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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce bylo objasnit systém spolupráce nestátních neziskových 

organizací a Městské části Praha 7 v oblasti poskytování služeb protidrogové prevence. 

V září 2008 byl zahájen pilotní projekt Pražského centra primární prevence, v této 

souvislosti se dá očekávat, že v případě úspěšné realizace tohoto projektu, dojde 

k systematizaci spolupráce nestátních neziskových organizací a jednotlivých městských 

částí hl. m. Prahy.  

Nejprve práce stručně představuje činnost a postavení dvou odborných pracovníků, 

kteří mají v kompetenci spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, které 

poskytují realizaci preventivních aktivit. Jedná se zejména o školního metodika prevence 

a protidrogového koordinátora. Následně je věnována pozornost jejich ukotvení 

vzhledem ke schématu realizace protidrogové politiky v České republice a vzhledem 

k nestátním neziskovým organizacím.  

Další část diplomové práce je zaměřena na proces certifikace jako důležitého 

nástroje pro nestátní neziskové organizace nutného pro získání finančních prostředků  

ze státního rozpočtu. Jedna z kapitol je též věnována legislativní úpravě, strategickým  

a metodickým dokumentům, které se týkají bezprostředního výkonu protidrogové 

prevence.  

Pro svůj výzkum jsem oslovila dvě organizace, o kterých jsem předem věděla,  

že jako jediné nabízí téměř identické služby na území Prahy 7. S respondenty jsem 

uskutečnila rozhovor. Z výzkumu vyplynulo, že respondenti zastávají podobná 

stanoviska k systému spolupráce s Městskou částí Praha 7. Negativně vnímají absenci 

komunikační platformy a nedostačující financování.  

 

Abstract 

 

The aim of the diploma thesis is to describe the system of cooperation between  

the NGOs and Prague 7 City district on the field of providing the services of anti-drug 

prevention. In September 2008, the pilot project of Prague centre of primary prevention 
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was starteed. If the project is successfully realised , it is expected, hat the cooperation 

between the NGOs and particular Prague city districts will be systematized.  

Firstly , the thesis briefly introduces the activities and the status of two workers, 

who are responsible for for the collabaration with the NGOs, that provide  

the preventional activities. These workers are: the school methodist of drug prevention 

and the anti-drugs coordinator. Then the attention is paid to thier „anchorage“ within the 

scheme of anti-drugs politics in the Czech Republic and   their relationship with the 

NGOs.  

The following part of the thesis is devoted to the process of the certification, that is 

an important instrument  for the NGOs  to get the money from the state budget.  

One of the chapters deals with the laws, strategical and methodical documents, that refer 

to  the implementation of the anti-drugs prevention.  

I chose two organizations to make a survey with them. These organizations provide 

almost identical services in the Prague 7 area. I made the interview with the 

representatives of these organizations.  

The survey showed, that the interviewees share the similar views on the system   

of cooperation with the Prague 7 city district. They lack the communication platform  

and the  non-sufficient financing.  

 

 

eziskové organizace, protidrogová politika, Městská část Praha 7, protidrogový 

koordinátor; certifikace 
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1. Úvod 

 

Prevence je důležitou součástí každé společnosti, proto vyžaduje těsnou spolupráci 

mezi všemi jejími složkami. Vedle rodiny, škol a školských zařízení, samosprávy, 

policie, zdravotnických a podnikatelských subjektů apod. je třeba synergie a návaznost 

preventivních činností i ve vztahu k  oblasti nestátních neziskových organizací. 

 

„V České republice existuje celkem 293 zařízení poskytujících služby v oblasti 

protidrogové prevence, léčby a resocializace. 80% veškeré péče v této oblasti zajišťují 

neziskové organizace. ěkteré důležité typy služeb zajišťují O dokonce výhradně. 

 

estátní sektor je tak nejen klíčovým poskytovatelem služeb, ale také důležitou 

součástí protidrogové politiky. Přesto doposud chybí systémové finanční zabezpečení 

služeb poskytovaných O. A existence některých je dokonce stále více ohrožena. Stát 

totiž doposud nedefinoval síť minimální péče, u které by garantoval financování.  

 

Tato nesystémovost v současnosti nutí neziskové organizace k propouštění 

zaměstnanců a omezování poskytovaných služeb. V případě pokračování tohoto trendu 

budou muset některé služby v příštím roce zcela zaniknout.  

 

To ve svém důsledku bude znamenat zvýšení kriminality a tím i společenských 

nákladů souvisejících s užíváním drog. Zvýší se také riziko šíření HIV/AIDS, hepatitidy 

typu C a tuberkulózy. Drogoví uživatelé, které se díky existujícím službám daří 

stabilizovat a léčit, se opět dostanou mimo jakýkoli kontakt, kontrolu a tím i možnost 

jakéhokoli ovlivnění.“1 

 

Protidrogová prevence se proto stala společně s prevencí sociálně patologických 

jevů obecně součástí výkonu územně samosprávní jednotky – Městské části Praha 7  

a jejího představitele: Úřadu Městské části Praha 7.  
                                                 
1 eziskový sektor v ČR - aktuality, 2008, k dispozici na www.neziskovky.cz (duben 2008)  
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Protidrogové preventivní aktivity jsou realizovány na tomto území nejen tímto 

veřejným subjektem, ale především odborníky z nestátních neziskových organizací. 

Hlavní cíl této práce je tedy zaměřen na bližší seznámení se s možnostmi spolupráce 

mezi Úřadem Městské části Praha 7 (zastoupeným protidrogovým koordinátorem), 

specializovanými pedagogy – školními metodiky prevence a nestátními neziskovými 

organizacemi, které jsou poskytovateli služeb protidrogové prevence na území Prahy 7.  

 

Diplomová práce si též klade za cíl objasnit postavení těchto poskytovatelů 

z hlediska legislativních opatření, strategických dokumentů atd. a certifikačního procesu 

jako přímého nástroje záruky kvality poskytovaných služeb. 

 

Pro bližší pochopení spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi je část 

práce věnována i specifikaci dvou hlavních představitelů tohoto systému: pozici školního 

metodika prevence a protidrogového koordinátora. Hlavní zřetel v této oblasti je pak 

kladen zejména legislativním úpravám, postavení v organizačním schématu hl. m. Prahy, 

event. možným dalším vnitřním úpravám pravidel organizací. 

 

Dalším bodem diplomové práce je též způsob financování nestátních neziskových 

organizací, které poskytují služby v oblasti protidrogové prevence na území Prahy 7, 

a to z pohledu grantového řízení hl. m. Prahy, grantového řízení Městské části Praha 7, 

dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva 

zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Důležitou roli  

při přerozdělování financí hraje i poradní orgán Vlády České republiky - Rada vlády  

pro koordinaci protidrogové politiky a aktuálně i dotace z Evropské unie. 

 

V září 2008 začalo fungovat (ZHMP schválilo Usnesením č. 18/15) v rámci 

pilotního projektu Pražské centrum primární prevence, které má plnit zejména 

metodickou a koordinační funkci v oblasti protidrogové prevence. Mělo by též vytvářet 

na úrovni hl. m. Prahy koncepční rámec primární prevence. Zároveň by mělo sjednotit 

různé modely primární prevence na úrovni různých městských částí a odstranit duplicity 

této agendy či nefunkční komponenty. Pilotní projekt by měl být vyhodnocen na konci 
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roku 2009, a ukázat tak, zda lze tímto způsobem unifikovat systém specifické primární 

prevence v hl. m. Praze a potažmo i v jednotlivých jeho městských částech. 

 

Pokud se pilotní projekt osvědčí, poskytovatelé prevence (nestátní neziskové 

organizace) budou v navrženém projektu zajišťovat prostřednictvím víceletých programů 

realizaci primární prevence na daném území a zároveň budou zavázáni respektovat plán, 

cílové skupiny, pokrytí cílových skupin, rozsah a typ intervencí, dodržovat jednotný typ 

vykazování práce atd. 

 

 Na území Městské části Praha 7 bylo dle informací z oficiálního serveru Úřadu 

Městské části Praha 7 (www.praha7.cz) k 1. 1. 2008 40.336 obyvatel. Úřad Městské části 

je zřizovatelem 9 mateřských škol (z celkových 11, počet žáků: 860) a 7 základních škol 

(z 9, počet žáků: 2.112). Na tomto území také sídlí 8 středních škol. Na každé ze 7 škol 

zřizovaných Úřadem Městské části Praha 7 je upravena pozice školního metodika 

prevence, který je metodicky veden protidrogovým koordinátorem (zaměstnancem ÚMČ 

Praha 7). 

 

 V současné době na území Prahy 7 sídlí pouze o.s. Sananim (na území Praha 7  

od r. 2009 sídlí též o.s. Alma – toto zařízení je však specializováno na poskytování služeb 

v oblasti prevence alkoholových závislostí) - jako poskytovatel služeb v oblasti 

protidrogové prevence, který je provozovatelem denního stacionáře a kontaktního centra. 

Ostatní neziskové subjekty, které na Praze 7 působí v oblasti protidrogové prevence, jsou 

z jiných městských částí Prahy. 

 

Na všech základních školách v současné době dochází k realizaci Minimálně 

preventivního programu, který větší či menší mírou obsahuje i participaci nestátní 

neziskové organizace na zajištění některého z projektů protidrogové prevence. 

 

Závěr diplomové práce má za cíl prostřednictvím kvalitativního rozhovoru zjistit 

nazírání dvou nestátních neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti 

protidrogové prevence na území Prahy 7, na systém spolupráce s touto městskou částí. 
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Použitými metodami při tvorbě této diplomové práce bylo tedy zejména studium 

odborných materiálů, dostupných buď z odborných periodik, konferencí, nebo studium 

odborných materiálů dostupných na internetových stránkách. Použitou metodou je též 

kvalitativní rozhovor se dvěma respondenty.  

 

2. �estátní neziskové organizace a další subjekty v oblasti 

protidrogové prevence v Praze 7 

 

Tato kapitola je věnována subjektům, které jsou zapojeny do systému spolupráce 

v oblasti protidrogové prevence v Praze 7. Nejdůležitějšími pak jsou zejména: školní 

metodik prevence jako zástupce školské organizace, protidrogový koordinátor jako 

zástupce místní samosprávy. Tyto subjekty jsou specifické nejen svým postavením 

v systému protidrogové politiky (podrobněji viz. níže), ale též rozsahem poskytovaných 

služeb v tom kterém  konkrétním typu preventivních aktivit.  

 

2.1. Postavení a funkce školního metodika prevence v organizačním schématu 

koordinace protidrogové politiky v ČR 

 

Systém organizace a řízení primární prevence sociálně patologických jevů u žáků 

popisuje Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků  

a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. 20 006/2007-51, ze dne 16. 10. 2007). 

Tento dokument popisuje zejména úroveň vertikální. Úroveň horizontální je pak tvořena 

zejména v rámci spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen 

MŠMT) s věcně příslušnými resorty (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí  

a Ministerstvo spravedlnosti České republiky) a nadresortními orgány (Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády České republiky a Republikový výbor 

prevence kriminality při Ministerstvu vnitra České republiky). V rámci MŠMT byly 

ustanoveny na této úrovni též dvě pracovní skupiny: Pracovní skupina specifické 

protidrogové prevence a Pracovní skupina prevence kriminality a ostatních sociálně 
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patologických jevů. Členové obou pracovních skupin jsou zástupci věcně příslušných 

resortů, krajů, akademické obce, nestátních neziskových organizací atp. 

Úroveň vertikální, tedy úroveň, ve které je zakotvena funkce školního metodika 

prevence, je tvořena několika stupni. V této hierarchii nejvýše je postaveno MŠMT, 

druhý stupeň je tvořen Krajskými úřady, následuje Krajský školský koordinátor 

prevence, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, dále pak ředitel 

školy a na posledním stupni se nachází školní metodik prevence (potažmo nejníže třídní 

učitel). Z těch nejdůležitějších pro potřeby této práce se jeví zejména MŠMT, krajský 

školský koordinátor prevence, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 

a školní metodik prevence. 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy se snaží zejména (viz. Metodický pokyn):  

• Vytvářet dané koncepční materiály v oblasti primární prevence sociálně 

patologických jevů na příslušné období, tvořit podmínky pro realizaci 

primární prevence. 

• Koordinovat a dohlížet na činnost přímo řízených organizací (např. 

Výzkumný ústav pedagogický, Národní institut dětí a mládeže, Institut 

pedagogicko-psychologického poradenství atp.). 

• Metodicky vést krajské školské koordinátory prevence. 

• Vytvářet, udržovat a posilovat meziresortní spolupráci v oblasti primární 

prevence. 

• Vyčleňovat a přerozdělovat finanční prostředky určené pro realizaci 

primární prevence. 

  

Krajský školský koordinátor (působí a je jmenován do funkce při Krajském úřadu) (viz. 

Metodický pokyn): 

• Spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem (při Krajském 

úřadu) a koordinátorem prevence kriminality (též při krajském úřadu) 

zejména při dosahování cílů a úkolů vycházejících z koncepce primární 

prevence MŠMT. 
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• Monitoruje situaci ve školách zejména z pohlednu plnění Minimálně 

preventivních programů a provádí jejich kontrolu. 

