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Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014
Obec:

Jilemnice

Zpracoval (jméno a funkce):

Bc. Majerovič Krůfová Jana, kurátor pro mládež

Projednáno a/nebo schváleno (kým):

Bc. Vargová Miluše, pověřená řízením odboru
sociálních věcí

Odkaz na internetovou prezentaci obce, věnovanou drogám:
http://mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/socialni-oblast/pece-odeti/kurator-pro-mladez/prevence/zajimave-odkazy/
Odkaz na internetovou prezentaci kraje, věnovanou drogám:
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/protidrogova-politika-a-prevence

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem
základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky a politiky v oblasti hazardního
hraní v obci, koncepčních opatřeních, spolupráci v rámci ORP, finančním zajištění a finančních deficitech
protidrogové politiky, charakteristice drogové scény, síti služeb pro uživatele drog a problémové hráče a aktivitách
realizovaných v oblasti protidrogové politiky.
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce je jedním ze zdrojů při vytváření Výroční zprávy
o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje, Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky
v krajích a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR. Zároveň je také důležitým informačním materiálem
pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni.

Instrukce ke zpracování zprávy.
Informace obsažené ve zprávě budou dále publikovány a distribuovány. V zájmu maximálně možného využití
informací prosíme:
-

o dodržení struktury VZ obce,

-

o informace ke každému bodu (odrážce) v jednotlivých kapitolách v zájmu toho, aby informace
z jednotlivých obcí byly jednotné a srovnatelné,

-

ke každé kapitole je třeba jasně uvést, zda došlo ke změnám v dané oblasti oproti předchozímu roku
a tyto změny popsat,

-

v případě absence informací k danému bodu uvádět např. „informace nejsou k dispozici“,

-

informace uvádějte věcně, stručně a přehledně.

Další relevantní informace o drogové situaci, realizaci protidrogové politiky a situaci v oblasti hazardního hraní
v obci vč. nejdůležitějších změn a trendů týkající se současné situace v hodnoceném roce, je možné uvést dle
vlastního uvážení.
Termín odeslání VZ krajské protidrogové koordinátorce ke zpracování – 2. BŘEZEN 2014
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Souhrn
–

hlavní závěry o změnách a hlavních událostech ve sledovaném roce:
charakteristika drogové scény ORP za uplynulý rok (včetně drog legálních a gamblingu) - porovnání s rokem
předchozím, dostupnost a nabídka drog a provozoven hazardních her včetně sázkových kanceláří, programy
prevence, léčby (včetně zdravotnických zařízení), doléčování, síť služeb – dostupnost, změny a nedostatky,
koordinace – změny, komunitní plánování sociálních služeb – začlenění dané problematiky do komunitního
plánu obce.
Oproti předchozímu roku nejsou evidovány žádné zásadní změny ohledně výše uvedeného. Místní drogová
scéna je podle zjištění TP dlouhodobě velice uzavřená. Znamená to především to, že se aplikace drog (pervitinu)
odehrává buďto v obydlí uživatelů, nebo na skrytých místech. Je poměrně složité zejména z důvodu nedůvěry
kontaktovat klienty z řad místních uživatelů. Mají pravděpodobně strach z odhalení, stigmatizace a hlavně nejsou
zvyklí na přítomnost TP ve městě. Aby bylo možné tuto uzavřenost prolomit, je nutné působit v Jilemnici
pravidelně a mnohem častěji, než je tomu doposud. Vzhledem k personálním a finančním limitům Terénních
programů nebylo prakticky vůbec možné v roce 2014 v Jilemnici působit pravidelně. Vzhledem k potřebnosti
drogové scény je třeba na území města působit alespoň 4x měsíčně. Z důvodů personálních a finančních limitů
nebylo letos možné proniknout do drogové scény hlouběji, vybudovat důvěru mezi klienty a navázat je tak na
naše služby Harm Reduction, situace se tím dost podobá situaci v roku předchozím. 1

Obsah a struktura výroční zprávy:
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zpráva Most k naději
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Drogová scéna – situace v obci

1

Uveďte informace, které máte k dispozici k následujícím bodům:

