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Základním strategickým dokumentem Olomouckého kraje pro oblast protidrogové 

politiky je Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 

2022, který byl dne 25. 2. 2019 usnesením č. UZ/14/39/2019 schválen 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje.  

Protidrogová politika Olomouckého kraje je integrovaná. Kromě nelegálních drog je 

zaměřena také na problematiku užívání alkoholu a tabáku a patologického hráčství. 

Je tvořena dvěma základními pilíři – oblastí primární prevence a oblastí snižování 

rizik, léčby a resocializace (sekundární a terciární prevence). 

Implementačním nástrojem Strategického protidrogového plánu Olomouckého 

kraje na období 2019 – 2022 je Akční plán realizace protidrogové politiky  

v Olomouckém kraji na období 2019 – 2020. 

Akční plán je připravován na dvouleté období. Reaguje na aktuální situaci  

a přizpůsobuje svoje aktivity tak, aby se jejich prostřednictvím podařilo dosáhnout 

cílů Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje. 

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2019 – 2020 

je také rozdělen na dvě oblasti: oblast primární prevence a oblast snižování rizik, 

léčby a resocializace (sekundární a terciární prevence). 

 

Oblast primární prevence 
 

Efektivní protidrogová politika, cíleně zaměřená a podporovaná systémově  

i institucionálně ve veřejnoprávním rozměru, tvoří jeden z pilířů prevence v ČR.  

Realizací primární protidrogové prevence pak rozumíme přednostně všechna 

opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů spojených s rizikovým 

chováním a jeho důsledky. Touto prevencí může být jakýkoliv typ výchovné, 

vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu 

rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již existující formy  

a projevy rizikového chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky. 

To, co aktuálně ve školství bývá v primární prevenci označováno jako směřování ke 

zdravému životnímu stylu, významně přispívá k formování osobnosti mladých lidí, 

kteří díky pregraduálnímu vzdělávání s pevnou a odborně promyšlenou součástí 

preventivního vzdělávání a výchovy odcházejí v drtivé většině s dostatečnými 

znalostmi a kompetencemi, aby si byli vědomi rizik a nevhodnosti hledání 

eventuálních zástupných prostředků, včetně užívání návykových látek. 

Výkon primární protidrogové prevence a naplňování její politiky se v ČR i na krajské 

úrovni opírá především o příslušná legislativní opatření v zákonné rovině a současně 
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o institucionalizovaný systém této prevence, a to jak v rovině horizontální tak  

i vertikální.  

Cílovou skupinou zůstávají v primární protidrogové prevenci a jejích aktivitách 

primárně děti, mládež a pedagogové, sekundárně rodiče dětí a veřejnost, přičemž 

primární protidrogová prevence je v Olomouckém kraji prioritně zajišťována  

a koordinována v rámci resortu školství. 

Akční plán realizace protidrogové politiky vytváří konkretizovaný nástroj k plnění 

příslušné krajské protidrogové strategie, a to i v samostatné kapitole primární 

prevence.  

Dvouleté období platnosti tohoto plánu je pro potřeby primární prevence ideálním 

časovým úsekem. Jednak poskytuje dostatečný prostor k realizaci všech prvotních 

potřebných aktivit, současně pak skýtá i další, navazující dvouletou etapu, ve které 

lze cíle a úkoly strategie úspěšně završit, přičemž dva samostatné úseky nabízí  

i pružnější možnost reakce na změny v režimu ad-hoc či reflexi aktuálního vývoje, 

trendů apod. 

Akční plán v oblasti primární prevence vychází z cílů obsažených v příslušné krajské 

protidrogové strategii. Tyto cíle dále rozvádí, specifikuje a detailně stanovuje všechna 

potřebná kritéria: opatření, činnosti, realizátory, indikátory plnění, výstupy, výsledky, 

případné finanční zdroje a termíny.  

 

Akční plán v oblasti primární prevence vychází z filozofie přesvědčení, že efektivní je 

pouze taková primární prevence, která se opírá o skutečné a reálné možnosti jejího 

plnění ve všech výše zmíněných ukazatelích s konkrétním a objektivně měřitelným 

dopadem v terénu. 

Ve Strategickém protidrogovém plánu Olomouckého kraje na období 2019 – 2022 

byly v problematice primární prevence stanoveny 4 hlavních cíle (které jsou dále 

konkretizovány v jednotlivých podcílech) ve 4 klíčových specializacích, a to 

následovně: 

Stabilizace 

CÍL: Udržet stabilní systém veřejnoprávního výkonu primární prevence  

v Olomouckém kraji, síť služeb a organizací podílejících se na primární prevenci  

a zajistit zvýšení efektivity realizace primární prevence na školách. 

