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Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v obci je určena pro odbornou i laickou veřejnost. Je zdrojem 
základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění politiky v oblasti závislostí a politiky v oblasti 
hazardního hraní v obci, koncepčních opatřeních, spolupráci v rámci ORP, finančním zajištění a finančních 
deficitech politiky v oblasti závislostí, charakteristice scény v oblasti užívání návykových látek (alkohol, tabák, 
nelegální látky) a situace v oblasti hazardního hraní a jiných nelátkových závislostí, síti služeb pro uživatele drog 
a problémové/patologické hráče1 a aktivitách realizovaných v oblasti politiky v oblasti závislostí (např. vzdělávání, 
analýzy, rozvojové projekty apod.).  

Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v obci je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy 
o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje, Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí 
v krajích, Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR. Zároveň je také 
důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni. 

 

Souhrn  

 

V roce 2020 nedošlo v ORP Frýdlant v protidrogové politice k žádným převratným změnám. 

Za zmínku stojí uzavření novoměstské pobočky Poradny pro gambling a jiné závislosti a rozšíření provozní doby 
této poradny ve Frýdlantu na každé úterý. 
ADVAITA, z. ú. rozšířila své adiktologické služby o cílovou skupinu děti a mládež do 18 let, Více na 
ZpravaOCinnostiProgramuADVAITAzaRok2020-web.pdf (advaitaliberec.cz) 

 

Od prosince 2021 je nedaleko od frýdlantské radnice u Centra 1407 v ul. Míru instalován FIXPOINT. Most 
k naději, z. s. spolu s MPK předloží do konce dubna 2021 zprávu o jeho využití a případně navrhne přemístění 
FIXPOINTu do druhé lokality (u vlakového nádraží). Tato „náhradní“ lokalita je pro urychlení případného 
přemístění již zmíněna ve „Smlouvě o provozu, údržbě a umístění nádob na použitý materiál Fixpoint“. 

Protidrogová politika je ukotvena v zásadním koncepčním materiálu: - 2. Komunitní plán sociálních služeb 
Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2023: Cíl 9 Opatření 9.1 Realizace protidrogové politiky. 
 

 

Terénní program pro uživatele drog (TP) realizovaný Mostem k naději, z. s. ve své závěrečné zprávě 
za r. 2020 mimo jiné uvádí: 

V roce 2020 uskutečnili pracovníci TP na území ORP Frýdlant celkem 204 kontaktů s uživateli drog, včetně 
kontaktů s jejich rodinnými příslušníky. Služeb TP začalo v tomto období pravidelně využívat 12 nových klientů. 
S uživateli OPL se pracovníci TP scházeli nejčastěji ve Frýdlantu, Novém Městě pod Smrkem a ve Višňové. 
Monitorovali ale také ostatní obce Frýdlantského výběžku. Dětřichov, Heřmanice, Hejnice, Krásný Les, 
Dolní/Horní Řasnice, Habartice či Raspenavu. 

                                                 
1 Termín problémový hráč je širší − zahrnuje osoby v riziku rozvoje patologického hráčství i osoby s diagnózou patologický 
hráč (dg. F 63.0). 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/
https://advaitaliberec.cz/wp/wp-content/uploads/ZpravaOCinnostiProgramuADVAITAzaRok2020-web.pdf
https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
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TP se i nadále setkávají s klienty, kteří mají problém nalézt dostupné bydlení, práci a ocitají se ve finanční tísni. 
Ke konci roku někteří klienti využili možnosti potravinové pomoci. TP získává tuto pomoc prostřednictvím služby 
Terénní programu sociální prevence (PSP). TP klientovi poskytnou vždy poradenství ohledně řešení takové 
situace. Tato nouze dlouhodobě nahrává obchodu s drogami. Vidina rychlého zisku za převoz drog nebo léků na 
jejich výrobu je pro sociálně vyloučené lidi lákavá. Frýdlantsko má navíc pro tento obchod výhodnou polohu. 
Navzdory uzavřeným hranicím, se klienti ani ke konci roku 2020 s nedostatkem psychotropních látek nepotýkali. 

Největší počet vyměněných stříkaček bylo rozdistribuováno pomocí tzv. sekundární výměny, kdy jeden klient 
mění pro ostatní. Tento rok pokles i počet nalezených použitých injekčních stříkaček. S umístěním nádoby 
FIXPOINT by tento pozitivní trend pokračovat. 

Vlivem pandemie covid-19 došlo v roce 2020 na Frýdlantsku k mírnému poklesu celkového počtu klientů. Zvyšuje 
se naopak počet kontaktů a vyšší je také počet vydaných injekčních stříkaček. Drogová scéna se uzavírá a vysílá 
jednoho poslíčka, který mění HR materiál pro další uživatele OPL. V této lokalitě tuto činnost provozují převážně 
ženy. 
(konec citace) 
 
Protidrogová politika v obcích a městech ORP Frýdlant je trvale velmi dobře ukotvena. Pokud bude její 
význam stále dokládán, vysvětlován a propagován, tak jistě bude v příznivých podmínkách nadále téměř 
všemi obcemi ORP podporována i finančně. 
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1 Situace v ORP v oblasti užívání návykových látek a hazardního hraní 

Uveďte informace, které máte k dispozici k následujícím bodům: 

– informace z lokálních studií a průzkumů (vždy odkaz, zdroj), informace ze služeb nebo informace 
lokálního charakteru – informace ze studií nemáme, ale máme informace ze služeb: 

 

Terénní program pro uživatele drog (Most k naději, z. s.) – Výroční zpráva o stavu drog v ORP Frýdlant: 

Terénní program – Most k naději, z. s. - pro uživatele drog: středa a pátek 13-18 hodin  - např. výměnný program, poradenství, 

tel. 725 457 258, tp.liberec@mostknaději.cz 

 

Citujeme z jejich výroční zprávy: 

 

 
I. Služby 

 Informace 403    1. První kontakt 12 

                       