–

užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci
V obvodě OOPČR Rokytnice nejsou známy případy užívání drog ve školní populaci (zde se však množí případy
kouření žáku ZŠ po skončení vyučování a opuštění školní budovy). 2

– užívání drog v prostředí zábavy, nočního života
V Rokytnici nad Jizerou jsou známy případy užívání OPL (canabis) na diskotéce v restauraci Korej, kdy toto bylo
zjištěno z důvěryhodných zdrojů. Jsou zde prováděny častější kontroly ze strany policistů OOP, určité poznatky
byly zaslány na SKPV Semily. Na této diskotéce jsou prováděny i kontroly na požívání alkoholu osobami do 18
let, kdy v minulosti zde bylo zaznamenáno několik případů, bez zjištění osoby, která alkohol podala, neboť
kontrolované osoby toto nechtějí uvést a zpravidla uvedou, že se jednalo o neznámou osobu, která již místo
diskotéky opustila. Po vícenásobných kontrolách došlo ke zlepšení této situace a v poslední době, zde nebylo
zjištěno toto protiprávní jednání.3
V Jilemnici, část Hrabačov se dá považovat za problematickou oblast díky bývalému hotelu Cedron, který je
nezajištěný a přespávají zde lidé bez přístřeší a uživatelé drog. Pracovníci TP byli zastupujícím místním
protidrogovým koordinátorem nasměrováni na tento objekt, prošli celkem tři patra a sklep objektu, našli šest
odhozených injekčních stříkaček, známky po občasném obývání objektu a vylepili letáky TP. Nejzajímavější
přitom bylo to poslední patro, nápadně připomínající "toxibyt". Pracovníci TP zde nalezli celkem 27 odhozených
injekčních stříkaček, obaly od vod pro nitrožilní aplikaci, lahve od alkoholu a plné popelníky cigaretových a
jointových špačků. Také zde nechali pracovníci letáky TP4.
–

problémové formy užívání drog (odhady počtu, užívané drogy, vzorce užívání)
Informace nejsou k dispozici,

– užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace)
V bývalém vybydleném hotelu Dobré dny (Cedron) se v r. 2014 scházeli uživatelé drog.5
–

sociálně vyloučené lokality (uveďte počet soc. vyloučených lokalit, jejich stručnou charakteristiku (jaká jsou
tam opatření, jaké služby zde působí)
V ORP Jilemnice nejsou žádné sociálně vyloučené lokality, za problematickou lokalitu se považuje část Hradsko
v Jablonci nad Jizerou6.
Jako sociálně vyloučenou lokalitu označila OOPČR Jilemnice s pracovníkem SKPV Semily budovu hotelu Dobré
dny (Cendron Hrabačov). Zde se scházejí osoby užívající OPL nebo osoby bez domova. Ze strany OOPČR
Jilemnice i SKPV Jilemnice docházelo a dochází k mnoha plánovaným akcím k potlačení této problematiky.7

– uživatelé drog v léčbě (zdravotnická a komerční zařízení) a ve službách
Informace nejsou k dispozici.
–

nově se objevující trendy, např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové způsoby aplikace, nové
skupiny uživatelů
Informace nejsou k dispozici.

– nové syntetické drogy, míra jejich rozšíření
Informace nejsou k dispozici.
–

hraní sázkových a hazardních her, zdravotní a sociální dopady gamblingu, regulace hraní ze strany obce,
vývoj počtu vydaných povolení k provozování VHP - porovnání s předchozími roky, výše příjmu obce
z provozování sázkových a hazardních her za r. 2014 včetně vývoje, výskyt hazardního hraní v obecné a
školní populaci, haní v sociálně vyloučených lokalitách…
Obec Jilemnice má stále platnou regulační obecně závaznou vyhlášku, výše výtěžku, kterou obec získala od
provozovatelů loterií a sázkových her svém území za rok 2014 činila 4.967.295,40 Kč. Dotace Most k naději byla
zpráva OOPČR Rokytnice nad Jizerou
tamtéž
4
zpráva Most k naději
5
zpráva OOPČR Jilemnice
6
tamtéž
7
zpráva OOPČR Jilemnice
2
3
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30 tis. Kč. Počet VHP a JTHZ v obci, popř. počet povolení k provozování herních zařízení vydaných v rámci ORP
k 31. 12. 2014: 13 VHP, 59 JTHC dle kontroly, provedené v 1/2015. Ke konci roku 2013 bylo v Jilemnici povoleno
provozovat 14 výherních hracích přístrojů. 8

