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Stát a drogy

Je řešení problémů plynoucích z užívání 

návykových látek záležitostí státu?

ANO!

Celospolečenský dosah



Přístup státu k řešení užívání drog

snižování nabídky snižování poptávky snižování rizik

snižování

dostupnosti služby HR pro UD

represe

primární prevence léčba
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Obec a drogy

Jaká je role obce?

Obec v systému protidrogové politiky má 

nezastupitelnou roli 

– bez součinnosti všech dotčených 

subjektů na všech úrovních není možné 

realizovat účinná opatření.



Co obec může dělat proti drogám a závislosti?

Znalost místních podmínek, dění, osob, vztahů 

stanovuje opatření  komunitní plán sociálních 

služeb:

 podpora spolupráce zainteresovaných subjektů

 podpora protidrogových a navazujících služeb

 podpora a realizace místních aktivit

 zřízení fce MPK – ne pouze formální



Drogová situace v LK

Počet UD 

Počet klientů protidrogových služeb

Počet výkonů vykazovaných službami

Počet pacientů s Dg. F10

Nejčastěji užívané drogy + dostupnost drog 

Počet realizací PČR a drogových trestných činů

Počet řešených přestupků

…….



Počet uživatelů drog v LK

PUD:

• r. 2005: 

750  – 1.320

• r. 2011:     2.800

• r. 2013:     1.700

PUD

pravidelní 
UD

víkendoví UD

experimentátoři



Specifika Frýdlantského výběžku

 Geografické ohraničení + malé obce –

uzavřenost se promítá i do drogové scény

 Vysoká nezaměstnanost 

 Vzdělaností úroveň únik mozků

 Podíl romského etnika a sociálně slabých

 Příslušníci vietnamská komunita a její trestná 

drogová činnost

 Blízkost polských hranic – nelegální dovoz léků s 

obsahem pseudoefedrinu



Vliv prostředí na užívání NL v populaci

Uvedená specifika

 negativní vliv na užívání NL

Co s tím?

Nikdy nekončící prevence
→ povinnost všech zainteresovaných



Závěr

Děkuji vám za pozornost

Ing. Jitka Sochová

krajská protidrogová koordinátorka

KÚ LK, odbor sociálních věcí

jitka.sochova@kraj-lbc.cz tel. 485 226 338, 721 541 522

Info: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz

– sekce protidrogová politika a prevence

mailto:jitka.sochova@kraj-lbc.cz
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/

