Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro rok 2019
AKTIVITA

CÍLOVÁ SKUPINA

Název činnosti

Pro koho je aktivita
určena

Realizace programů primární
protidrogové prevence

Vzdělávání široké veřejnosti

AntiFETfest

Spolupráce se zástupci
subjektů v oblasti drogové
problematiky

ZŠ a SŠ na území MČ
Praha 5

laická veřejnost

POPIS

TERMÍN

GESCE

Popis aktivity

Časový průběh
realizace

Subjekt odpovědný za naplnění
cíle

leden – prosinec 2019

OSO, zástupci NNO, ZŠ, SŠ,
MHMP

leden – prosinec 2019

OSO, zástupci subjektů realizující
odborné vzdělávání

Leden – červen 2019
Září – prosinec 2019

OSO, MHMP

leden – prosinec 2019

NNO, OSO, MHMP, protidrogoví
koordinátoři dalších městských
částí

PROGRAMY PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Realizace programů primární protidrogové
prevence na vybraných ZŠ a SŠ MČ Praha 5.
Podpora programů, seminářů, přednášek,
workshopů a diskuzí. Tyto programy budou
zaměřeny na aktuální témata, trendy a novinky
protidrogové prevence a chování v rizikových
situacích

Amatérská filmová soutěž pro školy, školská
zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou
rizikového chování pořádaná MHMP
Žáci MŠ a SŠ MČ Praha (celopražské kolo) a MČ (oblastní kola).
5
Žáci a studenti mohou přihlásit obrazový
snímek s námětem rizikového chování (drogová
závislost, kriminalita, šikana, rasismus,
záškoláctví, gambling, domácí násílí atd.)
SPOLUPRÁCE
V rámci spolupráce bude důraz kladen na
včasné, ucelené předávání informací. Podpora
NNO, OSO, MHMP, komunikace mezi subjekty, spolupráce nad
protidrogoví
vznikem či realizací potřebných projektů
koordinátoři dalších s ohledem na místní lokalitu. Cílem je zvýšení
městských částí
efektivnosti a komplexnosti práce všech
zapojených subjektů.
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Spolupráce s OŘ PČR Praha II,
OŘ MP Praha 5

Spolupráce se zástupci ZŠ, SŠ,
MŠ, OPPP

Spolupráce se zdravotnickými
zařízeními

Spolupráce mezi odbory MČ
Praha 5

Spolupráce s uvedenými subjekty při řešení
zákazu podávání a konzumace alkoholu na
veřejných prostranstvích (daný Vyhláškou hl. m.
Prahy č. 12/2008), kontrola dodržování a
v případě nedodržování sankce. Dále sledování
OSO, OŘ PČR Praha II,
zákazu prodeje alkoholu nezletilým
OŘ MP Praha 5
v obchodech, zejména ve večerkách.
Spolupráce s uvedenými subjekty při ochraně
veřejného pořádku a bezpečnosti a potírání
kriminality páchané v souvislosti s užíváním
návykových látek.
Setkávání, sdílení a předávání informací z
MŠ, ZŠ, SŠ, OPPP, OSK oblasti prevence rizikového chování.
Setkávání, zjišťování možností vzájemné širší
FN Motol, obvodní
pediatři, detoxifikační spolupráce a v neposlední řadě sdílení a
předávání informací z této oblasti.
jednotka Praha 1,
Nemocnice pod
Petřínem, Praha 2,
Apolinářská, PL
Bohnice aj.
Včasná komunikace při řešení aktuálních
Odbor živnostenský a problémů a jejich předcházení v
občanskosprávních rizikových lokalitách na MČ Praha 5 (např.
agend, Odbor správy bezpečnostní prořezy, kontrola provozoven
veřejného prostranství prodeje alkoholických nápojů aj.). Nastavování
bezpečnostních opatření.
a zeleně, Odbor
školství, Odbor
Stavební úřad

leden – prosinec 2019

OSO, OŘ PČR Praha II, OŘ MP
Praha 5

leden – červen 2019
září – prosinec 2019

MŠ, ZŠ, SŠ, OPPP, OSO

leden – prosinec 2019

OSO

leden – prosinec 2019

OSO

leden – prosinec 2019

OSO

INFORMOVANOST
Doplňování aktuálních
informací na
www.kpss.praha5.cz

široká veřejnost

Stránky budou průběžně doplňovány, převážně
aktuálními poznatky, tématy a doporučeními
z této oblasti.
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Spolupráce s místními médii

Informační činnost
protidrogového koordinátora

Analýza stavu drogové scény
na MČ Praha 5 za rok 2018

Zajišťování a podpora
pravidelného monitoringu
drogové scény v rizikových
lokalitách

široká veřejnost

Pravidelné oslovování místních periodik se
zajímavými články, aktualitami z oblastí
protidrogové prevence a snaha o jejich
medializaci.

leden – prosinec 2019

OSO, místní média

široká i odborná
veřejnost

Propagace činnosti protidrogového
koordinátora, možnost setkávání, pomoc při
řešení problémů v této problematice a
zprostředkování kontaktů či informací.

leden – prosinec 2019

protidrogový koordinátor

široká i odborná
veřejnost, OSO

široká i odborná
veřejnost, OSO

ANALÝZY A MONITORING
V rámci jednotlivých výstupů hodnotících zpráv,
zjištěných analýz (zpracované NNO, školskými
zařízeními, OŘ PČR Praha II, OŘ MP Praha 5 a
jinými subjekty) a vlastního šetření budou
vypracovány pravidelné půlroční zprávy pro
červenec 2019
RMČ, které by měly popisovat aktuální situaci
leden 2020
drogové scény na MČ Praha 5 a zároveň se
mohou stát základním materiálem při vytváření
strategie, plánů a opatření na MČ Praha 5.
Na základě zjištěných výstupů z jednotlivých
hodnotících zpráv a místních šetření bude
podporováno provádění pravidelných
monitoringů v lokalitách MČ Praha 5. Na
základě výsledků budou realizována
bezpečnostní opatření.
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leden – prosinec 2019

OSO a subjekty poskytující
potřebná data o daných lokalitách
(zprávy OŘ PČR Praha II, OŘ MP
Praha 5, NNO)

OSO, NNO, OŘ MP Praha 5, OŘ
PČR Praha II