V obci Rokytnice nad Jizerou bylo vydáno za r. 2014 celkem 4 x rozhodnutí o povolení provozovat výherní
automaty ( z celkového počtu 4 automatů byla během roku ukončena činnost 2 automatů).
K 31.12.2014 byly aktuálně provozovány 2 výherní automaty.
K datu 31.12.2013 bylo Rozhodnutím povoleno 7 výherních automatů.
Výtěžek za rok 2014 činil celkem 285.138,--Kč.
Finanční prostředky z této činnosti jsou využívány částečně na financování sociálních služeb v obci – REcentrum Jana Černá a finanční výpomoc na základě žádostí dalších zařízení, která občanům naší obce poskytují
nejrůznější služby.9
Na území obce Jestřabí v Krkonoších není evidován žádný výherní automat či terminál, obec tudíž nemá příjmy
z této činnosti. Žádná změna oproti roku 2013.
V obci Peřimov neměli v r. 2014 žádný hrací ani hazardní automat. V loňském roce nebyla zpráva z obce
k dispozici (nelze porovnat).
Obec Čistá u Horek má jeden VHP v restauraci Čistá - setrvalý stav beze změn.
Obec Poniklá přijala obecně závaznou vyhlášku 1/2012, kterou reguluje (zakazuje) provozování výherních
automatů apod. Počet výherních automatů a terminálů v Poniklé je nulový (žádná změna oproti roku 2013). Za
rok 2014 obdrželi daňové výnosy za provozování sázkových her 40 495,51 Kč.
V obci Martinice v Krkonoších není umístěn žádný VHP ve veřejně přístupném prostoru nebo zařízení. Starostovi
obce není známo, že by někdo z občanů měl problém s gamblerstvím. Výherní automaty nebo VHP nejsou nijak
ošetřeny vyhláškou, nebylo povolováno žádné takovéto zařízení. Stejně tomu bylo i vloni. V roce 2014 bylo na
účet obce od SFÚ zasláno 20.303,25 Kč. Uvedené finanční prostředky byly směřovány do práce s mládeží v
rámci sportovních aktivit (Sokol, SDH).10
V obci Levínská Olešnice neprovozují (ani žádný jiný subjekt) žádný výherní automat ani výherní terminál
(v loňském roce nebyla zpráva z obce k dispozici - nelze porovnat).
K 31.12.2014 není v obci Svojek žádný výherní automat. Oproti roku 2013 nedošlo k žádné změně.
V obci Studenec neprovozují žádné výherní automaty ani terminály – žádná změna oproti roku 2013.11
drogová kriminalita:

–

výroba a distribuce drog v ORP (zejména pervitin, marihuana, mimořádné případy co do rozsahu,
počtu pachatelů, množství zachycených drog, zapojení různých etnických a dalších skupin), kritické
lokality v ORP
V rámci sl. obvodu OOPČR Rokytnice n.Jiz. nejsou sociálně vyloučené lokality. Jedinou problematičtější
lokalitou je část Hradsko v Jablonci n.Jiz., kde však nedochází k problematice na úseku drog a jiných
návykových látek.12
V objektu hotelu Dobré dny (Cedron) došlo v r. 2014 k výrobě drogy pervitin, kdy výsledným produktem byla
bílá krystalická látka nezjištěného množství, metamfetaminu (pervitinu) a byli obviněni dva pachatelé. 13

–

drogové trestné činy a přestupky – rozdělení podle drog (viz. Tabulka 1-1, Tabulka 1-2 a Tabulka
1-3)
V roce 2014 bylo na OOPČR Rokytnice nad Jizerou evidováno celkem 18 případů, kdy osoba, jako řidič, užila
před jízdou alkoholický nápoj a 2 případy požití OPL, což je oproti předchozím rokům pokles. 14
Ze zprávy OOPČR Jilemnice vyplývá, že celkově došlo na území OOP Jilemnice k 67 skutkům, kdy řidiči sedli za
volant vozidla pod vlivem drog nebo alkoholu, z toho bylo 44 případů, kdy řidič řídil pod vlivem alkoholu a 23
případů pod vlivem drog. Tato jednání byla kvalifikována jako přestupky proti BESIP nebo trestné činy ohrožení
pod vlivem návykové látky. Oproti roku 2013 došlo k mírnému poklesu těchto případů (r. 2013 bylo 51 případů
řízení pod vlivem alkoholu a 33 pod vlivem drog). 15

