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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 2021 nedošlo v ORP Frýdlant v protidrogové politice k žádným převratným změnám. 

Za zmínku stojí k 31/12/2021 ukončení Terénního programu sociální prevence od poskytovatele Most k naději, z. 
s. Tento terénní program sice nebyl protidrogový, ale vhodně doplňoval škálu služeb Poradního a setkávacího 
centra ve Frýdlantu. Věříme, že bude v první polovině r. 2022 vhodně nahrazen. 
 
Poskytovatel služby Ambulantní poradenství pro gambling a jiné závislosti (ADVAITA, z. ú.) rozšířil svou klientelu 
o děti a mládež do 18 let a hned v r. 2021 se na něj obrátilo 6 klientů, z toho tři uživatelé. 
 
V r. 2021 bylo iniciováno několik jednání DSO Mikroregion Frýdlantsko na téma financování protidrogové politiky. 
Samospráva obcí vyzvala Most k naději, z. s., realizátora terénního programu pro uživatele drog,  ke vzájemné 
komunikaci mezi samosprávou obce/města a konkrétními terénními pracovníky formou jedné schůzky za 
kalendářní rok. Samosprávy a vedoucí sociálních odborů v působení ORP Frýdlant chtějí „svého“ terénního 
pracovníka poznat a jeho prostřednictvím získat zobecněný přehled o drogové situaci ve své obci a také mu 
předat své poznatky. Po několika jednáních (i za přítomnosti nejvyšší úrovně koordinace protidrogové politiky ČR) 
se obě strany dohodly na způsobu komunikace mezi Mostem k naději, z. s. a samosprávami konkrétních obcí. 

 

Na jednání s mikroregionem Frýdlantsko bylo opakovaně zdůrazňován požadavek, aby se ještě zvýšila aktivita 
represivních složek, hlavně pak Policie ČR zaměřené na potírání drogové kriminality. Avšak vzhledem 
ke speciálnímu personálnímu obsazení a omezeným financím není toto v dohledné době možné. I tak lze 
výsledky práce „toxi týmu“ v r. 2021 a dříve považovat za úspěšně. O tom se jistě píše ve zprávě z PČR. 

 

Protidrogová politika obcí v ORP Frýdlant 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. 

                                                 
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://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
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Terénní program pro uživatele drog (TP) realizovaný Mostem k naději, z. s. ve své závěrečné zprávě 
za r. 2021 mimo jiné uvádí: 

Počet kontaktů v roce 2021 vzrostl, zatímco počet klientů lehce klesl. Počet nalezených stříkaček se zvýšil o více 
než sto procent, skoro polovina z nalezeného počtu se nacházela v nádobě na likvidaci použitého injekčního 
materiálu Fixpoint, který je umístěn u Centra 1407 ve Frýdlantu. Výměnný program v roce 2021 rapidně vzrostl z 
necelých osmi tisíc přijatých stříkaček na necelých patnáct tisíc. (konec citace) 
 
Protidrogová politika v obcích a městech ORP Frýdlant je přes ojedinělá nedorozumění dlouhodobě velmi 
dobře ukotvena. Pokud bude její význam i v těch nejmenších obcích stále dokládán, vysvětlován a 
propagován, tak jistě bude v příznivých podmínkách i nadále téměř všemi obcemi ORP podporována 
nejen 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 dvou osvědčených 
realizátorů: 

 

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: 

Působení TPL na Frýdlantsku 

 

 

 
I. Služby 

 Informace 446    1. První kontakt 1 

                       

 HR materiály 254    2. Vyplnění IN-COME 1 

                       

 Výkony/počty:    3. Výměnný program 234 

                         

Počet 
kontaktů 

260  - standard 18314    4. Krizová intervence 2 

                         

Počet 
klientů 

28  - alobal 72     5. Sociální práce 59 
   

           

   - prezervativ 157  Zprostředkování služeb 18    

 Výměnný program:  - zdravotní 1023  Sociálně právní 
0 

 
   

  - THC filtry 992  Asistenční služba 12    

Jehly IN 14257       Konzultace s odb. pers. 3    

Jehly OUT 15219  - kapsle/brčka 1141  Sociálně materiální 26    

                  

Sekundární výměna:  - škrtidla 20  14. Testy – HIV 2 

                         

