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1. Drogová scéna – situace v ORP
- obecná charakteristika obce, regionu
Město Jilemnice leží v kopcovité krajině západního podhůří Krkonoš (náměstí ve výšce 464
m n.m.). ORP Jilemnice je tvořeno 21 spádovými obcemi.1
Jilemnice měla k 1.1.2013 počet občanů České republiky – 5.579 + počet cizinců s platným
trvalým pobytem 58 + platný TP občana EÚ – 8 = CELKEM 5.645 obyvatel.
Celkový počet obyvatel ORP lze sdělit z evidence obyvatel MěÚ Jilemnice pouze ke dni
vyžádání, tj. ke dni 14. 3.2 013, jelikož zpětně to nelze zjistit, pouze ze zpráv ČSÚ, ale zatím
nezjištěno. Takže celkový počet občanů ČR ORP ke dni 14. 3. 2013 – 22. 332 + počet cizinců
s platným trvalým pobytem – 164 + celkový počet občanů EÚ s platným trvalým pobytem –
25 = CELKEM tedy 22.521 obyvatel.2
- nezaměstnanost
Míru nezaměstnanosti již nelze zjistit pro oblast Jilemnicka a za jednotlivé měsíce roku 2012,
lze zjistit údaje pouze za celý rok 2012 a pro celý okres Semily, přičemž tedy míra
nezaměstnanosti v okrese Semily v prosinci 2012 činila rovných 10%. 3
Uveďte informace, které máte k dispozici k následujícím bodům:
- užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci
- užívání drog v prostředí zábavy, nočního života
- problémové formy užívání drog (užívané drogy, vzorce užívání)
- užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace)
- sociálně vyloučené lokality (uveďte počet soc. vyloučených lokalit, jejich stručnou
charakteristiku,(jaká jsou tam opatření nebo služby - včetně zdroje informací)
- uživatelé drog ve službách (protidrogových a dalších sociálních, zdravotních)

Zdroj.: http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/o-meste/. Staženo dne 14. 3. 2013.
Zjištěno z Odboru správního MěÚ Jilemnice, evidence obyvatel (informace čerpány z ISEO).
3
Zjištěno z Úřadu práce ČR, pobočka Semily (informace zjištěny ze systému AIS).
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nově se objevující trendy a fenomény např. užívání nových látek nebo kombinace látek,
nové způsoby aplikace, nové skupiny uživatelů
nové syntetické drogy v regionu