–

sekundární drogová kriminalita

zpráva z finančního odboru MěÚ Jilemnice
zpráva OÚ Rokytnice nad Jizerou
10
zpráva OÚ Martinice v Krkonoších
11
tel. rozhovor se starostou OÚ Studenec
12
zpráva OOPČR Rokytnice nad Jizerou
13
zpráva OOPČR Jilemnice
14
tamtéž
15
zpráva OOPČR Jilemnice
8
9

Strana 4 (celkem 11)

OOPČR Rokytnice nad Jizerou v současné době dokumentuje případy sprejerství z roku 2014, kterého se
dopouštěla osoba užívající OPL ve věku na 18 let. 16
Tabulka 1-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2013 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

Věk osoby
Do 18 let

Přes 18 let

Konopné drogy

0

1

Pervitin

0

0

Extáze

0

0

Heroin

0

0

Kokain

0

0

Subutex/Suboxone

0

0

Houby obsahující OPL

0

0

Jiná OPL

0

0

Celkem osob

0

1

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více
drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána
v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“.

Tabulka 1-2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle § 30, odst. 1, písm. k) zákona č. 200/1990
Sb. podle věku pachatele a druhu drogy:
Věk osoby

Přestupky pěstování rostlin a hub
§ 30 odst. 1, písm. k

Do 18 let

Rostliny konopí

0

Přes 18 let
1

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL

0

0

Celkem osob

0

1

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více
drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána
v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“.

Tabulka 1-3 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)

16

Celkové množství
12
4
0
0
0
0
0
0
0

tamtéž
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Koordinace protidrogové politiky

2
2.1

2.1.1

Institucionální zajištění
Místní protidrogový koordinátor
-

-

2.1.2

Jméno Bc. Jaroslav Kandl Kontaktní údaje:
kandl@mesto.jilemnice.cz,
481565324.
Vykonává funkci MPK od data: 1. 1. 2015. Zařazení ve struktuře úřadu kraje: ………., Přímý
nadřízený (jméno, funkce): Ing. Petr Faistauer, tajemník, Velikost pracovního úvazku MPK: 0,1.
Jiné agendy vykonávané MPK: vedoucí odboru sociálních věcí, kurátor pro dospělé, romský
koordinátor.
změny v r. 2014 (změna postavení, zařazení MPK, změna úvazku apod.): V r. 2014 vykonávala
funkci MPK Bc. Jana Majerovič Krůfová pouze okrajově a to z důvodu doporučení MPSV a
z důvodu standardizace OSPOD, vzhledem k tomu, že je zaměstnána na celý úvazek jako
kurátor pro mládež.

Místní protidrogová/jiná komise, pracovní skupina
- jde o specifickou protidrogovou komisi nebo o komisi/PS se širším záběrem
uveďte: Název: Komise sociálně-právní ochrany dětí, Vznik: 2000, Zařazení komise (např. jako
poradní orgán starosty, Rady…): zvláštní orgán obce, zřizuje starosta. Jde o stálou skupinu se širším
záběrem, vzniklou ze zákona o sociálně právní ochraně dětí, řešící také otázky protidrogové politiky.
- složení komise:
Jméno a příjmení
Instituce
Funkce v instituci
Bc. Miluše Vargová
OSPOD Jilemnice
Sociální pracovnice OSPOD
Ing. Petr Faistauer
Farní charity
ředitel
Mgr. Maruše Žofková
ZŠ a MŠ Komenského 103
ředitelka
Julie Havlíčková
Mateřské centrum
ředitelka
Mgr. Jindřiška Vébrová
OSPOD Jilemnice
MD
Pavel Zelinka
Městská policie
Vrchní strážník

-

počet jednání komise v r. 2014: 2
nejdůležitější projednávaná témata v roce 2014
změny, které proběhly v r. 2014 (složení, statut): neproběhly
členství MPK v komisi: MPK není členem komise, ale bývá zpravidla přizván.