Koordinace a financování 

CÍL: V rámci koordinačních aktivit dosáhnout zvýšení podpory práce školních 

metodiků prevence, funkčnosti školních poradenských pracovišť, realizace 

třídnických hodin na školách a navýšení finančního krytí primární prevence ze strany 

Olomouckého kraje. 
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Vzdělávání 

CÍL: Udržet systém průběžného vzdělávání pedagogů v tématech primární prevence, 

každoroční realizaci Krajské konference primární prevence a zajistit informovanost 

škol o nabídce vzdělávání v primární prevenci. Cíleně podporovat vzdělávání 

školních metodiků prevence ve specializačním 250-hodinovém studiu. 

Evaluace 

CÍL: Vést školní metodiky prevence k včasnému zachycení rizikového chování žáků 

a studentů a následné intervenci, podporovat využití systému výkaznictví a zaměřit 

se na vybrané rizikové projevy chování žáků. 

 

Akční plán realizace protidrogové politiky je v oblasti primární prevence zaměřen na 

implementaci dílčích opatření výše uvedených cílů. 

 

Cíl 1: Udržet stabilní systém veřejnoprávního výkonu primární prevence  

v Olomouckém kraji, síť služeb a organizací podílejících se na primární 

prevenci a zajistit zvýšení efektivity realizace primární prevence na školách. 

 

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno: 

Opatření 1.1: Udržet výkony ve vertikální hierarchii jednotlivých aktérů 

v primární prevenci, zvýšit (měřitelně) efektivitu realizace primární prevence na 

školách a udržet síť NNO a jejich programů primární prevence. 

Charakteristika opatření: Opatřením dojde v primární prevenci ke stabilizaci  

a zlepšení kvalitativní stránky výkonů ve vertikální hierarchii jednotlivých aktérů 

primární prevence (školní metodici prevence – oblastní metodici prevence – krajský 

metodik prevence). Bude zvýšena efektivita výkonu primární prevence na 

jednotlivých školách (měřítkem je především zpětný systém výkaznictví). Síť NNO 

realizujících primární prevence i jejich programů zůstane stabilizovaná.   
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OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 1 Udržet stabilní systém veřejnoprávního výkonu primární prevence  
v Olomouckém kraji, síť služeb a organizací podílejících se na primární 
prevenci a zajistit zvýšení efektivity realizace primární prevence na školách. 

Opatření 
1.1 

Využívat všech možností spolupráce ve vertikální hierarchii systému zajištění 
primární prevence ve veřejné správě Olomouckého kraje. Udržet stabilní síť 
NNO, jejichž služby se profilují do primární prevence. Zvýšit efektivitu výkonu 
primární prevence na školách. 

Činnost Cílené porady a workshopy napříč vertikálním systémem výkonu primární 
prevence ve veřejné správě Olomouckého kraje, pořádání konference 
primární prevence, pořádání případových konferencí, pořádání supervizních 
setkání. Využívat nabídky NNO a jejich programů, poskytovat metodickou 
pomoc NNO při čerpání finančních prostředků v rámci dotačních řízení 
MŠMT, MPSV a MV ČR. Motivovat školy k využívání systému výkaznictví. 

Realizátoři 
 

Odbor školství a mládeže KÚ OK, Pedagogicko-psychologická poradna  
a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, základní a střední 
školy v působnosti kraje, nestátní neziskové organizace. 

Indikátory/ 
Výstupy 

Počet akcí napříč vertikálním systémem výkonu primární prevence, počet 
realizovaných programů, statistická data ze systému výkaznictví. 

Výsledky 
 

Stabilní síť služeb NNO, podpora všech spolupracujících složek v primární 
prevenci v resortu školství ve veřejné správě Olomouckého kraje, zvýšení 
efektivity primární prevence na školách. 

Finanční 
zdroje 

MŠMT, MV, MPSV, Olomoucký kraj, finanční participace škol v působnosti 
kraje, finanční participace NNO v působnosti kraje. 

Termín 
 

2019 

 

Cíl 2: V rámci koordinačních aktivit dosáhnout zvýšení podpory práce školních 

metodiků prevence, funkčnosti školních poradenských pracovišť, realizace 

třídnických hodin na školách a navýšení finančního krytí primární prevence ze 

strany Olomouckého kraje. 

