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Úvod   
 
 
Praha 21 je jednou z 57 městských částí hlavního města Praha. Nachází se na 
severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Běchovice, 
Koloděje, Klánovice a Újezd nad Lesy, který je z těchto obcí největší. 
Převažuje zde zástavba rodinných domů, která umožňuje komunitní způsob života obyvatel. 
Možnost uspokojení potřeb dětí a mládeže je zde poměrně vysoká, stejně jako možnost 
identifikace s prostředím, ve kterém žijí. Rodiče dětí z valné většiny sice dojíždějí do 
zaměstnání do jiných městských částí, důsledkem čehož je zřejmě menší množství času, 
které by mohli výchově věnovat, přesto je zde důraz na rodinné prostředí a výchovu zřejmě 
vyšší než v ostatních městských částech. Podstatným faktorem v městské části Praha 21 je 
též demografický faktor, neboť zde dlouhodobě dochází ke zcela zásadnímu přílivu převážně 
mladých rodin s malými dětmi, jejichž životní a hodnotové preference přispívají 
k bezpečnému a dětem a jejich výchově nakloněnému prostředí. Těžištěm protidrogové 
prevence v MČ Praha 21 tedy je a aktuálně musí být oblast primární prevence. 
Při srovnání drogové scény na městské části Prahy 21 s ostatními městskými částmi (Praha 
1, 2, 5) lze říci, že Praha 21 nepatří mezi městské části, pro které otevřená drogová scéna 
aktuálně znamená problém. Nicméně i zde, stejně jako v jiných částech Prahy, drogy jsou, a 
bez určitých opatření, zejména primární, ale i sekundární prevence, by se mohly stát větším 
problémem. 
Na městské části Praha 21 nejsou zastoupeny programy substituční léčby, detoxifikace, 
stacionární léčby, krátkodobé a střednědobé ústavní léčby, rezidenční péče v terapeutických 
komunitách a rezidenční doléčovací programy. Vzhledem k počtu obyvatel a současně 
územnímu i sociálnímu rozložení zde chybí potřebnost těchto služeb. 
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Struktura akčního plánu 
 
Akční plán protidrogové politiky městské části MČ Praha 21 na období 2017 a 2018 je 
strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří 
přístupů strategie podle protidrogových strategií HMP a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 
 
Intervenční oblasti: 
 

➢ Primární prevence  

➢ Léčba a následná péče 

➢ Snižování rizik 

➢ Snižování dostupnosti návykových látek 

Přístupy strategie: 

➢ Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné 

➢ Koordinace  

➢ Financování 
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1. PRIMÁRNÍ PREVENCE  
 

Specifická primární protidrogová prevence a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v gesci škol 

 

MČ Praha 21 podporuje programy primární prevence rizikového chování na mateřských a základních školách zřízených městskou částí Praha 21. 
Tyto programy ve školách jsou orientovány na dlouhodobou formu přímé prevence, která staví na specifické primární prevenci sociálně patologických 
jevů. Kromě přímé práce s dětmi programy usilují o co nejširší zapojení pedagogů i rodičů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a 
přispět ke změně klimatu rodiny i školy. Školeni jsou i pedagogové 1. stupně (třídní učitelé) v oblasti primární prevence a v současné době jsou 
podporováni při provádění primární prevence v jejich vlastní třídě. Školy též realizují dalších preventivních programy - přednášky, besedy, 
představení  - se specifickým zaměřením dle potřeb školy. ZŠ spolupracují s několika organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování, 
zneužívání návykových látek, šikany, kyberšikany, agrese v kolektivu apod. – Jules a Jim, Divadelta, Neposeda - a též s Policií ČR 

Programy zajišťují preventisté ev. ředitelé/ky jednotlivých MŠ a ZŠ MČ Praha 21. Programy jsou financovány ze zdrojů městské části a též z dotace 
hl. m. Prahy.  

 

Činnost  Termín  Gesce  Ukazatel  
Předpokládané 
náklady MČ 

Program primární prevence rizikového 
chování na základních školách zřízených 
městskou částí Praha 21 

průběžně 
v rámci školního 
roku  

Dle preferencí 
jednotlivých škol 

Zpráva o průběhu realizace programů               50 000 Kč 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA PRIMÁRNÍ PREVENCI PRO AP 2017/18 50 000 Kč  
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2. LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE 

Městská část Praha 21 se nezapojuje do realizace sociálních a zdravotních služeb zaměřených na léčbu a následnou péči o drogově závislé. 