Název: Pracovní skupina prevence kriminality, Vznik (rok): 2012, Zařazení pracovní skupiny zřizovatel: Rada Města Jilemnice. Jde o: ad hoc skupinu.
-

počet jednání pracovní skupiny v r. 2013: 1

-

oblast prevence kriminality, rozšíření kamerového systému

-

MPK je členem pracovní skupiny – jako manažer prevence kriminality.

-

v r. 2013 žádné změny neproběhly.
Jméno a příjmení
Instituce
Jana Majerovič Krůfová
OSPOD Jilemnice
Bc. Jaroslav Kandl
Odbor sociálních věcí
Pavel Zelinka
Městská policie
Jan Horáček
Městská policie
Npor. Mgr. Martin Mach
Policie ČR

Funkce v instituci
Kurátor pro mládež - kumulovaná
Vedoucí
Vrchní strážník
Strážník
Vedoucí oddělení

Název: Monitorovací skupina, Vznik (rok): 2013, Zařazení skupiny: Odbor sociálních věcí, Jde o:
stálou skupinu.
-

počet jednání komise v r. 2013: 0
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-

2.1.3

Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na úrovni ORP
-

-

-

-

2.2
-

uveďte složení komise (seznam členů/skupiny): složení se mění17
Jméno a příjmení
Instituce
Funkce v instituci
Bc. Jaroslav Kandl
OSV Města Jilemnice
Vedoucí odboru

koordinátor prevence kriminality, školský metodik prevence, koordinátor komunitního plánování
sociálních služeb, příp. další instituce – orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři), ve
kterých odborech jsou koordinátoři zařazeni, forma vzájemné spolupráce: formalizovaná /
neformální spolupráce, četnost vzájemných jednání, projednávaná témata, (spolupráce při
přípravě strategických dokumentů, jakých apod.)
forma vzájemné spolupráce: neformální spolupráce dle potřeby, formální na kulatých stolech,
komisích OSPOD, projednávaná témata: prevence, multidisciplinární spolupráce. Dále v rámci
projektu C2 (Standardizace OSPOD v Jilemnici) či komunitního plánování.
způsob předávání informací z dané oblasti v rámci úřadu a směrem k obcím I. a II. stupně je
nastaven na poradách starostů ORP.
spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb – dle potřeby.
spolupráce s dalšími institucemi - Probační a mediační služba, státní zařízení, manažer prevence
kriminality, ředitelé škol, metodici prevence na školách, výchovní poradci, orgán sociálně právní
ochrany dětí, sociální kurátor, kurátor pro mládež, specialisté na mládež PČR, OOPČR, SKVP,
městská policie, Most k naději, REP, o. s., RIAPS Trutnov, soudy, okresní státní zastupitelství,
PPP Semily, léčebny, atp.
změny v r. 2014 ne

Strategické dokumenty obce zahrnující protidrogovou politiku
ilegální drogy, alkohol, gambling, tabák, léky
Název:
Období platnosti:
Schváleno dne:
Stručná charakteristika dokumentu
Hodnocení strategických dokumentů realizované v r. 2014

www stránky dokumentu:

Protidrogová politika je částečně zahrnuta v komunitním plánování, kdy byly stanoveny karty opatřenínapř. v kartě 014 je opatření Terénní program zaměřený na drogovou problematiku, v kartě opatření 011
na Chráněné bydlení, jako preventivní opatření vnímá Město Jilemnice zřízení dobrovolnického centra
a Informačního centra pro mládež.

