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1. Drogová scéna – situace v obci 
 
 
Informace k bodu číslo 1 Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014 byly se 
souhlasem čerpány ze Zprávy o realizaci terciární protidrogové prevence ve městě Turnov za období 
od 01.01.2014 do 31.12.2014, vypracované odpovědnými pracovníky občanského sdružení Most 
k naději. 
 
Na území města Turnova působí již několik let terénní pracovníci občanského sdružení Most k naději. 
V roce 2014 zde pracovníci působili jednou týdně, a to každý čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, a po 
část roku dokonce i dvakrát týdně v režimu pondělí a čtvrtek. 
 
UVEĎTE INFORMACE, KTERÉ MÁTE K DISPOZICI K NÁSLEDUJÍCÍM BODŮM: 
 

 Užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci: 
 

Užívání drog v obecné populaci 
Stejně tak, jako v předchozích letech, tak i pro rok 2014 platí, že na území města Turnova je z hlediska 
vysoké společenské závažnosti zneužíván pervitin, následuje poměrně masivní zneužívání marihuany. 
Zdejší drogová scéna se jeví jako stabilní, stále lze říci, že spíše uzavřená. Zdržuje se na tzv. 
uživatelských bytech. Ve srovnání s jinými městy nevystavuje ve větší míře nedrogovou veřejnost 
potenciálnímu ohrožení z hlediska veřejného zdraví či bezpečí. Právě to je vnímáno jako pozitivní jev, 
který je svým způsobem v rámci Libereckého kraje unikátní. 
Na základě pravidelného monitoringu TP nebylo objeveno žádné aplikační místo na veřejném 
prostranství města. 
Ze zprávy občanského sdružení Most k naději vyplývá, že kvalita pervitinu se v posledním roce prudce 
zhoršila. Důvodem zhoršení kvality a větší nedostatkovosti zejména pervitinu je dle TP vyšší aktivita 
PČR v represivních opatřeních vůči drogové kriminalitě v rámci celého Libereckého kraje. Výsledkem 
těchto aktivit je z pohledu TP právě nižší nabídka a kvalita drog, jelikož „díry na trhu“ poměrně rychle 
zaplňují nezkušení vařiči. 
 

Statistika 
Meziroční srovnání výkonů TP ve městě Turnov v letech 2013 a 2014 

 

SROVNÁVANÁ DATA 
TP Liberec MOST K NADĚJI 

leden – prosinec 2013 
TP Liberec MOST K NADĚJI 

leden – prosinec 2014 

Počet kontaktů 101 103 

Počet klientů 23 31 

Další uživatelé 219 57 

Počet vyměněných stříkaček Vybraných:3561/ vydaných: 3669 Vybraných: 5295/ vydaných: 5355 

Počet nalezených stříkaček 4 2 

 
Textové doplnění statistiky 

Celkem TP vydal za sledované období kromě samotných injekčních setů také 91 kusů standardního 
materiálu (sterilní vody, dezinfekce, filtry, kondomy), 21 ks zdravotnického materiálu (obvazy, mastě 
atd.). TP poskytl celkem 190 krát informace ze sociální a zdravotnické oblasti. Věkové složení klientů 
TP je od 18 do 42 let, přičemž průměr je okolo 25 – 30 let. Nově kontaktovaných klientů je za uplynulý 
rok 20 z celkového počtu klientů (viz tabulka). Počet dalších osob z místní drogové scény využívajících 
služby Harm Reduction je podle kvalifikovaného odhadu, jednorázových kontaktů a informací od 
klientů 57. Mezi nimi jsou především příležitostní uživatelé marihuany a jiných drog, ale také 
pervitinu, přičemž mnozí z nich jej užívají nitrožilně a využívají tzv. sekundárních výměn klientů TP. 
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Užívání drog ve školní populaci 
Ze Zprávy o realizaci terciární protidrogové prevence ve městě Turnov o. s. Most k naději vyplývá, že 
uživateli marihuany jsou mnohdy osoby velmi nízkého věku, nezřídka pod 15 let. Tato skupina však 
nespadá mezi jejich klientelu. 
Bližší informace o užívání drog ve školní populaci nemáme k dispozici. 
 

 Užívání drog v prostředí zábavy, nočního života: 
 

Informace nejsou k dispozici. 
 