 HR materiály 196  
  2. Vyplnění IN-
COME 

1 

                       

 Vydaný materiál – počet:  
  3. Výměnný 
program 

173 

                         

Počet kontaktů 204  - standard 11596  
  4. Krizová 
intervence 

0 

                         

Počet klientů  34  - alobal 59     5. Sociální práce 12    

           

   - prezervativ 111  
Zprostředkování 

služeb 
6 

   

 Výměnný program:  - zdravotní 491  Sociálně právní 
0 
 

   

  - THC filtry 418  Asistenční služba 0    

Jehly IN 7 641     
Konzultace s odb. 

pers. 
4 

   

Jehly OUT 8 162  - kapsle/brčka 855  Sociálně materiální 2    

                  

Sekundární výměna:  - škrtidla 14  14. Testy – HIV 3 

                         

Jehly IN 6 793   Telefon 177  15. Testy – Syfilis 3 

Jehly OUT 6 792                        

Další uživatelé 17  Odkazy   1027  16. Testy – HCV 2 

                         

Nálezy 22  Poradenství 18  17. Testy – gravitest 6 

   obecné 13     

Výkony 818  strukturované 5  
18. Zdravotní 
ošetření 

2 

 
 
1) VÝVOJ NA DROGOVÉ SCÉNĚ 
 
Na Frýdlantsku působí Terénní programy pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji každou středu a pátek od 
13. do 18. hodin. V přirozeném prostředí cílové skupiny – ulice, byty, squaty – vyhledávají uživatele omamných a 
psychotropních látek, navazují s nimi kontakt a v rámci přístupu založeného na pravidlech Harm Reduction s nimi 
řeší jejich aktuální situaci. Svým klientům přitom nabízejí komplexní balík služeb. Výměnu injekčního materiálu, 
informace zdravotního a sociálně – právního charakteru, individuální poradenství, doprovody k lékařům či na 
úřady a testy na infekční onemocnění. K dispozici jsou ale také rodinným příslušníkům a dalším osobám, které 
jsou drogovou závislostí ohroženy nepřímo. 

Od: 01. 01. 2020 Do: 31. 12. 2020 Zpracoval (a): Veselá Dne: 11. 01. 2020 Č.: 1. 

  

mailto:tp.liberec@mostknaději.cz
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V roce 2020 uskutečnili pracovníci TP celkem 204 kontaktů s uživateli drog, včetně kontaktů s jejich rodinnými 
příslušníky. Služeb TP začalo v tomto období pravidelně využívat 12 nových klientů. S uživateli OPL se 
pracovníci TP scházeli nejčastěji ve Frýdlantu, Novém Městě pod Smrkem a ve Višňové. Monitorovali ale také 
ostatní města Frýdlantského výběžku. Dětřichov, Heřmanice, Hejnice, Krásný Les, Dolní/Horní Řasnice, 
Habartice či Raspenavu. 
 
Pracovníci TP navíc lidem ohroženým drogovou závislostí a dalším rizikovým skupinám během celého roku 
distribuovali ochranné pomůcky (roušky, respirátory, desinfekce) a důležité informace týkající se onemocnění 
COVID - 19. Samotné služby TP byly vlivem pandemie omezeny jen v omezené míře. (Např. doprovody na 
úřady). 
 
TP pravidelně po celý rok 2020 doplňovali stavy pohotovostních balíčků, které jsou uživatelům OPL k dispozici 
zdarma v lékárnách ve Frýdlantu, Hejnicích a v Raspenavě. V druhé polovině roku se podařilo domluvit umístění 
pohotovostních balíčků i do frýdlantské lékárny EUC u polikliniky. Klienti ovšem upřednostňují lékárnu 
Valdštejnská, kde je přívětivější personál. V tomto roce bylo vydáno 298 kusů pohotovostních balíčků. 
 
TP se i nadále setkávají s klienty, kteří mají problém nalézt dostupné bydlení, práci a ocitají se ve finanční tísni. 
Ke konci roku někteří klienti využili možnosti potravinové pomoci. TP získává tuto pomoc prostřednictvím služby 
PSP. TP klientovi poskytnou vždy poradenství ohledně řešení takové situace. Tato nouze dlouhodobě nahrává 
obchodu s drogami. Vidina rychlého zisku za převoz drog nebo léků na jejich výrobu je pro sociálně vyloučené 
lidi lákavá. Frýdlantsko má navíc pro tento obchod výhodnou polohu. Navzdory uzavřeným hranicím, se klienti 
ani ke konci roku 2020 s nedostatkem psychotropních látek nepotýkali.  
 
Největší počet vyměněných stříkaček bylo rozdistribuováno pomocí tzv. sekundární výměny, kdy jeden klient 
mění pro ostatní. Tento rok pokles i počet nalezených použitých injekčních stříkaček. S umístěním nádoby 
FIXPOINT by tento pozitivní trend pokračovat. 
 
 
2) STATISTIKA 
 

SROVNÁVANÁ 
DATA 

TP Liberec MOST 
K NADĚJI 

2018 

TP Liberec MOST 
K NADĚJI 

 2019 

TP Liberec MOST      
K NADĚJI 

 2020 

Počet kontaktů 126 198 204 

Počet klientů 28 44 34 

Počet 
vyměněných 

stříkaček in/out 
7713/7769 5591/6081 7641/8162 

Počet nalezených 
stříkaček 

53 24 22 

  
Vlivem pandemie došlo v roce 2020 na Frýdlantsku k mírnému poklesu celkového počtu klientů. Zvyšuje se 
naopak počet kontaktů a vyšší je také počet vydaných injekčních stříkaček. Drogová scéna se uzavírá a vysílá 
jednoho poslíčka, který mění HR materiál pro další uživatele OPL. V této lokalitě tuto činnost provozují převážně 
ženy. (konec citace) 
 
