Akční plán protidrogové politiky městské části MČ Praha 8 na období 2019 a 2020 je
strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří přístupů
strategie podle protidrogových strategií HMP a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Intervenční oblasti:
➢ Primární prevence
➢ Léčba a následná péče
➢ Snižování rizik
➢ Snižování dostupnosti návykových látek
Přístupy strategie:
➢ Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné
➢ Koordinace
➢ Financování
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1. PRIMÁRNÍ PREVENCE
Specifická primární protidrogová prevence a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v gesci škol
Cíle pro dané období:

Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 24.02.2016 č. Usn ZMC 001/2016 k návrhu Rozpočtu MČ Praha 8 pro rok 2016, mají
všechny ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, určenou přímo v rozpočtu částku na primární prevenci. Financování školských zařízení zůstává
neměnné, každá škola dostává stejný objem prostředků na studenta, na pokrytí nákladů na primární prevenci.
Zajištění prevence rizikového chování ve školských zařízeních na území MČ Praha 8 se skládá ze čtyř základních pilířů:
- přímé působení na všechny skupiny dětí a dospívající mládeže, a to již od dětí předškolního věku a žáků základních a středních škol formou
kontinuálních programů a besed, s ohledem na dodržení požadavků na efektivní primární prevenci,
- vzdělávání a podpora pedagogů s cílem nabízet vzdělávací aktivity vedoucí k získání a prohlubování jejich znalostí a dovedností v oblasti
prevence rizikového chování,
- podpora specifických volnočasových aktivit,
- podpora a informovanost rodičů.
V rámci pravidelných schůzek protidrogového koordinátora s obvodním školním metodikem z Pedagogicko- psychologické poradny pro Prahu 7 a 8,
školním metodikem prevence s Křesťanské pedagogicko- psychologické poradny, s představiteli škol, školními metodiky prevence a s poskytovateli
služeb pro děti a mládež se projednává kontinuita preventivních aktivit, současně je školám nabízena možnost realizace dalších preventivních programů
(besed, přednášek) se specifickým zaměřením dle potřeb školy. Finanční prostředky na zajištění preventivních aktivit uvolňuje MČ Praha 8
prostřednictvím odboru školství (1.145.000,- účelovým navýšením rozpočtu základních škol na zajištění specifických preventivních aktivit) a
prostřednictvím odboru sociálních věcí (200.000,- zajištění selektivních prevencí, vzdělávání pedagogů, časopis Prevence, filmová soutěž).

Činnost

Termín

Gesce

Program primární prevence rizikového
chování na ZŠ MČ Praha 8

Průběžně v rámci
školního roku

ÚMČ Praha 8, OSV Souhrnná zpráva o průběhu realizace,
ve spolupráci s OŠ a počet odvedených besed, seminářů,
NNO
eliminace výskytu rizikového chování žáků,
evaluace

Ukazatel
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Předpokládané
náklady MČ/rok
1.145.000,-

Programy primární prevence pro MŠ

Průběžně v rámci
roku

Programy selektivní prevence na základních
školách

Průběžně v rámci
roku

Program podpory adaptačních výjezdů na
základních školách

Září- listopad

ÚMČ Praha 8,
protidrogová
koordinátorka
ÚMČ Praha 8, OSV
protidrogová
koordinátorka
ÚMČ Praha 8, OSV
protidrogová
koordinátorka ve
spolupráci se
školními metodiky
prevence

Zpráva o realizaci programu

67.500,-

Zpráva o realizaci programu

50.000,-

Zpráva o realizaci programu

50.000,-

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA PRIMÁRNÍ PREVENCI PRO AP 2019/2020
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1.312.500,-Kč

2. LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE
Léčba a následná péče je na městské části zajišťována NNO a zdravotnickými zařízeními ve spolupráci s pracovníky OSV ÚMČ Praha 8
Nejvíce klienty využívané služby NNO v oblasti léčby a následné péče z regionu Prahy 8:
Psychiatrická nemocnice Bohnice – ambulantní a pobytová léčba pro osoby se závislostí, následná péče
Drop In, o.p.s.- Centrum metadonové substituce- substituční program
- Centrum pro rodinu – ambulantní léčba
- Adiktologická ambulance- ambulantní léčba
Sananim z.ú.- Denní stacionář – ambulantní léčba
- Adiktologická ambulance- ambulantní léčba
Centrum Alma, o.p.s.- Centrum následné péče Alma- ambulantní léčba
- Poradna Alma Gambling- ambulantní léčba
Magdaléna, o.p.s- Doléčovací centrum Magdaléna- ambulantní léčba
Sanatorium Ondřejov- ambulantní léčba
Cíle pro dané období: koordinovaná podpora a spolupráce s programy léčby a následné péče
Činnost

Termín

Gesce

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Poradna ALMA

2019-2020

Centrum Alma, z.ú.