 Problémové formy užívání drog (odhady počtu, užívané drogy, vzorce užívání): 
 
Na území města Turnova je z hlediska vysoké společenské závažnosti zneužíván pervitin, následuje 
poměrně masivní zneužívání marihuany. 
Pervitinoví klienti programu jsou zpravidla nitrožilní uživatelé, kteří si mnohdy aplikují tuto látku také 
jinými způsoby – převážně šňupáním, ale také třeba kouřením přes alobal. U většiny z nich se pak 
nejedná o denní užívání pervitinu, ale spíše víkendové. Důvodem je to, že velká část z nich pracuje. 
Většina uživatelů pervitinu, klientů TP, užívá také marihuanu primárně za účelem zmírnění tzv. 
dojezdu (nepříjemný stav při odeznívání účinku pervitinu). 
Na základě informací o. s. Most k naději lze říci, že téměř celá „toxi – scéna“ má přístup ke službám 
TP, nebo popřípadě jen ke sterilnímu injekčnímu materiálu. Klienti TP nemají problém s respektováním 
pravidel služby TP zejména pak v případě výměnného programu, a tedy vrací použitý materiál 
pracovníkům za účelem odborné likvidace, viz statistika „Meziroční srovnání výkonů TP ve městě 
Turnov v letech 2013 a 2014“. 
 

 Užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace): 
 

Informace nejsou k dispozici. 
 

 Sociálně vyloučené lokality (uveďte počet sociálně vyloučených lokalit, jejich stručnou 
charakteristiku, jaká jsou tam opatření, jaké služby zde působí): 
 

Zdroj: Vlastní zjištění + Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto 
lokalitách v Libereckém kraji. 

 

Na území města Turnov, ani v obcích spadajících do jeho územního obvodu, neevidujeme žádné 
sociálně vyloučené lokality. 
Tato skutečnost je podložena „Analýzou sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb 
prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji“, která byla v roce 2013 zpracována společností 
SocioFaktor. 
V rámci této analýzy nebyl Turnov, jako obec s rozšířenou působností, vybrán mezi několik obcí 
Libereckého kraje, v nichž byly identifikovány sociálně vyloučené lokality. 
     

 Uživatelé drog v léčbě (zdravotnická a komerční zařízení) a ve službách 
 

Informace o počtu uživatelů drog v léčbě nejsou k dispozici. 
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Informace o počtu klientů TP o. s. Most k naději, působícího na území Města Turnova, za rok 2014: 
 

SROVNÁVANÁ DATA TP Liberec MOST K NADĚJI leden – prosinec 14 

Počet kontaktů 103 

Počet klientů 31 

Další uživatelé 57 

Počet vyměněných stříkaček Vybraných: 5295/ vydaných: 5355 

Počet nalezených stříkaček 2 

 

 Nově se objevující trendy, např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové způsoby 
aplikace, nové skupiny uživatelů: 

 
Situace v oblasti užívaných látek je v Turnově ve srovnání s rokem 2013 neměnná. Z hlediska vysoké 
společenské závažnosti je zde zneužíván pervitin, následuje marihuana. Informace o nově se 
objevujících trendech nejsou k dispozici. 
 
Informace o nově se objevujících trendech v oblasti kombinace užívaných látek, způsobu aplikace 
apod. nejsou k dispozici. 
Ve srovnání s rokem 2013 je situace nezměněná, viz popis bodu „Problémové formy užívání drog 
(odhady počtu, užívané drogy, vzorce užívání)“. 
 

 Nové syntetické drogy, míra jejich rozšíření: 
 
Informace nejsou k dispozici. 
 

 Hraní sázkových a hazardních her, zdravotní a sociální dopady gamblingu, regulace hraní 
ze strany obce, vývoj počtu vydaných povolení k provozování VHP – porovnání 
s předchozími roky, výše příjmu obce z provozování sázkových a hazardních her za rok 2014 
včetně vývoje, výskyt hazardního hraní v obecné a školní populaci, hraní v sociálně 
vyloučených lokalitách … 

Zdroj: Finanční odbor MěÚ Turnov 

 
Zastupitelstvo Města Turnova se na svém zasedání dne 29. listopadu, usnesením č. 194/2012, usneslo 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her. Podle 
této mohou být sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, stanovené vyjmenovanými paragrafy, 
provozovány pouze v hernách, a to na místech, jejichž číslo popisné a adresné označení je uvedeno 
v příloze. Ta je její nedílnou součástí. Obecně závazná vyhláška reguluje čas provozování, a to od 
10:00 hod. do 02:00 hod. následujícího dne. 
 