K výše uvedeným bodům pro osvětlení informací uvedeme údaje, které máme ze zprávy od
instituce registrované Ministerstvem vnitra ČR, Most k naději Terénní program (dále TP),
který navštěvoval Jilemnici pravidelně – tj. dvakrát měsíčně zejména na počátku roku 2012.
Díky kontaktům s drogovou scénou z roku 2011 se jen během ledna podařilo provést
výměnný program pro 15 intravenózních (nitrožilních) uživatelů pervitinu o objemu 300
přijatých použitých injekčních stříkaček určených k likvidaci a vydáno 330 čistých. Tato
výměna se vzhledem k velikosti města dá pokládat za poměrně vysokou a stejně tak i počet
uživatelů. (pozn.: Výše uvedená čísla jsou téměř totožná například s městem Frýdlant). Dále
TP poskytl celkem ve třech případech další zdravotnický materiál a poradenství o
bezpečnějším užívání drog.
V následujících měsících udržoval TP kontakty s klienty a průběžně monitoroval lokality
města vykazující signály výskytu drogové scény. Na základě tohoto monitoringu lze usuzovat,
že ve městě je velice rozšířené užívání marihuany, a to na veřejnosti – např. v Zámeckém
parku, kde TP mimo jiné opakovaně našel, sebral a následně nechal odborně zlikvidovat
několik pohozených použitých injekčních stříkaček. Místní uživatelé marihuany a pervitinu se
pak často scházejí a vyskytují v lokalitách: park u autobusového nádraží, ulice Krkonošská (u
Normy), Nádražní, Dolní, Valdštejnská, Komenského. Ve zmíněných ulicích se nacházejí
hospody a herny, kde se uživatelé pervitinu i marihuany scházejí.
Uživatelé marihuany jsou v Jilemnici nezvykle propojeni s uživateli pervitinu, jichž je 15
spolupracujících s TP a na základě jejich informací pak celkem okolo 30 osob ve věku 20 až
30 let. Z tohoto posledního čísla je však velká část tzv. příležitostných uživatelů, kteří si
drogu zpravidla neaplikují intravenózně, ale převážně šňupáním.
V průběhu jarních měsíců zde probíhala tzv. sekundární výměna injekčního materiálu
s klientkou pro dalších cca 12 – 15 intravenózních uživatelů pervitinu z Jilemnice. Ostatní
kontaktovaní klienti však pozvolna ztráceli o přímý kontakt s TP zájem, jelikož se k nim čisté
stříkačky dostávaly touto cestou. Od zmíněné klientky se TP dozvěděl, že dalším uživatelům
je v podstatě jedno čím a jak si drogu dají. Uživatelé mají totiž minimální znalosti z oblasti
Harm reduction (minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog). To je velice
alarmující situace pro veřejné zdraví a potenciál pro šíření závažných nemocí jako HIV,
Syfilis, Hepatitida B, C, apod.
Drogová scéna je pak provázána s okolními městy – zejména pak s Trutnovem
v Královéhradeckém kraji. Obecně platí, že na menších městech bývá drogová scéna spíše
uzavřená – tedy skrytá před veřejností zejména na bytech, a vůči TP nedůvěřivá. V Jilemnici
tomu ovšem tak úplně není.
TP se podařilo kontaktovat a navázat spolupráci s poměrně vysokým počtem lidí. Počet
kontaktů leden – prosinec 2012 TP AKT Most k naději: 25, počet klientů: 15, Další uživatelé:
15, počet vyměněných stříkaček: vybraných 300, vydaných 300, počet nalezených stříkaček:
6, poměr muži/ženy v %: 60/40, základní droga pervitin: 6, zákl. droga marihuana a jiné: 9.
O vysokém výskytu drog a potřebnosti služeb TP ve městě svědčí mimo jiné i to, že za
rok 2012 byly v Jilemnici dva policejní zátahy - jeden v červnu na dealera marihuany a
druhý na konci prázdnin na varnu pervitinu.4
-

hraní loterií a sázkových her, zdravotní a sociální dopady gamblingu

Zdroj: Závěrečná zpráva o realizaci projektu v Jilemnici zpracovaná Mostem k naději a zpráva o realizaci
sekundární protidrogové prevence v okr. Semily za období 1.1. do 31.12.2012.
4

2

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012
-

zda má obec regulační obecně závaznou vyhlášku, taktéž spádové obce v rámci
ORP
výše výtěžku, kterou obec získala od provozovatelů loterií a sázkových her
svém území, byla část použita na sociální účely a jaké konkrétně?
počet VHP a JTHZ v obci, popř. počet povolení k provozování herních zařízení
vydaných v rámci ORP k 31. 12. 2012, porovnání s předchozími lety.