Jehly IN 11755   Telefon 208  15. Testy – Syfilis 2 

Jehly OUT 12312                        

Další 
uživatelé 

284  Odkazy   554  16. Testy – HCV 2 

                         

Nálezy 124  Poradenství 27  17. Testy – gravitest 8 

   obecné 9     

Výkony 1006  strukturované 18  18. Zdravotní ošetření 3 

 
 
Cesta MHD: 3 872 min 
Cesta automobil: 1 463 km 
 
1) Vývoj na drogové scéně 
 

Na Frýdlantsku působí terénní pracovníci každou středu a pátek od 13. do 18. hodin. V případě potřeby asistenční služby se 
TP přizpůsobí potřebám klienta. Za rok 2021 se uskutečnilo 259 kontaktů s 28 klienty, včetně kontaktů s jejich rodinnými 
příslušníky. Kontakty byli domluvené převážně po telefonické domluvě. 
 
Tento rok se TP pohybovali v centru i v okrajových částech města Frýdlant. Pravidelně zajíždí do Nového Města pod Smrkem, 
Hejnic, Krásného Lesa, Dolní/Horní Řasnice a Višňové. Nejčastěji si klienti domlouvali schůzky s TP ve Frýdlantu, Novém 
Městě pod Smrkem a Višňové. 
 

Od: 01. 01. 2021 Do: 31. 12. 2021 Zpracoval (a): Rabová Dne: 5. 1. 2022 Č.: 1-12 

  

mailto:tp.liberec@mostknaději.cz
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TP pokračují v distribuci pohotovostních balíčků do nemocniční lékárny a lékárny Valdštejnská ve Frýdlantu, Pilulka v 
Hejnicích a také do lékárny v Raspenavě. V tomto roce bylo vydáno 227 ks.  Pracovníci po celou dobu trvání nouzového stavu 
distribuovali ochranné pomůcky jako rukavice, roušky, dezinfekce na ruce a informační letáky s radami, jak se chránit před 
nákazou touto nemocí. 
 
2) Statistika terénního programu na Frýdlantsku v letech 2019, 2020 a 2021 
 
  

SROVNÁVAN
Á DATA 

TP Liberec MOST 
K NADĚJI 

2019 

TP Liberec MOST      
K NADĚJI 

2020 

  TP Liberec 
MOST K NADĚJI 

2021 

Počet 
kontaktů 

198 
204 259 

Počet klientů 44 34 28 

Počet 
vyměněných 

stříkaček 
in/out 

5591/6081 7641/8162 14257/15219 

Počet 
nalezených 
stříkaček 

24 22 124*) 

  
Počet kontaktů v roce 2021 vzrostl, zatímco počet klientů lehce klesl. Počet nalezených stříkaček se zvýšil o  více než sto 
procent, skoro polovina z nalezeného počtu se nacházela v  nádobě na likvidaci použitého injekčního materiálu *Fixpoint, který 
je umístěn u Centra 1407. Výměnný program v roce 2021 rapidně vzrostl, z necelých osmi tisíc přijatých stříkaček na necelých 
patnáct tisíc. (konec citace) 

 

 
Poradna pro gambling a jiné závislosti (ADVAITA, z. ú.) Výroční zpráva r. 2021 
Poradna pro gambling a jiné závislosti pro problémové uživatele alkoholu, návykových látek a pro patologické hráče a jejich blízké v každé úterý 9-17 

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

Citujeme z jejich výroční zprávy: 

 

Zhodnocení činnosti frýdlantské poradny v roce 2021:  

Provozní doba služby: každé úterý od 9:00 do 17:00 hodin  

Poradna pro závislosti (dospělá populace)  

V průběhu roku využilo služeb poradny celkem 52 osob, z toho bylo 34 uživatelů a 18 osob blízkých.  

V tomto poradenském pracovišti došlo k navýšení počtu uživatelů z 25 na 34 osob. U osob blízkých zaznamenáváme 
výraznější nárůst, ze 7 na 18 osob. Počet prvních kontaktů se u samotných uživatelů snížil z 19 na 16.  