Citujeme vyjádření vedoucího programu TP pro uživatele drog k nárůstu počtu stříkaček in/out v r. 2020: 
 
Vlivem sociálních a především ekonomických dopadů pandemie na uživatele OPL - (v roce 2019 velká část 
uživatelů OPL využívajících služeb TP v Libereckém kraji pracovala. Často však šlo o sezónní práce a brigády v 
odvětvích, které vlivem pandemie zaznamenali v roce 2020 výrazný útlum) - se v cílové populaci výrazně zvýšila 
důležitost injekčních stříkaček jako obchodního artiklu, ať už směnného či finančního. O víkendu, kdy nejsou 
terénní programy klientům k dispozici, se například cena sterilní injekční stříkačky na uzavřené drogové scéně 
vyšplhala, alespoň podle svědectví některých klientů, až ke dvěma stům korunám za kus. Důležité je také dodat, 
že i na uživatele OPL dopadala nejistota ohledně šíření Covid - 19, mnozí se proto snažili minimalizovat své 
kontakty s vnějším prostředím tak, že během kontaktů měnili větší množství injekčních setů najednou, aby 
prodloužili dobu mezi jednotlivými schůzkami.  
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Z přiložené tabulky navíc jasně vyplývá, že počet kontaktů na Frýdlantsku už třetím rokem roste. Na to nemá 
pandemie, ani omezený pohyb lidí vliv. Jde o výsledek každotýdenní práce našich zaměstnanců, kteří se pohybují 
v přirozeném prostředí klientů. (Často za klienty dojíždíme do míst, která obývají. Byty, squaty, aplikační místa 
atd.) Od začátku pandemie, bez jediného výpadku, dalo by se říci v dnes tak "mediálně oblíbené" první linii, kde 
kromě jiného, po celý rok rozdávají svým klientům ochranné pomůcky jako respirátory, roušky, desinfekce a 
důležité informace o nemoci Covid – 19. (konec citace) 
 
Poradna pro gambling a jiné závislosti (ADVAITA, z. ú.) Výroční zpráva r. 2020 
Poradna pro gambling a jiné závislosti pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a jejich blízké v liché úterý 9-17 

hodin -  ADVAITA, z. ú. - Pavel Jäger jager@advaitaliberec.cz, Info a objednání na tel. 732 315 469, 603 829 730 
 

Frýdlant v Čechách (provozní doba liché úterý 9–17 hodin, od 1. 9. 2020 každé úterý 9–17 hodin) 

Za sledované období využilo služeb poradny celkem 32 osob, z toho bylo 25 uživatelů a 7 blízkých. V 
porovnání s předchozím rokem výrazně stoupl počet klientů, z 19 osob v roce předchozím na 32 v roce 
letošním. Hlavním důvodem bylo především rozšíření provozní doby poradny na každé 9 úterý. K rozšíření 
provozní doby došlo od 1. září, kdy jsme zároveň uzavřeli poradnu v Novém Městě pod Smrkem. Vzrostl též 
počet prvních kontaktů ze 14 na 19. Zvýšil se i počet telefonického poradenství, a to o více než dvojnásobek, z 
22 výkonů v roce 2019 na 48 výkonů v roce 2020. Hlavním důvodem tohoto vývoje jsou protiepidemická opatření, 
kdy část klientů preferovala telefonický kontakt před kontaktem osobním. V souvislejším kontaktu jsme byli 
s 11 klienty. Spolupráce s pomáhajícími službami a úřady v tomto regionu je velmi dobrá. Negativně vnímáme 
nedostatek a nedostupnost soustavné psychiatrické péče. V průběhu prvního pololetí byly služby klientům 
poskytovány bez omezení, v druhé polovině roku byla poradna uzavřena v období od 10. do 19 listopadu z 
důvodu nemoci pracovníka. 

Nové Město pod Smrkem (provozní doba sudé úterý 9–17 hodin, k 31. 8. poradna uzavřena) 

Poradna v Novém Městě pod Smrkem měla dlouhodobě neobsazenou kapacitu. Vzhledem k této skutečnosti 
jsme se rozhodli poradnu k 31. srpnu uzavřít. Klienti budou nadále odkazováni na spádovou poradnu ve 
Frýdlantu, kam dojíždí stejný poradenský pracovník. Klienti tedy mohou ve své péči kontinuálně navázat. Zároveň 
s uzavřením poradny byla rozšířena provozní doba ve Frýdlantu. Vzhledem k tomu, že poradna byla uzavřena k 
31. srpnu, není možné porovnávat počty klientů a výkonů za sledovaná období. Od počátku roku do konce 
srpna využilo služeb poradny celkem 11 osob, z toho bylo 7 uživatelů a 11 blízkých. Spolupráce s 
návaznými službami v regionu byla dlouhodobě velmi dobrá, veškeré služby byly informovány o přesunutí 
kapacity poradny do spádového Frýdlantu. 

(konec citace) 

 

Popis nových trendů a změn situace v ORP 

– užívání návykový látek v obecné populaci, ve školní populaci – nemáme informace 

– užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života – nemáme informace, zábava a noční 
život v r. 2020 téměř neexistovaly 

– problémové formy užívání návykových látek – nemáme informace ani o preferovaném způsobu užívání 

– užívání návykových látek ve specifických skupinách - nemáme informace ani o způsobech práce s 
těmito klienty) 

– návykové látky a hazardní hraní v sociálně vyloučených lokalitách – nemáme jiné informace než ze 
zprávy výše a ani zde není o vyloučených lokalitách zmínka 

– somatická a psychiatrická komorbidita v souvislosti s užíváním návykových látek, včetně infekčních 
a dalších onemocnění – ano, na infekční choroby se testovalo (vizte tabulka TP výše), ale nemáme 
zprávy o výsledcích 

– předávkování, včetně smrtelných – nemáme informace  

– sociální situace uživatelů návykových látek – informace pouze ze zpráv poskytovatelů (vizte výše) 

– hazardní hraní –  

 

Frýdlant 2018 2019 2020 

počet heren 1 1 1 *) 

počet přístrojů 32 32 32 *) 

počet obyvatel na jedno 232 230 230 

mailto:jager@advaitaliberec.cz
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zařízení 

Z tabulky je zřejmé, že počet příležitostí hraní na přístrojích se v případě Frýdlantu snížilo a nyní zůstává stejné! 
Situaci v dalších obcích Frýdlantského výběžku nesledujeme. 