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno: 

Opatření 2.1: Realizovat informační kampaň vůči ředitelům škol s cílem 

podpory výkonu školních metodiků prevence, lepší koordinace a funkčnosti 

školních poradenských pracovišť, efektivnějšího zapojení třídních učitelů do 

primární prevence a podporou realizace třídnických hodin na školách. 

Charakteristika opatření: Opatřením dojde k výrazné podpoře práce školních 

metodiků prevence, k lepší koordinaci úkolů a funkčnosti školních poradenských 

pracovišť. Ve větší míře než doposud budou do primární prevence zapojeni třídní 

učitelé. Dojde k systémově realizaci třídnických hodin na školách. 
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OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 2 V rámci koordinačních aktivit dosáhnout zvýšení podpory práce školních 
metodiků prevence, funkčnosti školních poradenských pracovišť, realizace 
třídnických hodin na školách a navýšení finančního krytí primární prevence ze 
strany Olomouckého kraje. 

Opatření 
2.1 

Realizovat cílenou informační kampaň vůči ředitelům škol s cílem podpory 
výkonu školních metodiků prevence, lepší koordinace a funkčnosti školních 
poradenských pracovišť, efektivnějšího zapojení třídních učitelů do primární 
prevence a podpory realizace třídnických hodin na školách. 

Činnost Cílená metodická podpora aktivit školních metodiků prevence, jak ze strany 
krajského tak i oblastních koordinátorů prevence, cílená informační kampaň 
(subordinační opatření legislativa neumožňuje) pro ředitele škol. Tvorba 
národního metodického materiálu k realizaci třídnických hodin na školách. 

Realizátoři 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor školství a mládeže 
KÚ OK, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické 
centrum Olomouckého kraje 

Indikátory/ 
Výstupy 

Počet metodických a poradenských výkonů, počet akcí (porad, setkání, 
vzdělávacích akcí) pro ředitele škol v rámci informační kampaně, existence  
a implementace národního metodického materiálu k realizaci třídnických 
hodin (na materiálu se bude podílet i krajský koordinátor), počet třídnických 
hodin realizovaných v průměru ve školách. 

Výsledky 
 

Proškolení ředitelé škol, informovaní o nárocích primární prevence  
a potřebnosti a rozsahu její podpory, lepší koordinace a výsledky školních 
poradenských pracovišť, početnější zapojení třídních učitelů do výkonů 
primární prevence, pravidelná realizace třídnických hodin ve školách. 

Finanční 
zdroje 

MŠMT, Olomoucký kraj, města a obce 

Termín 
 

2019 

 

Cíl 3: Udržet systém průběžného vzdělávání pedagogů v tématech primární 

prevence, každoroční realizaci Krajské konference primární prevence a zajistit 

informovanost škol o nabídce vzdělávání v primární prevenci. Cíleně 

podporovat vzdělávání školních metodiků prevence ve specializačním  

250-hodinovém studiu. 

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno: 

Opatření 3.1: V rámci dalšího vzdělávání pedagogů posilovat jejich kompetence 

v primární prevenci, zejména s ohledem na rozvoj životních dovedností v rámci 

aktivního sociálního učení a formování pozitivních postojů žáků. Každoročně 

realizovat Krajskou konferenci primární prevence s předchozím systémem 

vzdělávání pedagogů. 
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OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 3 Udržet systém průběžného vzdělávání pedagogů v tématech primární 
prevence, každoroční realizaci Krajské konference primární prevence a zajistit 
informovanost škol o nabídce vzdělávání v primární prevenci. Cíleně 
podporovat vzdělávání školních metodiků prevence ve specializačním  
250-hodinovém studiu. 

Opatření 
3.1 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogů posilovat jejich kompetence v primární 
prevenci, zejména s ohledem na rozvoj životních dovedností v rámci aktivního 
sociálního učení a formování pozitivních postojů žáků. Každoročně realizovat 
Krajskou konferenci primární prevence s předchozím systémem vzdělávání 
pedagogů. 

Činnost Cíleně vytvářet nové a podporovat stávající vzdělávací nabídky v oblasti 
proškolování pedagogů v tématech primární prevence. Realizovat každoročně 
Krajskou konferenci primární prevence (vždy na nové profilační téma)  
a společně s ní předcházející systém vzdělávání pedagogů. 

