Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro rok 2016
AKTIVITA

CÍLOVÁ SKUPINA

POPIS

TERMÍN

GESCE

Název činnosti

Pro koho je aktivita
určena

Popis aktivity

Časový průběh
realizace

Subjekt odpovědný za naplnění
cíle

květen – prosinec
2016

OBK, zástupci NNO, ZŠ

leden – prosinec
2016

OBK, zástupci subjektů
realizující odborné vzdělávání

leden – červen 2016
září – prosinec 2016

OBK , MHMP

leden – prosinec
2016

OBK, zainteresované subjekty

PROGRAMY PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Realizace programů
Realizace programů primární protidrogové
ZŠ MČ Praha 5 a SŠ na
primární protidrogové
prevence na vybraných ZŠ MČ Praha 5.
území MČ Praha 5
prevence
Realizace seminářů, workshopů a odborných
prezentací pro laickou veřejnost. Tyto
Podpora zdělávání
programy budou zaměřeny na aktuální témata,
laická veřejnost
veřejnosti
trendy a novinky protidrogové prevence a
chování v rizikových situacích.

AntiFETfest

Urban Culture Games

žáci ZŠ a SŠ MČ
Praha 5

děti a mládež

Amatérská filmová soutěž pro školy, školská
zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou
rizikového chování pořádaná MHMP
(celopražské kolo) a MČ (oblastní kola). Žáci a
studenti mohou přihlásit obrazový snímek
s námětem rizikového chování (drogová
závislost, kriminalita, šikana, rasizmus,
záškoláctví, gambling, domácí násilí atd.)
Ve spolupráci s Radlickou – kulturní sportovnou
realizovat volnočasové aktivity pro mládež.
V rámci tohoto projektu plánujeme realizovat
multikulturní setkání umělců, tanečníků a
amatérských sportovců s mládeží a tu navázat
na populární a aktuální sportovní a umělecké
aktivity v rámci trávení volného času.
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CÍLOVÁ SKUPINA

POPIS
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GESCE

Název činnosti

Pro koho je aktivita
určena

Popis aktivity

Časový průběh
realizace

Subjekt odpovědný za naplnění
cíle

leden – prosinec
2016

OBK, zainteresované subjekty

leden – prosinec
2016

OBK, zainteresované subjekty

leden – prosinec
2016

OBK, zainteresované subjekty

Projekt je určen pro skupinu žen 18+ a pro
skupinu žen 50+, pro každou skupinu budou
Realizace
realizována pravidelná měsíční setkání. Na
pravidelného
ženy, laická veřejnost
těchto setkání budou představovány dámy
setkávání žen
z nejrůznějších profesních oborů a rozmanité
aktivity.
Cílem projektu je vytvořit komunikační kanál
v internetovém prostředí pro cílovou skupinu
19 – 24 let, který si postupně vybuduje reputaci
u mladých a zapojí je do aktivní tvorby obsahu.
Komunikační kanál
mladí dospělí
Prostřednictvím tohoto média se budou šířit
informace o zájmových aktivitách pro mladé
aktuálních akcí pořádaných na území městské
části.
Na platformě aplikace Lepší místo vytvořit
hashtag #jehla, který usnadní oznámení nálezu
injekčního materiálu na území MČ s interaktivní
Aplikace pro efektivní
mapou a popisem. Tento prostředek povede ke
sběr injekčního
široká veřejnost
zvýšení efektivity sběru infekčního materiálu
materiálu
a usnadnění komunikace mezi nálezcem
(oznamovatelem) a NNO Progressive o.p.s.,
která zabezpečuje sběr injekčního materiálu.
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AKTIVITA