*) k 31/03/2021 končí provoz i toto poslední kasino -> v r. 2021 se předpokládá 0! 

(Zdroj: Nováková, M., vedoucí obecního živnostenského úřadu Frýdlant) 

 

Porovnání jednotlivých let v příjmu z loterií v tis. Kč (Zdroj: Němcová, H.: MěÚ Frýdlant, odbor finanční) 

 

položka v rozpočtu 2017 2018 2019 2020 

1381 

daň z hazardních her  
od r. 2017) 

4 542 3 219 4 164 1 718 *) 

*) rozdíl 2. 446 tis. Kč oproti r. 2019 si vysvětlujeme vlivem pandemie, kdy velkou část roku 2020 bylo kasino 
uzavřené 
 

– nové technologie – uvádíme postřeh ze závěrečné zprávy ze r. 2020 služby Poradenství pro dospívající 
a dospělé – poskytovatel  CZPLK, o. p. s. – Mgr. Milan Kohout 

 

Zajímavým fenoménem je ještě více se zvětšující sociální izolace mladých lidí a jejich závislost na 
technologiích. Vlivem vládních opaření došlo k výraznému nárůstu online komunikace. Stala se jediný „legálním“ 
a podporovaným nástrojem výuky. To má vliv na prohloubení sociální úzkosti a stagnaci interpersonálních 
dovedností mladých lidí. Někteří mohou žít v iluzorním světě vztahů, úspěchů a informací. 
(konec citace)  

 

– nové psychoaktivní látky – nemáme informace 

– drogová kriminalita – určitě existuje, ale nemáme žádné informace 

– nové trendy a fenomény – nemáme informace 

 



Strana 8 (celkem 16) 

2 Koordinace politiky v oblasti závislostí 

2.1 Institucionální zajištění 

2.1.1 Místní institucionální zajištění koordinace 

2.1.1.1 Místní protidrogový koordinátor 
 

Mgr. Alena Švejdová, alena.svejdova@mu-frydlant.cz, tel. 488 886 500, 728 406 154, vykonává funkci MPK od 
01/01/2003, ve struktuře úřadu je zařazena jako vedoucí odboru kanceláře úřadu. Přímou nadřízenou je 
Ing. Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ. Velikost pracovního úvazku KPK: 0,07. Jiné agendy vykonávané 
MPK jsou mnohé, viz http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelare-uradu.html 

Žádné zaznamenáníhodné změny se v r. 2020 neudály. 

 

 
2.1.1.2 Místní komise nebo pracovní skupina pro oblast závislostí 

 
- jde o specifickou pracovní skupinu 

- Název: Pracovní skupina protidrogové politiky, Vznik:    01/01/2003 , Zařazení PS: jen pracovní skupina 
pod vedením MPK. Jde o ad hoc skupinu. 

Konkrétní otázky protidrogové politiky řeší operativně svolaná pracovní skupina se širším záběrem.  

MPK si může vybrat minimálně z těchto spolupracujících, kteří se po aktuálním souhlasu operativně stávají členy 
pracovní skupiny. K nim patří ještě metodici prevence na školách, kteří zde nejsou vyjmenováni. 

 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

Ing. Dan Ramzer (ODS) Město Frýdlant starosta 

Jiří Stodůlka (ODS) Město Frýdlant místostarosta 

Ing. Veronika Bubeníčková MěÚ Fr tajemnice 

Bc. Jana Hýblová MěÚ Fr vedoucí odboru soc. věcí 

Josef Hurník MěÚ Fr krizové řízení, kontrolor OZU 

Dana Mrázová MěÚ Fr 
přestupky proti majetku, veřejnému 
pořádku a v občanském soužití 

Pavlína Šídová MěÚ Fr přestupky v dopravě 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ředitel 

Mgr. Jaroslava Smolová ZŠ praktická a ZŠ speciální Fr ředitelka 

Ing. Miroslav Kudrna SŠHaL, Fr ředitel 

Mgr. Pavel Čumpelík Gymnázium Frýdlant ředitel 

npor. Bc. Josef Kepr OO Policie ČR Fr vedoucí obvodního oddělení 

Pavel Weiss Městská policie LBC (VPS) vedoucí odboru výkonu služby 

R.D. Mgr. Artur Ściana Římskokatolická církev farář 

Mgr. Milan Kohout POSEC – CZPLK, o. p. s. poradce pro dospívající a dospělé 

Jiří Stich POSEC - Most k naději, z. s. vedoucí TP pro uživatele drog 

Lubomír Brůžek POSEC - Most k naději, z. s. vedoucí TP sociální prevence 

Pavel Jäger POSEC – ADVAITA, z. ú. 
poradce pro gambling a jiné 
závislosti 

Mgr. Ivo Brát POSEC – CIPSSLK, p. o. vedoucí intervenčního centra 

Mgr. Daniela Al-Sulaimanová POSEC - CZPLK, o. p. s. 
poradce pro rodinu s důrazem na 
děti 

Ing. Romana Lakomá 
POSEC – Déčko Liberec, z. s. 
občanská poradna 

statutární zástupce spolku 

Mgr. Marta Vaňková SVP Frýdlant vedoucí SVP, etoped, terapeut 

Mgr. Lenka Porubská DSO Frýdlantsko 
Koordinátorka komunitního plánu 
sociálních služeb mikroregionu 
Frýdlantsko 

 