Vyhláška č. 7/2012, která nabyla účinnosti dne 01.01.2013, provoz VHP v Turnově nepovoluje.  
V Turnově činil za rok 2014 odvod za herní zařízení (videoterminály) 6.763.618 Kč, za sázky pak 
529.246 Kč. Ve srovnání s rokem 2013 došlo u videoterminálů k navýšení odvodu o 665.635 Kč, u 
sázek naopak k ponížení o 111.083 Kč.  
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 Drogová kriminalita: 
 
Výroba a distribuce drog v ORP (zejména pervitin, marihuana, mimořádné případy co do rozsahu, 
počtu pachatelů, množství zachycených drog, zapojení různých etnických a dalších skupin), kritické 
lokality v ORP 

Zdroj: Program prevence kriminality Města Turnova na rok 2015 

 
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBCI 
 
Analýza bezpečnostní situace OOPČR: 
 
Počet obyvatel v územním obvodu PČR Turnov …………………………………. 24.284 
Rozloha územního obvodu PČR Turnov …………………………………………….. 150 km2 

 

Z pohledu lokálních bezpečnostních rizik jsou stále aktuální místa s větší koncentrací osob, jako jsou 
náměstí, trh, prostředí obchodních domů apod., kde stále dochází k majetkové trestné činnosti 
v podobě drobných krádeží. 
Další lokální hrozby nápadu trestné činnosti představují podniky s nočním provozem, bary a 
diskotéky, kde dochází ke koncentraci mladých lidí ovlivněných alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou a s tím související páchání trestné činnosti, zejména násilné, majetkové, přestupky proti 
veřejnému pořádku a na úseku podávání alkoholu a omamných látek. 
 
V minulých letech byl Turnov, neprávem, označen za centrum výroby pervitinu, vzhledem k několika 
případům odhalených varen této drogy v okolí města. Byť tato situace nebyla nikdy vnímána jako 
krizová a varny byly zlikvidovány ve velmi krátkém čase, zůstala tato informace aktuální v prostředí 
drogových dealerů i uživatelů pervitinu a není neobvyklé, že se po Turnově tito lidé pohybují a snaží se 
drogu koupit. 
 
OOPČR – Hodnocení bezpečnostní situace v Turnově: 
 
Organizační článek KřPČR Územního odboru Semily, Obvodní oddělení Turnov, řešil v roce 2014 na 
tomto území více jak 400 trestných činů a téměř 600 přestupkových událostí mimo blokové řízení. 
Toto množství tvoří celkem 74% celkového nápadu trestné činnosti v teritoriu a z celkového pohledu 
se na území města Turnova odehrává dlouhodobě 75 % veškerých protiprávních jednání. Těžiště 
protiprávních deliktů v katastru obce se soustřeďuje do míst s větší koncentrací osob, provozoven, 
bytů či domů, zaparkovaných vozidel, tedy v centru města na sídlištích a u supermarketů. Dlouhodobě 
je prokázáno, že v místech, která se nacházejí v zorném poli MKDS, protiprávní jednání téměř 
vymizela a přesunula se do míst, která dosud monitorována nejsou. Jedná se především o místa 
s koncentrací nočních podniků, diskoték a barů, kde je výrazně vyšší nápad protiprávních deliktů. 
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Tabulka:  Kriminalita v územním obvodu rok 2014 
 

Zjištěné trestné činy počet objasněno 

Vraždy 0 0 

Znásilnění 1 1 

Fyzické útoky 24 19 

Loupeže 6 2 

Vloupání do obydlí 8 0 

Vloupání do chat a chalup 28 10 

Krádeže automobilů 24 1 

Krádeže věcí z automobilů 18 2 

Krádeže jízdních kol 16 8 

Výroba, držení a distribuce drog 13 13 

Řízení pod vlivem alkoholu 44 32 

Všechny zbývající činy 278 51 

celkem 460 53% 

 
Městská policie v Turnově – analýza bezpečností situace: 
 
Porovnání trestné činnosti z hlediska přestupkového zákona, při rozlišení typu přestupků, je 
samostatnou statistikou, která má za cíl ukázat objem protiprávního jednání na úrovni přestupků 
v obci Turnov a to za období posledních dvou let. 
 