Činnost Termín Gesce Ukazatel Předpokládané 
náklady MČ 

Stávající projekty: 

-    0 Kč 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA LÉČBU A NÁSLEDNOU PÉČI PRO AP 2017/18 0 Kč 

 

3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK - HARM REDUCTION 
 
Smysl a cíl aktivit Harm Reduction  
 

Vzhledem k faktu, že v roce 2016 byl na území MČ Praha 21 řešen 1 případ zneužívání návykových látek u nezletilých (marihuana), 5 případů 
zneužívání drog u dospělých a 2 případy zneužívání alkoholu, Harm Reduction programy aktuálně neaplikujeme. 
 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA HR SLUŽBY PRO AP 2017/18 0 Kč 

4. SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA  
 
 

Jedná se o aktivity vymáhání práva k potlačování nabídky drog ve spolupráci MČ, PČR a MP HMP. Odpovědnost za realizaci konkrétních opatření 
potlačování nabídky ilegálních drog, za kontrolu dodržování zákonných norem, které upravují prodej legálních drog (alkoholu a tabáku), za ochranu 
veřejného pořádku a bezpečnosti a potírání kriminality páchané v souvislosti s užíváním všech typů drog na všech úrovních. Informace o aktivitách 
vymáhání práva k potlačování nabídky drog je sdílena se zástupci represivních složek. 
V roce 2017 plánujeme zřízení Pracovní skupiny pro prevenci sociálně patologických jevů, jejímiž zamýšlenými členy jsou představitel Policie ČR, MP 
HMP, OSV, OŠKMA 21 - protidrogová koordinátorka, představitel či představitelé komunitního života MČ Praha 21 (Újezdský strom apod.) a metodik 
prevence pedagogicko-psychologické poradny. Výhodou práce této skupiny by měla být dlouhodobost a kontinuita, stejně jako větší míra sdílení 
informací i srovnání úhlů pohledu na problematiku sociálně patologických jevů. V rámci této skupiny by dále bylo možné spolupracovat i na zvyšování 
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občanských a sociálních kompetencí zejména žáků a dospívajících, ovšem i ostatních obyvatel MČ Praha 2, formou např. kampaní ve spolupráci se 
ZŠ, besed, přednášek apod. 
 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA SNIŽOVÁNÍ NABÍDKY A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA PRO AP 2017/18 20 000 Kč 

 
 

5. INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ 
 

5.1 INFORMACE 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové 
politiky MČ za uplynulý rok 

leden Protidrogová koordinátorka Popis realizace projektů 0 Kč 

Zveřejňování informací na webových 
stránkách MČ Prahy 21, případně do 
místních periodik MČ Praha 21 

průběžně Protidrogová koordinátorka Zpětná vazba od občanů 0 Kč 

Pravidelné jednání protidrogových 
koordinátorů  

každý 
měsíc 

Protidrogová koordinátorka, 
MHMP 

Sdílení informací a jejich aplikace 0 Kč 

5.2 VÝZKUM 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

Informování od PČR, MP HMP, OSVZ a 
NNO 

průběžně Protidrogová koordinátorka Krizové řešení 0 Kč 

Sběr podkladů pro Strategický plán 
rozvoje městské části Praha 21 

průběžně ÚMČ Praha 21 Naplňování strategického plánu 0 Kč 

 

5.3 VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

Vzdělávání pedagogů zaměřené na průběžně Protidrogová koordinátorka, Zájem o realizaci přednášek, zpráva o 20.000 Kč 
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prevenci rizikového chování ZŠ a MŠ realizaci 

Jednání s metodiky prevence 
jednotlivých škol  

jednou 
ročně 

Protidrogová koordinátorka Sdílení informací, zpětná vazba 0 Kč 

 

5.4 HODNOCENÍ 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

Vyhodnocení plnění AP průběžně ÚMČ Praha 21 Změny v AP 0 Kč 

Vyhodnocení projektů a programů 
podpory pro děti a mládež 

leden MŠ a ZŠ Změny v pravidlech programů 0 Kč 

 

5.5 JINÉ 

 

Na území MČ Praha 21 pokládáme za zcela zásadní podporu souvisejících  neadiktologických služeb v rámci protidrogové politiky.  Jedná se zejména 

o činnost organizace Neposeda, která poskytuje na území MČ terénní sociální práci, a to celoročně. Jejich zásadním přínosem je schopnost aktivně 

vyhledávat klienty – problémové dospívající, mnohdy s potížemi v sociální sféře, ať už jde o zařazení do kolektivu, sociální kontakt, problematické 

návyky či rizikové chování. Díky tomu se daří kontaktovat osoby, které by jinak žádnou instituci ani pomoc nevyhledaly a následně je motivovat ke 

změně chování, navázat je i sociálně i pro další práci ve spektru služeb. Další neopomenutelnou složkou této podpory je pak podpora volnočasových 

aktivit, potažmo spolků a organizací, které nabízejí dětem a dospívajícím možnost smysluplného využití volného času a též určitého „vybití“ energie, 

emocí, nalezení přátelského, podobně naladěného kolektivu a jistého zázemí mimo rodinu či školní kolektiv. 