Důvodem zvýšení počtu klientů je především to, že jsme v minulém roce uzavřeli poradenské pracoviště v Novém Městě pod 
Smrkem. Klienti z této oblasti začali využívat služeb poradny ve Frýdlantu. Konktrétně jde o 9 klientů z této obce. Ve Frýdla ntu 
jsme navíc upravili provozní dobu na jednou týdně z původní jednou za 14 dnů.  

Nejvyužívanější službou je individuální poradenství, kterého jsme poskytli 233 výkonů1. Počet poskytnutých výkonů se zvýšil 
úměrně zvýšení počtu klientů. U telefonického poradenství evidujeme 47 výkonů, to je o 1 méně než v předchozím roce.  

Z celkového počtu 34 uživatelů docházelo do poradny 15 klientů jednorázově či krátkodobě, 19 osob absolvovalo dlouhodobý 
program ambulantní léčby. Větší zájem ze strany klientů je o dlouhodobější kontakt. V tomto roce evidujeme také 70 
promarněných konzultací (klient na domluvenou schůzku nepřijde nebo se omluví méně než 24 hodin před konzultací). 
Kapacita poradny je dostatečná a může reagovat na vyšší zájem klientů.  

 

Adiktologické služby pro děti a mladistvé  

V průběhu roku využilo služeb poradny celkem 6 osob. Z tohoto počtu byli 3 uživatelé a 3 rodinní příslušníci a blízcí. Z 
celkového počtu 3 uživatelů byla evidována 1 osoba s problémem užívání drog, konkrétně pervitinu, věk této osoby byl 17 let. 
Další 2 uživatelé využili služeb v souvislosti s problémem závislosti na tabáku (věk 13  let). Všechny 3 osoby využily služeb 
jednorázově.  

V porovnání s předchozím rokem se zvýšil celkový počet osob z 0 na 6 osob. Počet uživatelů vzrostl z 0 na 3 osoby. 
Průměrný věk uživatelů návykových látek byl 17 let. Z celkového počtu 3 uživatelů byli 2 chlapci a 1 dívka. (konec citace) 

 

Popis nových trendů a změn situace v ORP 

– užívání návykový látek v obecné populaci, ve školní populaci – výroba dominantního pervitinu se nyní 
děje více na polské straně 

mailto:jager@advaitaliberec.cz
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– užívání návykových látek v prostředí zábavy, nočního života – nemáme informace, zábava a noční 
život i v r. 2021 téměř neexistovaly 

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

– užívání návykových látek ve specifických skupinách - nemáme informace 

– 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, určitě jsou jinde  

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

– hazardní hraní – přehled je v tabulce: 

 

Frýdlant 2019 2020 2021 

počet heren 1 1 1*) 

počet přístrojů 32 32 
32+4 stoly živé hry (hra 

v kostky) 

počet obyvatel na jedno 
zařízení 

230 230 228 

Z tabulky je zřejmé, že počet příležitostí hraní na přístrojích se v případě Frýdlantu v zásadě nemění! Situaci 
v dalších obcích Frýdlantského výběžku nesledujeme. 

*) k 31/03/2021 toto poslední zařízení sice skončilo provoz, ale od 01/06/2021 jej opět obnovilo  

(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 2018 2019 2020 2021 

1381 
daň z hazardních 

her  
od r. 2017) 

3 219 4 164 1 718 *) 3 654 

*) rozdíl 2. 446 tis. Kč v r. 2020 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, kde s obáváme, že se situace ještě zhoršila 

 

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, určitě jsou jinde 

– nové trendy a fenomény – nemáme informace 
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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. 2021 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 místostarosta 

Jiří Stodůlka (ODS) Město Frýdlant starosta 

17 dalších starostů DSO Mikroregion Frýdlantsko  

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 Stehnová DSO Mikroregion Frýdlantsko 
Koordinátorka komunitního plánu 
sociálních služeb DSO Mikroregion 
Frýdlantsko 

 

- tato komise se zabývá problematikou:  

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

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. 2021  - 3 setkání v rámci jednání RM 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2021 – terénní programy, uživatelé na ulicích, fixpoint 

- změny, které proběhly v r. 2021 – 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 orgán rady města ve věcech sociálních 

- Počet jednání komise v r. 2021: 2 

- Nejdůležitější projednávaná témata ve vztahu k politice v oblasti závislostí v r. 2021: zpracování 
žádostí o dotaci, problematika „zviditelnění práce“ terénních programů 

Setkání s poskytovateli protidrogových služeb Mostem k naději, z. s. a ADVAITou, z. ú. 