• Metodicky vede metodiky prevence v pedagogicko-psychologických 

poradnách. 

• Vytváří finanční návrhy pro financování realizace Minimálně 

preventivních programů a též dalších preventivních aktivit. 

• Spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, 

které se podílejí na preventivních aktivitách kraje. 

 

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (též „okresní“ metodik, v Praze 

pak „obvodní“) (viz. Metodický pokyn): 

• Zajišťuje v pedagogicko-psychologické poradně specifickou prevenci 

sociálně patologických jevů a též realizaci této prevence na daném území. 

• Metodicky vede školní metodiky prevence a koordinuje jejich aktivity. 

• V souvislosti s výskytem sociálně patologických jevů ve školách,  

na žádost pomáhá řešit aktuální problémy. 

• Spolupracuje a je v kontaktu se všemi subjekty angažovanými v prevenci 

na daném území. 

• Spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence a to zejména  

při vypracovávání konkrétních koncepcí a výročních zpráv atd. 

 

Školní metodik prevence je specializovaný pedagogický pracovník, který zajišťuje 

realizaci Minimálně preventivního programu v daném zařízení. „Minimálně preventivní 

program je zaměřen na podporu zdravého životního stylu a prevenci všech forem 

rizikového chování, nikoliv tedy jen na prevenci užívání návykových látek. V rámci 

programu se využívá kromě předávání informací také různých interaktivních technik, 

skupinových her, nácviku dovedností, technik rozvoje osobnosti a zážitkových 

programů. Realizaci zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími pedagogy 

ve škole. Součástí programu je také zapojení rodičů (např. informační letáky pro rodiče, 

besedy s rodiči a jejich účast na aktivitách) a pedagogů (např. další vzdělávání metodiků 

prevence). Program je každoročně aktualizován a vyhodnocován, hodnocení programu 
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však často neprobíhá standardními metodami, ale formou diskuze nebo dotazů na to,  

co se žákům/studentům líbilo a nelíbilo.“2 

Další rozsáhlejší definici Minimálně preventivního programu uvádí Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ve své Výroční zprávě o stavu  

ve věcech drog v České republice za rok 2006: „Základním nástrojem primární prevence 

je Minimálně preventivní program realizovaný na všech základních a středních školách 

v ČR; program je zaměřený na podporu zdravého životního stylu a prevence rizikového 

chování. Vybrané školy doplňují tento program o programy externích subjektů, 

především neziskových organizací, zejména o aktivity selektivní a indikované prevence; 

neziskové organizace se významně podílejí také na mimoškolních preventivních 

aktivitách...programy selektivní a indikované prevence jsou zaměřené na skupiny dětí  

a mládeže, u kterých lze předpokládat zvýšené riziko výskytu rizikového chování. V ČR 

jsou tyto programy poskytovány neziskovými organizacemi nebo specializovanými 

institucemi….“3 

Poslední specifické pojetí Minimálně preventivního programu přináší Soubor 

pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, 

konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2007/2008 (MŠMT ČR, č.j.: 

935/2007-20): „Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy 

představuje … Minimální preventivní program (dále jen MPP), který je systémovým 

prvkem v realizaci preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních….Jedná se 

o průběžný (nikoliv jednorázový) program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj  

a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Je určen pro žáky  

a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu 

školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu.“4 

 

 

                                                 
2 Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B. Zhodnocení realizace tzv. Minimálně preventivního programu  
na základních školách Prahy 6 a okolí prostřednictvím kvalitativní části kvaziexperimentální evaluační studie. 
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 42, 2007, str. 3–24 
3 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006, NMS, Úřad vlády ČR, 2007, str. 17 
4 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, 
vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení 
na školní rok 2007/2008, MŠMT, str. 28, k dispozici na www.msmt.cz (duben 2008) 
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Školní metodik prevence (činnost školního metodika prevence je vymezena 

právním předpisem: příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) zajišťuje zejména tzv. 

„standardní činnosti školního metodika prevence“5, které jsou následující: 

 

Metodické a koordinační činnosti (viz. „standardní činnosti školního metodika 

prevence“): 

• Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených  

na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního 

zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, 

rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických 

jevů. 

• Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů. 

• Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů. 

• Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 

• Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování 

multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a integraci žáků/cizinců. 

• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které 

mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, 

s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti 

(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími 

zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

• Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na 

intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně 

patologických jevů. 

                                                 
5 Příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních, Sbírka zákonů ČR, ročník 2005, částka 20, str. 500-501 
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• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně 

patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti 

školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 

Informační činnosti (viz. „standardní činnosti školního metodika prevence“): 

• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně 

patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách  

a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům 

školy. 

• Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových 

odborných informací a zkušeností. 

• Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro 

oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy  

a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, 

Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti 

prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví 

odborníci). 

 

Poradenské činnosti (viz. „standardní činnosti školního metodika prevence“): 

• Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně 

patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům  

a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího 

odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů 

spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých 

žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které 

jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 
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• Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování 

ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb 

těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. 

 

 

2.2. Postavení protidrogového koordinátora v organizačním schématu 

koordinace protidrogové politiky v ČR 

 

Protidrogový koordinátor je odborným pracovníkem působícím v rámci agendy 

místních samospráv (zejména obcí s rozšířenou působností). Z tohoto důvodu neexistuje 

v současné době žádná konkretizace výkonu pracovních činností, která by byla zároveň 

unifikovanou a závaznou pro tuto úroveň. Každá ze samospráv si určuje dle svého 

uvážení rozsah působnosti, kompetencí protidrogového koordinátora a zároveň způsoby 

podpory jeho činnosti, aktivit realizovaných na daném území. 

Z důvodu této nesystematičnosti dochází často ke kumulaci pracovních úvazků,  

tj. protidrogový koordinátor se tak může stát na část úvazku sociálním pracovníkem nebo 

kurátorem pro děti a mládež (zejména při výkonu činnosti odboru sociálně právní 

ochrany dětí a mládeže) či manažerem prevence kriminality. Důsledkem těchto kumulací 

je obsahová nerovnoměrnost věnovaná součinnosti s organizacemi, které poskytují 

služby v oblasti protidrogové prevence a zároveň různá míra jejich podpory. 

Jedním z klíčových témat se též jeví odborné vzdělání protidrogového 

koordinátora, který jako zástupce činnosti samosprávy nemusí (záleží též na jeho 

ukotvení v organizačním schématu organizace) absolvovat zkoušku zvláštní odborné 

způsobilosti, která je nezbytnou součástí pro výkon státní správy. 

V intencích předešlé kapitoly „postavení školního metodika prevence…“ je zcela 

evidentní absence metodického či strategického dokumentu upravujícího jednoznačně 

rozsah a způsob výkonu činnosti. Na tomto faktu se logickým způsobem podílí  

i skutečnost, že protidrogový koordinátor oproti školnímu metodikovi prevence 

kompetenčně jednoznačně nespadá pod určitý nadřazený rezort (školní metodik prevence 

je z hlediska vertikální úrovně řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). 



 18 

Jedním ze subjektů, které se podílí na zefektivnění a zkvalitnění činnosti 

protidrogového koordinátora na místní úrovni, je též protidrogová komise. Ovšem  

i v tomto případě neexistuje systematičnost a jednoznačnost v otázce působnosti tohoto 

opět „nepovinně volitelného“ poradního orgánu dané samosprávy. V praxi – na místní 

úrovni (např. vzhledem k Městské části Praha 7) je zřízena komise prevence kriminality  

a sociálně patologických jevů. Členové této komise byli v minulosti z řad poskytovatelů 

služeb v oblasti protidrogové prevence – s důrazem na poskytovatele z nestátních 

neziskových organizací, škol a školských zařízení atp. V současné době tomu však tak 

není, v tomto poradním orgánu není zastoupen ani jeden z představitelů občanského 

sektoru (tj. organizace poskytující služby v oblasti protidrogové prevence na území 

Prahy 7).  

Na tomto konkrétním příkladu je patrna závažná disproporce s nabízející  

se domněnkou o relevantnosti samotné existence tohoto poradního orgánu, a to bez 

zřetele typu kvalita a efektivnost. Jednoznačnost nepanuje ani v užívání terminologie 

poradních orgánů – tj. oficiálně „protidrogových komisí.“ 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti zmiňuje obecnou 

rovinu koordinace protidrogové politiky a účinných nástrojů. Základní dělení přitom 

vychází ze dvou návazných rovin: vertikální a horizontální. 

Vertikální úroveň se týká zejména synergických postupů na místních úrovních, tj. 

krajských a obecních. Tyto úrovně jsou v různé míře diferenciované a specifikované. 

Hlavním úkolem této úrovně je naplňovat/uplatňovat nástroje aktivního přístupu 

vyplývajícího z doporučení národní strategie a zároveň vytváření takových strategií  

a opatření, která budou v co nejširší míře zohledňovat místní specifika a dílčí aspekty. 

Důležitým úkolem této úrovně je též nabídka uplatňování osvědčených principů a praxí.  

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v rámci vertikální 

úrovně zmiňuje i nepříznivý dopad týkající se reformy veřejné správy. Síť a propojení 

subjektů v protidrogové politice bylo před reformou veřejné správy bohatší  

a rozvětvenější díky existenci okresů a okresních protidrogových koordinátorů. 

Vzhledem k zániku okresů a vzniku krajů došlo k jejich přirozené redukci a nezbytný 

systém vertikální koordinace ještě nebyl zcela dotvořen a též zcela vydefinován. 
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Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti dále uvádí hlavní 

nástroje této vertikální koordinace: protidrogoví koordinátoři (úroveň krajů, obcí), 

protidrogová komise, pracovní skupiny, strategie a plány, místní šetření/kvalita služeb 

(certifikace). 

Krajský protidrogový koordinátor je v současné době zastoupen ve všech 14 

krajích, jeho hlavním úkolem je metodické vedení a obousměrný přenos informací (kraj 

– obec atp.). Stejně jako u protidrogových koordinátorů na místních úrovních (obce 

s rozšířenou působností) jsou jeho kompetence, výše úvazku/kumulace funkcí 

dané/ovlivněné administrativní úrovní jednotlivého kraje. 

Obě úrovně výkonu protidrogové koordinace vyžadují dle Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti zejména hlubokou znalost 

situace v dané lokalitě (kraj, obec) a zároveň i znalost potřeb a specifických problémů 

této lokality. 

Vertikální úroveň je tvořena též krajskou protidrogovou komisí jako 

institucionalizované spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

a pracovních skupin (platforma pro výměnu zkušeností, principů a osvědčených praxí, 

nových přístupů mezi krajskými protidrogovými koordinátory). 

Horizontální koordinace je dle Národního monitorovacího střediska pro drogy  

a drogové závislosti tvořena zejména: Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

(RVKPP), sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, výbory Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, pracovními skupinami (v nich jsou členové 

z řad krajských protidrogových koordinátorů), Národní strategií protidrogové politiky  

a Výroční zprávou o stavu ve věcech drog. 
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 Pro názornější vizualizaci systému koordinace protidrogové politiky slouží 

následující grafické znázornění dle Národního monitorovacího střediska pro drogy  

a drogové závislosti. 

 

Systém koordinace protidrogové politiky v České republice 
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2.3. �estátní neziskové organizace – školní metodik prevence, protidrogový 

koordinátor 

 

 Školní metodik prevence hraje v systému spolupráce důležitou/nezastupitelnou 

roli. V intencích této diplomové práce se jedná zejména o pedagogy, kteří působí  

na základních a středních školách v Praze 7. Zřizovatelem většiny základních škol  

na tomto území je Úřad Městské části Praha 7, tj. metodické vedení školních metodiků 

prevence je v kompetenci protidrogového koordinátora a též částečně i Odboru školství. 

 Základní a střední školy v Praze 7 řadu školních programů prevence nevytvářejí, 

nevyvíjejí či neprovádějí zcela samostatně. Provádění, evaluace či výběr realizátorů je 

často konzultován s protidrogovým koordinátorem či jiným externím odborníkem  

– intermediátorem. Školy si realizátory/programy mohou vybrat/sjednat samy či jim je 

přidělí příslušný úřad, který tak dozoruje realizaci preventivních aktivit na svém území. 

