Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 24/2018 ze dne 3.12. 2018
informace k výdajům na protidrogovou prevenci

Vyřizoval: Odbor organizační

TEXT ODPOVĚDI
Na základě Vaší žádosti o informace, ve které požadujete informace do své bakalářské práce
vztahující se k problematice rozpočtu protidrogové politiky (prevence) ve statutárním městě
Karviná za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 jsme oslovily příslušné odbory Magistrátu města
Karviná.
Odbor sociální sdělil následující: „Odbor sociální nemá protidrogovou problematiku primárně
ve své kompetenci. V případě, že se na nás obrátí organizace zabývající se touto oblastí, je
možno ji podpořit finančními prostředky formou dotace.“
Odbor rozvoje sdělili následující: „K Vaší žádosti sdělujeme, že v rámci protidrogové
problematiky měl Odbor rozvoje v roce 2017 výdaje ve výši 330.110,82 Kč. Jednalo se o výdaje
v rámci projektu „Přeshraniční konektivita – zvýšení komunikačního potenciálu mezi SM
Jastrzebie-Zdrój a MP Karviná“, a to za realizaci preventivního programu Revolution Train pro
ZŠ, pronájem prostor pro konferenci a pojištění dětí z Polska jako partnera projektu. V
současné době je realizace projektu ukončena a probíhá kontrola oprávněnosti čerpání na
straně poskytovatele. Příjem dotace ve výši 85 % uznatelných výdajů, tedy cca 280.000,- Kč,
očekáváme v roce 2019.“
Dále byla oslovena Městská policie Karviná, která sdělila následující:
„Ve statutárním městě Karviná, byl dnem 01.02.2015 ustanoven protidrogový koordinátor,
který je služebně zařazen na úseku prevence kriminality MP Karviná. V roce 2015 vznikala
Koncepce protidrogové prevence, která je součástí Koncepce prevence kriminality
Statutárního města Karviná na období let 2016 – 2020.
Následně v roce 2016 byla protidrogovým koordinátorem založena pracovní skupina DROGY,
se zaměřením na danou problematiku. Náplní činnosti této pracovní skupiny je realizovat cíle
protidrogové strategie a reagovat na potřeby týkající se drogové problematiky, v našem městě.
Zároveň je protidrogový koordinátor MPK členem dalších pracovních skupin (Sociálně
handicapované osoby, Děti, mládež a rodina), jejichž činnost je spojena s užíváním
návykových látek. V rámci činnosti pracovní skupiny Děti, mládež a rodina, je jednou z aktivit
zřízení pobytového zařízení pro děti a mládež, které mají vážné zdravotní nebo sociální
problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek nebo jiného závislostního chování.
Toto zařízení je určeno pro cílovou skupinu ve věku 14 -19 let s kapacitou 12 osob a je
v našem kraji ojedinělé. V současné probíhají jednání mezi poskytovatelem této registrované
služby Slezské diakonie – EXIT Petřvald, obcí Petřvald a krajem o samotném provozu tohoto
pobytového zařízení.

Úsek prevence kriminality MP Karviná spolupracuje v rámci primární prevence s metodiky
prevence jednotlivých základních a středních škol. Předmětem spolupráce jsou besedy na
preventivní témata, včetně protidrogové prevence a další preventivní akce. Každoročně MP
Karviná uskuteční cca 100 – 120 akcí v oblasti prevence, se zaměřením na rizikové chování
na školách, včetně drogové problematiky.
Sběr použitých injekčních stříkaček strážníky MP Karviná
Strážníci MP Karviná také provádějí, na území města, sběr použitých injekčních stříkaček.
Tyto injekční stříkačky jsou shromažďovány ve speciálních kontejnerech a předávány
k odborné likvidaci na PaZS v Karviné-Fryštátě.
Počet nalezených injekčních stříkaček v letech 2013 - 2017 dle městských částí
Tabulka – Počet nalezených injekčních stříkaček v letech 2013 – 2017 dle městských částí
Obvod
Karviná – Fryštát
Karviná – Doly
Karviná – Darkov
Karviná – Ráj
Karviná – Staré Město
Karviná – Nové Město
Karviná – Mizerov
Karviná – Hranice
Karviná – Louky