Realizátoři 
 

Olomoucký kraj, PPP a SPC OK, UP Olomouc 

Indikátory/ 
Výstupy 

Počet vzdělávacích nabídek, počet skutečně realizovaných školení, počet 
krajských konferencí primární prevence, počet proškolených pedagogů  
a počet účastníků krajských konferencí, objem finančních prostředků 
realizovaných ve prospěch vzdělávání pedagogů a krajských konferencí. 

Výsledky 
 

Posílení a podstatné rozšíření kompetencí pedagogů při výkonu primární 
prevence na školách, možnost vzdělávání v tematicky zaměřených 
vzdělávacích kurzech předcházejících krajské konferenci, každoroční 
možnost absolvování konference primární prevence na zvolené téma v rámci 
panelových diskusí i workshopů, mezioborového setkání a výměna 
zkušeností s ukázkami dobré praxe. 

Finanční 
zdroje 

MŠMT ČR, Olomoucký kraj, finanční participace NNO v působnosti kraje, 
finanční participace škol v působnosti kraje 

Termín 
 

2020 

 

Cíl 4: Vést školní metodiky prevence k včasnému zachycení rizikového 

chování žáků a studentů a následné intervenci, podporovat využití systému 

výkaznictví a zaměřit se na vybrané rizikové projevy chování žáků. 

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno: 

Opatření 4.1: Iniciovat a podporovat na školách využití systému výkaznictví 

jakožto efektivního evaluačního nástroje a metodicky vést školní metodiky 

prevence k včasnému zachycení a následné intervenci v oblasti rizikového 

chování žáků na školách. 
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OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 4 Vést školní metodiky prevence k včasnému zachycení rizikového chování 
žáků a studentů a následné intervenci, podporovat využití systému 
výkaznictví a zaměřit se na vybrané rizikové projevy chování žáků. 

Opatření 
4.1 

Iniciovat a podporovat na školách využití systému výkaznictví jakožto 
efektivního evaluačního nástroje a metodicky vést školní metodiky prevence  
k včasnému zachycení a následné intervenci v oblasti rizikového chování 
žáků na školách. 

Činnost Realizovat pro ředitele škol a školní metodiky prevence informační  
a propagační kampaň vedoucí k podpoře a zavedení elektronického systému 
výkaznictví do škol jakožto evaluačního nástroje. Metodická podpora školních 
metodiků prevence v rámci jejich pravidelných porad i v rámci individuálního 
přístupu, řešení konkrétních případů na školách. 

Realizátoři 
 

MŠMT, Olomoucký kraj, PPP a SPC OK, školy v působnosti kraje 

Indikátory/ 
Výstupy 

Obsáhlá a strukturovaná data statistik jednotlivých parametrů a ukazatelů 
výkazů primární prevence na úrovni jednotlivých škol, dále na úrovni okresů  
a sumárně i na úrovni Olomouckého kraje. Počty intervencí ve školách, počty 
porad a individuálních konzultací.  

Výsledky 
 

Data statistik v primární prevenci potřebná pro další vyhodnocení, zjištění 
průběžného stavu a úrovně efektivity primární prevence i jako podklad při 
nárokování financí státního rozpočtu i finančních prostředků v rámci 
samosprávy Olomouckého kraje. Efektivnější realizace primární prevence na 
školách v působnosti Olomouckého kraje. 

Finanční 
zdroje 

Bez přímé potřebnosti finančních zdrojů. 

Termín 
 

2020 
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Oblast snižování rizik, léčby a resocializace 

 

Hlavním cílem protidrogové politiky Olomouckého kraje je vysoká kvalita programů  

a dobrá dostupnost služeb ve všech regionech Olomouckého kraje. 

V oblasti snižování rizik, léčby, a resocializace (sekundární a terciární prevence) jsou 

ve Strategickém protidrogovém plánu Olomouckého kraje na období 2019 – 2022 

stanoveny dva strategické cíle: 

I.  CÍL: Snížit míru problémového a intenzivního užívání návykových látek  

(léčba a sociální začleňování) 

II.  CÍL: Snížit potenciální rizika spojená s užíváním návykových látek pro 

jedince a společnost (snižování rizik) 

Pro dosažení výše uvedených strategických cílů byly s podpůrným využitím metody 

SWOT analýzy stanoveny pracovní skupinou složenou z předních odborníků 

v Olomouckém kraji 3 dílčí cíle:  

I. CÍL: Integrovaná protidrogová politika Olomouckého kraje 

II. CÍL: Stabilizace sítě služeb a rozvoj služeb pro uživatele alkoholu 

III. CÍL: Ambulance adiktologie a služba pro hazardní hráče v každém regionu 

Akční plán realizace protidrogové politiky je zaměřen na implementaci opatření výše 

uvedených cílů: 

 

I. CÍL: Integrovaná protidrogová politika Olomouckého kraje  

Olomoucký kraj bude usilovat o komplexní a vyvážený přístup k problematice 

nelegálních drog, legálních drog a problémového hráčství. 