Počet klientů z MČ Praha 8

50 000,-

Centrum pro rodinu, adiktologická ambulance

2019-2020

Drop In, o.p.s.

Počet klientů dodržujících léčbu

50.000,-

Doléčovací centrum Magdaléna

2019-2020

Magdaléna, o.p.s.

40.000,-

Adiktologická ambulance pro mladistvé

2019-2020

Sananim, z.ú.

Počet abstinujících klientů z MČ
Praha 8
Počet klientů dodržujících léčbu
z MČ Praha 8

Stávající projekty:

30 000,-

Rozšíření stávajících služeb:

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA LÉČBU A NÁSLEDNOU PÉČI PRO AP 2019/2020
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170.000,-Kč

3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK - HARM REDUCTION
Jedním z nejdůležitějších cílů služeb harm reduction je ochrana veřejného zdraví, mírnění rizik vyplývajících z užívání drog nejen pro samotné uživatele,
ale pro celou společnost. V oblasti snižování rizik považuje MČ Praha 8 za důležitou prevenci a preventivní opatření, mezi které právě tzv. Harm
Reduction programy patří. Na území MČ Praha 8 dlouhodobě probíhá monitoring užívání návykových látek včetně zajištění terénního programu.
Realizátorem terénního programu je Progressive o.p.s. a Drop In o.p.s. Významným prvkem v oblasti snižování rizik je spolupráce s Městskou policií a
Policií ČR.
Cíle pro dané období: koordinovaná podpora a spolupráce s programy HR
nadále zůstává intenzivní spolupráce s Městskou policií Praha 8 a Policií ČR
V oblasti
Činnost

Termín Gesce

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Stávající projekty:
Monitoring užívání návykových látek a zajištění
terénního programu na území MČ Praha 8

20192020

Progressive o.p.s.

210.000,-

Monitoring užívání návykových látek a zajištění
terénního programu na území MČ Praha 8

20192020

Drop In o.p.s.

Průběžné zprávy a závěrečná
písemná zpráva, počet kontaktů a
vyměněných injekčních setů
Průběžné zprávy a závěrečná
písemná zpráva, počet kontaktů a
vyměněných injekčních setů

Rozšíření stávajících služeb:
Rozšíření nočního terénního programu

2019

Drop In o.p.s

75.000,-

Průběžné zprávy a závěrečná zpráva 25.000,-

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA HR SLUŽBY PRO AP 2019/20
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310.000,-Kč

4. SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA
Aktivity zaměřené na snižování dostupnosti drog na území MČ Praha 8 jsou především v gesci policejních složek. V rámci snižování nabídky a
prosazování práva se i nadále jedná o aktivity vymáhání práva k potlačení nabídky drog ve spolupráci jak MČ, tak MP HMP a PČR.
Činnost

Termín

Gesce

Ukazatel

Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně
patologických jevů

1x měsíčně

ÚMČ Praha 8

Zápis z komise

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA SLUŽBY PRO AP
2019/20
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Předpokládané
náklady MČ/rok
0,-

0,- Kč

5. INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ
Cíle pro dané období:
Podpora systematického vzdělávání odborníků a široké veřejnosti
Šíření informací o smyslu a principech protidrogové politiky v rámci veřejnosti
Zpracování závěrečných zpráv o realizaci protidrogové politiky MČ Praha 8
Podpora aktivit v rámci adiktologie, sloužících ke zkvalitnění jednotlivých kroků v oblastech protidrogové politiky MČ Praha 8
Ocenění školních metodiků prevence
5.1 INFORMACE

Činnost

Termín

Gesce

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové
politiky MČ za uplynulý rok

Leden
2019leden 2020
Průběžně
2019-2020
2019-2020

ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka

Popis realizace projektů

0,-

Informovanost a zpětná vazba občanů

0,-

Sdílení informací, informovanost veřejnosti

6 000,-

Informovanost a zpětná vazba občanů

60.000,-

Sdílení informací a jejich aplikace do praxe

0,-

Sdílení informací

0,-

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Průběžné a závěrečná písemná zpráva

viz tbl. HR

Zveřejňování informací na webu MČ Praha
ÚMČ Praha 8, OSV8 a v časopise Osmička
protidrogová koordinátorka
Veřejné ocenění školních metodiků
Protidrogová
prevence
koordinátorka+PPPP7a8+KPPP
Veletrh poskytovatelů sociálních a
2019-2020 ÚMČ Praha 8, OSVnávazných služeb
protidrogová koordinátorka
Pravidelná jednání protidrogových
2019-2020 MHMP- protidrogová
koordinátorů
koordinátorka
Pravidelná jednání poskytovatelů sociálních 2019-2020 OSV
a návazných služeb+ MP, PČR, OSPOD,
školní metodici prevence
5.2 VÝZKUM