2013
4
----38
--102
3
11
---

2014
10
----24
--94
6
5
---

2015
13
----36
--105
11
14
---

2016
15
----46
--158
24
124
---

Celkem

158

139

179

367

2017
13
--2
26
2
139
26
25
--233

Celkem
55
--2
170
2
598
70
179
--1076

Teplotní mapa nálezu použitých injekčních stříkaček strážníky MP v rámci města za rok
2017

Zdroj : MP Karviná

V roce 2017 se MP Karviná připojila také k výzvě strážníků MP Praha, v rámci celorepublikové
„Akce JEHLA“. Tato se uskutečnila dne 18.04.2017, a spočívala v tom, že strážníci ze 32 měst
a obcí spojili své síly a pokusili se vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít
možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Do
preventivní akce se zapojilo přes 420 strážníků, včetně asistentů prevence kriminality.
Vedle Prahy svá města uklízela také Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Dobruška,
Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec,
Mladá Boleslav, Nejdek, Nové Město nad Metují, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň,
Přelouč, Rakovník, Sokolov, Tábor, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou,
Zlín.
V rámci této celorepublikové akce se našlo celkem 615 kusů /v Karviné bylo nalezeno 19 kusů/
použitého nebezpečného infekčního materiálu.
Projekt Revolution train a návazný program „ To je zákon kámo ! “
V rámci 2. moravskoslezské tour Revolution train, se vedení města Karviná rozhodlo o
umožnění projektu, který byl realizován v průběhu 18. - 22. dubna 2017. Financování akce
bylo z rozpočtu města, následně bude refundováno v rámci projektu „Zintenzivnění
přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie - Zdroju“, registrační číslo
projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, který je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko. Projektu se účastnili prakticky všichni žáci 7.- 8. tříd ZŠ Karviná (1024 dětí z toho 300
dětí z polského Jastrzebie Zdrój) a desítky žáků SŠ (samostatná činnost). V rámci uvedeného
projektu Nadace Nové Česko provedla sběr dat, týkající se postoje žáků k návykovým látkám.

Uvedený projekt byl rozšířen o návazný program „ To je zákon kámo ! “







Je určen pro žáky, kteří absolvovali prohlídku protidrogového vlaku. Žáci se vracejí
k „vlakovému příběhu“ a sledují jej z nové perspektivy policejních týmů. Žákům jsou
vysvětlovány okolnosti vzniku drogové závislosti, možnosti její léčby i rizika trestně
právních následků.
Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny
motivaci ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím témat svobody jednotlivce a
respektování zákonů.
„To je zákon, kámo!“ vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV
PČR.

Odborná způsobilost k aplikaci programu „To je zákon kámo“ proběhla v rámci školení
vyčleněných pracovníků MP Karviná poskytovatelem projektu Nadací Nové Česko. Do
současné doby se návazného programu zúčastnilo 700 dětí zdejších ZŠ. Na uvedený projekt,
včetně návazného programu, jsou velmi dobré ohlasy ze stran žáků i pedagogů.

Projekt „ Hokejbalem proti drogám “
Projekt je založený na kombinaci sportovní aktivity – hokejbalu s prvky prevence kriminality –
besední činností, ale i praktickými ukázkami na několika stanovištích. Záměrem je zvýšit
informovanost o nebezpečí návykových látek, dopadech na zdravý vývoj jedince a také o
právních a společenských důsledcích spojených s jejich užíváním, respektive zneužíváním Je
určený pro žáky ZŠ a SŠ v Karviné. Byl financován částkou 30.000,- Kč z prostředků MP
Karviná – úsek prevence kriminality. Projekt se uskutečnil v dubnu 2018 v areálu Střední
průmyslové školy.
Testery na drogy
Strážníci MP Karviná používají pro výkon své služby drogové testery. Orientační drogový
test je určen pro diagnostické a forenzní použití, nachází uplatnění při kontrole osob zda jsou
pod vlivem omamných a psychotropních látek. V letech 2015 - 2018 byly pro uvedené účely
MP Karviná pořízeny testery z rozpočtu MP Karviná – viz tabulka níže.„
rok
2015 - 2016
2017
2018

částka
129.482,- Kč
78.045,- Kč
78.045,- Kč