Od září 2017 na Frýdlantsku působí 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, ale jde většinou pouze o účast na jednáních, 
referenci o programech POSECu a o drogové situaci (to činí nejlépe 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 platforma komunitního plánování sociálních služeb. Koordinátor plánování sociálních služeb je zván 
na jednání 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. Na konci r. 2021 se však ukázaly ještě mezery v komunikaci s představiteli obcí a poskytovatelem 
služby terénního programu. Po zbytečně dlouhých a náročných jednáních ještě i v r. 2022 snad bude už vše 
v pořádku. To budeme vědět za rok. 

- 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 ve Frýdlantu 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 sociálních věcí nebo s Poradnou pro gambling a 
jiné závislosti. 
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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. 2021 

Žádné významné změny kromě už známých „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), prováděcím dokumentem Akční plán pro 
rok 2021 jsou konkretizovány jednotlivé cíle a opatření komunitního plánu včetně předpokládaných nákladů na 
jejich realizaci v daném roce (viz str. 17 – 18).  
 

 

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. 2021 – komunitní plán byl aktualizován, byla prodloužena platnost dokumentu do roku 
2025 

2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020 – 2025 

období platnosti: 2020 – 2025 

Schváleno dne 7. září 2021 členy DSO Mikroregion Frýdlantsko usn. 50/2021 

www stránky dokumentu ke stažení: https://drive.google.com/file/d/17gXufcXxkUeUipyYjENq17Rs44jSF4DU/view 

 

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

Žádné další strategické dokumenty neuvádíme. 

 

https://drive.google.com/file/d/11nHO74S4N_WrcaFNYqh1aWOR0cL-8sHd/view
https://drive.google.com/file/d/1P2-Pjx8eV9SmoN_Eou29-zT7ogAIJyuh/view
https://drive.google.com/file/d/1P2-Pjx8eV9SmoN_Eou29-zT7ogAIJyuh/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://drive.google.com/file/d/17gXufcXxkUeUipyYjENq17Rs44jSF4DU/view
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Přehled vyhlášek obce týkající se politiky v oblasti závislostí (alkohol, hazardní hraní apod.). Všechny platné 
Obecně závazné vyhlášky a Nařízení Města Frýdlant jsou od 13. ledna 2022 zveřejněny pouze na Sbírka 
právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz) 

2/2021 
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 

8/2021 Obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie 

1/2018 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozní doby hostinských provozoven 

3/2012 
Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her zakázáno  

 

 

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 2021 bude projednán na Valném shromáždění DSO Mikroregion 
Frýdlantsko v dubnu 2022 a pak bude zveřejněn na stránkách www.frysko.cz. Zatím přístupný není. 

 

 

2.3 Analýzy/studie v oblasti závislostí v r. 2021   

nic takového 

 

2.4 Další významné aktivity v oblasti politiky v oblasti závislostí v r. 2021 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 

0 = nic nového 0 0 0 

 

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani
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 2021 
 

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 ke společnému financování sociálních služeb obcemi 
na Frýdlantsku“ se v roce 2021 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 na jednáních DSO Mikroregionu Frýdlantsko 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. 
 
 

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 skutečných výdajů ORP podle typu služeb / podle účelu za r. 2021 (v Kč) 

Typ služeb Výdaje ORP za 2021 Organizace 

Primární prevence*   

Primárně-preventivní programy realizované školami 
a školskými zařízeními 

230 000 Kč SVP Frýdlant 

Primárně-preventivní programy realizované jinými 
subjekty  

? Maják, z. ú 

Jiné a nezařazené preventivní programy ?  

Harm reduction   

Terénní programy 49 700 Kč 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 26 125 Kč 
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 6 888 Kč ADVAITA, z. ú. 

Jiné a nezařazené rezidenční služby** 0  

Služby následná péče 14 954 Kč ADVAITA, z.ú. 