Tabulka:  Přestupky na území obce Turnov v letech 20013 - 2014 

 počet 
obyvatel 

přestupky počet index na 10 tis. obyv.  

druh 
rok 

2013 

 
rok 

2014 
 

 
k 30.11. 

2013 

 
k 30.11. 

2014 

rozdíl 
13-
14 

 
rok 

2013 

 
rok 

2014 

rozdíl 
13-14 
(index) 

rozdíl 
13-14 

(%) 

Proti veřejnému 
pořádku 

14386 14208 

501 857 +356 353 603 +250 +42 

Proti občanskému 
soužití 

213 177 -36 150 125 -25 -21 

Proti majetku 337 264 -73 237 186 -51 -28 

na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi 

80 41 -39 56 29 -27 -52 

                                                                                                                                                                                                               
Zdroj: Derik MP Turnov 
 
Vyhodnocení bezpečnostní analýzy: 
Z pohledu statisticky významných údajů je počet protiprávního jednání na mírném poklesu oproti 
stejnému období loňského roku zejména v oblasti trestných činů a přečinů. V oblasti přestupků je 
třeba poukázat na výrazně vyšší počet evidovaných přestupků proti veřejnému pořádku (o 42%).  
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V poměru k údajům okresního a krajského indexu kriminality je Turnov stále ve středových hodnotách 
kriminality, což je výrazným podnětem ke snaze o zlepšení celkové situace. 
 

Drogové trestné činy a přestupky – rozdělení podle drog (viz. Tabulka 1-1, Tabulka 1-2, Tabulka 1-3) 
 

Zdroj: Odbor přestupkového řízení MěÚ Turnov – informace za celé ORP Turnov 

 
Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2013 podle 

§ 30, odst. 1, písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy: 
 

ROK 2014 
 

Přestupky držení drog 
§ 30 odst. 1, písm. j 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 0 3 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 0 3 
 

Srovnání: ROK 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více 

drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude 
vykázána v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přestupky držení drog 
§ 30 odst. 1, písm. j  

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 1 2 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 1 2 
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Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle 
§ 30, odst. 1, písm. k) zákona  

č. 200/1990 Sb. podle věku pachatele a druhu drogy: 

ROK 2014 

Přestupky pěstování rostlin a hub 
§ 30 odst. 1, písm. k 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí 0 0 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL 0 0 

Celkem osob 0 0 

 
Srovnání: ROK 2013 

Přestupky pěstování rostlin a hub 
§ 30 odst. 1, písm. k 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí 0 1 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL 0 0 

Celkem osob 0 1 

 
Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více 

drog zároveň. Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude 
vykázána v každém řádku podle typu drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

 
Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-3 Množství drog zajištěných v rámci projednaných 

přestupků podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle druhu drogy: 
 

ROK 2014 

Druh drogy Celkové množství 

Konopné drogy (g) 18.72 

Rostliny konopí (ks rostlin) 0 

Pervitin (g) 0 

Extáze (ks tablet) 0 

Heroin (g) 0 

Kokain (g) 0 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 0 

Houby obsahující OPL (ks) 0 

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0 

 
Srovnání: ROK 2013 

Druh drogy Celkové množství 

Konopné drogy (g) 2,1 

Rostliny konopí (ks rostlin) 22 

Pervitin (g) 0 

Extáze (ks tablet) 0 

Heroin (g) 0 

Kokain (g) 0 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 0 

Houby obsahující OPL (ks) 0 

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0 

 
 
 



VZ ORP 2014 
 

9 
 

Sekundární drogová kriminalita 
 
Lokální hrozbu nápadu trestné činnosti představují podniky s nočním provozem, bary a diskotéky, 
kde dochází ke koncentraci mladých lidí ovlivněných alkoholem nebo jinou návykovou látkou a s tím 
související páchání trestné činnosti, zejména násilné, majetkové, přestupky proti veřejnému 
pořádku a na úseku podávání alkoholu a omamných látek. 
 
Identifikace problémů a návrhy řešení 
 
V Programu prevence kriminality na rok 2014 byly identifikovány problémy a stanoveny postupy 
k jejich odstranění. Jednou z problematik je: 
 
Problematika: Výroba, prodej a šíření omamných látek 
Město Turnov je v povědomí uživatelů omamných látek jako příhraniční centrum výroby a distribuce 
pervitinu. Stále aktuální problematika. 
 
