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Otázky a odpovědi před volbami 
Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek 

v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat? 

  

 Podpora adiktologických služeb – 2 

„Výrazněji chceme podpořit terénní práce mezi drogově závislými a 

bezprostředně ohroženými, stejně tak, jako doléčovací centra“ 

„Za jedno z řešení považuji posílení efektivní sítě služeb poskytovaných těmto 

osobám“  

 Spolupráce – 2  

„Prioritou je účinná spolupráce sociálních pracovníků obcí s neziskovým 

sektorem, který je klientům obvykle nejblíže a umí s nimi účinně pracovat“ 

„V zájmu úspěšného působení by měly koordinovaně postupovat školy a další 

vzdělávací instituce, zdravotnické a sociální organizace, bezpečnostní složky, 

kulturní zařízení, média ad.“  

  



Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek 

v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat? 

 

 Prevence – 4  

„Proto považuji za velmi důležitou prevenci“. 

„Zároveň nelze opomíjet také roli primární prevence v dané oblasti, kterou nyní 

vnímám obecně jako nedostačující“. 

„V rámci řešení kladu akcent především na primární prevenci, to znamená, aby 

mladí lidé drogy nebrali, aby třeba více sportovali“. 

„Podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu 

mládeže a násilí páchané na seniorech“. Podpoříme preventivní programy v 

mateřských a základních školách a klubech pro seniory.“ 

  

 „Šlehárny“  

„Prosazujeme stavbu tzv. „šleháren“, v této oblasti jsme vyvinuli iniciativu, která 

ale naráží na nesouhlas městských částí“. 

 



Jak se díváte na problematiku dětí a mládeže ohrožených sociálně 

patologickými jevy v Praze? Jaké jsou aktuální problémy a jejich 

možná řešení, která budete prosazovat?" 

 
 Podpora služeb – 1  

Mezi dětmi a mládeží je třeba jednoznačně podporovat a posilovat práci 

nevládních organizací zaměřených na prevenci rizikového chování, nejde jen o 

drogy, velkým problémem je zneužívání alkoholu, šikana, patologické hráčství, 

počítačové hry etc. S tím ale souvisí posilování kompetencí škol a vzdělávání 

pedagogů. 

 Spolupráce – 2 

Nezbytná je spolupráce akademických pracovišť, nestátních neziskových 

subjektů působících v terénu, škol, krajů i obecních samospráv. Rozhodně se 

nevyplácí rostoucí tolerance dospělých začínající u shovívavého přihlížení, jak 

děti kouří a pijí alkohol.  

 

 



Jak se díváte na problematiku dětí a mládeže ohrožených sociálně 

patologickými jevy v Praze? Jaké jsou aktuální problémy a jejich 

možná řešení, která budete prosazovat?" 

 Prevence – 5 

„Zaměříme se na prevenci kriminality, alkoholismu, kouření, gamblerství atd.“ 

„Posílení primární prevence se zaměřením zejména na problematické okruhy 

jako je např. násilí a šikana, záškoláctví, kyberšikana a v neposlední řadě 

užívání návykových látek, zejména alkoholu a tabáku.“ 

„Stejně jako v předešlých případech jsem zastáncem především primární 

prevence. Je mnohem levnější a daleko účinnější nežli metody represivní a 

náprava následků“. 

„Prevence je sice náročná, ale levnější a účinnější než následná represe“. 

„Podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu 

mládeže a násilí páchané na seniorech. Podpoříme preventivní programy v 

mateřských a základních školách a klubech pro seniory.“ 

 

 

 

 



JSME ODBORNÍCI = POSKYTUJEME 

KVALITNÍ A ODBORNÉ SLUŽBY 

 

NEŽÁDÁME O PENÍZE, ALE  

PRODÁVÁME PRODUKT 

 

PRACUJEME TAM, KDE NÁS CHTĚJÍ A 

PLATÍ 

 

PEČUJEME O SVÉ ZÁKAZNÍKY 



NIC NENÍ ZADARMO 



Analýza trhu 
CO SE DĚJE NA SCÉNĚ (na trhu)? 

UŽÍVÁNÍ DROG JE JAKSI VÍC VIDĚT 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza trhu 
 

 Obce vnímají užívání návykových látek v jejich městě 

 Obce znají adiktologické služby 

 Obce jako problém často označují mladé začínající 

uživatel „alko-hul partičky“ 

 TP vnímá důležitost práce s „alko-hul partičkami“  

 Priority Akčního plánu na období 2013-2015 - 3.1. Snížit 

míru nadměrného pití alkoholu a míru (intenzivního) 

užívání konopí mladými lidmi. 

 

 

 

 



CO NABÍZÍME? 

 

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 

 



A teď konkrétně 
Vycházíme z analýzy trhu  

 
 Užívání návykových látek je viditelné, voliči to vnímají 

 IUD – známé „firmy“  - dost lidí to o nich tuší či ví 

 IUD – skrytá populace UD 

 IUD TU JSOU A BUDOU = SNIŽOVÁNÍ RIZIK, OCHRANA VEŘEJNÉHO 

ZDRAVÍ 

 „alko hul partičky“  - Konopné látky zkusilo 27,9% obyvatel = 1,9-2,2 mil. 

osob, v posledním roce užilo 9,2% dotázaných = 570-760 tisíc osob 

 PREVENCE a systém včasné intervence 

 

 

 

 

 

 

 



A teď konkrétně 

 Jsme služba sociální PREVENCE  

 SNIŽOVÁNÍ RIZIK A OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

 PREVENCE A SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE 

 

A CO POTŘEBUJEME? 

 

 Aktivní spolupráce 

 PENÍZE 

 



PÉČE O ZÁKAZNÍKA 

 RANNÍ TERÉN 

 NOČNÍ TERÉN 

 MOŽNOSTI BESED NA ŠKOLÁCH 

 ODBORNÝ PORADCE OBCE V OTÁZCE ŘEŠENÍ 

DROGOVÉ PROBLEMATIKY 

 SLUŽBA JE TRANSPARENTNÍ = kvóty na počet 

kontaktů 

 SPRAVEDLNOST – co ostatní obce? PLATIT NAŠÍ 

SLUŽBU – Model spolufinancování ze strany místních 

samospráv – letos o 450 000 Kč více než v minulém 

roce 

 

 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V LOKALITÁCH 

České Budějovice,Týn nad Vltavou,Trhové Sviny, 

Borovany, Horní Stropnice, Hluboká nad Vltavou, 

Ševětín, Strakonice, Blatná, Lnáře,Vodňany, Radomyšl, 

Katovice, Volyně,Vimperk,Volary,Horní Vltavice, 

Prachatice, Soběslav a Veselí nad Lužnicí 

Bc. Kamil Podzimek 
Vedoucí zařízení Jihočeský streetwork Prevent 

Lannova 63 

370 01 České Budějovice 

M:+420  602 570 366 

E: podzimek@os-prevent.cz 

W: www.os-prevent.cz 

Skype: prevent.podzimek 
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