
 

Protidrogová politika hlavního města Prahy 

Mgr. Nina Janyšková 

protidrogová koordinátorka  



Jak jsme vytvářeli a koordinovali 

protidrogovou politiku v Praze 

Koncepce a strategie protidrogové politiky v letech: 

  

 1996 – 1997 

 1998 – 2000 

 2002 – 2006 

 2008 – 2012 

 

 2014 – 2020 - Protidrogová politika hlavního města Prahy 

2014 až 2020 

Usnesení Zastupitelstva HMP číslo 37/24 ze dne 27. 3. 2014 
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 Protidrogová politika hlavního města Prahy 2014 až 2020 

 Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy 

2014 až 2020 

 

Příprava materiálu - diskuze 

 

Protesty, připomínky, petice…. 
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„Pokoušet se formulovat efektivní protidrogovou politiku bez přesných 

odhadů prevalence a incidence je jako řídit loď bez kormidla“. 

Georges Estievernant 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Schéma protidrogové prevence 

 

 

 

Kontakt s drogou

Drogová závislost

Detoxi(fi)kace ústavní a ambulantní

Psychiatrické léčebny

Terapeutické

komunity

Resocializační

komunity
Denní stacionáře

Abstinence

Pracovní příležitosti

Doléčovací centra

Svépomocné

skupiny

Bydlení

Chráněné byty

Chráněné dílny

Přetrvání drogové závislosti

Harm Reduction,

substituce

Závislost - kriminalita - represe

Oddělení pro závislé ve

výkonu trestu

Primární prevence - výchova ke zdravému životnímu stylu - k pozitivním hodnotám

AT poradny

Pedagogicko-psychologické poradny

Terénní programy

Kontaktní centra

Psychiatrické ambulance

Praktičtí lékaři

Protidrogoví koordinátoři

Poradny pro rodiče
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HMP vychází ze tří základních faktů: 

 počet bezdomovců a uživatelů návykových látek v Praze je 

objektivní, viditelný a do určité míry odhadnutelný; 

 jiné území než území MČ v Praze neexistuje; 

 bezdomovce a uživatele návykových látek nelze z území HMP 

vytlačit žádným společensky a právně přijatelným způsobem.   

 

Informace do Zastupitelstva HMP – květen 2014 

 

 

 

 



Jak jsme vytvářeli a koordinovali 

protidrogovou politiku v Praze 

 

Minimální síť adiktologických služeb na území hlavního 

města Prahy 

 

Možnosti rozšiřování programů a rozvojových programů 

 

Financování adiktologických služeb 
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