Město Jilemnice má zavedenu obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány výherní hrací přístroje č. 7/2009, účinnou od 1. 1. 2010.
K 31. 12. 2012 bylo povoleno v Jilemnici provozování 10 kusů VHP.
Jiná technická herní zařízení povoluje k provozu Ministerstvo financí ČR a MěÚ již nemá
přehled o jejich počtu. Předpokládáme, že oproti roku 2011 se jejich počet zásadně nezměnil.
Odvod z výtěžku od provozovatelů na území Jilemnice za rok 2012 činil 3 331 698,45 Kč.
Rozdělení tohoto výtěžku nemá Město Jilemnice taxativně stanoveno. Na kulturu vynaložilo
v roce 2012 7 490 000 Kč, na sport 6 068 000,- Kč na sociální péči 3 090 000,- Kč ( z toho
791 tis. na dětské centrum, 2 177 tis. na pečovatelskou službu, 23 tis. na granty v soc. oblasti,
10 tis. ostatní sociální péči).5
Od spádových obcí Města Jilemnice bylo zjištěno následující:
V obci Poniklá je počet výherních automatů a terminálů v Poniklé nulový.
Tato obec přijala obecně závaznou vyhlášku 1/2012, kterou reguluje (zakazuje) provozování
výherních automatů apod. Text vyhlášky je případně zde:
http://www.ponikla.cz/e_download.php?file=data/editor/86cs_12.pdf&original=20121+o+z%C3%A1kazu+provozov%C3%A1n%C3%AD+s%C3%A1zkov%C3%BDch+her%2C+loteri%
C3%AD+a+jin%C3%BDch+podobn%C3%BDch+her+na+cel%C3%A9m+%C3%BAzem%C3%AD+
obce.pdf
Za rok 2012 obdrželi daňové výnosy za provozování sázkových her ve výši 26 412,61Kč. Prostředky
nebyly adresně využity na konkrétní projekt. Obec se podporou aktivit mládeže zabývá v rámci
podpory spolkové činnosti nezávisle na tomto výnosu.
V obci Bukovina u Čisté nemají žádné výherní automaty ani terminály.
V obci Studenec nemají žádné výherní automaty ani terminály a obec tudíž nemá regulační OZV.
V obci Horní Branná je provozován 1 výherní automat, přičemž výtěžek z VHP byl 17.896,- Kč a byl
použit v plné výši na podporu rozvoje tělovýchovy v obci. Obec nemá regulační OZV.
V obci Jestřabí v Krkonoších se nenachází žádný výherní automat ani výherní terminál.
V obci Martinice v Krkonoších nemají VHP ani JTJZ a obec tudíž nemá ani regulační OZV.
V obci Svojek nemají žádné výherní terminály ani výherní automaty.
V obci Vítkovice v Krkonoších nemají žádné výherní automaty ani výherní terminály.
V obci Horka u Staré Paky nejsou umístěny žádné výherní automaty ani výherní terminály.
V obci Roztoky u Jilemnice není žádný výherní hrací automat ani výherní terminál, obec nemá
vydanou obecně závaznou vyhlášku, která se týká regulace VHP, v roce 2012 nebylo vydáno žádné
rozhodnutí ohledně povolení k provozování VHP, které byly v obci naposledy v roce 2006. Výše
výtěžku z loterií a jiných podobných her, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. s výjimkou části odvodu
z VHP činil v roce 2012 22.633,32 Kč. Část výtěžku byla použita na tělovýchovnou činnost.
V obci Kruh v současnosti není žádný výherní automat ani výherní terminál. Obec nemá obecně
závaznou vyhlášku k dané problematice.
V obci Peřimov nemají žádný hrací automat, či terminál.6
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Zjištěno na Odboru finančním MěÚ Jilemnice.
Zjištěno od zástupců jmenovaných obcí.
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drogová kriminalita:
- výroba a distribuce drog v regionu (zejména pervitin, marihuana, mimořádné případy
co do rozsahu, počtu pachatelů, množství zachycených drog, zapojení různých
etnických a dalších skupin).
Viz výše - ze zprávy Mostu k naději vyplývá, že byly v Jilemnici dva policejní „zátahy“ jeden v červnu na dealera marihuany a druhý na konci prázdnin na varnu pervitinu.
-

- drogové trestné činy a přestupky – rozdělení podle drog (zde můžete využít strukturu
tabulek uvedených níže)
Tabulka 1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle § 30, odst. 1, písm. j) zákona
č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy:
Přestupky držení drog
§ 30 odst. 1, písm. j
Konopné drogy
Pervitin
Extáze
Heroin
Kokain
Subutex/Suboxone
Houby obsahující OPL
Jiná OPL
Celkem osob

Věk osoby
Do 18 let
Přes 18 let
1
2

1

2

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována
za držení více drog zároveň.

Tabulka2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle § 30, odst. 1, písm. k) zákona
č. 200/1990 Sb. podle věku pachatele a druhu drogy:
Přestupky pěstování rostlin a hub
§ 30 odst. 1, písm. k
Rostliny konopí
Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL
Celkem osob

Věk osoby
Do 18 let
Přes 18 let
1
1

0

Tabulka 3: Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků podle § 30, odst. 1,
písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle druhu drogy:
Druh drogy
Konopné drogy (g)
Rostliny konopí (ks rostlin)
Pervitin (g)
Extáze (ks tablet)
Heroin (g)
Kokain (g)
Subutex/Suboxone (ks tablet)
Houby obsahující OPL (ks)
Jiné rostliny obsahující OPL (ks)