2.3
–
–

Zadané/realizované studie/šetření oblasti závislostí
v oblasti sociální, zdravotní, bezpečnostní – prevence kriminality apod.
Pokud ano, uveďte:
Název: Program prevence kriminality Města Jilemnice. Realizátor: Město Jilemnice www stránky:
Popis: Program prevence kriminality (dále jen „Program PK“) města Jilemnice na období 2013 - 2015 je
zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2012 – 2015. Město Jilemnice
koncepčně řeší oblast prevence kriminality ve spolupráci se zainteresovanými a spolupracujícími subjekty
veřejné i soukromé sféry. Zaměřuje se na koncepční řešení bezpečnosti místních obyvatel i návštěvníků
města a situací spojených s trestnou činností či přestupky. Jeho hlavním cílem je snižování rozsahu a
závažnosti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí a jistoty obyvatel pomocí opatření, prostřednictvím
kterých lze bezpečnostním rizikům předcházet. Stručné výsledky/závěry:rozšíření kamerového systému.
Schváleno dne: 30. 1. 2013. Dostupné na: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odborsocialnich-veci/prevence/

17

viz zdroj: http://www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/komunitni-planovani/komunitni-planovani-socialnichsluzeb/kpss-pracovni-skupiny/
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2.4

Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v r. 2014
Tabulka 2-1: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání pořádané v rámci
ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb, atp.)

Název aktivity
Primární prevence na MŠ,
ZŠ a SŠ

3
3.1

Realizátor
Městský
úřad
Jilemnice,
PČR,
vězeňská služba

Cílová skupina
Žáci MŠ, ZŠ a SŠ

Popis aktivity
Preventivní besedy, zvýšení
právního povědomí, šikana,
kyberšikana,
drogová
problematika, trestné činy…

Finanční zajištění služeb pro uživatele drog
Způsob financování protidrogových služeb obcí (popis)
– popis financování služeb pro uživatele drog v obci, v regionu (tj. dotační tituly + jich výčet, víceleté
financování, nákup služeb - přímá smlouva s poskytovatelem apod.)

–

seznam vyhlašovaných dotačních titulů, ve kterých si v r. 2014 mohly služby pro uživatele drog žádat
o dotaci + objemy rozdělovaných dotací v jednotlivých titulech

–

výčet obcí ORP, které v roce 2014 finančně podpořily protidrogové služby – uveďte podpořené služby,
výši podpory a zda se jednalo o dotační titul či přímou podporu
Výše dotace
Způsob poskytnutí dotace
Podpořená služba / poskytovatel
Obec
(v Kč)
(dotační titul, přímá podpora)
Obec Jilemnice
Most k naději
30.000
Přímá podpora
Obec Rokytnice Most k naději
Nevyčerpáno
Přímá podpora – nebyla
nad Jizerou
podána žádost ze strany
Mostu k naději
Celkem
30.000

–

zapojila se obec do systému financování protidrogových služeb dle klíče doporučovaného Libereckým
krajem (vychází z počtu obyvatel obce), propaguje ORP tento systém participace směrem k obcím I.
a II. stupně?

Městem Jilemnice nebyly žádné konkrétní dotační tituly na protidrogovou politiku vyhlášeny, v Jilemnici působí terénní
program Most k naději, Město Jilemnice financovalo z rozpočtu ostatní sociální péče TP Most k naději příspěvkem ve
výši 30.000,- Kč.18 Naše obec se částečně zapojila do systému financování protidrogových služeb dle klíče
vycházejícího z počtu obyvatel obce a propaguje tento systém participace směrem k obcím I. a II. stupně na poradách
starostů ORP.
Obec Jestřabí v Krkonoších se v roce 2014 nijak nezapojila do systému financování protidrogových služeb. 19
V obci Víchová nad Jizerou VHP nejsou již více jak 10 let. Obec se nezapojila do žádného systému financování
protidrogových služeb.20
Obec Peřimov se do dnešní doby nezapojila do systému financování protidrogových služeb. 21
Obec Čistá u Horek nepodpořila protidrogovou prevenci v roce 2014 ani dle klíče, ani přímo. Problematičtí
spoluobčané je dle starosty obce díky spádovosti služby v rámci ORP nevyužívají, tíhnou spíše k Trutnovu nebo
ke středním Čechám.22
Do systému financování protidrogových služeb dle klíče se nezapojila ani obec Poniklá, která podporuje primární
prevenci ve smyslu podpory činnosti mládeže v obecních volnočasových spolcách a zájmových kroužcích.23
V obci Levínská Olešnice se v uplynulém roce nezapojila do systému financování protidrogových služeb. 24