- tato komise se zabývá problematikou:  

alkoholu  x  ano    ne  

mailto:alena.svejdova@mu-frydlant.cz
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelare-uradu.html
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tabáku   x  ano    ne 

nelegálních drog  x  ano    ne 

hazardního hraní  x  ano    ne 

digitálních závislostí x  ano    ne 

zneužívání léků  x  ano    ne 

 

- počet jednání PS v r. 2020  - 3 setkání v rámci jednání RM 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2020 – terénní programy, uživatelé na ulicích, fixpoint 

- změny, které proběhly v r. 2020 – nic vážného 

- členství MPK v PS - ano  

 

 

2.1.1.3 Existuje jiná komise/pracovní skupina, která se zabývá vybranými oblastmi politiky v oblasti závislostí? 
Pokud ano, uveďte: 

-  Název komise: Komise pro sociální věci (zřízena na konci r. 2018),  

- Účel a zaměření komise: poradní orgány rady města ve věcech sociálních 

- Počet jednání komise v r. 2020: 2 

- Nejdůležitější projednávaná témata ve vztahu k politice v oblasti závislostí v r. 2020:  

Setkání s poskytovatelem protidrogových služeb Mostem k naději, z. s. 

Zastupitelstvo LK schválilo žádost o dotaci mikroregionu Frýdlantsko na komunitní plánování. Do prosince 2021 
bude moci působit na Frýdlantsku koordinátor plánování soc. služeb, tzn. i protidrogových. 

 

2.1.1.4 Vzájemná spolupráce subjektů politiky v oblasti závislostí na úrovni ORP  
 

Ano, spolupracuje se v rámci projektů a aktivit MAS Frýdlantsko, Agentury pro sociální začleňování, ale jde 
většinou pouze o účast na jednáních, referenci o programech POSECu a o drogové situaci (to činí TP). 

- forma spolupráce (formalizovaná/neformalizovaná spolupráce) 

Neformální. 

- zhodnocení kvality spolupráce  

Nemáme žádné zprávy, že by tento způsob spolupráce (vzhledem k vytíženosti aktérů) někomu nevyhovoval. 
 

- způsob předávání informací a spolupráce s obcemi II. a I. stupně v rámci protidrogové politiky 

Ano, obce jsou informovány MPK o všech důležitých změnách a událostech v regionu týkajících se protidrogové 
politiky. Jde hlavně o emailovou korespondenci s odkazem na informaci zveřejněnou na webových stránkách 
(zpravidla Města Frýdlant). Dalším zdrojem informací o protidrogových sociálních službách pro obce ORP 
Frýdlant je koordinátor plánování sociálních služeb, který je zván na schůze DSO Mikroregion Frýdlantsko. 

- spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb – systematická, dle potřeby či nahodilá 

Díky Poradnímu a setkávacímu centru a novému Centru sociálních služeb (obojí ve Frýdlantu) je od r. 2003 velmi 
systematická. 

- spolupráce s dalšími institucemi (Probační a mediační služba, policie, NNO, státní zařízení apod.) 

S Probační a mediační službou Město Frýdlant spolupracuje, ale jestli je mezi odsouzenými uživatel drog se 
nedovídáme. S ostatními institucemi mále dobrou nárazovou spolupráci hlavně pak při sestavování Závěrečné 
zprávy o protidrogové politice ve Frýdlantu. 

Podle možností z vládních opatření při obci fungují volnočasový klub pro mládež Free-club a nízkoprahový klub 
Cajk v Centru 1407, které příležitostně řeší problematiku drog u svých návštěvníků, případně jejich zákonných 
zástupců. Potřebné postupy konzultují s odborem sociálním nebo s Poradnou pro gambling a jiné závislosti. 

Při projektu Místní akční plán Frýdlantsko II (MAP Frýdlantsko) se setkávají 4x do roka dle aktuálních možností 
v PS Rodina, děti a mládež zástupci sociálních organizací, sociálního odboru a pedagogů škol na Frýdlantsku 
k řešení různých problémů, mimo jiné i protidrogové prevence. Jestli se pravidelně 4x do roka setkávají školní 
metodici prevence v SVP Frýdlant, o tom nemáme zprávu. 

 

- změny v r. 2020 
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Žádné významné změny kromě „kovidových opatření“ se neudály. 

- další důležité informace 

Žádné. 

 

2.2 Strategické dokumenty politiky v oblasti závislostí obce/ORP 

2.2.1 Koncepce, strategie, akční plány a jejich zaměření 

2.2.1.1. Specifické strategické dokumenty politiky v oblasti závislostí ORP 

 

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na léta 2020-2023, 

(vizte str. 51, cíl č. 9, kde se podporují protidrogové služby a aktivity) 

 

Období platnosti: 2020-2023 

Schváleno dne: 5. listopadu 2019 členy DSO Mikroregion Frýdlantsko usn. 72/2019 

www stránky dokumentu ke stažení: https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-
8sHd/view 

 

Uvedený strategický dokument se zabývá problematikou: 

nelegálních drog   x  ano    ne 

alkoholu         x  ano    ne 

tabáku         x  ano    ne 

hazardního hraní   x  ano    ne 

digitálních závislostí   x  ano    ne 

zneužívání léků     x  ano    ne 

 

Dokument je klasický komunitní plán, je všeobjímající, zahrnuje všechny oblasti aktivit a služeb. Vše vč. akčních 
plánů ke zhlédnutí zde: https://www.frysko.cz/dokumenty/ 

 

- změny v r. 2020 – nemáme zprávy 

 

2.2.1.2. Strategické dokumenty ORP se širším kontextem obsahující také otázky politiky v oblasti závislostí  
 

Žádné další strategické dokumenty neuvádíme. 

 

Přehled vyhlášek obce týkající se politiky v oblasti závislostí (alkohol, hazardní hraní apod.). 