Celkové množství
2,4
1
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Ze zprávy PČR KŘP LK, ÚO Semily, OO Jilemnice vyplývá následující:
V roce 2012 došlo na území obce Jilemnice celkem ke 14 případům zjištění řidičů
motorových vozidel řídících pod vlivem OPL, v celém teritoriu OOP Jilemnice pak k 28
případům a z toho bylo 19 případů postoupeno k vyřízení na MěÚ pro podezření ze spáchání
přestupku na Odbor dopravy a 9 bylo řešeno v rámci trestního řízení. Oproti roku 2011 však
došlo ke 100% nárůstu těchto deliktů. V Jilemnici nelze vyčlenit lokality, které by mohly být
označeny za sociálně vyloučené. Ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování
Semily bylo zjištěno, že v roce 2012 došlo ke dvěma základním realizacím proti pachatelům
v této oblasti (viz i zpráva Most k naději). První realizace byl zátah proti distributorům
kvalitní marihuany přímo na autobusovém nádraží, kdy byli zatčeni čtyři pachatelé, šlo o
organizovaný gang, který provozoval distribuční síť nejen v teritoriu Jilemnice, ale i jinde po
republice a následně byli zatčeni i další pachatelé. Druhým případem bylo zatčení a odsouzení
pachatele za distribuci pervitinu v obci Jilemnice, jednalo se o recidivistu, který však byl po
prezidentské amnestii na poč. roku 2013 propuštěn zpět na svobodu. Za OOP ČR Jilemnice
nelze tvrdit, že by k užívání drog docházelo v urč. specifických skupinách, neboť zastoupení
cizinců či etnických menšin není v evidencích PČR výrazně odlišeno od uživatelů české
národnosti. Zjištění užívání drog u cizinců a etnických menšin za rok 2012 bylo minimální.
Dle zprávy OOPČR Jilemnice lze souhrnně konstatovat, že užívání drog souvisí se
vzdělaností a rodinnými poměry obyvatel a u uživatelů drog se neustále snižuje jejich věková
hranice.7
Ze zprávy PČR KŘP LK, ÚO Semily, OO Rokytnice nad Jizerou vyplývá následující:
V roce 2012 byly zaevidovány tři případy ohrožení pod vlivem návykové látky u řidičů
motorových vozidel, počet je totožný s rokem 2011. Ani ve služebním obvodu OOP
Rokytnice nad Jizerou se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita. Z dosud prováděných
setkání se zástupci základních škol a místní samosprávy není avizován žádný zásadní problém
na úseku užívání drog ze strany školní populace. OOP ČR Rokytnice neregistruje ani užívání
drog v prostředí zábavy, v rámci nočního života apod., neboť v současné době není v rámci
jejich služebního obvodu v provozu žádný noční podnik., s výjimkou jedné diskotéky. Rovněž
není registrován žádný problém tohoto druhu ve specifických skupinách jako jsou cizinci,
etnické menšiny či skrytá populace. 8
- realizovaná kontrolní činnost živnostenského úřadu (restaurace, herny, bary, reklama
tabákových výrobků a alkoholu)
V září a říjnu roku 2012 provedl živnostenský odbor MěÚ Jilemnice v souvislosti s problémy
s metylakoholem celkem 36 kontrol v restauračních zařízeních, kantýnách, stáncích,
prodejnách, cukrárnách, hotelích atp. Všechna kontrolovaná zařízení byla bez zjištěných
závad.9
Kontrolu reklamy na tabákové výrobky a alkohol je svěřen krajským ŽÚ – informace
prozatím nemáme k dispozici.

