
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 2. zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 12.3.2013 v 09.30 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 09.30 hodin a ukončil v 12.00 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. Krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016, jednotlivé úkoly Akčního plánu 

2. Příspěvky poskytovatelů protidrogové prevence, místních protidrogových koordinátorů, 

krajské školské koordinátorky prevence, žádosti o.s. Světlo Kadaň a KOTEC o.s. o 

dofinancování služeb protidrogové prevence  

3. Diskuze a závěr 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016, jednotlivé úkoly Akčního plánu 

Návrh usnesení:  

Členové Krajské protidrogové komise se blíže seznámili se strategickým dokumentem 

Karlovarského kraje mapujícím problematiku protidrogové prevence  - Krajskou protidrogovou 

strategií Karlovarského kraje na léta 2013-2016. Podrobně byli seznámeni především s Akčním 

plánem strategie -  navržené usnesení nebylo přijato. 

 

2. Příspěvky poskytovatelů protidrogové prevence, místních protidrogových koordinátorů, 

krajské školské koordinátorky prevence, žádosti o.s. Světlo Kadaň a KOTEC o.s. o 

dofinancování služeb protidrogové prevence. 

 

Návrh usnesení: 

Hosty 2. zasedání Krajské protidrogové komise byli místní protidrogoví koordinátoři obcí 

s rozšířenou působností – Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, dále krajská školská koordinátorka 

prevence Ing. Eva Cíchová a zástupci poskytovatelů protidrogové prevence – o.s. Světlo Kadaň – 

Jan Hudák a KOTEC o.s.  - Bc. Zuzana Skálová. Členy Krajské protidrogové komise seznámili 

s činností, kterou vykonávají v rámci své funkce, se drogovou scénou a situací v jednotlivých 

městech. Jan Hudák hovořil o nových prostorách pro K-centrum, které rekonstruovalo město 

Karlovy Vary a kam se bude kontaktní centrum v nejbližších dnech stěhovat  - ul. Sportovní, 

Karlovy Vary – Drahovice.  – navržené usnesení nebylo přijato. 
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Dále Jan Hudák hovořil o tíživé finanční situaci sdružení v oblasti protidrogové prevence a to 

z důvodu razantního snížení finanční podpory ze strany MPSV, RVKPP i Karlovarského kraje. 

Podotkl, že písemně žádal Karlovarský kraj o jednorázové dofinancování služby ve výši 90.000,-

Kč. Ke zhoršené finanční situaci se též vyjadřovala Bc. Zuzana Skálová, vedoucí K-centra Cheb, 

členka Krajské protidrogové komise s tím, že též žádají Karlovarský kraj o dofinancování služby K-

centra Cheb ve výši  57.000,-Kč ze stejných důvodů, jaké uvedl předseda sdružení Světlo Kadaň, 

Jan Hudák.   

 

usnesení č. 03/01/13 

Krajská protidrogová komise doporučila Radě Karlovarského kraje schválit žádost o.s. Světlo 

Kadaň o dofinancování služby K-centra částkou ve výši 90.000,-Kč, doručena na KÚKK pod č.j. 

321/SZ/13, dne 12.2.2013. 

 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

usnesení č. 04/01/13 

Krajská protidrogová komise doporučila Radě Karlovarského kraje schválit žádost KOTEC o.s. o 

dofinancování služby K-centra Cheb částkou  ve výši 57.000,-Kč, doručena na KÚKK, cestou e-

mailu dne 12.3.2013. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 

3. Diskuze a závěr 

 

Diskutovaná témata 

 

 Situace na drogové scéně Karlovarského kraje 

 Financování sociálních služeb zabývajících se protidrogovou prevencí 

 Informace o připravovaném semináři z oblasti protidrogové prevence  

 problematika metamfetaminu v pohraničí 

 problematika primární prevence na školách 

 

 

V Karlových Varech dne   12.3.2013 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogová komise  

 Rady Karlovarského kraje v.r. 

   