1/2020 

Obecně závazná vyhláška o 
stanovení  podmínek pro pořádání a 
průběh akcí typu techno party 
a o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s jejich 
konáním  

 17/06/2020  25/06/2020  25/06/2020 

 plánek 

dřívější účinnost 
pro obecní zájem 

souvisí s Ceníkem 
plateb schváleným 

RM S-04/2020-
OKU 

1/2018 
Obecně závazná vyhláška o 

regulaci provozní doby hostinských 
provozoven 

19/09/2018 27/09/2018 13/10/2018  

3/2012 OZV o stanovení veřejně 26.9.2012 5.10.2012 21.10.2012 
od 21.10.2012 
zrušuje OZV 

https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
https://www.frysko.cz/dokumenty/
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/890908.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/890908.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/890908.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/890908.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/890908.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/890906.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/399822.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/399822.pdf
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přístupných míst, na kterých je 
provozování sázkových her, loterií a 

jiných podobných her zakázáno - 

příloha č.1, příloha č.2 

1/2011 

 

 

2.2.2 Hodnocení strategických dokumentů politiky v oblasti závislostí ORP 

Název evaluovaného dokumentu: Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na léta 
2020-2023 

Typ hodnocení:    x   průběžně     

Kdo hodnocení provedl: koordinátor komunitního plánování 

Dokument Vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2020 bude projednán na Valném shromáždění DSO Mikroregion 
Frýdlantsko v dubnu 2021 a pak bude zveřejněn na stránkách www.frysko.cz. Zatím přístupný není. 

 

 

2.3 Analýzy/studie v oblasti závislostí v r. 2020   

nic takového 

 

2.4 Další významné aktivity v oblasti politiky v oblasti závislostí v r. 2020 na místní úrovni 

Tabulka 2-1: Aktivity v oblasti politiky v oblasti závislostí (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádaných v 
rámci ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb atp.) 

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

Fixpoint Most k naději, z. s. injekční uživatelé drog úspěšná osvětová akce na 
jednání rady města: 
vysvětlení projektu 
FIXPOINT: veřejně 
přístupná schránka na 
použité stříkačky 

 

https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/82769.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/82769.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/82769.pdf
https://www.mesto-frydlant.cz/filemanager/files/82767.pdf
https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
http://www.frysko.cz/
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3 Finanční zajištění služeb pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím 

3.1 Způsob zajištění financování drogových služeb ze strany obcí 
 
Tabulka 3-1: Výdaje z rozpočtu obcí v roce 2020 
 

Obec Popis/Poskytovatel 

(typ podporované aktivity)  

Výše výdajů (v Kč) na politiku v oblasti 
závislostí 

Tyto podrobné informace 
nemáme 

  

 

Do jednoletého financování protidrogové politiky „dle klíče“ se v roce 2020 zapojilo 17 obcí z 18 celkových v ORP 
Frýdlant, nezapojilo se město Raspenava. Služby byly podpořeny v rámci dotačního programu Mikroregionu 
Frýdlantsko na podporu sociálních služeb. Tento systém participace na financování je trvale ORP vůči obcím I. a 
II. stupně propagován. 

Protidrogová politika obcí ORP Frýdlant je zahrnuta jako jedno z opatření v platném komunitním plánu 
Mikroregionu Frýdlantsko - 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2023: 
Cíl 9 Opatření 9.1 Realizace protidrogové politiky. 
Město Frýdlant každoročně vyhlašuje dva dotační tituly, kam se mohou protidrogové služby přihlásit a získat tak 
další finance kromě těch „z klíče“. 
 

Akční plán pro rok 2021 - uvedené služby v daném opatření předpokládají náklady pro území ORP Frýdlant pro 
rok 2021 (Mikroregion Frýdlantsko, Raspenava) 225 tis. Kč. 

 

Tabulka 3-2: Souhrn výdajů ORP podle typu služeb / podle účelu za r. 2020 (v Kč) 

Typ služeb Výdaje ORP za 2020 Organizace 

Primární prevence*    

Primárně-preventivní programy realizované školami 
a školskými zařízeními 

? SVP Frýdlant  

Primárně-preventivní programy realizované  jinými 
subjekty 

?   

Jiné a nezařazené preventivní programy ?   

Harm reduction     

Terénní programy 46 875,- Most k naději, z.s.  

Kontaktní centra 0   

Sloučené programy kontaktních center a terénních 
programů 

0   

Jiné a nezařazené harm reduction programy 

0   

Ambulantní služby    

Ambulantní služby zdravotní  0   

Ambulantní služby sociální 
32 625,- ADVAITA, z.ú. (odborné 

sociální poradenství - poradna 
pro gambling a jiné závislosti)  

Jiné a nezařazené ambulantní služby 0   

Preventivní a léčebné služby  ve vězení    

Rezidenční služby 0   

Lůžkové zdravotní služby 0   

Terapeutické komunity 12 394,- ADVAITA, z. ú.  

Jiné a nezařazené rezidenční služby** 0   

Služby následná péče 24 938,- ADVAITA, z.ú.  

Následná péče ambulantní 0   

Následná péče pobytová 0   
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Jiné a nezařazené služby následné péče  0   

Sociální podniky 0   

Záchytné stanice a ošetření intoxikovaných 
osob 

0   

Prevence drogové kriminality  0   

Koordinace/výzkum/informace 0   

Jiné nezařazené*** 0   

CELKEM 116 832,-   

* Výdaje na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se do výdajů na protidrogovou politiku nezapočítávají.  
** dle zákona 108/2006 Sb. 
*** Specifikujte 

 

3.2 Další důležité informace / změny ve financování proběhlé v r. 2020, včetně dopadů pandemie Covid-19 

 

Dopady pandemie dle zprávy programu TP pro uživatele drog: 
 
Vlivem sociálních a především ekonomických dopadů pandemie na uživatele OPL - (v roce 2019 velká část 
uživatelů OPL využívajících služeb TP v Libereckém kraji pracovala. Často však šlo o sezónní práce a brigády v 
odvětvích, které vlivem pandemie zaznamenali v roce 2020 výrazný útlum) - se v cílové populaci výrazně zvýšila 
důležitost injekčních stříkaček jako obchodního artiklu, ať už směnného či finančního. O víkendu, kdy nejsou 
terénní programy klientům k dispozici, se například cena sterilní injekční stříkačky na uzavřené drogové scéně 
vyšplhala, alespoň podle svědectví některých klientů, až ke dvěma stům korunám za kus. Důležité je také dodat, 
že i na uživatele OPL dopadala nejistota ohledně šíření Covid - 19, mnozí se proto snažili minimalizovat své 
kontakty s vnějším prostředím tak, že během kontaktů měnili větší množství injekčních setů najednou, aby 
prodloužili dobu mezi jednotlivými schůzkami.  
 