2. Koordinace protidrogové politiky
2.1

Institucionální zajištění

Místní protidrogový koordinátor (MPK)
Jméno: Jana Krůfová
Kontaktní údaje: krufova@mesto.jilemnice.cz, 481565253
Zpráva o realizaci protidrogové politiky v teritoriu OO PČR Jilemnice ze dne 11.3.2013
Zpráva k oblasti realizace protidrogové politiky obce Jilemnice a ORP z OOPČR Rokytnice nad Jizerou, ze dne
7. 3. 2013
9
Zjištěno z Živnostenského odboru MěÚ Jilemnice
7
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Výkon funkce MPK od data: 1. 3. 2011
Odbor úřadu, oddělení: Odbor sociálních věcí, OSPOD Jilemnice
Přímý nadřízený: Bc. Jaroslav Kandl
Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora:
Jiné agendy: Kurátor pro mládež; přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi; prevence kriminality, pracovnice OSPOD
Protidrogová či jiná komise (výbor)
Název: Komise OSPOD
Zařazení komise (poradní orgán starosty, rady obce…): předsedu a členy jmenuje starosta
Účast koordinátora včetně funkce: koordinátor pozván jako host
Složení komise: vedoucí OSPOD, pracovnice OSPOD, zástupce PČR, městské policie,
zástupce školství – ředitelka speciální školy, zástupce oblastní charity
Hlavní náplň komise: sledování a snižování sociálně patologických jevů na Jilemnicku,
drogová problematika mládeže
Počet jednání v daném roce celkem/z toho počet zabývající se závislostmi: 2/1
Nejdůležitější projednávaná témata, přijatá usnesení: drogová scéna na Jilemnicku
Změny v roce 2012:
Pracovní skupiny
Název: Pracovní skupina prevence kriminality
Účast koordinátora (role): manažer prevence kriminality
Hlavní náplň: Prevence kriminality ORP Jilemnice
Složení skupiny: vedoucí OSV, vedoucí OOPČR, 2 policisté z Městské policie, kurátor pro
mládež - OSPOD
Počet zasedání v daném roce celkem/z toho zaměřeno na závislosti: 2/1
Přijatá opatření: byl vypracován Program prevence kriminality pro rok 2012 a v návaznosti
Program prevence kriminality pro rok 2013-2015 (schválen Radou Města Jilemnice).
Nastavená spolupráce subjektů působících v protidrogové oblasti (prevence kriminality,
školní metodici prevence, OSPOD, PMS ČR, PČR, Městská policie, NNO, státní zařízení):
- spolupráce s dalšími OSPOD, spolupráce s obcemi nejen v rámci ORP, spolupráce se
školskými metodiky prevence v rámci škol ORP Jilemnice, spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou v okrese Semily: PPP Semily – preventivní programy pro školy,
individuální poradenství pro klienty v rámci OSV, spolupráce s Policií ČR: úzká spolupráce
s PIO Semily – výměna informací, preventivní programy na školách ve spolupráci s OSPOD;
úzká spolupráce s OO PČR Jilemnice i Rokytnice nad Jizerou, se SKPV Semily – výměna
informací, společné porady, individuální spolupráce v rámci OSV, spolupráce v rámci
komunitního plánování, dále spolupráce s Městskou policií: předávání informací, částečné
mapování terénu – především rizikové lokality, spolupráce v rámci komunitního plánování,
pracovní skupiny prevence kriminality a v rámci komise OSPOD, dále spolupráce s PMS ČR:
PMS Semily – výměna informací, individuální spolupráce v rámci OSV, účast na
multidisciplinárních týmech, spolupráce se Živnostenským úřadem Jilemnice, s Úřadem práce
ČR (kontaktní pracoviště Semily, Jilemnice), spolupráce s poskytovateli protidrogových
služeb formou výměny informací se všemi zařízeními v rámci kraje, koordinátor prevence
kriminality - funkce je spjatá s funkcí místního protidrogového koordinátora, spolupráce s
romským koordinátorem na obci - funkce kumulovaná s dalšími činnostmi vykonávanými na
OSV, kurátor pro mládež - funkce je spjatá s funkcí místního protidrogového koordinátora,
spolupráce se sociálním kurátorem (společná návštěva klientů před dosažením zletilosti –
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informovanost o trestní odpovědnosti dosažením zletilosti, o možnostech, které má po
ukončení studia, týkající se např. bydlení, evidence ÚP, a dalších individuálních potřeb
klientů, atp.), úzká spolupráce s Informačním centrem pro mládež v Jilemnici, spolupráce
s REP Turnov – pracoviště Semily, spolupráce s Okresním soudem Semily, Okresním státním
zastupitelstvím Semily, zdravotnickými zařízeními – praktičtí lékaři, MMN Jilemnice, a
v neposlední řadě spolupráce s KÚ LK: spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem.
Účast na pravidelných metodických poradách místních protidrogových koordinátorů s
krajským protidrogovým koordinátorem, účast na metodických poradách kurátorů pro
mládež, spolupráce při výměně informací, účast v rámci pracovní skupiny k tvorbě
Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2010-2012. Dále
spolupráce na Plánu prevence kriminality obce do r. 2014, Programu prevence
kriminality Města Jilemnice pro období 2013-2015.
2.2