Návrh řešení: 
a) Kontroly objektů, které byly v minulosti obývány uživateli drog.(MP,PČR) 
b) Kontroly osob se zaměřením na návykové látky. Spolupráce MP s OOPČR. 
C) Využití MKDS a fotopastí pro monitoring rizikových lokalit. 
c) Besedy ve školách v rámci primární prevence. 
 

2. Koordinace protidrogové politiky 

 

2.1 Institucionální zajištění 
 

2.1.1 Místní protidrogový koordinátor 
 
Jméno:            Klára Vlková 
 
Kontaktní údaje:         Městský úřad Turnov 
              Odbor sociálních věcí 
              Antonína Dvořáka 335 
              511 22 TURNOV 
 
              Tel.: 481 366 855 
 
              E-mail: k.vlkova@mu.turnov.cz 

 
Vykonává funkci MPK od data:     02. 04. 2013 
 
Zařazení ve struktuře úřadu:     Odbor sociálních věcí 
 
Přímý nadřízený:         Mgr. Hana Kocourová 
              vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Velikost pracovního úvazku MPK:    0,25 
 
 

mailto:k.vlkova@mu.turnov.cz
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Jiné agendy vykonávané MPK:     - sekretariát odboru 
              - poradenská činnost 
              - tajemnice Fondu na podporu sociální oblasti Města 
                  Turnova 
              - národnostní menšiny 
              - prevence kriminality 
 
Změny v roce 2014: V rámci agendy PK nedošlo na místní úrovni k žádným 

změnám. 
 

2.1.2 Místní protidrogová/ jiná komise, pracovní skupina 
 

 Jde o specifickou protidrogovou komisi nebo o komisi/ PS se širším záběrem? 
 
Specifická protidrogová komise není v ORP Turnov zřízena. 
 
Pracovní skupina Prevence kriminality 
Pracovní skupina prevence kriminality funguje od loňského roku a vychází z Koncepce prevence 
kriminality města Turnova a Programu prevence kriminality na aktuální rok (2015).  

 

SLOŽENÍ PS PREVENCE KRIMINALITY 

Jméno a příjmení: Instituce: Funkce v instituci: 

Mgr. Petra Houšková Město Turnov místostarostka Města Turnova 

Bc. Vladimír Hladík Městská policie Turnov strážník Městské policie Turnov 

Luboš Trucka Městská policie Turnov velitel Městské policie Turnov 

npor. Mgr. Milan Drahoňovský Obvodní oddělení Policie ČR velitel OO Policie ČR 

Mgr. Hana Kocourová Městský úřad Turnov vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Jana Svobodová Město Turnov místostarostka Města Turnova 

PhDr. Mgr. René Brož Městský úřad Turnov vedoucí OŠKS 

Mgr. Martin Féna Městský úřad Turnov odbor správy majetku 

 
Pracovní skupina prevence kriminality obce, je orgánem obce, který pokračuje v činnostech v oblasti 
prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů, dříve zahrnutých do komunitního plánování 
města Turnova. 
Pracovní skupina prevence kriminality se zavazuje k plnění plánu prevence kriminality a klade si za cíl, 
sjednotit postupy a metodiku prevence kriminality všech zainteresovaných skupin do účinné a funkční 
strategie prevence kriminality obce.  
Výchozími materiály pro práci skupiny jsou: koncepce prevence kriminality na období 2014-2016 
obsahující Program prevence kriminality na rok na rok 2014 a navazující Programy prevence 
kriminality pro rok 2015 a 2016. 
 
Počet jednání PS v roce 2014: 
1x (na podzim roku 2014) 
 
Nejdůležitější projednávaná témata v roce 2014: 
1. Výsledky statistik kriminality ve vztahu ke kamerovému systému. 
2. Rizikové lokality. 
3. Osoby bez domova a osoby ohrožené sociálním vyloučení. 
4. Ukončení činnosti ubytovny v Bezručově ulici. 
5. Rozšíření systému zabezpečení na areál Maškovy sady. 
6. Aktuální stav drogové scény v Turnově z pohledu OOPČR. 
7. Diskuze  
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Změny, které proběhly v roce 2014: 
Změna členů PS –  místostarosta Ing. Jaromír Pekař  nyní místostarostka Mgr. Petra Houšková 
      místostarosta Mgr. Otakar Špetlík  nyní místostarostka Mgr. Jana Svobodová 
 
Členství MPK v PS:      
MPK není oficiálním členem komise, účastní se jako host. 
 