 Realizátory programů primární protidrogové prevence ve školách Prahy 7 jsou 

z velké části právě nestátní neziskové organizace (např. o.s. Institut Filia, o.s. Prev-

centrum, o.s. Projekt Odyssea atp.). Mezi hlavní argumenty toho, proč je nutné  

do drogové prevence realizované ve škole zapojit externího realizátora (zpravidla 

nestátní neziskovou organizaci), patří zejména: 

• „nedostatek odborných zkušeností“: školy nedisponují požadovanými 

znalostmi o drogách či o (zne)užívání drog; 

• potřeba „kritického přítele“: v rámci školy existuje potřeba, aby „kritický 

přítel“ vyhodnotil chod školy a její politiky a jako osoba zvenčí nabídl 

konstruktivní politiku; 

• časová a nákladová efektivita: školy často nemají čas ani peníze na to, 

aby si vytvořily vlastní program; 

• povinné zapojení: vlády často stanovují standardy pro školní drogovou 

prevenci, které je třeba splnit. Při implementaci takových standardů  

a aktivit bývají obecně určeny specifické agentury nebo poradci, kteří by 

školám měli být nápomocni.“6 

                                                 
6 Netherlands Institute of Mental Health and Addiction. European Healthy School & Drugs. Trimbos Institute 
2002, str. 35 
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Výběr externího realizátora (neziskové organizace) zpravidla začíná fází 

předběžného výběru. V této fázi je nutné zhodnotit vlastní potřeby, požadavky, zapojení 

školy jako celku a zároveň dostupné prostředky. 

Právě dostupné/finanční prostředky jsou problematickým bodem realizace. 

V současné době neexistuje např. „ceník“ služeb realizátorů preventivních programů 

z řad nestátních neziskových organizací. Zároveň neexistuje ani ucelenější/pravidelně 

aktualizovaný seznam těchto realizátorů (na nejdůležitějších internetových stránkách 

www.msmt.cz a www.drogy-info.cz, www.drogy.net, www.praha-mesto.cz jsou 

k dispozici jen dílčí a nepravidelně aktualizované informace). Tyto dva fakty mohou 

komplikovat výběr realizátora a finanční náklady spojené s touto realizací. 

Zároveň neexistuje ani unifikovaný systém, dle kterého mohou školní metodici 

prevence/školy postupovat. Výběr se tak často může řídit jen intuitivně  

či zprostředkovaně („cítím, že“ nebo „slyšel jsem že…“). Při tomto rizikovém výběru  

by měl asistovat protidrogový koordinátor, který by měl poskytnout expertní posouzení 

kvality nabízených služeb organizace. 

Protidrogový koordinátor při Městské části Praha 7, obdobně jako školní metodik 

prevence, nemá k dispozici žádný manuál, dle kterého postupovat a zároveň neexistuje 

též žádný unifikovaný systém spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi. Záleží 

tak jedině na jeho uvážení (odborné erudici) s jakou zakázkou a jakou nestátní 

neziskovou organizaci osloví.  

Výsledkem tohoto stavu je, že programům chybí často adresnost (nenavazuje  

na konkretizaci analýzy stavu ve škole, na daném území atp.), dochází často  

k „opisování“ realizace programů z předešlých let (bez zřejmé evaluace) a dostavuje se 

též neochota „začínat něco nového“. 

 Zřejmý posun nastává v momentě, kdy nestátní nezisková organizaci funguje  

na dané škole nebo území již několik let a své služby poskytuje kontinuálně. Organizace 

si zmapovala situaci a potřeby a je schopna je naplňovat, je schopna též získávat 

prostřednictvím nejen škol finanční prostředky v dotačních/grantových řízeních.  

 Nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti protidrogové 

prevence na území Prahy 7, zahájily svou činnost zejména oslovením s nabídkou 

zakázky ze strany protidrogového koordinátora/Úřadu Městské části Praha 7. Jak již však 
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bylo popsáno výše, neexistuje systém spolupráce, který by byl závazný (mimo např. 

grantového řízení, které má svá jasná pravidla, ale netýká se jen nestátních neziskových 

organizací). Jedním z možných kritérií při spolupráci/výběru neziskové organizace  

pro realizaci služby je ukončený proces certifikace. 

 

3. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů 

v oblasti protidrogové prevence 

 

Tato kapitola je věnována standardům odborné způsobilosti poskytovatelů 

programů v oblasti protidrogové prevence a to v oblasti primární, sekundární a terciární. 

Vláda České republiky schválila v březnu 2005 na základě usnesení č. 300/2005 

zavedení Systému certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Tento 

systém je vymezen zejména Standardy služeb pro uživatele drog, certifikačním řádem 

a metodikou místního šetření. Vláda České republiky též uložila na základě usnesení 

č. 700/2005 z června 2005 programům, které nabízí služby v oblasti sekundární  

a terciární prevence mít tuto certifikaci od roku 2007 a to jako podmínku pro 

poskytování finančních prostředků z veřejného rozpočtu na protidrogovou politiku. 

Usnesením vlády č. 549 z června 2003 bylo uloženo ministryni školství zejména 

dokončit a zavést do praxe systém hodnocení kvality (certifikaci odborné způsobilosti) 

poskytovatelů služeb v oblasti prevence. MŠMT bylo dále pověřeno koordinací primární 

protidrogové prevence na rezortní úrovni. 

Usnesením vlády č. 886 z července 2005 byl schválen Akční plán realizace 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006. Tento Akční plán uložil 

MŠMT ve spolupráci s Radou pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády 

České republiky realizovat v oblasti primární prevence zejména vzdělávání certifikátorů, 

začlenění systému certifikace odborné způsobilosti a též jeho zohlednění při dotačních 

řízeních. 
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3.1. �estátní neziskové organizace poskytující služby v oblasti primární 

prevence 

 

O certifikaci může požádat každá osoba (fyzická nebo právnická), která se chce 

podílet na poskytování programů primární protidrogové prevence nebo poskytuje 

program primární protidrogové prevence. Hlavní zásadou se jeví specifikace cílové 

skupiny programu. Certifikát odborné způsobilosti je možné udělit jak komplexu 

programů, tak i samostatnému programu. 

Zavedení systému certifikací programů v oblasti primární protidrogové prevence  

se dále realizuje dle usnesení vlády č. 700/2005 (Pravidla pro vynakládání finančních 

prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku – podpora certifikovaných 

programů nestátních neziskových organizací a pedagogicko-psychologických poraden).  

Usnesením vlády č. 639 z června 2006 následně došlo ke schválení změny v těchto 

pravidlech. Obsahem této změny je zejména podmínka pro financování certifikovaných 

programů primární protidrogové prevence ze státního rozpočtu od roku 2008  

(tzn. od roku 2008 je možno v rámci programů RVKPP a programu I, II, III – dotační 

tituly MŠMT, finančně podpořit pouze certifikované programy v oblasti primární 

protidrogové prevence. Tato podmínka je platná též pro školy a školská zařízení, která 

realizují tyto programy prostřednictvím nestátních neziskových organizací). 

Dlouhodobým záměrem je, aby výhledově také krajské úřady zohledňovaly při vydávání 

svých prostředků na realizaci protidrogové politiky, zda program byl certifikován či 

nikoliv. 

30. září 2005 byly schváleny Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů 

programů primární prevence užívání návykových látek.7 Členění tohoto dokumentu je 

následující:  

• Obecná část (dostupnost a cíle programů primární prevence, práva 

klientů, zvolení vhodného typu a formy preventivního programu, odborné 

vedení, dostupnost, financování, hodnocení kvality atd.). 

                                                 
7 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, Vláda 
ČR, 2005, k dispozici na www.praha-mesto.cz (srpen 2008)  
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• Speciální část: Programy specifické primární prevence poskytované v rámci 

školní docházky; Programy specifické prevence poskytované mimo rámec 

školní docházky; Programy včasné intervence; Vzdělávací programy v oblasti 

specifické primární prevence; Ediční činnost v oblasti primární prevence. 

 

Obecná část tohoto dokumentu (oddíl II. – Standardy odborné způsobilosti) se zaměřuje 

zejména na:8  

• Bodovací systém 

• Dostupnost a cíle programů primární prevence 

• Práva klientů 

• Úvodní zhodnocení prostředí, v němž má být preventivní program prováděn, 

a zhodnocení potřeb cílové skupiny; stanovení plánu a dohoda  

o poskytování preventivních programů 

• Zásady poskytování preventivních programů 

• Personální práce 

• Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů 

• Dostupnost a vnější vztahy 

• Organizační aspekty 

• Finance 

• Prostředí a materiálně – technické zázemí 

• Hodnocení kvality a efektivity preventivních programů 

 

Dostupnost a cíle programů primární prevence je Standardy odborné způsobilosti 

upravena takto:9 „Poskytovatel preventivních programů deklaruje poslání a cíle 

odborných primárně preventivních programů, které poskytuje v souladu s odbornými  

a humanistickými principy a vymezuje cílovou skupinu. Programy jsou poskytovány 

v souladu s těmito deklaracemi.“ 

                                                 
8 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, Vláda 
ČR, 2005, str. 13-33, k dispozici na www.praha-mesto.cz (srpen 2008)  
9 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, Vláda 
ČR, 2005, str. 14, k dispozici na www.praha-mesto.cz (srpen 2008)  
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Práva klientů jsou v tomto dokumentu upravena:10 „Při poskytování preventivních 

programů jsou respektována práva klientů. Poskytovatel zkoumá a definuje specifické 

situace, při kterých by k porušení práv klientů mohlo dojít, a vytváří taková pravidla, 

která by práva klientů zajistila.“ 

Další definice Standardů odborné způsobilosti se týká úvodního zhodnocení 

prostředí:11 „Poskytovatel má stanoven postup, způsob a kritéria pro úvodní zhodnocení 

prostředí, v němž bude program poskytován. Při tomto zhodnocení seznamuje 

poskytovatel zájemce o program s podmínkami a způsoby poskytování programu, 

zjišťuje jeho potřeby a provádí zhodnocení potřeb klienta, které vyústí ve stanovení 

plánu realizace programu a uzavření dohody o jeho poskytování.“ 

Zásady poskytování preventivních programů v rámci obecné části Standardů 

odborné způsobilosti jsou vyjádřeny jako:12 „Zvolený program odpovídá potřebám 

klienta a podporuje ho v dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví  

a kvality života.“ 

Další částí je definiční vyjádření personální práce a odborného vedení a rozvoje 

pracovníků a týmů13: „Poskytovatel stanovuje a v praxi uplatňuje způsob výběru 

pracovníků. Pracovníci jsou přijímáni v souladu s příslušnými platnými právními 

normami a také v souladu s potřebami zájemců o programy a klientů, s ohledem na 

zajištění poskytování programů. Poskytovatel zajišťuje pracovníkům a týmům podmínky 

pro výkon kvalitní práce, definuje a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. Disponuje 

mechanismy zajišťujícími profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, 

jejich schopností potřebných pro dosažení cílů a poslání organizace a propojení cílů 

pracovníků s cíli a úkoly organizace. Zajišťuje, že jsou respektovány pracovní výstupy  

a pracovníci jsou zapojeni do zlepšování kvality poskytovaných programů.“ 

Další posuzovanou oblastí Standardů odborné způsobilosti je dostupnost a vnější 

vztahy a dále též organizační aspekty14: „Poskytované programy jsou dostupné v místě  

a čase. Mají jasně definované místo v systému preventivního působení. Poskytovatel 

                                                 
10 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, Vláda 
ČR, 2005, str. 15, k dispozici na ww.praha-mesto.cz (srpen 2008) 
11 Ibid., str. 17 
12 Ibid., str. 19 
13 Ibid., str. 21-23 
14 Ibid., str. 25-26 
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informuje srozumitelně a přiměřenou formou o sobě a své činnosti zejména potenciální 

klientelu, odbornou i laickou veřejnost a veřejnou správu. Zařízení je kvalifikovaně 

řízeno a disponuje příslušnými mechanismy, nástroji a vnitřními předpisy potřebnými 

pro kvalitní a efektivní provoz a rozvoj.“ 

Finance a prostředí, materiálně – technické zázemí15 jsou dalšími posuzovanými 

aspekty v rámci tohoto dokumentu: „Organizace má představu o zdrojích na pokrytí 

předpokládaných výdajů na zajištění poskytovaných programů a je schopna to 

prokazatelně doložit. Vedení organizace vytváří podmínky pro to, aby hospodaření 

odpovídalo platným normám. Prostředí a materiálně – technické zázemí odpovídá 

kapacitě i charakteru poskytovaných odborných programů a potřebám klientů. 

Organizace současně dbá na to, aby byly plněny všechny platné obecně závazné normy.“ 

Závěrečnou část dokumentu tvoří kapitola Minimální bezpečí a hodnocení kvality  

a efektivity preventivních programů16: „Zařízení má písemně zpracované a uplatňované 

postupy a kompetence pro zajištění „minimálního bezpečí“, tj. pro řešení havarijních  

a nouzových situací a mimořádných událostí, se kterými jsou seznámeni pracovníci  

i klienti. Poskytovatel dbá na to, aby programy, které zabezpečuje, byly poskytovány 

efektivně a kvalitně a měly tendenci se dále zkvalitňovat. Do hodnocení kvality a jejího 

zvyšování zapojuje zájemce o programy, klienty i vlastní pracovníky.“ 

Speciální část Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární 

prevence užívání návykových látek se týká zejména vymezení několika typů 

poskytovaných programů, jedná se zejména o:17 

• Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky 

• Programy specifické prevence poskytované mimo rámec školní docházky 

• Programy včasné intervence 

• Vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence 

• Ediční činnost v oblasti primární prevence 

 

                                                 
15 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, Vláda 
ČR, 2005, str. 29, 31, k dispozici na ww.praha-mesto.cz (srpen 2008) 
16 Ibid., str. 32-33 
17 Ibid., str. 35–52 
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Proces certifikací v oblasti primární prevence byl zahájen v říjnu 2006  

(v návaznosti na tento krok byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

jmenována Agentura pro certifikace – při Institutu pro pedagogicko-psychologické 

poradenství). „Agentura pro certifikace“ je servisní organizace zřízená při Institutu 

pedagogicko-psychologického poradenství a realizuje aktivity dle příkazu ministryně 

MŠMT č. 14/2006 (specifikace aktivit níže). 