zpráva z odboru finančního Města Jilemnice
zdroj: Závěrečná zpráva o činnosti Terénního programu Most k naději za rok 2013 ve městě Jilemnice
19
zpráva OÚ Jestřabí v Krkonoších
20
zpráva OÚ Víchová nad Jizerou
21
zpráva OÚ Peřimov
22
zpráva OÚ Čistá u Horek
23
zpráva OÚ Poniklá
24
zpráva OÚ Levínská Olešnice
18
18
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Obec Svojek se zatím nezapojila do systému financování protidrogových služeb z důvodu, že jim není známo, že
by bylo uvedenou službu nutné zatím využívat. 25
Obec Rokytnice nad Jizerou se v roce 2013 zapojila do systému financování protidrogových služeb dle klíče
vycházejícího z počtu obyvatel obce.Finančně byl částkou 5.000,--Kč podpořen Most k naději – terénní služba ,
ale vzhledem k tomu, že žadatel nebyl schopen nabídnout obci konkrétní službu, byla tato částka nižší, než
stanovil klíč k financování. V roce 2014 byla z rozpočtu obce vyčleněna částka dle stanoveného klíče, ale žádost
o finanční podporu ze strany Mostu k naději obci nebyla doručena. V roce 2015 byla opět částka dle klíče
zahrnuta do rozpočtu , ale bude poskytnuta pouze v případě, že bude obci nabídnuta konkrétní služba a
spolupráce.
Výše dotace z KÚ LK na AT lůžko, který následně Město poskytuje MMN Jilemnice činila v roce 2014 částku
256.780,- Kč.
Tabulka 3-1: Souhrn výdajů obce podle typu služeb / podle účelu za r. 2014 (v Kč)

Typ služeb
Primárně-preventivní programy škol
a školských zařízení
Primárně-preventivní programy
NNO, případně jiných subjektů

Název
organizace

Název služby
(projektu)

Výše finanční
podpory

0

0

0

Městský úřad
Jilemnice, PČR

Primární prevence –
besedy se žáky MŠ,
ZŠ a SŠ

0 (v rámci pracovní
náplně kurátora pro
mládež, PČR)

Most k naději

Terénní program pro
uživatele drog

30.000

Primární prevence celkem
Terénní programy
Kontaktní centra
Harm Reduction celkem
Ambulantní léčba NNO
Ostatní ambulantní AT/medicínská
léčba
Lůžková AT/medicínská léčba
Terapeutické komunity
Služby NNO ve vězení
Léčba celkem
Následná péče
Záchytné stanice a ošetření
intoxikovaných osob
Informace/výzkum/koordinace
Ostatní (specifikujte)

CELKEM

25

zpráva OÚ Svojek
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Finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obcí / regionu

3.2

4

–

jsou finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obci zahrnuty v aktuálním komunitním plánu
či jiném dokumentu obce.

–

Pokud ano, uveďte:
Název dokumentu: Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko – aktualizace. Střednědobý
výhled pro období 2014-2017.
Realizátor: Město Jilemnice
Specifikace a výše požadavků: V kartách opatření jsou uvedeny odhadované náklady na jednotlivá
opatření. viz webové stránky.
www stránky analýzy/studie ke stažení:
http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7027/kpssstrednedobyjilfin.pdf

Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami v obci / regionu

–

Uveďte, zda je definována síť služeb pro uživatele drog v obci:
Název dokumentu:
Období platnosti:

–

Popis situace podle jednotlivých typů služeb (primární prevence, snižování rizik, léčba a resocializace),
počet zařízení, jejich kapacita, uvádějte zařízení, která se zaměřují na cílovou skupinu uživatelů drog, vč.
těch, která nežádají o dotace)

Tabulka 4-1: Programy primární prevence realizované v r. 2014
Název projektu /
programu
Harm reduction

Realizátor
programu
Most k

Cílová
skupina
Osoby závislé

naději

na OPL,

Charakteristika
aktivit
Terénní program

Počet akcí / osob

rekreační uživ.