Činnost

Termín

Monitoring terénu

2019-2020 Progressive, o.p.s, Drop In,
o.p.s., protidrogová
koordinátorka ÚMČ Praha 8

Gesce
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Monitoring rizikové mládeže

2019-2020 Salesiánské středisko mládeže
o.p.s., protidrogová
koordinátorka ÚMČ Praha 8
2019-2020 ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka

Průběžné a závěrečná písemná zpráva

530 000,-

Krizová řešení

0,-

Činnost

Termín

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Vzdělávání strážníků MP HMP

Průběžně

ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka ve
spolupráci s NNO
2019-2020 ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka ve
spolupráci s metodiky prevence
2019- 2020 ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka ve
spolupráci s NNO
2019-2020 ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka
4x ročně
ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka ve
spolupráci s obvodní
metodičkou prevence PPP a
KPPP

Počet seminářů, počet účastníků, kteří
prošli vzděláním

50.000,-

Počet účastníků, kteří prošli vzděláním,
počet seminářů

50.000,-

Počet seminářů, počet účastníků, kteří
prošli vzděláním, zpětná vazba

200.000,-

Sdílení informací, zpětná vazba

40.000,-

Činnost

Termín

Gesce

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Vyhodnocení plnění AP

1x ročně

Úpravy a změny v AP

0,-

Vyhodnocení účinnosti nastavených
opatření a programů
Vyhodnocení projektů v rámci dotačního
řízení MČ Praha 8

Průběžně

ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka
ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka
ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka

Změny

0,-

Změny v pravidlech dotačního řízení

0,-

Zprávy od MP HMP, PČR a NNO

5.3 VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání pedagogů v rámci prevence
rizikového chování
Besedy pro děti a mládež
Časopis Prevence – roční předplatné pro
školská zařízení na MČ Praha 8
Jednání se školními metodiky prevence

Gesce

Sdílení informací, metodické vedení, zpětná 0,vazba

5.4 HODNOCENÍ

Průběžně
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5.5 JINÉ

Činnost

Termín

Gesce

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

Antifetfest

duben

ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka

Počet přihlášených škol

20.000,-

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ PRO
AP 2019/20

956.000,- Kč

6. KOORDINACE

Činnost

Termín

Analýza plnění AP a konkrétních úkolů
Průběžně
integrované protidrogové politiky s návrhem
na možné změny
Zabezpečení dostupnosti poradenských,
Průběžně
léčebných, doléčovacích a HR programů
Sbírat data o situaci užívání návykových
Průběžně
látek a o přijatých opatřeních a zpracovávat
je do tzv. výročních zpráv

Gesce

Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka

0,-

ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka
ÚMČ Praha 8, OSVprotidrogová koordinátorka ve
spolupráci s krajskou
protidrogovou koordinátorkou
MHMP

0,-

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA KOORDINACI PRO AP 2019/20
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0,-

0,- Kč

7. FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY MČ
Realizace jednotlivých aktivit na rok 2019/20 je plánována v závislosti na finančních prostředcích uvolněných z rozpočtu MČ Praha 8 na realizaci
protidrogové politiky a zejména pak zohledněním aktuální situace a vyhodnocení plánu předešlého. Přednostně jsou podporovány programy dlouhodobé
a komplexní, kdy MČ preferuje pragmatický a racionální postoj, stanovující si realistické a dosažitelné cíle. MČ Praha 8 vychází se současných a
ověřených poznatků o drogách a jejich užívání a staví na koordinovaném, mezisektorovém a interdisciplinárním přístupu při řešení problémů s užíváním
drog.
Ukazatel

Předpokládané
náklady MČ/rok

2019-2020 ÚMČ Praha 8, OSV

Výše finančních prostředků

1.355.000,-

2019-2020 ÚMČ Praha 8, OSV

Výše finančních prostředků

1.355.000,-

Činnost

Termín

Rozpočet MČ na realizaci protidrogové
politiky na MČ Praha 8
Rozpočet MČ dotační řízení v sociální
oblasti

Gesce
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Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 8 na období 2019 a 2020
v návaznosti na financování a rozvoj protidrogové politiky
v jednotlivých letech
Financování protidrogové politiky MČ Praha 8 v roce 2019
Primární prevence

Kč
1.312.500,-

Léčba a následná péče

170.000,-

Snižování rizik – HARM REDUCTION

310.000,-

Informace – výzkum - hodnocení - jiné

956.000,-

Koordinace a certifikace

0,-

CELKEM:

2.748.500,-

Financování protidrogové politiky MČ Praha 8 v roce 2020
Primární prevence

Kč
1.312.500,-

Léčba a následná péče

170.000,-

Snižování rizik – HARM REDUCTION

310.000,-

Informace – výzkum – hodnocení- jiné

956.000,0,-

Koordinace a certifikace
CELKEM:

2.748.500,-
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