Užívání nelegálních i legálních drog má na společnost závažné dopady a zároveň 

existují prokázané souvislosti mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálními drogami 

a dalšími formami závislostního chování, jako je problémové hráčství.  

Podobně jako je tomu u užívání návykových látek, může hraní hazardních her přejít  

v problémovou, či dokonce patologickou formu. Ta se pojí se závažnými negativními 

sociálními a zdravotními dopady na jedince, komunitu i společnost, zejména se 

zadlužeností jednotlivců a rodin, narušením rodinných vztahů a rozpadem rodiny, 

problémy v zaměstnání, kriminalitou a se souvisejícími zdravotními problémy.  

Intenzivní formy užívání návykových látek se vyskytují často v polymorfní formě, kdy 

je užíváno více drog současně, a užívání návykových látek je potom součástí celého 

komplexu problémů, které jsou součástí konkrétní životní situace jednotlivce nebo 
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drogové situace na populační úrovni. Užívání alkoholu, užívání nelegálních drog  

a patologické hráčství jsou propojeny ve větší či menší míře v různých populačních 

skupinách s různými vzorci či rozvojem závažnosti užívání návykových látek od 

užívání experimentálního po užívání problémové či závislostní  

 

II. CÍL: Stabilizace sítě služeb a rozvoj služeb pro uživatele alkoholu 

Olomoucký kraj se bude snažit o zachování všech stávajících služeb a jejich 

dostupnosti obyvatelům Olomouckého kraje včetně těch, které jsou zaměřeny na 

oblast zneužívání alkoholu a hazardního hraní. Jak uvádí Národní registr uživatelů 

drog (NRLUD) Ústavu zdravotnických informací a statistiky  (ÚZIS), Olomoucký kraj 

se řadí v počtu léčených uživatelů alkoholu na třetí místo v České republice. 

http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrlud 

 

III. CÍL: Ambulance adiktologie a služba pro hazardní hráče v každém regionu  

Olomoucký kraj si uvědomuje zásadní význam vzájemné spolupráce obcí  

a Olomouckého kraje a bude se snažit tuto spolupráci nadále prohlubovat. Jednou  

z funkcí Národní strategie ochrany před škodami působenými návykovými látkami  

a návykovým chováním 2019-2027 i Strategického protidrogového plánu 

Olomouckého kraje na období 2019-2022 je propojit veřejnou správu i nestátní 

organizace na všech úrovních realizace protidrogové politiky, což je jednou  

z příležitostí k vzájemné spolupráci adiktologických a sociálních služeb, a také  

k zajištění větší informovanosti veřejnosti o službách v regionu. 

. 

I. CÍL: Integrovaná protidrogová politika Olomouckého kraje 

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno:  

Opatření 1.1: Finanční, metodická a koordinační podpora Olomouckého kraje 

službám pro uživatele alkoholu, nealkoholových návykových látek  

a patologické hráče působícím v Olomouckém kraji 

Charakteristika opatření: Olomoucký kraj bude usilovat o komplexní řešení 

problematiky nelegálních drog, legálních drog a problémového hráčství. 

Užívání nelegálních i legálních drog má na společnost závažné dopady a zároveň 

existují prokázané souvislosti mezi užíváním alkoholu, tabáku a nelegálními drogami 

a dalšími formami závislostního chování, jako je problémové hráčství.  
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OBLAST SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 1 Integrovaná protidrogová politika Olomouckého kraje 

Opatření 
1.1 

Finanční, metodická a koordinační podpora Olomouckého kraje službám pro 
uživatele alkoholu, nealkoholových návykových látek a patologické hráče 
působícím v Olomouckém kraji. 

Činnost Činnost služeb pro uživatele nealkoholových návykových látek, alkoholu  
a patologické hráče na kvalitní odborné úrovni. 
Činnost pracovní skupiny pro sekundární a terciární prevenci zneužívání 
návykových látek a patologické hráčství. 
Činnost pracovní skupiny „Osoby ohrožené návykovým jednáním“ pro 
střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. 

