
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 5. zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 13.11.2013 v 10.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil v 09.00 hodin a ukončil v 10.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Seznámení se s projekty na podporu aktivit protidrogové prevence a schválení rozdělení 

příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014 (program IV 

Podpora projektů zaměřených na protidrogovou politiku). 

2. Diskuse, závěr 

 

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

ad 1) Seznámení se s projekty na podporu aktivit protidrogové prevence a schválení rozdělení 

příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014 (program IV 

Podpora projektů zaměřených na protidrogovou politiku). 

 

usnesení 08/11/13 

Krajská protidrogová komise se seznámila s projekty na podporu aktivit zaměřených na 

protidrogovou politiku žadatelů o příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 

na rok 2014 (dále jen „Fond NNO na rok 2014“), podaných do Programu IV. – Podpora aktivit 

zaměřených na protidrogovou politiku, vyhlášeného odborem sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a dále projednala návrh na financování projektů žadatelů v celkové výši 

665.000,-Kč. Krajská protidrogová komise schválila předložené projekty a doporučuje tyto 

předložit ke schválení Radě Karlovarského kraje na jejím dalším jednání, v těchto finančních 

návrzích: 

 

Organizace, projekt Návrh příspěvku v Kč 

KOTEC o.p.s., K-centrum Cheb 87.800 

KOTEC o.p.s., K-centrum Sokolov 80.800 

KOTEC o.p.s.,  Terénní programy (Chebsko) 71.700 

KOTEC o.p.s.  Terénní programy (Sokolovsko) 74.700 
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Občanské sdružení Světlo Kadaň, K-centrum 

Karlovy Vary:  

184.500 

Občanské sdružení Světlo Kadaň, K-centrum-

terénní programy 

160.900 

 

  

 

 

1. Diskuze a závěr 

 

Diskutovaná témata 

 Centrum substituční terapie 

 Služby drogové prevence v Karlovarském kraji 

 Problematika primární prevence na školách 

 

V Karlových Varech dne   13.11.2013 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogové komise  

 Rady Karlovarského kraje  v.r. 

   

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 1 