 

 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

Podpora volnočasových aktivit průběžně ÚMČ Praha 21, 
koordinátorka MA 21, 
protidrogová koordinátorka 

Počet zapojených dětí a dospívajících, 
počet akcí a zúčastněných obyvatel MČ 
Praha 21 

207 000 Kč 

Neposeda průběžně Neposeda z.ú. Pokles počtu dětí a mládeže trávící 
neorganizovaný volný čas na ulici, 
pokles rizikového chování, pokles 
delikventního chování 

182 500Kč 

Antifetfest duben 
2018 

protidrogová koordinátorka, 
ZŠ 

Přihlášky soutěžících 20 000 Kč 
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CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA INFORMACE – VÝZKUM – VZDĚLÁVÁNÍ – HODNOCENÍ – JINÉ  

PRO AP 2017/18 
409 500 Kč 

6. KOORDINACE  
 
Základní úkoly kraje v koordinaci protidrogové politiky upravuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména v § 22 – 23, kde je 
vymezena působnost územních samosprávných celků v oblasti protidrogové politiky a pravomoc krajských a místních protidrogových koordinátorů. 
 

Činnost Termín Gesce Poznámky 
Předpokládané 
náklady MČ 

Zajistit činnost koordinačních mechanismů protidrogové politiky 

Pravidelně analyzovat plnění Akčních 
plánů a konkrétních úkolů integrované 
protidrogové politiky s návrhem na 
případné změny 

průběžně  protidrogová koordinátorka 
 

Průběžná realizace plnění Akčního 
plánu, za oblast na MČ Praha 21 
 
 
 

0 Kč 

Zpracovávání strategických dokumentů 
integrované protidrogové politiky kraje 
(krajské strategie, akční plány) a 
realizovat jejich průběžné a závěrečné 
hodnocení 

průběžně protidrogová koordinátorka  0 Kč 

Zajistit vzdělávání aktérů protidrogové politiky 

Účast na vzdělávacích seminářích a 
konferencích k protidrogové politice 

průběžně  protidrogová koordinátorka   V rámci seminářů a konferencí je 
zvyšována kvalita profesního 
vzdělávání, navazovány nové pracovní 
kontakty a získáván přehled a orientace  
v oblasti prevence rizikového chování 
 

0 Kč 

 

CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY MČ NA KOORDINACI PRO AP 2017/18 0 Kč 
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6. FINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY MČ  
 
Přednostně jsou podporovány dlouhodobé a komplexní programy. Na tomto podkladě financování protidrogové politiky MČ Praha 21 prosazuje 
pragmatický a racionální postoj, který si stanovuje realistické a dosažitelné cíle a usiluje o vyváženost v oblasti aktivit týkajících se uplatňování 
prevence. 
 

Činnost Termín Gesce Ukazatel 
Předpokládané 
náklady MČ 

Rozpočet MČ  - zajištění dostatečné 
výše finančních prostředků 

2017 
2018 

ÚMČ Praha 21, Rada MČ 
Praha 21, Zastupitelstvo MČ 
Praha 21 

Výdaje  

Včasné přidělení finančních prostředků 
 

2017 
2018 

ÚMČ Praha 21 Systém, termíny, apod.  

Zajištění finančních prostředků na 
realizaci protidrogové politiky MČ Praha 
21 
 

2017 
2018 

ÚMČ Praha 21, Rada MČ 
Praha 21, Zastupitelstvo MČ 
Praha 21 

 2017 -  100 000 Kč 
2018  - 100 000 Kč 
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Akční plán protidrogové politiky MČ Praha 21 na období 2017 a 2018 
v návaznosti na financování a rozvoj protidrogové politiky   

v jednotlivých letech 
 

 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 21 v roce 2017  Kč 

Primární prevence 50 000 

Léčba a následná péče  - 

Snižování rizik – HARM REDUCTION - 

Prosazování práva 20 000 

Informace – výzkum - hodnocení - jiné 409 500 

Mimo granty - 

Koordinace a certifikace  - 

 CELKEM: 479 500 

 
 

 

 

Financování protidrogové politiky MČ Praha 21 v roce 2018 Kč 

Primární prevence 50 000 

Léčba a následná péče  - 

Snižování rizik – HARM REDUCTION - 

Prosazování práva 20 000 

Informace – výzkum - hodnocení - jiné 425 000 

Mimo granty - 

Koordinace a certifikace  - 

 CELKEM: 505 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