Z přiložené tabulky navíc jasně vyplývá, že počet kontaktů na Frýdlantsku už třetím rokem roste. Na to nemá 
pandemie, ani omezený pohyb lidí vliv. Jde o výsledek každotýdenní práce našich zaměstnanců, kteří se pohybují 
v přirozeném prostředí klientů. (Často za klienty dojíždíme do míst, která obývají. Byty, squaty, aplikační místa 
atd.) Od začátku pandemie, bez jediného výpadku, dalo by se říci v dnes tak "mediálně oblíbené" první linii, kde 
kromě jiného, po celý rok rozdávají svým klientům ochranné pomůcky jako respirátory, roušky, desinfekce a 
důležité informace o nemoci Covid - 19. (konec citace) 
 

Informace o primární prevenci jsme vzhledem k pandemii Covid-19 nijak důsledně neshromažďovali. Oslovili jsme 
pouze organizaci MAJÁK, o. p. s., jejíž vyjádření uvádíme níže. Předpokládáme, že vše k jejich činnosti v rámci 
ORP Frýdlant bude v jejich výroční zprávě r. 2020. 
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4 Služby poskytované uživatelům návykových látek, problémovým hráčům a osobám závislostí ohroženým 

Síť služeb pro uživatele drog v obci ORP je definována v projektu: Poradní a setkávací centrum POSEC 
Frýdlant Období platnosti: listopad 2003-??? www stránky ke stažení: Poradní a setkávací centrum - POSEC - 
Město Frýdlant - oficiální stránky (mesto-frydlant.cz) Letáček a Stručná zpráva o činnosti POSECu v r. 2020 
jsou v příloze zprávy).  

Zavedená síť služeb se v podstatě nemění, občas se jen některé služby upraví ve smyslu provozní doby nebo 
s nabídkou nového programu (v r. 2020 to byl FIXPOINT). 

V propagaci služeb a v osvětě problematiky jsou sice využívána místní média (Frýdlantský zpravodaj, webové 
stránky města), ale tato činnost má stále ještě rezervy. Ve spolupracujících organizacích se daří rozšiřovat 
vzájemnou povědomost o činnosti. Nejvíce účinná je však spokojeným uživatelem předaná zkušenost se službou 
dalším potencionálním zájemcům.  

 
Tabulka 4-1: Programy primární prevence realizované v r. 2020 (mimo prevence realizované školami a školskými zařízeními)  

Název 
projektu/programu 

Realizátor  Typ 
služby* 

Cílová skupina Charakteristika 
aktivit 

Počet 
akcí/osob 

Certifikace 

(ano/ne)  

Komplexní 
programy 
všeobecné primární 
prevence + 
Tématické 
semináře 

 
Maják o.p.s. 

 
VP 

 
2.-9. třída ZŠ 

 
Preventivní 

program 

 
31/633 

 
ano 

**) ADVAITA, 

z. ú. 

SP děti a mládež   ano 

* VP – všeobecná prevence, SP – selektivní prevence, IP – indikovaná prevence 
**) nemáme zprávy, mnohé údaje se naleznou přímo zde: ZpravaOCinnostiProgramuADVAITAzaRok2020-web.pdf 
(advaitaliberec.cz) od str. 18 

 
MAJÁK, o. p. s. ve své zprávě o činnosti v Libereckém kraji v r. 2020 uvádí: 
 
MAJÁK o.p.s. poskytuje programy primární prevence na základních a středních školách v Libereckém kraji už od 
roku 1999. Programy jsou zaměřeny na prevenci závislostního chování, netolismu, rizikového sexuálního 
chování, spektrum poruch příjmu potravy, šikanu, agresi a dalších typů rizikového chování. V roce 2015 tyto 
programy získaly certifikát MŠMT odborné způsobilosti programů primární prevence.  
V roce 2020 bylo realizováno celkem 443 programů, těchto programů se zúčastnilo dohromady 8 902 žáků.  
V oblasti drogové problematiky proběhlo celkem 113 programů pro žáky ZŠ, kterými prošlo 2 260 žáků.  
V oblasti rizikového sexuálního chování proběhlo celkem 46 programů pro 950 žáků ZŠ. V oblasti netolismu a 
bezpečného pohybu na internetu bylo realizováno 85 programů pro 2 473 žáků ZŠ.  
Programů zaměřených na problematiku šikany a agrese proběhlo celkem 99 programů pro 2 104 žáků.  
Programů prevence rasismu a xenofobie proběhlo celkem 16, pro 316 žáků.  
Program prevence poruch příjmu potravy proběhlo 20 programů pro celkem 394 žáků.  
Ostatních programů zaměřených na práci s klimatem třídního kolektivu nebo zadaptování nově zformovaného 
kolektivu proběhlo celkem 27, pro 541 žáků.  
Programy Intervence proběhly v celkem 16 třídách, pro 358 žáků.  
Nestandardních programů bylo realizováno 6, pro celkem 84 žáků.  
V roce 2020 jsme realizovali 22 programů pro pedagogy nebo veřejnost a 8 online kurzů. Tyto programy byly 
zaměřeny na témata školní šikana a kyberšikany, bezpečnost žáků na internetu, klima třídního kolektivu, pravidla 
ve třídě a další.  
Dále jsme v roce 2020 realizovali další ročník kampaně Společně proti kouření v rámci Libereckého kraje. 
Hlavním tématem bylo motto: „NENÍ TO JEN O TOBĚ aneb Kouření vážně škodí vám i lidem ve vašem okolí“ 
Aktivity probíhaly od září 2019 – listopadu 2020 jednalo se o videosoutěž pro třídní kolektivy a fotosoutěž pro 
jednotlivce. Kde kvůli pandemii se soutěž omezila jen na fotosoutěž. 
(konec citace) 
 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/poradni-a-setkavaci-centrum-posec/
https://advaitaliberec.cz/wp/wp-content/uploads/ZpravaOCinnostiProgramuADVAITAzaRok2020-web.pdf
https://advaitaliberec.cz/wp/wp-content/uploads/ZpravaOCinnostiProgramuADVAITAzaRok2020-web.pdf
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Tabulka 4-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2020  