Certifikační řízení je zahájeno dnem, kdy Agentura obdrží žádost na provedení 

šetření. Místní šetření má tři základní části: studium předložené dokumentace, 

jednodenní šetření v posuzovaném zařízení a následné vyhodnocení místního šetření.  

 

Certifikační agentura má za úkol tedy zejména:18 

• Vyhlašuje certifikační řízení odborné způsobilosti od poskytovatele 

programu. 

• Vyhlašuje certifikační řízení na základě žádosti organizace realizující 

program. 

• Informuje žadatele o vyhlášení certifikačního řízení. 

• Určuje vedoucího a členy místních certifikačních týmů. 

• Zajišťuje administrativní a organizační chod místních šetření. 

• Z pověření MŠMT zajišťuje odborný kádr certifikátorů, jejich vzdělávání, 

supervizi a další odborný růst. 

• Zpracovává výsledky místních šetření a předkládá je ve stanovených 

termínech ke stanovisku Výboru (Výbor je sedmičlenný: jsou zde zástupci 

jednotlivých rezortů, vydává stanoviska k udělení či neudělení certifikace 

odborné způsobilosti. Výbor následně stanovisko předává ministrovi MŠMT, 

který jej schválí či zamítne). 

• Vede rejstřík certifikovaných zařízení a též Rejstřík certifikátorů. 

• Informuje RVKPP o udělení certifikátu poskytovatelům programů primární 

protidrogové prevence. 

 

                                                 
18 Budínská, M. Certifikace v oblasti primární prevence. o.s. Život bez závislostí, Prevence, roč. 3, číslo 9, 2006, 
str. 5.  
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Účastníci procesu certifikací19 

 

 

 

 

Pozn. ke schématu „Účastníci procesu certifikací“: 

Mezi žadatelem o certifikaci a Certifikační agenturou probíhá: žádost o certifikaci, 

možnost odvolání proti složení místního certifikačního týmu. 

Certifikační agentura nominuje tým, od něhož získává zprávu o šetření. 

Závěry ze šetření plynule postupuje Certifikační agentura Certifikačnímu výboru,  

a zároveň postupuje stanovisko k rozhodnutí o certifikaci. 

Výkonný výbor RVKPP rozhoduje po obdržení stanoviska Certifikačního výboru  

o odvolání proti jeho rozhodnutí. 

 

 

 

                                                 
19 Budínská, M. Certifikace programů primární prevence. o.s. Život bez závislostí, roč. 2, číslo 10, 2005. str. 4. 

Žadatel o certifikaci 
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Sekretariát RVKPP 
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3.2. �estátní neziskové organizace poskytující služby v oblasti sekundární  

a terciární prevence 

 

„Certifikace odborné způsobilosti služby pro uživatele omamných  

a psychotropních látek je posouzení a formální uznání, že služba odpovídá stanoveným 

kritériím kvality a komplexnosti (standardům). Jde tedy o proces posouzení služby nebo 

její komplexnosti externími hodnotiteli podle kritérií stanovených schválenými standardy 

a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Drogové služby jsou komplex 

zdravotních, zdravotně sociálních, sociálních a/nebo edukativních intervencí 

poskytovaných jednotlivcům nebo skupinám uživatelů omamných a psychotropních 

látek, a/nebo jejich blízkým (např. dětem, rodičům, partnerům atd.).“20 

Standardy odborné způsobilosti (dále jen „Standardy“) pro zařízení, která poskytují 

odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách, tedy 

vymezují stejně jako u zařízení poskytující služby v oblasti primární prevence, úroveň 

poskytované péče. 

Východiskem pro vytvoření tohoto dokumentu byly zejména „Minimální 

standardy“ Světové zdravotnické organizace (WHO) vydané Mezirezortní protidrogovou 

komisí v roce 1995. 

Standardy odborné způsobilosti drogových služeb (speciální část) se dle typu 

zaměřují v oblasti sekundární a terciární prevence na programy: 

• Detoxifikace 

• Terénní programy pro uživatele návykových látek 

• Kontaktní a poradenské služby 

• Ambulantní léčba 

• Stacionární programy 

• Krátkodobá a střednědobá léčba 

• Rezidenční léčba v terapeutických komunitách 

• Ambulantní doléčovací programy 

• Substituční léčba 

 

                                                 
20 Zaostřeno na drogy 1. Úřad vlády ČR, 2004, str. 2. 
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Standardy (obecná část) se zaměřují zejména na obsahovou definici užívaných 

pojmů v oblasti sekundární a terciární prevence. Obsahují též důležité bodovací schéma, 

které vychází z akreditační bodovací listiny akreditační komise ČR. Jednotlivými 

posuzovanými oblastmi v zařízeních, která poskytují služby v oblasti sekundární  

a terciární prevence, jsou tak zejména:21 

• Přístupnost odborných služeb 

• Práva pacientů/klientů 

• Příjem a úvodní zhodnocení 

• Spektrum služeb a zásady jejich poskytování 

• Personální práce 

• Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů 

• Dostupnost, vnější vztahy 

• Organizační aspekty 

• Finance 

• Prostředí a materiálně – technické zázemí 

• Minimální bezpečí 

• Hodnocení kvality a efektivity služeb 

 

Dle Standardů lze definovat přístupnost a cíle odborných služeb: „Zařízení 

organizace deklaruje poslání a cíle odborné péče, kterou poskytuje, v souladu 

s odbornými a humanistickými principy a vymezuje cílovou skupinu. Služby jsou 

poskytovány v souladu s těmito deklaracemi.“22 

Práva pacientů/klientů jsou ve Standardech taktéž definována  

a to následujícím způsobem: „Při poskytování odborné péče jsou respektována práva 

pacientů/klientů. Poskytovatel zkoumá a definuje specifické situace, při kterých by 

k porušování práv pacientů/klientů mohlo dojít, a vytváří taková pravidla, která by práva 

pacientů/klientů zajistila.“23 

                                                 
21 Standardy odborné způsobilosti pro zařízení, která poskytují odborné služby problémovým uživatelům 
a závislým na návykových látkách, Vláda ČR, 2005, str. 4, k dispozici na www.praha-mesto.cz (srpen 2008) 
22 Ibid., str. 5 
23 Ibid., str. 6 
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Příjem a úvodní zhodnocení pacienta/klienta dále dle Standardů: „Organizace má 

stanoven postup, způsob a kritéria pro přijímací proceduru. Při přijímací proceduře 

poskytovatel seznamuje zájemce o službu s kritérii pro přijetí, podmínkami a způsoby 

poskytování služby, zjišťuje jeho potřeby a provádí komplexní zhodnocení stavu 

pacienta/klienta, která vyústí ve stanovení individuálního plánu odborné péče a uzavření 

dohody o jejím poskytování.“24 

Spektrum služeb a zásady jejich poskytování Standardy upravují následovně: 

„Pacient/klient má zajištěný přístup ke spektru odborné péče. Zvolený program odpovídá 

potřebám pacienta/klienta a podporuje ho v dosažení optimálního tělesného, duševního  

a sociálního zdraví a kvality života.“25 

Personální práce je dle bodovacího schématu konkretizována: „Organizace 

stanovuje a v praxi uplatňuje způsob výběru pracovníků. Pracovníci jsou přijímání 

v souladu s příslušnými platnými právními normami a také v souladu s potřebami 

uživatelů služeb a s ohledem na zajištění provozu služby.“26 

Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů je Standardy upraveno: „Poskytovatel 

zajišťuje pracovníkům a týmu podmínky pro výkon kvalitní práce, definuje  

a zpřístupňuje pravidla pro jejich práci. Disponuje mechanismy zajišťující profesní 

rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich schopností potřebných pro 

dosažení cílů a poslání organizace a propojení cílů pracovníků s cíly a úkoly organizace. 

Zajišťuje, že jsou respektovány pracovní postupy a pracovníci jsou zapojeni  

do zlepšování kvality poskytovaných služeb.“27 

Dostupnost, vnější vztahy jsou ve Standardech formulovány v této podobě: 

„Poskytované služby jsou dostupné v místě a čase. Mají jasně formulované místo 

v systému služeb. Poskytovatel informuje srozumitelně a přiměřenou formou o sobě  

a své činnosti zejména potenciální klientelu, odbornou i laickou veřejnost a veřejnou 

správu.“28 

                                                 
24 Standardy odborné způsobilosti pro zařízení, která poskytují odborné služby problémovým uživatelům  
a závislým na návykových látkách, Vláda ČR, 2005, str. 8, k dispozici na www.praha-mesto.cz (srpen 2008) 
25 Ibid., str. 10 
26 Ibid., str. 13 
27 Ibid., str. 15 
28 Ibid., str. 17 
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Organizační aspekty vyjadřují: „Zařízení je kvalifikovaně řízeno a disponuje 

příslušnými mechanismy, nástroji a vnitřními předpisy potřebnými pro kvalitní  

a efektivní provoz a rozvoj.“29 

Pro organizace poskytující služby v oblasti sekundární a terciární prevence jsou též 

nezbytné finanční prostředky: „Organizace má představu o zdrojích na pokrytí 

předpokládaných výdajů, na zajištění poskytovaných služeb a je schopna to prokazatelně 

doložit. Vedení organizace vytváří podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo 

platným normám.“30 

Další nezbytnou složkou, která je formulována ve Standardech, je prostředí  

a materiálně technické zázemí: „Prostředí a materiálně technické zázemí odpovídá 

kapacitě i charakteru poskytované odborné péče a potřebám pacientů/klientů. Organizace 

současně dbá na to, aby byly plněny všechny platné obecně závazné normy.“31 

„Požadavky minimální bezpečí zahrnují…zejména definovaný postup při náhlých 

zdravotních příhodách, výskytu infekčních chorob, sebevražedných tendencích  

či pokusech, intoxikaci návykovou látkou, vnesení návykové látky do zařízení, násilí 

vůči osobám a majetku…“32 

Závěrečnou oblastí, které se Standardy věnují, je oblast hodnocení kvality  

a efektivity služeb: „Organizace dbá na to, aby služby, které poskytuje, byly 

poskytovány efektivně a kvalitně a měly tendenci se dále zkvalitňovat. Do hodnocení 

kvality a jejího zvyšování zapojuje uživatele služeb i vlastní pracovníky.“33 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Standardy odborné způsobilosti pro zařízení, která poskytují odborné služby problémovým uživatelům 
 a závislým na návykových látkách, Vláda ČR, 2005, str. 18, k dispozici na www.praha-mesto.cz (srpen 2008)  
30 Ibid., str. 21 
31 Ibid., str. 22 
32 Ibid., str. 23 
33 Ibid., str. 25 
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Účastníci procesu certifikací 

 

 

 

 

 

Konkretizace systému udělování certifikací34 

 

1. Žadatel podá Certifikační agentuře žádost o certifikaci včetně požadované 

dokumentace. 

2. Dnem, kdy Certifikační agentury obdrží žádost, začíná certifikační proces (je-li 

předložená žádost úplná). 

3. Certifikační agentura stanoví harmonogram šetření – jmenuje certifikační tým,  

do 30 dnů od obdržení žádosti informuje žadatele o plánovaném termínu šetření. 

4. V místě poskytování služby je provedeno Místní certifikační šetření v rozsahu 1 – 2 

dny. 

                                                 
34 Zaostřeno na drogy 1. Úřad vlády ČR, 2004, str. 5 

Žadatel o certifikaci 

Certifikační 
agentura 

Certifikační výbor 

Výkonný výbor 
RVKPP 

Místní certifikační 
tým 

Sekretariát RVKPP 
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5. Místní certifikační tým zpracuje protokol o místním šetření na místě. ásledně 

zpracuje závěrečnou zprávu. 

6. Místní certifikační tým zašle závěrečnou zprávu a protokol do 10 pracovních dnů  

od ukončení šetření Certifikační agentuře. Ta předkládá návrh Výboru pro udělování 

certifikací. 

7. Výbor pro udělování certifikací projedná návrhy předložené Certifikační agenturou. 

8. Výbor pro udělování certifikací zašle statutárnímu zástupci služby rozhodnutí do 30 

pracovních dnů od provedení místního šetření. 

9. Proti rozhodnutí Výboru pro udělování certifikací se může žadatel odvolat do 15 dnů 

od doručení rozhodnutí, odvolací orgán rozhodne do 30 pracovních dnů od obdržení 

odvolání. 