Následná péče ambulantní 0  

Následná péče pobytová 0  

Jiné a nezařazené služby následné péče 0  

Sociální podniky 0  

Okomentoval(a): [A1]: Město Frýdlant od roku 2020 již 
nevyhlašuje své vlastní dotační programy na podporu sociálních 

služeb. Tuto agendu zajišťuje za celé území ORP Mikoregion. 
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Záchytné stanice a ošetření intoxikovaných 
osob 

0  

Prevence drogové kriminality 0  

Koordinace/výzkum/informace 0  

Jiné nezařazené*** 0  

CELKEM 327 667 Kč  

* 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. 2021, včetně dopadů pandemie Covid-19 

 

Dopady pandemie Covid-19 na oblast poskytování služeb 

 
Všechny služby byly v letech 2020-2021 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 však také častěji ze „schůzek“ omlouvali 
nebo vůbec nepřišli/nepřipojili se. 
Přes náročné podmínky ale všechny služby svou práci v r. 2021 odvedly. 
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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 je v příloze zprávy.  

Zavedená síť služeb se k lednu roku 2022 ochudila o jednu službu: Terénní program sociální prevence. Jinak se 
některé služby jen občas 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. 2021 (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 

 
 

 
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 na jejich webových stránkách Léčba závislosti a její 
prevence (advaitaliberec.cz) 
 
Tabulka 4-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2021  

Název 
projektu/ 
programu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Počet 
osob, kt. 
služby 
využily 
/z toho UD 

Počet 
kontaktů2 

Počet 
výměn3 

Počet 
vydaných 
inj. stř. 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Terénní 
program 
pro 
uživatele 
drog 

Most 
k naději, 
z. s. 

TP osoby 
ohrožené 
drogou 

28 200 234 15219 ORP 
Frýdlant 

ano 

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

 
Tabulka 4-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2021 

Název 
projektu/pr
ogramu 

Realizátor Typ služby* Cílová 
skupina 

Kapacita4 Počet osob, 
kt. služby 
zař. využily 

Počet nově 
evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnost, 
spádovost 

Certifikace 
(ano/ne) 

Poradna pro 
gambling a 
jiné 
závislosti 

ADVAITA, z. 
ú. 

AL (ale 
spíše jen 
sociální 
poradenství) 

osoby 
závislé, 
patologičtí 
hráči a jejich 
blízcí – 
dospělí  

ještě je 
volno 

52 16 (=noví 
klienti) 

ORP 
Frýdlant 

ano 

                                                 
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. 

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/
https://advaitaliberec.cz/
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Poradna pro 
gambling a 
jiné 
závislosti 

ADVAITA, z. 
ú. 

AL (ale 
spíše jen 
sociální 
poradenství) 

osoby 
závislé, 
patologičtí 
hráči a jejich 
blízcí – děti 
a mládež 

ještě je 
volno 

6 6 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. 2021 

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 

**) 

      celá ČR -> 
klienti 
z ORP 
Frýdlant 
mohou být i 
v jiných 
komunitách 
nebo 
léčebnách 

 

*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 2021 do ní vstoupili 3 klienti z Libereckého kraje.  
Tuto službu v roce 2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko finančně podpořil. 

  

 
Tabulka 4-5: Služby v oblasti následné péče v r. 2021 

Název 
projektu/p
rogramu 

Realizátor Typ 
služby* 

Cílová 
skupina 

Kapacita4 

amb. / 
pobyt. 

Počet 
osob, kt. 
služby 
zař. 
využily 

Počet 
nově evid. 
žádostí o 
léčbu 

Územní 
působnos
t, 
spádovost 

Certifikac
e (ano/ne) 

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

      ORP 

Frýdlant 

 

*ambulantní – následná péče ambulantní, pobytová – následná péče pobytová, - jiné 
**) Službu realizuje ADVAITA v Liberci. Tuto službu v roce 2021 DSO Mikroregion Frýdlantsko finančně podpořil. 

 

                                                 
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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Tabulka 4-6: Ostatní specializované programy v r. 2021 (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. 

 
 

5 Různé – další údaje  

Aktuální 28. vydání letáčku POSECu je v příloze této zprávy. Později na KÚLK dodáme Stručnou zprávu 
o činnosti POSECu v r. 2021, z které se při tvorbě této zprávy vycházelo 

 

Frýdlant 15/02/2022 
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 