Koncepční dokumenty a jejich zaměření

–
–

specifické strategické dokumenty protidrogové politiky obce (název, platnost, schváleno dne):

–

hodnocení strategických dokumentů (bylo-li realizováno)

strategické dokumenty obce se širším kontextem obsahující také otázky protidrogové politiky
(název, platnost, schváleno dne, změny v r. 2012):

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2010 JIŽ BYLA PŘIJATA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.
7/2009 O STANOVENÍ MÍST, NA KTERÝCH MOHOU BÝT PROVOZOVÁNY
VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE. BYLO STANOVENO POUZE 8 TĚCHTO MÍST.
S ÚČINNOSTÍ OD 15. 12. 2011 BYLA ROVNĚŽ PŘIJATA VYHLÁŠKA O ZÁKAZU
KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ (OBĚ
ZASTUPITELSTVEM).
2.3
–

Zadané/realizované analýzy/monitoring
uveďte, zda byly v r. 2012 zadané/realizované nějaké analýzy/monitoring v oblasti drog v ORP

Název: Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence v Okr. Semily (město Jilemnice)
a závěrečná zpráva o realizaci projektu (akce), Realizátor: Most k naději, www stránky
analýzy/studie ke stažení: Zpráva je určena pouze pro orgány Města Jilemnice, Stručné
výsledky/závěry: viz bod 1. informace k drogové scéně.

2.4

Další významné aktivity protidrogové politiky
Tabulka4: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, vzdělávání
pořádané např. pro metodiky prevence, poskytovatele služeb, úředníky atp.)
Název aktivity

Realizátor

Cílová skupina

Popis aktivity

3. Finanční zajištění protidrogové politiky obce
–

obec spolufinancovala protidrogové služby dle klíče navrženého Krajskou poradní skupinou, dle
vlastních kritérií, nijak se finančně nepodílela – dle vlastních kritérií
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–
–
–
–

forma (dotace, grant, přímá podpora) - grant
odbor úřadu, který dotaci, grant či přímou podporu spravuje – finanční odbor
výše podpory jednotlivých protidrogových služeb – 7.500,- Kč
povědomí o finanční podpoře protidrogových služeb obcemi I. a II. stupně

Tabulka 5: Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za rok 2012 (tis. Kč)
Oblasti

Název organizace

Název projektu

Výše finanční
podpory

Primárně-preventivní programy škol
Primárně-preventivní programy NNO
Most k naději
Snižování rizik – terénní programy, Kcentra (Most k naději)

Kontaktní centrum 7.500,- Kč
pro lidi ohrožené
drogou - terénní
programy

Léčba -ambulantní a doléčovací program,
terapeutická komunita (Advaita)
Služby ve vězení
Záchytné stanice
Informace – výzkum - koordinace
Vzdělávání v protidrogové oblasti
Ostatní (specifikovat)
Celkem

4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou
–

popis situace podle jednotlivých typů služeb - primární prevence, terénní programy, ambulantní a
lůžková AT léčba

–
–
–
–

změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v ORP v uplynulém roce
nedostatky v poskytování služeb – chybějící služby, provázanost služeb
regionální dostupnost služeb
národnostní menšiny nezachycené sítí služeb v obci