 

Výbor pro udělování certifikací rozhodne:35 

• Udělit certifikaci na 3 roky nebo 

• udělit certifikaci na 3 roky s výhradou s doporučením odstranit zjištěné 

nedostatky, 

• udělit certifikaci s podmínkou určit lhůtu k odstranění nedostatků (např. 

podmínečná certifikace na 1 rok),  

• certifikaci neudělit. 

 

Cílem získání certifikace pro zařízení, která poskytují služby v oblasti sekundární  

a terciární prevence, je možnost snadnějšího přístupu k veřejným prostředkům (obdobně 

jako u certifikace programů primární prevence), a to zejména z prostředků rozpočtu 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády České republiky, 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

                                                 
35 Zaostřeno na drogy 1. Úřad vlády ČR, 2004, str. 5 
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4. Legislativní rámec týkající se nestátních neziskových organizací 

v rámci oborových norem z oblasti sociálních služeb, školství  

a zdravotnictví 

 

Tato kapitola je věnována obsahu legislativního rámce, který se týká nestátních 

neziskových organizací poskytujících služby v oblasti protidrogové prevence, a to  

ve školách a školských zařízeních, zdravotnických a sociálních zařízeních a obecně 

široké veřejnosti. Dle Centra pro výzkum neziskového sektoru36 jsou pro potřeby této 

práce důležité zejména oborové normy z oblasti sociálních služeb, školství  

a zdravotnictví.  

 

Za oblast sociálních služeb se tedy jedná o tyto vybrané dokumenty: 

• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 

Sb., Vyhláška č. 505/2006 Sb., k zákonu o sociálních službách, ve znění 

zákona č. 166/2007 Sb.  

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona  

č. 176/2007 Sb.  

• Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění zákona č. 495/2005 

Sb.  

 

Oblasti školství se týkají tyto oborové normy: 

• Úmluva o právech dítěte. 

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2007. 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 217/2007 

Sb.  

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění zákona  

č. 264/2006 Sb.  

                                                 
36 Přehled legislativy pro neziskové organizace 2007. CVNS, 2007, str. 19–23 
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• Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb  

ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

Oblasti zdravotnictví se týkají tyto oborové normy: 

• Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 

zařízeních, ve znění zákona č. 227/2006 Sb.  

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění 

zákona č. 225/2006 Sb.  

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění zákona č. 74/2006 

Sb.  

 

4.1. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění zákona  

č. 225/2006 Sb. 

 

Následující kapitola se zabývá konkretizací některých nejdůležitějších výše 

uvedených norem a to pro bližší specifikaci tématu této diplomové práce. 

V současné době vychází poskytování služeb v oblasti protidrogové prevence 

zejména ze zákona č. 379/2005 Sb., (nahradil předchozí právní úpravu tj. zákon  

č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi) o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 

V rámci zákona č. 379/2005 Sb. pro potřeby této diplomové práce je důležitý 

zejména § 20 (Hlava IV.: Opatření k předcházení a mírnění škod působených 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami), který vymezuje typy 

odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo 

jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým – tedy služby v oblasti 

sekundární a terciární prevence. Nestátní neziskové organizace dle tohoto zákona (§ 20) 

zpravidla poskytují služby podle odstavce 2, písmena c, d, f, h, i, j: “terénní programy, 

kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro problémové uživatele 
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jiných návykových látek a osoby na nich závislé; kontaktní a poradenské služby, 

stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým uživatelům 

a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje pravidelnou 

péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí; rezidenční péče v terapeutických 

komunitách, kterou je program léčby a resocializace ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče v nezdravotnických zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců; 

programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení – obsahují 

soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet podmínky 

pro udržení abstinence; substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba 

závislosti na návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek 

nahrazujících původní návykovou látku…“ 

Z hlediska spolupráce a provádění protidrogové politiky (Hlava V.: Organizace  

a provádění protidrogové politiky, § 21 - § 23) jsou vymezeny zejména státní orgány, 

územní samosprávné celky, krajský a místní protidrogový koordinátor. Kraj, stejně tak  

i obec v samostatné působnosti tak za účelem realizace protidrogové politiky na svém 

území spolupracují nejen se státními orgány obcí a krajů, ale též s dalšími poskytovateli 

služeb v oblasti protidrogové politiky (tj. nestátní neziskové organizace). Krajský  

a místní koordinátor podle § 23, odstavec 1, 2, písmeno d, c, kromě jiného „spolupracuje 

se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby 

návykových nemocí.“ 

 

4.2. Strategický plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 

2002 až 2006 

 

Usnesením vlády ČR č. 1045 ze dne 23. 10. 2000 bylo uloženo primátorovi 

hlavního města Prahy vytvořit dlouhodobý strategický plán protidrogové politiky, která 

bude v souladu s Národní strategií protidrogové politiky. Protidrogová politika hl. m. 

Prahy je rozdělena na oblast primární, sekundární a terciární prevence. V oblasti 

primární prevence hlavní město Praha přenáší část své působnosti na jednotlivé městské 

části Praha 1 – 22, a to z důvodu místních specifických požadavků a podmínek. 

Specifickou i nespecifickou primární prevenci tak realizují zástupci městských částí 
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v pozici protidrogový koordinátor. V oblasti sekundární a terciární prevence hlavní 

město Praha podporuje zejména programy základní sítě protidrogových služeb 

organizací působících v Praze.  

Důraz strategického plánu protidrogové politiky na období 2002 až 2006 byl též 

kladen na financování protidrogové politiky hlavního města Prahy. Hlavní město Praha 

každý rok vyhlašuje výběrové řízení „Zdravé město Praha“, které je zaměřeno  

na přidělení finanční dotace subjektům poskytujícím služby v oblasti specifické prevence 

(primární, sekundární, terciární) v Praze. Mezi těmito poskytovateli mají v současné 

době významnou pozici zejména nestátní neziskové organizace tvořící tak významnou 

síť pražských poskytovatelů. Nestátní neziskové organizace tak mají vůči státu výlučnou 

pozici, a to z toho důvodu, že provozují programy, které stát v rámci vlastních organizací 

zajišťuje buď v omezeném rozsahu, nebo je vůbec nezabezpečuje. Z tohoto ohledu je tak 

nutné zajistit i kvalitu a efektivitu programů poskytovaných neziskovými organizacemi,  

a to v rámci standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů v oblasti 

protidrogových služeb. 

Strategický plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2002  

až 2006 též vymezoval nutnost spolupráce s ostatními státními institucemi (důraz 

v oblasti primární prevence byl kladen zejména na spolupráci s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, v oblasti sekundární a terciární prevence pak na spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s Ministerstvem zdravotnictví ČR, v oblasti 

represe s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR…).  

 

4.3. Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008  

až 2012 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 19. 6. 2008 další zásadní dokument, který 

se týká realizace protidrogové politiky v hlavním městě Praze. Tento strategický materiál 

byl schválen Zastupitelstvem v rámci usnesení 18/13 a usnesením 18/14 byl schválen 

Akční plán, který cíle dané strategií rozpracovává a konkretizuje jejich plnění na období 

2008 a 2009.  
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Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 až 2012 byla 

zpracována protidrogovou koordinátorkou hl. m. Prahy (Krajské oddělení protidrogové 

prevence, Odbor Kancelář primátora Magistrátu hl. města Prahy). Tento návrh 

strategického dokumentu se obdobně jako předešlý Strategický plán opírá zejména  

o Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 až 2009, a vychází z hodnocení 

Strategického plánu protidrogové politiky HMP na období 2002 až 2006. Základní 

funkcí tohoto strategického dokumentu je kromě vytýčení základních principů a cílů 

protidrogové politiky hl. m. Prahy, též vytýčení priorit pro všechny články kraje, městské 

části a poskytovatele služeb. Jedním z důležitých cílů je též propojování samosprávy, 

státních i nestátních organizací a to na všech úrovních plánování a realizace protidrogové 

politiky. Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy je též doplněna o důležitý 

nástrojem pro její implementaci: Akčním plánem pro protidrogovou politiku hl. města 

Prahy na období 2008 – 2009 . 

Důležitou součástí plánovaného návrhu Strategie protidrogové politiky hlavního 

města Prahy na období 2008 až 2012 je specifikace sítě služeb – poskytovatelů. Tato síť 

(menší zmínku o ní obsahovala již Strategie předešlá) je tvořena převážně nestátními 

neziskovými organizacemi, jejichž zastoupení se mění dle typu preventivního programu 

(např. síť primární prevence je složena zejména ze státních institucí: školy a školská 

zařízení; ostatní typy prevence vykazují opak: např. oblast Harm Reduction je zcela 

složena z nestátních neziskových organizací, tj. např. v současnosti je převis poptávky 

před nabídkou specifickým jevem u center metadonové substituce).  

Strategický plán se též zaobírá strukturou nestátních neziskových organizací – 

poskytovatelů služeb v protidrogové prevenci na území hl. města Prahy: tyto nestátní 

neziskové organizace jsou povětšinou občanská sdružení nebo obecně prospěšné 

společnosti. Finanční prostředky na svoje činnosti získávají zejména z prostředků 

státního rozpočtu – tzn. dotačních řízení jednotlivých rezortů a zejména dotačního řízení 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády České republiky. 

Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2008 – 2009 je 

implementačním nástrojem Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy. Jeho 

základním cílem je především konkretizace a doplnění aktivit spojených s realizací 

strategických aktivit. Pro poskytovatele služeb v rámci nestátních neziskových 
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organizací je důležitým nástrojem zejména zefektivnění financování formou víceletého 

financování programů tvořících základní síť služeb hlavního města Prahy. Akční plán 

konkretizuje zejména spolupráci mezi nestátními neziskovými organizacemi (též 

Asociací nestátních neziskových organizací pro prevenci a léčbu drogových závislostí)  

a krajským oddělením protidrogové prevence hl. města Prahy v oblasti léčby a následné 

péče, a to v činnostech spočívajících v udržení kvality, efektivity poskytovaných služeb; 

zkvalitnění ambulantní péče pro uživatele a specifické skupiny uživatelů; zavedení 

indikačních seminářů; zajištění dostupnosti terénních programů, zmapování situace 

v oblasti služeb Harm Reduction atp. Dalším cílem této spolupráce je vyvinutí systému 

průběžného vzdělávání pedagogů a v součinnosti s tímto cílem vytvořit koncepci 

Metodického centra primární prevence (v současné době probíhá pilotní fáze). 

 

4.4. Další vybrané dokumenty  

 

Mezi další významné legislativní dokumenty týkající se protidrogové politiky  

a subjektů poskytujících služby protidrogové prevence patří zejména: árodní strategie 

protidrogové politiky na období 2005 až 2009 (Akční plán realizace Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2007 až 2009), zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči  

v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. (V České 

republice definuje drogy zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů). Dalšími důležitými dokumenty 

je zejména Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008, Strategie prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže  

a tělovýchovy na období 2009 - 2012, Metodický pokyn k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT,  

č. j.: 20 006/2007-51) a též zákon č. 108/2006, o sociálních službách. 

Mezi další dokumenty, o kterých můžeme hovořit minimálně okrajově ve spojitosti 

s tématem protidrogové prevence, je zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 

dětí, zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění zákona č. 495/2005 Sb., 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání atd. 
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Národní strategie protidrogové prevence na období 2007 až 2009, schválená 

usnesením vlády č. 1305/2004, je základní koncepční dokument, jehož jedním z cílů je 

zlepšení koordinace mezi poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky. Vláda 

jejím prostřednictvím specifikuje hlavní východiska a možné způsoby řešení problému 

týkajícího se zneužívání návykových látek. Pro potřeby této diplomové práce je důležitý 

především odstavec č. 4/4 Hlavní principy protidrogové politiky ČR popisující 

partnerství a společný postup: „Národní strategie staví na partnerství a široké spolupráci 

všech článků veřejné správy a občanské společnosti…“37 a též odstavec číslo 7/6 

Odborné společnosti a nestátní neziskové organizace jako klíčové subjekty 

v protidrogové politice: „Klíčovými odbornými partnery institucí veřejné správy  

pro otázky protidrogové politiky na všech úrovních jsou odborné společnosti a nestátní 

neziskové organizace…Ty se ve spolupráci s orgány veřejné správy podílejí  

na plánování a realizace opatření a aktivit protidrogové politiky, na jejich vyhodnocování  

a na zvyšování kvality a efektivity jimi provozovaných služeb, jež jsou finančně 

zajišťovány z veřejných zdrojů. Současně provozují jednotlivé služby prevence, léčby  

a resocializace a snižování rizik spojených s užíváním drog, jež tvoří komplexní systém 

nabídky pomoci různým cílovým skupinám ohroženým užíváním všech typů drog  

a služeb pro ně. Vláda zaručuje státním i nestátním poskytovatelům služeb při přípravě  

a realizaci opatření protidrogové politiky rovný a partnerský přístup vůči nim.“38 

Základním nástrojem realizace Národní strategie jsou Akční plány – konkrétně  

pak zejména Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2005 až 2009 (schválen usnesením vlády č. 845 ze dne 25. července 2007). Tento akční 

plán se zaměřuje mimo tří základních typů prevence též na oblast financování  

a koordinaci, výzkum a mezinárodní spolupráci v oblasti protidrogové politiky. Akční 

plán je rovněž důležitý dokument České republiky jako členského státu Evropské unie.  