V rámci komunitního plánování byla vytvořena pracovní skupina (PS) „Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením“. 
 

SLOŽENÍ PS „OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM“ 

Jméno a příjmení: Instituce: Funkce v instituci: 

Dagmar Bláhová Městský úřad Turnov sociální kurátor na OSV MěÚ 

Petr Boudný Jednota bratrská Turnov kazatel Jednoty bratrské Turnov 

Petr Hampacher Maják Liberec ředitel organizace 

Bc. Zdeňka Hejnová Městský úřad Turnov kurátor pro mládež na OSV 

Bc. Vladimír Hladík Městská policie Turnov strážník Městské policie Turnov 

Mgr. Petra Houšková Městský úřad Turnov místostarostka Města Turnova 

Luďka Kanclířová FOKUS Turnov předsedkyně a ředitelka spolku 

Mgr. Hana Kocourová Městský úřad Turnov vedoucí odboru sociálních věcí 

Miroslav Kostřík OO PČR Turnov zástupce vedoucího oddělení 

Jana Macháčková Úřad práce ČR – KoP Turnov referentka dávek HN 

Mgr. Jana Maříková KÚ LK úřednice KÚ LK 

Mgr. Alena Nožičková Městský úřad Turnov sociální kurátor na OSV MěÚ 

Bc. Karel Pauch Naděje Jablonec nad Nisou terénní sociální pracovník 

Bc. Pavel Pech Most k naději, o. s. vedoucí terénního programu 

Karin Rohlová REP Turnov pracovnice o. s. REP 

Bc. Jiří Simeth Most k naději, o. s. vedoucí K-centra Liberec 

Mgr. Jaroslava Štoudková Speciální škola Turnov ředitelka 

Klára Vlková, DiS. Městský úřad Turnov protidrogový koordinátor 

 
Počet jednání PS v roce 2014: 
V roce 2014 proběhla dvě jednání pracovní slupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to 
13.05.2014 a 11.12.2014. 
 
Nejdůležitější projednávaná témata v roce 2014: 

 Zástupci o. s. Most k naději, Bc. Pech a Bc. Simeth, informovali o činnosti TP na Turnovsku, 
představili službu Dům na půl cesty. 
Paní Kanclířová požádala o pomoc při likvidaci použitého injekčního materiálu, který byl 
nalezen za budovou FOKUSU Turnov. 

 Byla řešena problematika osob bez domova - v prvním čtvrtletí roku 2015 plánováno ukončení 
činnosti soukromé ubytovny v Bezručově ulici. 

 Byl projednáván Akční plán na rok 2014. 
 
Změny, které proběhly v roce 2014: 
Změna členů PS – noví členové Petr Hampacher, Bc. Zdeňka Hejnová, Miroslav Kostřík, Bc. Karel 
Pauch, Klára Vlková DiS., Mgr. Petra Houšková. 
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Členství MPK v PS: 
MPK je členem PS „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“. 
 
Priority PS: 
Udržení a rozvíjení stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených sociální 
vyloučením na Turnovsku. 
 

2.1.3 Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na úrovni ORP 
 
Koordinátor prevence kriminality 
 
Jméno:            Klára Vlková 
 
Kontaktní údaje:         Městský úřad Turnov 

             Odbor sociálních věcí 
             Antonína Dvořáka 335 
             511 22 TURNOV 
 
             Tel.: 481 366 855 
 
             E-mail: k.vlkova@mu.turnov.cz 
 
Vykonává funkci od data:     02.04.2013 
 
Zařazení ve struktuře úřadu:    Odbor sociálních věcí 
 
Přímý nadřízený:        Mgr. Hana Kocourová 
             vedoucí odboru sociálních věcí 
 
Velikost pracovního úvazku:    0,1 
 

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI NA ÚROVNI ORP 
 
Policie České republiky 
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov, zejména kurátor pro mládež z úseku sociálně – právní 
ochrany dětí, spolupracuje s Policií ČR při řešení konkrétních případů. 
 