Název 
projektu/ 
program
u 

Realizáto
r 

Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Počet 
osob, kt. 
služby 
využily 
/z toho 
UD 

Počet 
kontaktů
2 

Počet 
výměn3 

Počet 
vydanýc
h inj. stř. 

Územní 
působno
st, 
spádovo
st 

Certifika
ce 

(ano/ne) 

Terénní 
program 
pro 
uživatele 
drog 

Most 
k naději, 
z. s. 

TP osoby 
ohrožené 
drogou 

34 204 173 8162 ORP 
Frýdlant 

ano 

* TP – terénní programy, KPS – kontaktní centra, KPS a TP – sloučené programy 

 
Tabulka 4-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2020 

Název 
projektu/p
rogramu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnos
t, 
spádovost 

Certifikac
e (ano/ne) 

Poradna 
pro 
gambling a 
jiné 
závislosti 

ADVAITA, 
z. ú. 

AL (ale 
spíše jen 
sociální 
poradenstv
í) 

osoby 
závislé, 
patologičtí 
hráči a 
jejich blízcí 

ještě je 
volno 

43 30 (=noví 
klienti) 

ORP 
Frýdlant 

ano 

nic dalšího 
specifickéh
o bohužel 
nemáme 

        

* AL – ambulantní léčba, SL – substituční léčba, SP – stacionární program 

 
 
Tabulka 4-4: Služby v oblasti rezidenční léčby v r. 2020 

Název 
projektu/p
rogramu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita5 Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnos
t, 
spádovost 

Certifikac
e (ano/ne) 

nemáme 

**) 

        

*DXT – detoxifikace,  LZS – lůžkové zdravotní služby (KSLP-krátkodobá a střednědobá lůžková péče), RPTK – terapeutické 
komunity, DSZR – domovy se zvláštním režimem, - jiné 
**) Službu Terapeutická komunita realizuje ADVAITA v Nové Vsi, za rok 2020 do ní vstoupilo 0 klientů z Frýdlantska. Tuto 
službu v roce 2020 DSO Mikroregion Frýdlantsko finančně podpořil. 

  

 
Tabulka 4-5: Služby v oblasti následné péče v r. 2020 

Název 
projektu/p
rogramu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 

amb. / 
pobyt. 

Počet 
osob, kt. 
služby 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 

Územní 
působnos
t, 

Certifikac
e (ano/ne) 

                                                 
2 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité 
služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 
3  

Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. Ve 
formulářích ZZ pro RVKPP jde o údaj distribuce harm reduction materiálu 
4 Kapacita: Uvádí se u těch služeb, kde je to relevantní. Kapacita znamená, pro kolik klientů současně je program maximálně 

určen; počet míst v zařízení/programu. Nejedná se o denní ani roční kapacitu. Jde o stav, kdy další nový zájemce o službu 
(klient), již musí být zařazen do pořadníku či odkázán do jiné služby. 
5 Kapacita – pro kolik klientů současně je program maximálně určen; počet míst v zařízení/programu. V tomto případě jde o 

počet lůžek. 
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zař. 
využily 

léčbu spádovost 

nemáme, 
částečně a 
velmi 
omezeně 
to supluje 
program 
ADVAITY**
) a Klub 
duševního 
zdraví 

        

*ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová – následná péče pobytová, - jiné 
**) Službu realizuje ADVAITA v Liberci. Za rok 2020 do ní vstoupilo 0 klientů z Frýdlantska. Tuto službu v roce 2020 DSO Mikroregion 
Frýdlantsko finančně podpořil. 

 

Tabulka 4-6: Ostatní specializované programy v r. 2020 (služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod.)  

Název 
projektu/p
rogramu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnos
t, 
spádovost 

Certifikac
e (ano/ne) 

nemáme         

* služby ve vězení, sociální podniky, záchytné stanice apod. 

 

Dopady pandemie Covid-19 na oblast poskytování služeb 

 
Všechny služby byly pandemií zasaženy, ale všechny se přizpůsobily a komunikovaly s klienty emailem, 
telefonicky nebo on-line přes PC. Za velmi přísných zdravotních a bezpečnostních opatření docházelo 
v bezpečném zázemí i k individuálním kontaktům. Klienti se také častěji ze „schůzek“ omlouvali nebo vůbec 
nepřišli/nepřipojili se. 
Přes náročné podmínky však všechny služby svou práci v r. 2020 odvedly. 

 

5 Různé – další údaje  

Připravované 27. vydání letáčku POSECu a Stručná zpráva o činnosti POSECu jsou v příloze této zprávy. 

 

Frýdlant 22/03/2021 
Za spolupráce s MAS Frýdlantsko, z.s. v rámci projektu FRYSKO a s Mikroregionem Frýdlantsko a dalšími 
subjekty zpracovala: 
Mgr. Alena Švejdová, místní protidrogový koordinátor,  Město Frýdlant 

konec textu 