Tabulka 4-2: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2014 (terénní programy, kontaktní centra)
Název programu

Realizátor

Cílová
skupina

Počet
klientů

Počet
kontaktů

Terénní program

Most k naději

Uživatelé

0

0

pro uživatele drog

Počet
vydaných
inj. stř.
0

drog

Tabulka 4-3: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2014 (včetně AT poraden – zdravotnických, komerčních)
Název programu

Realizátor

Cílová
skupina

Počet
klientů

- z toho
nových

Tabulka 4-4: Počet zařízení podle typu služeb v ORP (region) v r. 2014
Obec

Jilemnice

ORP
celkem

Organizace
poskytující
primární
prevenci
PČR,
Městský
úřad, PPP,
ICM

Nízoprah.
zařízení
(TP a KC)

4

1

Ambulant
ní léčba

Most k
naději

Lůžková
AT léčba

Terapeut
ické
komunit
y

Doléčo
vací
centra

0

0

Služby
ve
vězení

Detoxifik
ační
jednotky

Záchyt
ky

0

0

MMN
Jilemnic
e

0

1
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0

–

hlavní nedostatky v poskytování služeb v ORP v roce 2014 (chybějící typy služeb, regionální (ne)dostupnost
služeb, populační podskupiny nezachycené sítí služeb v kraji, (ne)provázanost služeb atd.): Neprovázanost služeb,
regionální nedostupnost, nedostatečná informovanost o službách.

- zhodnocení sítě služeb (je síť dostačující) – není.
Síť služeb by měla vypadat ideálně minimálně dle komunitního plánu obce. Nejsou zabezpečeny návazné
služby NNO, ORP Jilemnice je vzdálená od Liberce cca 60 km, pro klienty je tato vzdálenost nejen
z finančního hlediska velká. Dalším faktem je, že např. služby výměnného terénního programu jsou
poskytovány Mostem k naději, což je organizace sídlící v Liberci a bohužel jsou s dojížděním do vzdálené
Jilemnice a Rokytnice značné finanční i personální potíže, které je zapotřebí řešit. Školy a školská zařízení
mají své minimální preventivní programy, primární prevenci nabízíme v rámci odboru sociálních věcí ve
spolupráci s PČR a vězeňskou službou ČR, besedy se žáky jsou využívány několika školami na Jilemnicku.
Pokud školy osloví nějakou NNO, musí věnovat následně hodně času administrativně, dotazníkům atd., což
je pro školy zatěžující. Město o těchto preventivních programech nemá přehled.

5

Různé - další údaje
- Uveďte jakékoli jiné informace, které jsou zajímavé.
Živnostenský odbor MěÚ Jilemnice provedl v průběhu měsíců únor a březen 2014 v zařízeních (restaurace,
herny a bary) celkem 5 kontrol značení alkoholu tzv. kontrolními páskami. Jednalo se o to, zda jsou
neotevřené lahve vůbec označeny a pokud ano, zda se nejedná o zjevné padělky. Při těchto kontrolách jsme
porušení zákona o značení lihu nezjistili. Kontroly byly prováděny neformálně, pouze v případě zjištění
porušení právních předpisů by byl sepsán kontrolní protokol. 26
Nezaměstnanost na Jilemnicku v r. 2014: leden 9,9% – únor 11,1% – březen 7,9% – duben 7,7% – květen
7,2% – červen 7,1% – červenec 7,0% – srpen 6,9% – září 7,0% – říjen 7,0% – listopad 7,0% – prosinec
7,7%.27
V roce 2014 nebyl OOPČR Rokytnice n. Jiz. realizován žádný program v oblasti primární prevence.
Tiskový mluvčí ÚO Semily a kurátor pro mládež MěÚ Jilemnice uvedli, že na území OOP Jilemnice a OOP
Rokytnice nad Jizerou bylo realizováno po školách (ZŠ, SŠ) i mateřských školách několik primárně
preventivních besed, které byly rozděleny dle věku dětí (pro mladší děti dopravní bezpečnost, osvětlení
pojmů ohledně drog a alkoholu a pro starší skupiny dětí dochází k vysvětlení pojmů, k trestní odpovědnosti
za různá jednání v oblasti drogové problematiky). 28

zpráva ze živnostenského odboru MěÚ Jilemnice
zpráva z ÚP ČR pob. Semily
28
zpráva OOPČR Jilemnice a sdělení kurátora pro mládež
26
27
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