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Závěrečná zpráva 
 
VII. AT konferenci o prevenci a léčbě závislostí připravili v roce 2012 Centrum protidrogové prevence 
a terapie, o.p.s. a organizace Ulice – Agentura sociální práce, o.s.  ve spolupráci se 
statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem.  
 
Záštitu nad konáním konference převzal primátor města Plzně pan Mgr. Martin Baxa a radní pro 
sociální oblast Plzeňského kraje pan Mgr. Miroslav Brabec. 
 
Konference se konala 12. 6. 2012 v hlavním sale zastupitelstva Magistrátu města Plzně pod názvem 
Pro malý zájem představení zrušeno. Název konference byl konsenzem realizačního týmu 
pořádajících organizací a jeho mírně provokativní či zavádějící vyznění mělo za úkol upozornit 
účastníky konference na rizika současného podfinancování drogových služeb na celostátní úrovni. 
Samotným tématem konference pak byla Perspektiva financování drogových služeb v Plzeňském 
kraji. 
 
Cílem konference bylo vyvolat odbornou diskusi na dané téma napříč adiktologickými službami z celé 
České republiky. Konfrontovat koncepce a představy se zkušenostmi, zorientovat se v problematice a 
vytvořit tak prostor pro pozitivní řešení vznikající situace v Plzeňském kraji, ale i v jiných krajích České 
republiky. 
 
Pro specifický a jasně vyhraněný cíl a téma konference bylo potřeba sezvat k aktivní účasti 
adiktologické odborníky a úředníky z institucí, které financování služeb buď přímo řeší anebo se 
podílejí na koncepcích služby utvářejících. Při vybírání jednotlivých přispěvatelů jsme postupovali 
podle kostry programu konference, ve kterém jsme od začátku plánování předpokládali jeho 
rozdělení na jednotlivé odborné sekce. Realizované sekce byly nakonec následující: 
 

 Výhled do dotačního systému a úvod do problematiky certifikací adiktologických služeb 

 Financování drogových služeb a kriminalita a drogy v ČR 

 Certifikace drogových služeb a inspekce sociálních služeb 

 Problematika, novinky a vývoj v regionu v oblasti primární prevence 

 Vývoj nízkoprahových služeb a substituce 
 

Podle takto sestaveného programu jsme přímo oslovovali konkrétní osoby s našimi konkrétními 
představami o tom, jakým tématem by se měl jejich příspěvek zabývat a jak by měl být cílen. Tato 
metoda přímého oslovování se nám velmi vyplatila, protože na konferenci přijeli přednášet téměř 
všichni oslovení odborníci. Podařilo se nám tak, že například v sekci č. 1 vedle sebe přednášeli 
zástupci MPSV, RVKPP a MŠMT společně s MUDr. Petrem Popovem a PhDr. Jiřím Librou. Sekce č. 3 
byla koncipována pro konference zcela netypicky a to jako kulatý stůl, který měl být střetem názorů a 
myšlenek zástupců certifikátorů drogových služeb a inspektorů služeb sociálních. Hlavními diskutéry 
zde byli PhDr. Radek Suda z oddělení koncepce a strategie financování sociálních služeb MPSV a Ing. 
Aleš Herzog, vedoucí terénního programu Sananim a certifikátor i inspektor služeb. Sekce č. 5 
sestávala především ze zástupců místních služeb a referovala o jejich současném stavu, jak finančním, 
tak i kvalitativním, a tuto situaci se pokoušela konfrontovat se stavem služeb v Českých Budějovicích. 
Tamější služby z mnoha různých důvodů musely přistoupit např. k prodeji zdravotnického materiálu 
klientům, aby mohly udržet své ostatní standardy v nezměněné kvalitě. Tuto rozdílnost situací (v kraji 
Plzeňském a Českobudějovickém) jsme se nesnažili nikterak hodnotit, pouze jsme cílili na jejich 
vzájemné představení ve stejný čas na stejném místě.  
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Cíl konference tak byl zcela naplněn. Zkušenosti a poznatky byly vyměněny a nyní zbývá pokusit se 
nabyté vědomosti využít ve snaze o pozitivní řešení nebezpečného stavu s podfinancovanými 
drogovými službami. 
 
Jediný moment, který z našeho pohledu přípravy a průběhu konference lze hodnotit kriticky, bylo její 
slavnostní zahájení. Byť se konference konala pod záštitou statutárního města Plzně a Plzeňského 
kraje a jejich zástupci přislíbili účast a pronesení úvodního slova, ani jeden z domluvených zástupců 
města a kraje svůj příslib nesplnil, nepřišel a konferenci neotevřel. O jejich absenci jsme až do 
poslední chvíle nevěděli a doufali jsme, že svou čestnou povinnost naplní. Neměli jsme proto 
připravenu vhodnou alternativu a zahájení konference bylo mírně rozpačité. Tento nepříjemný 
moment vnímáme jako ponaučení pro příští ročníky, pro které budeme alternativu, za přislíbenou 
účast zástupců města a kraje, mít připravenu. 
 
Konference se zúčastnilo 30 odborníků s aktivní účastí, 80 posluchačů a hosté, jejichž počet jsme 
nemonitorovali. 
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