CÍLOVÁ SKUPINA

Název činnosti

Pro koho je aktivita
určena

POPIS

TERMÍN

GESCE

Popis aktivity

Časový průběh
realizace

Subjekt odpovědný za naplnění
cíle

leden – prosinec 2016

NNO, OBK, MHMP,
protidrogoví koordinátoři
dalších městských částí

leden – prosinec 2016

OBK, OŘ PČR Praha II, OŘ MP
Praha 5

leden – prosinec 2016

OBK

SPOLUPRÁCE
V rámci spolupráce bude důraz kladen na
včasné, ucelené předávání informací. Podpora
Spolupráce se
OBK, NNO, MHMP,
komunikace mezi subjekty, spolupráce nad
zástupci subjektů
protidrogoví
vznikem či realizací potřebných projektů
v oblasti drogové
koordinátoři dalších
s ohledem na místní lokalitu. Cílem je zvýšení
problematiky
městských částí
efektivnosti a komplexnosti práce všech
zapojených subjektů.
Spolupráce s uvedenými subjekty při řešení
zákazu podávání alkoholu mladistvým a
konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích (daný Vyhláškou hl. m. Prahy č.
Spolupráce s OŘ PČR
12/2008). Kontrola dodržování zákazu prodeje
OBK,OŽ, OŘ MP Praha
Praha II, OŘ MP
alkoholu nezletilým v obchodech, zejména ve
5
Praha 5
večerkách a restauracích. Spolupráce s
uvedenými subjekty při ochraně veřejného
pořádku a bezpečnosti a potírání kriminality
páchané v souvislosti s užíváním návykových
látek.
FN Motol, obvodní Setkávání, zjišťování možností vzájemné širší
pediatři, detoxifikační spolupráce a v neposlední řadě sdílení a
Spolupráce se
jednotka Praha 1,
předávání informací z této oblasti.
zdravotnickými
Nemocnice pod
zařízeními
Petřínem, Praha 2,
Apolinářská, PL
Bohnice aj.
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Subjekt odpovědný za naplnění
cíle

leden – prosinec 2016

OBK

Stránky budou průběžně doplňovány, převážně
aktuálními poznatky, tématy a doporučeními
leden – prosinec 2016
z této oblasti.

OBK

Spolupráce mezi
odbory MČ Praha 5

SPOLUPRÁCE
Včasná komunikace při řešení aktuálních
Odbor správy
problémů a jejich předcházení v
veřejného
rizikových lokalitách na MČ Praha 5 (např.
prostranství a zeleně, bezpečnostní prořezy, kontrola provozoven
Odbor školství a
prodeje alkoholických nápojů aj.). Nastavování
kultury, Odbor
bezpečnostních opatření.
živnostenský, Odbor
sociální problematiky
INFORMOVANOST

Vyčlenění prostoru a
doplňování aktuálních
informací na
webových stránkách
MČ

široká veřejnost

Spolupráce s místními
médii

široká veřejnost

Informační činnost
protidrogového
koordinátora

široká i odborná
veřejnost

Pravidelné oslovování místních periodik se
zajímavými články, aktualitami z oblasti
protidrogové prevence a snaha o jejich
medializaci a informovanost o aktuálních
projektech.
Propagace činnosti protidrogového
koordinátora, možnost setkávání, pomoc při
řešení problémů v této problematice a
zprostředkování kontaktů či informací.
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leden – prosinec 2016

OBK, místní média

leden – prosinec 2016

protidrogový koordinátor

AKTIVITA

CÍLOVÁ SKUPINA

Název činnosti

Pro koho je aktivita
určena

Výzkum v oblasti
požívání alkoholu,
tabákových výrobků a
návykových látek
s cílovou skupinou
teenagerů a mladých
dospělých

široká i odborná
veřejnost, OBK

Zajišťování a podpora
aktuálního
monitoringu drogové
scény na teritoriu MČ
Praha 5

široká i odborná
veřejnost, OBK

POPIS

TERMÍN

Popis aktivity

Časový průběh
realizace

ANALÝZY A MONITORING
V rámci jednotlivých výstupů hodnotících
zpráv, zjištěných analýz NNO, školskými
zařízeními, OŘ PČR Praha II, OŘ MP Praha 5 a
jinými subjekty nechat vypracovat výzkum.
Výstupy tohoto výzkumu by měly popisovat
aktuální situaci na území MČ Praha 5.
Na základě výsledků zacílit preventivní
programy. Zároveň se tyto podklady 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.

5

GESCE
Subjekt odpovědný za naplnění cíle

březen – září 2016

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

leden – prosinec 2016

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