Městská policie Turnov 
Odbor sociálních věcí při Městském úřadu v Turnově spolupracuje se strážníkem Městské policie 
Turnov, Bc. Vladimírem Hladíkem, managerem prevence kriminality. Ve vzájemné spolupráci byly 
v průběhu loňského roku uspořádány tři preventivní akce. 
První z nich byla věnována seniorům z Domu s pečovatelskou službou Výšinka. Přednáška byla 
tematicky zaměřena na aktivní sebeobranu proti kriminalitě páchané na seniorech (individuální 
přístup s ohledem na věk a fyzické schopnosti seniora). 
Druhá preventivní akce byla věnována klientům z.s. Fokus Turnov. Tato byla pojata formou besedy a 
uživatelé se mohli Bc. Hladíka ptát na jakékoliv otázky, které je zajímali. 
Třetí přednáška byla věnována seniorům z Penzionu v Žižkově ulici. Tématem byla prevence 
nebezpečných jevů (např. ohrožení krádeží apod.). 
Bc. Hladík pořádá v rámci programu primární prevence řadu jiných přednášek a akcí, byla jím 
vytvořena Koncepce prevence kriminality pro Město Turnov 2014 – 2016. 
 

mailto:k.vlkova@mu.turnov.cz
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Základní školy, Střední školy 
Na úseku sociálně – právní ochrany dětí dochází k průběžnému předávání informací dle potřeby. 
 
REP – občanské sdružení, Nová Naděje, o. s. 
Volnočasové aktivity dětí a mládeže jsou Městem Turnov finančně podporovány z Fondu na podporu 
sociální oblasti. Zpětná vazba v rámci vyúčtování a zpráv o uskutečněných činnostech. 
 
REP – občanské sdružení: 
Poradna pro rodinu a děti: Poskytuje bezplatnou službu odborného sociálního poradenství podle § 37 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Hlavními programy jsou: 

 Program výchovného poradenství pro rodinu a děti. 
 Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených. 

 
Nová Naděje: 
Zabývá se prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti formou přednášek, vydáváním 
literatury, klubovou činností, spoluprací se školami a dalšími neziskovými organizacemi. 
  
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI PŮSOBÍCÍMI MIMO ORP 
 
Most k naději, o. s. 
Na území města Turnova působí již několik let terénní pracovníci občanského sdružení Most k naději. 
V roce 2014 zde pracovníci působili jednou týdně, a to každý čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, a po 
část roku dokonce i dvakrát týdně v režimu pondělí a čtvrtek. 
 
V roce 2014 byla občanskému sdružení Most k naději přidělena dotace z Fondu na podporu sociální 
oblasti Města Turnova ve výši 80.000 Kč. Tato byla dle uzavřené smlouvy poskytnuta na projekt 
Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou – terénní programy. 
 
Občanské sdružení pravidelně zasílá roční zprávy o realizaci místní sekundární/ terciární protidrogové 
prevence. Dle potřeby výměna informací. 
 
V rámci komunitního plánování jsou dva pracovníci Mostu k naději členy pracovní skupiny „Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“. Pravidelně se jednání účastní. 
 
V únoru proběhla schůzka terénních pracovníků s pracovnicemi OSV MěÚ Turnov. Při této byly 
odpovědné pracovnice OSV seznámeny s aktualitami na místní drogové scéně a obdržely letáčky na 
případné odkazování klientů. 
  
ADVAITA, o. s. 
V roce 2014 byla občanskému sdružení ADVAITA přidělena dotace z Fondu na podporu sociální oblasti 
Města Turnova ve výši 75.000 Kč. Tato byla dle uzavřené smlouvy poskytnuta na projekt prevence a 
léčba závislosti – program ambulantního poradenství. 
 
Probační a mediační služba (Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou) 
Spolupráce zejména v rámci agendy kurátora pro mládež. Dle sdělení kurátorky, spolupráce 
s jednotlivými pracovišti je na dobré úrovni. 
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 Je nastaven způsob předávání informací a spolupráce s obcemi II. a I. stupně v rámci 
protidrogové politiky? 

 
Zajištěno v rámci Komunitního plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015. 
 

 Spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb – systematická, dle potřeby či nahodilá? 
 
Dle potřeby.  
 

2.2 Strategické dokumenty obce zahrnující protidrogovou politiku 
    
   ILEGÁLNÍ DROGY, ALKOHOL, GAMBLING, TABÁK, LÉKY 
 
Strategický dokument obce, zabývající se drogovou problematikou, neexistuje. 
 
Materiály obce, zahrnující oblast sociálně – patologických jevů, hazardu, alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků: 
 

  Akční plán 2014 
 

  Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 
 V rámci komunitního plánování funguje pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vylou-
 čením“ a pracovní skupina „Děti a mládež“.  
 Tyto skupiny se mimo jiné zabývají prevencí vzniku a šíření sociálně – patologických jevů. 
 