Další důležitý dokument pro poskytovatele služeb v oblasti protidrogové prevence  

z řad nestátních neziskových organizací, který byl ve výčtu zmíněn v úvodu této 

kapitoly, je zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 

zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Jak již vyplývá z názvu zákona, jeho hlavním 

                                                 
37 Úřad vlády České republiky. árodní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009. Úřad vlády 
České republiky, 2005, str. 16 
38 Ibid., str. 29 
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cílem je tedy upravit podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče v nestátních 

zdravotních zařízeních a podmínky provozování těchto zařízení. V části druhé tohoto 

zákona (poskytování zdravotní péče) dle § 3 (odst. 1), lze v nestátních zařízeních 

poskytovat „zdravotní péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, 

rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat 

péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky…“39  

Zákon dále upravuje podmínky registrace a provozování nestátního zařízení a též 

např. odbornost poskytované péče (část čtvrtá; společná, přechodná a závěrečná 

ustanovení, § 17 (odst. 1, 2)) – odbornost poskytované péče: „na odbornost poskytované 

zdravotní péče dbají u svých členů příslušné Komory…Na odbornost poskytované péče 

v ostatních případech dbá orgán příslušný k registraci podle místa provozování 

nestátního zařízení. Přitom spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví České republiky, 

s profesními organizacemi a profesními občanskými sdruženími.“40  

 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 – 2008  

(č.j.: 10844/2005-24) je jeden z dalších důležitých dokumentů, který upravuje realizaci 

preventivních aktivit ve školách nejen prostřednictvím pedagogických pracovníků  

(tj. např. školních metodiků prevence). 

V oblasti protidrogové primární prevence bylo Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky usnesením vlády č. 549/2003, o posílení národní 

protidrogové politiky, pověřeno koordinací primární protidrogové prevence  

na meziresortní úrovni. Hlavními dlouhodobými cíly tohoto dokumentu jsou např. 

vytvoření vícezdrojového a víceletého financování projektů primární prevence, vytvoření 

stabilního grantového systému pro oblast primární prevence sociálně patologických jevů, 

prohlubování spolupráce MŠMT s „věcně zainteresovanými subjekty na vertikální 

(resorty, resortní i nadresortní skupiny, komise, poradní výbory a orgány) i horizontální 

úrovni (kraje, okresy, školy a školská zařízení, NNO , VŠ.“41 

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 2009 – 

2012 je zcela aktuální dokument, který obsahuje vyhodnocení předešlého strategického 

                                                 
39 Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
40 Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
41 MŠMT. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 -2009. 2005, str. 13 
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dokumentu na období 2005 – 2008, a zároveň stanovuje cíle nové. Aktuální dokument 

konstatuje, že „přetrvává problém podceňování preventivní práce takřka na všech 

úrovních státní správy a samosprávy.“42 Strategický dokument dále vytyčuje „vytvoření 

jednotného systému propojení primární a sekundární prevence; podpora vícezdrojového  

a víceletého financování projektů primární prevence a včasné intervence; navýšení 

objemu finančních prostředků v oblasti preventivních aktivit.“43 

Dalším důležitým dokumentem, který byl vydán MŠMT, je Metodický pokyn 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách  

a školských zařízeních (16. 10. 2007, č. j.: 20 006/2007-51). Tento Metodický pokyn byl 

vytvořen zejména pro potřeby právnických osob vykonávajících činnost škol 

zřizovaných MŠMT a též jako podpůrný dokument k využití i ostatním školách, které 

jsou zapsány do školského rejstříku. 

Pro potřeby této diplomové práce je v tomto dokumentu důležitá zejména část 

týkající se systému organizace a řízení primární prevence sociálně patologických jevů  

u žáků. Pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v této oblasti je zde 

nutnost získání certifikace programu ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy 

(článek 4, odstavec g. (působnost MŠMT)): „svolává Výbor pro udělování certifikací 

programům primární prevence užívání návykových látek a na základě podkladů 

poskytnutých Agenturou pro certifikaci při Institutu pro pedagogicko-psychologické 

poradenství ČR uděluje certifikace…“44 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., 

upravuje zejména „podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým v nepříznivé 

sociální situaci…“45 V Hlavě X. (část třetí, díl první, § 32 – odst. a, b, c) je uvedeno 

rozdělení sociálních služeb na služby týkající se sociálního poradenství, služby sociální 

péče a služby sociální prevence. Pro nestátní neziskové organizace, které poskytují 

služby v oblasti protidrogové prevence a léčby je zásadní zejména vymezení služeb 

sociální prevence. Díl 4 (§ 53 a násl.) pak popisuje jednotlivé typy služeb sociální 

prevence. Pro potřeby této diplomové práce je důležité zejména vymezení služby, kterou 

                                                 
42 MŠMT. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 2009 -2012. 2009, str. 5 
43 Ibid., str. 12 
44 MŠMT. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách  
a školských zařízeních. 2007, str. 4 
45 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, str. 1 
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obsahuje § 59 – Kontaktní centra. Dle tohoto zákona se jedná o nízkoprahová zařízení, 

která nabízí ambulantní, ale též i terénní služby osobám ohroženým závislostí – 

zneužíváním návykových látek. Jednotlivé činnosti Kontaktního centra pak upravuje 

odst. 2, písmeno a, b, c. 

Služby následné péče jsou vymezené v § 65. Tyto služby mohou být ambulantní 

ale i rezidentní a jsou poskytované též osobám, které jsou závislé na návykových 

látkách, a které „absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám které 

abstinují.“46 Jednotlivé činnosti vycházející z poskytování těchto služeb, upravuje pak 

odst. 2 (písmeno a, b, c) a odst. 3 (písmeno a, b). 

Terapeutické komunity jsou upraveny § 68 a poskytují zejména rezidenční služby 

omezené určitým časovým úsekem osobám závislým na návykových látkách. 

Poskytované služby pak upravuje odst. č. 2 (písmeno a, b, c, d, e). 

Poslední službou, která se vztahuje k nestátním neziskovým organizacím 

realizujícím se v oblasti protidrogové prevence a léčby, jsou dle § 69 Terénní programy. 

Tyto programy jsou dle tohoto zákona poskytované osobám, které „vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro 

problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních 

látek….“47 

Zákon č. 108/2006 Sb. dále upravuje ještě podmínky poskytování sociálních služeb 

zejména z pohledu registrace, způsob úhrady, povinnosti jednotlivých poskytovatelů 

sociálních služeb, způsoby jejich financování atp. 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí upravuje v intencích tématu 

diplomové práce zejména činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a mládeže (např. 

důležitost zejména ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi). Dle § 8 (odst. 

1) má dítě právo požádat tyto orgány o pomoc a pověřené osoby jsou povinny mu tuto 

pomoc poskytnout. Dle § 12 (odst. 1) může obecní úřad obce s rozšířenou působností 

uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení (časté 

zastoupení těchto zařízení v prostředí neziskového sektoru). Obecní úřad má též 

povinnost (§ 32, odst. 1, písmeno b) zaměřovat svoji pozornost na děti „ vyhledávající 

                                                 
46 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, str. 27 
47 Ibid., str. 29 
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styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje 

nebo návykové látky…“ Odstavec (2) § 32 (písmeno e) pak říká, že obecní úřad 

„pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich 

chování…“ V rámci efektivnějšího provádění sociálně-právní ochrany dětí a mládeže tak 

obce a kraje dle § 39 (odstavec 1, písmeno a – e) mohou zřizovat různé typy zařízení  

a poskytovat odborné poradenství. 

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění zákona č. 495/2005 Sb., 

je nutné zmínit jen okrajově a to z důvodu existence dobrovolníků v organizacích, které 

poskytují služby v oblasti protidrogové prevence v rámci Městské části Praha 7. § 1 

(odstavec č. 1) - Předmět úpravy: „ Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát 

podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou 

dobrovolníky bez nároku na odměnu.“ 

Dalším důležitým dokumentem je Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání platný od 1. 9. 2007, který upravuje zejména obsah vzdělávání. Jedním ze 

vzdělávacích oblastí, kterým se tento dokument věnuje je též „Člověk a zdraví“. V rámci 

2. stupně základního školství je tak očekávaným výstupem od žáka: „odmítá drogy a jiné 

škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím…“48 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 217/2007 Sb., se přímo netýká 

činnosti samotných nestátních neziskových organizací, ale je důležitý zejména  

ve využívání aktivit, které tyto organizace nabízí např. v rámci realizace školních 

vzdělávacích programů (§ 5, odstavec 1), které určují obsah vzdělávání. V § 116 tohoto 

zákona je též zmíněna funkce školských poradenských zařízení (tzv. pedagogicko-

psychologických poraden), které ve spolupráci s organizacemi občanského sektoru  

se na realizaci vzdělávacího (preventivního) programu podílejí. 

Zcela okrajově též v konsekvenci na výkon funkce školního metodika prevence 

(viz. bod osnovy 2.1. a 2.3.) je pro tohoto specializovaného pedagogického pracovníka 

důležitý zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění zákona  

č. 264/2006 Sb., jehož předmětem úpravy je mimo jiné definování předpokladů 

                                                 
48 VÚP. Rámcový vzdělávací program pro základní školství. 2007, str. 77, k dispozici na www.vuppraha.cz (únor 
2009) 
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nezbytných pro výkon pedagogického pracovníka (specifikaci výkonu pak podává 

ařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků). 

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách  

a školských poradenských zařízeních se zaměřuje v intencích tématu mimo jiné dle § 7 

(odstavec 2, písmeno b) prostřednictvím škol na realizaci aktivit primární prevence 

sociálně patologických jevů. 

V současné době je více než aktuální další právní dokument, který byl schválen 

poslaneckou sněmovnou a zároveň i senátem dne 8. 1. 2009. Jedná se o nový trestní 

zákoník, který kromě samostatného výčtu změn v oblasti trestních deliktů upravuje  

i další skutečnosti v oblasti drog. V oblasti drog se jedná zejména o rozdělení těchto 

látek na tzv. „měkké“ a „tvrdé“. Toto dělení se doposud používalo pouze neoficiálně, 

nová trestní norma poprvé tuto diferenciaci oficializuje. Po podpisu dokumentu 

prezidentem republiky nabude zákoník účinnosti od 1. 1. 2010. Předpokladem je však 

následná novelizace. 

 

5. Vybrané způsoby financování nestátních neziskových organizací, 

které poskytují služby v oblasti poskytování protidrogové prevence 

v Praze 7 

 

Tato kapitola je orientována na vybrané aktuální možnosti financování nestátních 

neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti protidrogové prevence na území 

Prahy 7. Mezi vybrané zdroje financování patří zejména: grantové řízení Městské části 

Praha 7 v oblasti specifické protidrogové prevence, grantové řízení hl. m. Prahy  

– „Zdravé město Praha“, dotační řízení jednotlivých rezortů: MPSV, MŠMT, MZ; 

dotační řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a též podpora projektů 

v rámci aktuálních výzev jednotlivých tématických operačních programů z evropských 

fondů v rámci operačního období 2007 – 2013. 

Obecně lze říci, že v současné době je podpora občanského sektoru (tj. i nestátních 

neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti protidrogové prevence) 
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nepřehledná. Vláda ve svém programovém prohlášení v roce 2007 však přijala tuto tezi: 

„Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků  

a neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových 

organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru.“ 

„epřehlednost“ a „rizikovost“ se jeví především v několika otázkách: neexistující 

definice termínu „veřejná prospěšnost“ a neexistence možných stupňů daňových úlev  

pro veřejně prospěšné organizace. Změnu v této problematice by měl přinést nový 

Občanský zákoník. 

Dalším problémem při podpoře nestátních neziskových organizací se může jevit  

i nízká společenská podpora (akcent je kladen v oblasti protidrogové prevence zejména 

na úroveň samospráv a je tak více než transparentní). 

Častá kritika se týká i zastaralého dotačního systému („Zásady vlády pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR O ústředními orgány státní správy“  

ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333). Kritika tohoto dokumentu se týká zejména nárazového 

a krátkodobého financování (viz. např. financování u víceletých projektů s ohledem  

na roční státní rozpočet; opožděné platby; rizika samofinancování; rizika půjček 

z bankovního sektoru: viz. podmínka při získávání úvěrů: příjmy z vlastní činnosti, 

vlastnictví majetku, produkce zisku atp.). 

Samostatnou „rizikovou“ kapitolou je pak financování projektů ze strukturálních 

fondů EU (viz. podkapitola 5.5. – Dotace Evropské unie). 

 

5.1. Grantové řízení hl. m. Prahy – „Zdravé město Praha“ 

 

Grantové řízení hl. m. Prahy – „Zdravé město Praha“ se zaměřuje obecně  

na podporu programů prevence sociálně patologických jevů a podporu zdravého 

životního stylu. Grantové řízení se pak dělí na dva programy: první program je zaměřen 

na podporu škol a školských zařízení, druhý program je určen ostatním organizacím. 