Realizátoři 
 

Olomoucký kraj, služby pro uživatele nealkoholových návykových látek, 
alkoholu a patologické hráče 

Indikátory/ 
Výstupy 

Počet kvalitních služeb pro uživatele alkoholu, nealkoholových návykových 
látek a patologické hráče působících v Olomouckém kraji. 
Počet setkání pracovních skupin. 
Zveřejněný přehled zdravotnických i nezdravotnických služeb pro uživatele 
alkoholu, nealkoholových návykových látek a patologické hráče působícím  
v Olomouckém kraji. 

Výsledky 
 

V každém regionu bude dostupný minimálně jeden program zaměřený na 
pomoc uživatelům alkoholu a jeden program zaměřený na pomoc 
patologickým hráčům. 
V každém regionu bude dostupný minimálně jeden program zaměřený na 
pomoc uživatelům nealkoholových návykových látek. 
V každém regionu bude dostupný minimálně jeden terénní program zaměřený 
na pomoc uživatelům návykových látek. 

Finanční 
zdroje 

rozpočet Olomouckého kraje, státní rozpočet, rozpočty obcí, fondy 

Termín 
 

2019 - 2020 

 

II. CÍL: Stabilizace sítě služeb a rozvoj služeb pro uživatele alkoholu 

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno:  

Opatření 2.1: zachování všech stávajících služeb a jejich dostupnosti 

obyvatelům Olomouckého kraje včetně těch, které jsou zaměřeny na oblast 

zneužívání alkoholu a hazardního hraní  

Charakteristika opatření: Olomoucký kraj se bude snažit o zachování všech 

stávajících služeb a jejich dostupnosti obyvatelům Olomouckého kraje včetně těch, 

které jsou zaměřeny na oblast zneužívání alkoholu a hazardního hraní 
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OBLAST SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 2 Zachování všech stávajících služeb a jejich dostupnosti obyvatelům 
Olomouckého kraje. 

Opatření 

2.1 

Zachovat všechny stávající služby a jejich dostupnost obyvatelům 
Olomouckého kraje včetně těch, které jsou zaměřeny na oblast zneužívání 
alkoholu. 

Činnost Každoroční vyhlášení dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast 
protidrogové prevence s celkovou částkou minimálně 3 mil Kč. Efektivní 
využívání další možnosti zajištění financování služeb. 
Aktivní spolupráce s ústředními orgány státní správy. 

Realizátoři 
 

Olomoucký kraj, poskytovatelé služeb 

Indikátory/ 

Výstupy 
V každém regionu budou veřejnosti dostupné služby pro uživatele alkoholu, 
nealkoholových návykových látek a patologické hráče. 

Výsledky 
 

Stabilní a plynulé fungování služeb pro uživatele alkoholu, působících  
v Olomouckém kraji, které jsou dobře dostupné obyvatelům Olomouckého 
kraje. 
 

Finanční 

zdroje 
rozpočet Olomouckého kraje, státní rozpočet, rozpočty obcí, fondy 

Termín 
 

2019 - 2020 

 

III. CÍL: Ambulance adiktologie a služba pro hazardní hráče v každém regionu  

K dosažení tohoto cíle bylo stanoveno:  

Opatření 3.1: Zkvalitnění vertikální koordinace protidrogové politiky a zvýšení 

regionální dostupnosti služeb pro osoby s návykovým chováním a pro osoby 

užívající legální návykové látky v jednotlivých regionech Olomouckého kraje 

Ambulance adiktologie a služby ambulantní péče působí hlavně ve Statutárním 

městě Olomouci, kde je jich nejvíce. Zcela chybí ve Statutárním městě Přerově a ve 

městě Šumperku. V Jeseníku Ambulance adiktologie (Darmoděj z.ú.) stále působí ve 

velmi omezené míře. Důvodem jsou zejména dosud neuzavřené smlouvy s většími 

zdravotními pojišťovnami 

OBLAST SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE 

Cíl 3 Ambulance adiktologie a služba pro hazardní hráče v každém regionu. 

Opatření 
3.1 

Finančně i metodicky podporovat stávající i nové ambulantní služby 
v regionech. 

Činnost Vyhlášení dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast protidrogové 
prevence. 
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Metodická a koordinační podpora obcí i organizací. 

Realizátoři 
 

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Indikátory/ 
Výstupy 

Setkání 1x ročně, kvalitní komunikace po celý rok. 

Výsledky 
 

V každém regionu je ambulance adiktologie a služba pro hazardní hráče. 

Finanční 
zdroje 

rozpočet Olomouckého kraje, státní rozpočet, rozpočty obcí, fondy 

Termín 2019 - 2020 

Region = okres 