Primární prevence zajištěna přímo na ZŠ – např. PPP Semily, Preventivně informační odd.
Liberec s detašovaným pracovištěm v Semilech programy týkající se primární prevence
(oblast sociálně patologických jevů). V rámci komunitního plánování bylo zřízeno informační
centrum pro mládež, které provozuje o. s. CMJ, zde se scházejí studenti a děti, jsou zde
pořádány různé přednášky, týkající se záchrany života, drog, šikany, prevence atp. a mládež
zde může plnohodnotně trávit svůj volný čas.
Na území Jilemnice byl realizován projekt Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou terénní programy, Mostem k naději (sekundární prevence).
Z LK jsou Městu Jilemnice poskytovány dotace na zajištění ošetření osob pod vlivem
alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jilemnicka – smlouva s LK, dotace v roce 2012 ve výši
260 400,- Kč, příjemce Město Jilemnice a poté MMN v Jilemnici (situace řešící povinnost
záchytné stanice).
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Vzhledem k rozložitosti obce a spádových obcí, s ohledem na horské oblasti, které jsou
v zimě velmi špatně dostupné je i dostupnost služeb pro uživatele drog a osoby ohrožené
drogou a jejich blízké velmi špatně dostupné, proto je možnost realizace projektu Mostu
k naději na území Jilemnice velice důležitým článkem v oblasti prevence. Za službami klienti
jinak musejí dojíždět, což je pro ně finančně nákladné. Dle zpráv OO PČR Jilemnice a
Rokytnice nad Jizerou vyplývá, že zjištění užívání drog u cizinců a etnických menšin za rok
2012 bylo minimální.
Tabulka 6: Programy primární prevence (mimo škol a školských zařízení):
NNO, obec (resort sociální a zdravotní, městská policie), PČR, pedagogicko-psychologické poradny, atd….

Poskytovatel

Realizátor

Cíl. skupina

Charakteristika aktivit

Počet osob

PPP Semily

PPP Semily

Žáci ZŠ

Programy zaměřené na

nespecifikováno

oblast sociálně
patologických jevů
PIO Semily

Žáci ZŠ

PIS Semily

Během roku 2012

nezjištěno

uskutečnili desítky
preventivních akcí
zaměřených na
drogovou
problematiku.
Tabulka 7: Služby snižování rizik: K-centra a terénní programy
Název
projektu
/služby

TP

Realizátor

Most k
naději

Počet
klientů

15

Počet
kontaktů

25

Počet
výměn

Počet
vydaných inj.
stříkaček

Počet
sebraných
inj. stříkaček

300

300
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Tabulka 8: Léčba a resocializace: psychiatři + psychologové, nemocnice, NNO – ambulantní a
doléčovací program

Název
realizátor
projektu/služby
PPP Semily
PPP
Semily

Typ služby
Diagnostická
vyšetření,
posouzení
školní
připravenosti,
besedy pro
učitele a
rodiče, Peer
programy,
krizová
intervence,

Cílová
skupina
Rodiny s
dětmi

Počet klientů v r.
2012
nezjišťováno
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MUDr.
Roučková
MUDr. Kunst
Masarykova
městská
nemocnice
Jilemnice

rodinná
terapie, atd.
Psychiatrická
ambulance
Psychiatrická
ambulance
zajištění
ošetření osob
pod vlivem
alkoholu a
v intoxikaci
pro oblast
Jilemnicka

dospělí

-II-

Děti a
mládež
Mládež a
dospělí

-II-II-

5. Různé
6. Odkazy
Seznam odkazů v textu:
Zdroj: http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/o-meste/. Staženo dne 14. 3. 2013.
Veškeré informace zjišťovány na základě žádosti místního protidrogového z Odboru
správního MěÚ Jilemnice, evidence obyvatel (informace čerpány z ISEO), z Odboru
finančního MěÚ Jilemnice, z Živnostenského odboru MěÚ Jilemnice, z Úřadu práce ČR,
pobočka Semily (info čerpány ze systému AIS). Dále byly informace pro závěrečnou zprávu o
protidrogové politice obce za rok 2012 čerpány z vyžádané zprávy o realizaci protidrogové
politiky v teritoriu OO PČR Jilemnice ze dne 11. 3. 2013, ze zprávy k oblasti realizace
protidrogové politiky obce Jilemnice a ORP z OOPČR Rokytnice nad Jizerou, ze dne 7. 3.
2013. Závěrečná zpráva o realizaci projektu v Jilemnici a zpráva o realizaci sekundární
protidrogové prevence v okrese Semily (Město Jilemnice) za období 1. 1. do 31. 12. 2012
zpracované Mostem k naději sloužily pro zmapování a celkové shrnutí drogové scény na
Jilemnicku.
Odkazy o prezentaci protidrogové politiky na webu Města Jilemnice:
Zdroj:
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/. Staženo dne 14. 3. 2013.
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/aktualni-temata/. Staženo dne 14. 3. 2013.
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/akce-v-jilemnici/. Staženo dne 14. 3. 2013.
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/informace-pro-deti/. Staženo dne 14. 3. 2013.
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