První program je tedy určen pro „žadatele o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu HMP na realizaci programů specifické primární prevence pro rok….“49 V této 

souvislosti uvádím informace platné pro rok 2009. 

                                                 
49 Obecné pokyny ke grantovému řízení „Zdravé město Praha“ k dispozici na www.praha-mesto.cz (leden 2009) 
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Dle metodiky prvního programu vytvořeného Krajským oddělením protidrogové 

prevence MHMP se jedná zejména o následující tématické okruhy a aktivity, obsah 

programu specifické primární prevence:50 

• Projekty na podporu zdravého životního stylu u dětí předškolního věku 

• Programy specifické primární prevence (všeobecné) 

• Specifická primární prevence pro rizikovou skupinu dětí a mládeže 

• Vzdělávací projekty a aktivity v oblasti specifické primární prevence 

• Projekty zaměřené na práci se skupinami rodičů 

• Projekty zaměřené na podporu práce školních a obvodních metodiků 

prevence 

• Programy zaměřené na podporu týmové spolupráce pedagogického sboru 

v oblasti specifické primární prevence 

 

Aktivity: 

• Jednorázová přednáška 

• Cyklus přednášek/besed/seminářů 

• Program včasné intervence 

• Program založený na principu vrstevnického přístupu 

• Adaptační výjezd 

 

Témata: 

• Zdravý životní styl 

• Sebepoznávací aktivity 

• Vztahy 

• Prevence: šikany, závislosti (nikotin, alkohol, ilegální drogy, gambling, 

kriminality, sexuálně rizikového chování) 

 

 

                                                 
50 Obecné pokyny ke grantovému řízení „Zdravé město Praha“ k dispozici na www.praha-mesto.cz (leden 2009) 
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Metodika prvního programu specifikuje i okruh žadatelů – tj. možným žadatelem je 

i nestátní nezisková organizace, která zřizuje školu či školské zařízení a má sídlo  

na území hl. m. Prahy. Pokud nestátní nezisková organizace takové zařízení nezřizuje, 

může žádat jeho prostřednictvím. 

Projektové žádosti musí též obsahovat stanovisko protidrogového koordinátora 

příslušné městské části a též vyjádření obvodního metodika prevence (při pedagogicko-

psychologické poradně příslušné městské části). 

Druhý program je určen pro „žadatele o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu hl. m. Prahy formou dotace pro rok 2009 na realizaci programů specifické 

primární prevence, léčby, následné péče, Harm Reduction a dalších specifických 

služeb.“51 

 

Tento program, má stejně jako program první, tematické okruhy (A – G):52 

A. Specifická primární prevence užívání návykových látek a jiných SPJ 

• projekty/programy v rámci specifické primární prevence užívání NL a jiných 

SPJ (všeobecná primární prevence, selektivní primární prevence, indikovaná 

primární prevence) 

• nové formy specifické primární prevence (internetová primární prevence), 

• vzdělávací projekty/programy a aktivity zaměřené na oblast specifické 

primární prevence užívání NL 

 

B. Ambulantní a stacionární léčba 

• ambulantní/stacionární léčba uživatelů drog a práce s jejich blízkými 

• služby zaměřené na práci s rodinnými příslušníky uživatelů drog (rodinné 

poradenství, rodinná terapie) 

• ambulantní služby zaměřené na léčbu alkoholiků a na práci s jejich rodinnými 

příslušníky 

• včasná diagnostika, intervence a poradenství 

                                                 
51 Obecné pokyny ke grantovému řízení „Zdravé město Praha“ k dispozici na www.praha-mesto.cz (leden 2009) 
52 Ibid. 
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• rozvoj ambulantních služeb pro specifické cílové skupiny (dlouhodobí 

uživatelé cannabisu, uživatelé tanečních drog, uživatelé drog propuštěni 

z výkonu trestu odnětí svobody) 

 

C. Rezidenční léčba a resocializace 

• střednědobá a dlouhodobá léčba a resocializace uživatelů drog v terapeutických 

komunitách 

• ambulantní a rezidenční doléčovací služby pro uživatele drog 

• podpora služeb sociální integrace 

 

D. Harm Reduction (HR) 

• terénní programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog  

a snižování rizik spojených s užíváním drog 

• podpora stávajících terénních programů vzhledem k posílení personální kapacity 

– systémová opatření 

• zachování stávajících nízkoprahových zařízení, která jsou zaměřená na práci 

s uživateli drog a jejich blízkými 

• programy HR pro specifické cílové skupiny (např. romská populace uživatelů 

drog, mobilní cizojazyčné skupiny uživatelů drog, prostituující uživatelé drog, 

uživatelé drog propuštěn z výkonu TOS/ve výkonu vazby) 

• pilotní projekt aplikační místnosti 

 

E: Substituční programy 

• substituční programy (metadonem, buprenorfinem) 

• psychosociální komponenta substitučních programů (posílení efektivity 

substituční léčby) 
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F. Ambulantní a rezidenční doléčovací programy 

• ambulantní a rezidenční doléčovací programy pro uživatele drog 

• podpora služeb sociální integrace 

 

G. Ostatní programy a služby protidrogové politiky HMP 

• vzdělávání pracovníků (mezioborové vzdělávací semináře; krátkodobé, 

střednědobé kurzy v oblastech primární, sekundární a terciární prevence 

• odborná fóra, konference, semináře 

• právní poradenství pro uživatele drog a jejich blízké, zvyšování právního 

povědomí pracovníků služeb pro uživatele drog 

• publikační činnost (odborná periodika, překlady, autorské texty) 

• rozšíření získávání a vyhodnocování údajů o drogové scéně 

• výzkumné projekty 

 

Mezi okruh možných žadatelů patří: občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, církevní právnické osoby atp. Hlavní podmínkou pro možnost podání 

žádosti je, aby daná služba získala certifikát odborné způsobilosti RVKPP nebo MŠMT. 

Tolerance je však i vůči faktu, kdy je tento certifikát v procesu žádosti. 

Druhý program vykazuje podporu buď projektům v trvání jednoho roku (vztahuje 

se podmínka o toleranci certifikace) nebo pro projekty v trvání 4 let (aktuálně tedy: 2009 

– 2012). U projektů čtyřletých musí být služba certifikována, neexistuje zde tak žádná 

tolerance. 

 

5.2. Úloha Městské části Praha 7 

 

Městská část při financování nestátních neziskových organizací, které poskytují 

služby v oblasti protidrogové prevence na území Prahy 7 poskytuje jen jakousi 

„okrajovou“ finanční podporu. „Okrajovou“ finanční podporou se rozumí nízký objem 

vydaných finančních prostředků na zajištění chodu podpořených neziskových organizací. 

Tyto finanční prostředky jsou uvolňovány buď v rámci samostatného rozpočtu Městské 

části Praha 7 či v rámci grantového řízení pro daný kalendářní rok. Objem finančních 
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prostředků vydaných na realizaci protidrogové politiky na území Prahy 7 je plně 

v kompetenci Rady MČ a Zastupitelstva MČ Praha 7. Tyto subjekty též rozhodují  

o vyhlašovaných tématech v rámci grantového řízení. 

 Hlavním rizikem se tak jeví, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly (5), nízká 

společenská podpora (zejména na úrovni usnesení politické reprezentace) nestátních 

neziskových organizací s profilací v oblasti protidrogové prevence. 

 Poradní orgán Rady MČ Praha 7 – Komise pro oblast bezpečnosti a protidrogové 

prevence, hodnotí předložené projekty v rámci grantového řízení a postupuje svá 

stanoviska Radě MČ a následně jsou stanoviska postoupena k finálnímu rozhodnutí  

i Zastupitelstvu MČ Praha 7. V této souvislosti pak neexistuje individuální metodika 

(jako např. u grantových programů „Zdravé město Praha“), která je speciálně určená  

pro protidrogovou prevenci. Zároveň neexistuje systém pro určování grantového tématu 

a pro přerozdělování finančních částek z rozpočtu Městské části Praha 7. Rizikem se tak 

jeví i odborná kompetentnost protidrogového koordinátora (člena a zároveň tajemníka 

Komise pro oblast bezpečnosti a protidrogové prevence) a zároveň zpracovatele návrhů 

usnesení Rady MČ týkajících se podpory z rozpočtu MČ, z kapitoly určené subjektům 

poskytujícím služby v oblasti protidrogové prevence. 

 Vzhledem k faktu, že protidrogová prevence je individuální samosprávnou 

agendou každé městské části, neexistuje v současné době žádný nástroj, který by určoval 

rozsah uvolněných finančních prostředků či evaluační a monitorovací mechanismy této 

podpory.  

 Krajské oddělení protidrogové prevence při Magistrátu hl. m. Prahy má tak pouze 

metodickou funkci a veškeré jeho rozhodnutí vůči realizaci protidrogové politiky  

na území jednotlivých městských částí mají pouze doporučující charakter. 

 Z výše uvedených skutečností je pak velmi patrná rozdílnost úrovně 

společenské/politické podpory (nejen) subjektům nestátních neziskových organizací  

na území různých městských částí. 
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5.3. Dotační řízení MŠMT, MZ, MPSV 

 

Dalšími subjekty, které mají významnou roli v rámci redistribuce finančních 

prostředků určených na finanční pokrytí nákladů nestátních neziskových organizací, 

které realizují služby v oblasti protidrogové prevence, jsou zejména Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy a dále též Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České republiky. 

Problémem dotačních řízení výše zmiňovaných rezortů z pohledu nestátních 

neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti protidrogové prevence, je 

nemožnost poskytování víceletých dotací. Tato nemožnost souvisí s tvorbou státního 

rozpočtu, který je vázán vždy jen na jeden rok. V reakci na tuto skutečnost vláda 

schválila svým usnesením ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333 novelizaci „Zásad vlády pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR O ústředními orgány státní správy“.  

Novelizace upravuje zejména posunutí harmonogramu, který bude lépe vyhovovat 

potřebám nestátních neziskových organizací. Jednotlivé rezorty též budou muset 

zveřejňovat nejpozději do konce kalendářního roku seznam žadatelů z řad nestátních 

neziskových organizací, kteří nesplnily formální podmínky žádosti o dotaci. Toto 

zveřejnění je zcela jistě pro neziskový sektor pozitivním krokem k získání času  

pro zajištění alternativních finančních zdrojů. Významným prvkem novelizace je též 

možnost zahrnutí dobrovolnické služby do dofinancování projektů. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje nestátní neziskové 

organizace zejména dotačním programem Prevence sociálně patologických jevů. Pro rok 

2009 vyhlásilo dotační programy (Program I, II a III) na podporu projektů specifické 

primární prevence, „které mají zejména napomoci výchově dětí a mládeže ke zlepšování 

zdravotního stavu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, 

k výchově ke zdravému způsobu života (ke zlepšení sociálního klimatu) ve školách 

a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní 

úrovni. V rámci vyhlášených programů se rovněž podporují akreditované vzdělávací 

aktivity pro pedagogické pracovníky.“53 

                                                 
53 Obecné pokyny k dotačnímu řízení „Prevence sociálně patologických jevů“ k dispozici na www.msmt.cz (únor 
2009) 
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 Pro účely finanční podpory nestátním neziskovým organizacím se jeví jako 

stěžejní zejména Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

v působnosti resortu MŠMT. 

 „Podpora projektů s celorepublikovou působností a projektů 

regionálního/krajského charakteru za podmínek: 

• nabízené programy primární prevence musí být systematické  

a dlouhodobé (nepodporují se jednorázové přednášky, hromadné multimediální 

projekce apod.), 

• v rámci programů primární prevence pro školy a školská zařízení musí být  

do projektu aktivně začleněno min. 5 škol a školských zařízení….“54 

 

Pro letošní rok (2009) MŠMT definovalo následující obsahové priority 

projektů:55 

• Projekty zaměřené na prevenci užívání legálních drog (alkohol, tabák, 

medikamenty). 

• Vzdělávací projekty a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence 

SPJ. 

• Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů (dále jen 

„SPJ“), zdravého životního stylu a tvorby pozitivního sociálního klimatu  

ve školách. 

• Kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávání, metodické  

a strategické v rámci prevence SPJ; realizace stáží a výměn zkušeností). 

• Kooperace na úrovni regionů (účast na komunitním projektu „Zdravé město“  

a „Zdravý region, apod.); tyto programy zabývající se komplexně problematikou 

rizikových faktorů využívají propojení jednotlivých typů komunitních programů 

s cílem pozitivně ovlivňovat zdravý způsob života populace. 

• Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence. 

• Projekty zaměřené na analýzu příčin komerčního sexuálního zneužívání dětí. 

                                                 
54 Manuál předkladatelů projektů, str. 2, k dispozici na www.msmt.cz (únor 2009) 
55 Ibid., str. 4 
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• Projekty kontinuální práce s rodiči a monitorování situace mimo školu 

(rodičovské skupiny, vliv rodičů na specifickou primární prevence SPJ). 

• Projekty zaměřené na podporu práce školních metodiků prevence a metodiků 

prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách. 

• Projekty specifické primární prevence realizované ve školách a školských 

zařízeních zaměřené na práci s rizikovou populací (projekty zaměřené  

na problematiku prevence užívání návykových látek, šikany, násilí, domácího 

násilí, komerčního sexuálního zneužívání, záškoláctví apod.). 

• Projekty zaměřené na zvyšování právního vědomí v oblasti specifické primární 

prevence sociálně patologických jevů a specifické primární prevence užívání 

návykových látek. 

• Projekty zaměřené na práci s národnostními menšinami specificky v oblasti 

prevence SPJ. 

 

Pro žadatele II. Programu byly vytvořeny 2 typy formulářů. Prvním typ 

formuláře/žádosti je určen certifikovaným programům/projektům v rámci specifické 

primární protidrogové prevence a druhý formulář je určen pro program/projekt, který 

není certifikován a je určen na podporu programů specifické primární prevence 

kriminality a ostatních sociálně patologických jevů. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak jasně proklamuje, že „žadateli  

o dotaci na programy specifické primární protidrogové prevence může být poskytnuta 

dotace pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné způsobilosti  

pro poskytování daného typu služby v souladu s usnesení vlády č. 300/2005, k tezím 

změn ve financování protidrogové politiky, a usnesením vlády č. 693/2006, k zavedení 

systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence.“56 

 Ministerstvo zdravotnictví stejně jako výše zmiňovaný rezort vyhlašuje každým 

rokem dotační řízení k programu „Protidrogová politika“. V rámci programu 

„Protidrogová politika“ se jedná o podporu neinvestičního projektů. Zároveň si 

Ministerstvo zdravotnictví nárokuje právo na upřednostnění evaluovaných programů. 

                                                 
56 Manuál předkladatelů projektů, str. 10, k dispozici na www.msmt.cz (únor 2009) 
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Dotace v rámci tohoto dotačního řízení se poskytuje zejména na podporu 

následujících typů služeb/projektů v oblasti protidrogové politiky:57 

• Ambulantní léčba osob závislých na návykových látkách – AT ordinace 

(ordinace pro léčbu alkoholismu a toxikomanie) 

• Substituční léčba 

• Detoxifikace 

• Ústavní léčba 

• Kontaktní centra a terénní služby pouze na úhradu zdravotnického materiálu 

 

Uznatelnými náklady je dle této metodiky nákup zdravotnického materiálu, 

substitučních látek a dalších léků (nehrazených ze zdravotního pojištění), služby, 

omezeně pak mzdové náklady a odvody. 

 

Posledním z vybraných rezortů, které poskytují formou dotačního řízení možnost 

finančního pokrytí projektům/programům, které se zaměřují na poskytování služeb 

v oblasti protidrogové prevence, je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotaci lze 

poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který získal k jejímu poskytování 

oprávnění/registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci 

poskytování služeb v oblasti protidrogové prevence se dle tohoto zákona jedná zejména  

o tzv. služby sociální prevence: 

• Kontaktní centra 

• Služby následné péče (ambulantní, rezidentní) 

• Terapeutické komunity 

• Terénní programy 

 

Pro rok 2009 byly vyhlášeny dva Programy podpory – A) a B). Program podpory 

A) se zaměřuje na poskytování „sociálních služeb, které mají místní či regionální 

                                                 
57 Dotační řízení na rok 2009 k programu protidrogová politika, str. 3 k dispozici na www.mzcr.cz (únor 2009) 
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charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálním 

potřebami…“58 

 Program podpory B) je zejména „podpora sociálních služeb, které mají celostátní 

či nadregionální charakter. V rámci tohoto programu bude podporováno výhradně 

poskytování takových sociálních služeb, které jsou prováděn v národním měřítku a které 

se zaměří na cílovou skupinu uživatelů služby (na okruh osob, pro které je sociální 

služba určena), u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale 

dopadá na celou společnost. Oblast podpory je směřována na konkrétní pomoc a podporu 

uživatelům služby. Tyto služby musí vzhledem k požadavku na celostátní  

a nadregionální charakter dále splňovat povinně podmínku místa realizace služby.“59 

Pozn.: Mimo Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy či Ministerstva zdravotnictví realizují finanční podporu projektům 

v oblasti protidrogové politiky formou dotačních výběrových řízení i další rezorty: 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany atp. Pro potřeby tohoto dokumenty byly 

však vybrány rezorty a jejich dotační programy, které úžeji korespondují se zkoumaným 

tématem diplomové práce. 

 

5.4. Úloha Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 

„Protidrogová politika je v České republice uskutečňována na národní, krajské  

a místní úrovni. Působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při 

tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním 

tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek upravuje z. č. 379/2005 Sb.,  

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem  

a jinými návykovými látkami.  

Součinnost ministerstev a dalších orgánů, které odpovídají za jednotlivé oblasti 

protidrogové politiky koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

(RVKPP). Rada projednává a předkládá vládě národní strategii protidrogové politiky, 

akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky, další návrhy a informace. 

                                                 
58 Dotační program poskytovatelům služeb v oblasti protidrogové prevence, k dispozici na www.mpsv.cz (únor 
2009) 
59 Ibid.  
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Každoročně předkládá vládě výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice  

za předcházející kalendářní rok. Schvaluje dotace na projekty protidrogové politiky  

a uděluje certifikace odborné způsobilosti poskytovatelům služeb pro uživatele drog.  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vznikla na základě usnesení vlády  

č. 643 ze dne 19. června 2002; zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je součástí mezinárodní sítě 

monitorovacích středisek Reitox. Předchůdkyní RVKPP byla Meziresortní protidrogová 

komise (MPK), zřízená usnesením vlády č. 275 ze dne 26. května 1993. O vzniku MPK 

však bylo rozhodnuto již v lednu 1993 a prozatímně byla MPK ustavena dohodou 

zúčastněných ministrů, která byla podepsána 3. března 1993. Přechodně působil 

tento orgán pod názvem Rada vlády - Meziresortní protidrogová komise (usnesení vlády 

č. 1057 z 15. října 2001). Počet členů rady se z původních 8 zvýšil postupně až na 13 

členů.“60 

 

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky tedy hraje jednu z ústředních rolí 

v oblasti poskytování finančních prostředků na podporu realizace aktivit v protidrogové 

prevenci. Každý rok proto vyhlašuje dotační výběrové řízení k poskytování 

neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty v oblasti protidrogové politiky. 

 Dotace je poskytována zejména na následující typy služeb a projektů:61 

I. Certifikované programy  

• specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence,  

• kontaktní a poradenské služby,  

• terénní programy,  

• ambulantní léčba (včetně projektů zajištujících psycho-sociální podporu klientům 

v substituční léčbě),  

• stacionární programy,  

• rezidenční péče v terapeutických komunitách,  

                                                 
60 Pracovní a poradní orgány v protidrogové politice, k dispozici na www.vlada.cz (únor 2009) 
61 Pracovní a poradní orgány v protidrogové politice – vyhlášení dotačního výběrového řízení, k dispozici na 
www.vlada.cz (únor 2009) 
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• ambulantní doléčovací programy (včetně zajištění chráněného bydlení  

a chráněných pracovních programů).  

 

II. Programy nepodléhající certifikaci odborné způsobilosti  

• služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě,  

• mezinárodní projekty,  

• projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,  

• projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům 

drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti.  

 

„Žadateli o dotaci na služby protidrogové politiky dle odst. I. písm. a) až g) může 

být poskytnuta dotace pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné 

způsobilosti pro poskytování daného typu služby v souladu s usnesením vlády  

č. 300/2005 a usnesením vlády č. 693/2006. Účelovou dotaci na poskytování služeb, 

které jsou sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze 

poskytnout pouze registrovanému poskytovateli sociálních služeb. Certifikace odborné 

způsobilosti a Registrace sociálních služeb se nevyžaduje u nově zahajovaných činností. 

Tyto žádosti však musí být předjednány s poskytovatelem dotace do 22. 8. 2008  

a podmínka registrace musí být splněna nejpozději ke dni rozhodnutí o přidělení dotace 

(viz Pravidla financování protidrogové politiky).“62  

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rozdíl od dříve zmiňovaných 

rezortů, které vyhlašují dotační řízení na podporu subjektů v oblasti protidrogové 

politiky, upravuje pro účely svého dotačního řízení i informace nutné ke stanovení mezd 

pracovníků programů protidrogové politiky v projektových žádostech. Tato úprava pak 

zabraňuje výskytu možných spekulací týkajících se výše mzdy v závislosti na 

„odbornosti“ atd. (tento případ se týká např. grantového řízení hl. m. Prahy „Zdravé 

město Praha“, které nemá např. výši „lektorného“ taxativně vymezenou). 

„Platové zařazení musí odpovídat nařízení vlády č. 564 ze dne 6. prosince 2006,  

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a příslušným 

                                                 
62 Pracovní a poradní orgány v protidrogové politice – vyhlášení dotačního výběrového řízení, k dispozici na 
www.vlada.cz (únor 2009) 
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ustanovením zákoníku práce. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky akceptuje maximální zařazení zaměstnanců do těchto platových tříd:  

• SŠ - maximálně do třídy 9  

• SŠ + výcvik a/nebo dlouhodobý kurs - maximálně do třídy 10  

• SŠ + vedoucí funkce - maximálně do třídy 10, jsou-li podřízení zaměstnanci SŠ; 

jsou-li mezi nimi VŠ ve třídě 11 nebo 12, odpovídá zařazení vedoucího nejvyšší 

třídě u jeho podřízených  

• SŠ + vedoucí funkce + výcvik a/nebo dlouhodobý kurs - maximálně do třídy 11, 

jsou-li podřízení zaměstnanci SŠ; jsou-li mezi nimi VŠ ve třídě 11 nebo 12, 

odpovídá zařazení vedoucího nejvyšší třídě u jeho podřízených  

• VŠ - maximálně do třídy 12  

• VŠ + vedoucí programu - maximálně do třídy 13  

• VŠ + vedoucí organizace - maximálně do třídy 14  

 

Uznatelné výcviky a kursy:  

• psychoterapeutický výcvik - akreditovaný program v rozsahu minimálně 300 

výcvikových hodin, pokud jeho obsah a zaměření odpovídá metodám  

na pracovišti používaným,  

nebo  

• dlouhodobé mezioborové kursy o drogách a drogových závislostech v IPVZ  

a IES (Sdružení Podané ruce) v rozsahu minimálně 2 semestry.  

Pozn.: Vždy se musí jednat o souvislý program (výcvik, kurs).“63 

 

 O výši dotace u jednotlivých projektových žádostí rozhoduje Dotační výbor, který 

pro potřeby Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vypracuje její souhrnný 

návrh. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky má tak v rámci schvalovacího 

procesu poslední slovo jako odborný garant. 

V současné době se však, příčinou ekonomické recese, stává velmi častou situací 

snižování veřejných prostředků určených na podporu projektů v oblasti poskytování 
                                                 
63 Informace pro stanovení mezd pracovníků programu protidrogové politiky v žádostech, projektech na dotace 
RVKPP na rok 2009, k dispozici na www.vlada.cz (únor 2009) 
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sociálních služeb (potažmo poskytování služeb v oblasti protidrogové politiky). Tato 

nepříjemná situace se tak dotýká i finančních prostředků uvolňovaných z rozpočtové 

kapitoly Úřadu vlády ČR prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými 

návykovými látkami. 

 

5.5. Dotace Evropské unie 

 

Dalším významným zdrojem financování nestátních neziskových organizací, které 

poskytují služby v oblasti protidrogové prevence jsou prostředky poskytované 

z evropských strukturálních fondů (Evropský sociální fond) v rámci programovacího 

období 2007 – 2013.  

Na úvod této kapitoly je také podstatným faktem ke zmínění „nevýhodná“ pozice 

nestátních neziskových organizací v rámci již schválených evropských dotací. 

Negativním limitem je zde velmi častý nedostatek finančních prostředků  

na dofinancování/předfinancování projektů a vůbec celková menší finanční stabilita 

oproti subjektům podnikatelským. Tato situace může být kritická do té míry, že 

znemožňuje nestátním neziskovým organizacím tyto fondy využívat. Alternativou tohoto 

stavu se může jevit program Nadace rozvoje občanské společnosti "3P – Program 

překlenovací pomoci“. Obsahem tohoto tříletého programu jsou návratné nadační 

příspěvky ve spolupráci se soukromou bankou. Na úrovni ministerstev či krajů není 

dosud podobný systém realizován. 

V rámci aktuálního programovacího období se jedná zejména o dva následující 

operační programy, které mají souvztažnost s tématem protidrogové prevence (v širší 

míře pak prevence sociálně patologických jevů) a jejichž žadatelů mohou být z řad 

nestátních neziskových organizací: 

• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Okrajově pak můžeme zmínit Integrovaný operační program a též OP LZZ - Oblast 

podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. 

 