 Akční plán 2014 a Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 lze na-
 lézt na internetových stránkách Města Turnova: 
 http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html 
 

  Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci a provozu loterií a jiných podobných her 
 Zastupitelstvo Města Turnova se na svém zasedání dne 29. listopadu 2012, usnesením 
 č. 194/2012, usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a 
 jiných podobných her.  
 Podle této vyhlášky mohou být sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, stanovené vyjme-
 novanými paragrafy, provozovány pouze v hernách, a to na místech, jejichž číslo popisné a 
 adresné označení je uvedeno v příloze. Ta je její nedílnou součástí. 
 Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 zrušuje vyhlášku č. 6/2011. Snižuje počet míst, kde je 
 možné loterie a jiné podobné hry provozovat, a to z 10 na 7. Reguluje čas provozování, a 
 to od 10:00 hod. do 02:00 hod. následujícího dne. 
 

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz konzumace alkoholických ná-
 pojů na veřejném prostranství  
 Zastupitelstvo Města Turnova na svém zasedání dne 28. Listopadu 2013 usneslo vydat pod-
 le ustanovení § 10 písm. a), § 35, §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 Cílem je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Turno-
 va vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alko-
 holické nápoje, a tím vytvořit opatření napomáhající ochraně veřejného pořádku a zacho-
 vání dobrých mravů, a to zejména s ohledem na děti a mladistvé. 
 Konzumace alkoholických nápojů se zakazuje na všech veřejně přístupných dětských hřiš-
 tích ve městě. 

http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html
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  Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, kterou se stanoví zákaz kouření na veřejně přístup-

 ných dětských hřištích na území města 
 Zastupitelstvo Města Turnova se na svém zasedání dne 28. Listopadu 2013 usneslo vydat 
 podle ustanovení § 9 a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami půso-
 benými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejí-
 cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 
 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
 tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 Cílem je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, omezení 
 negativního příkladu kouření a ochrana zdraví osob. Ve městě je kouření zakázáno na 
 všech  veřejně přístupných dětských hřištích. 
 
 Obecně závazné vyhlášky je možné nalézt na internetových stránkách Města Turnova: 
 http://www.turnov.cz/cs/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta.html 
 
 V roce 2014 nebyly žádné strategické dokumenty, zahrnující protidrogovou politiku, reali-
 zovány. 
 

2.3 Zadané/ realizované studie/ šetření oblasti závislosti 
  
  V oblasti sociální, zdravotní, bezpečnostní – prevence kriminality apod. 
 
  V roce 2014 nebyly Městem Turnov zadávány či realizovány žádné studie či šetření v oblasti 
  závislosti. 
 
  Jediným dokumentem, mapujícím místní drogovou situaci, je roční Zpráva o realizaci terci-
  ární protidrogové prevence ve městě Turnov. Tuto zprávu každoročně zpracovává občan-
  ské sdružení Most k naději na základě zdejšího působení pracovníků terénního programu, 
  viz bod č. 1 VZ ORP 2014. 
 

2.4 Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v roce 2014 
 
Tabulka 2-1: Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání 
pořádané v rámci ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb, atp.) 
 

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

- - - - 

- - - - 

 
 
 

3. Finanční zajištění služeb pro uživatele drog 
 

 

3.1. Způsob financování protidrogových služeb obcí (popis) 
    
1. Popis financování služeb pro uživatele drog v obci, v regionu (tj. dotační tituly + jejich výčet, 

víceleté financování, nákup služeb – přímá smlouva s poskytovatelem apod.) 
2. Seznam vyhlašovaných dotačních titulů, ve kterých si v roce 2014 mohly služby pro 

uživatele drog žádat o dotaci + objemy rozdělovaných dotací v jednotlivých titulech 

http://www.turnov.cz/cs/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta.html
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3. Výčet obcí ORP, které v roce 2014 finančně podpořily protidrogové služby – uveďte 
podpořené služby, výši podpory a zda se jednalo o dotační titul či přímou podporu 

 
Ad 1.  
 
Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 
 
Město Turnov se podílí na spolufinancování protidrogových služeb a služeb prevence formou 
dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. Tento je spravován odborem 
sociálních věcí MěÚ Turnov. Výzvy k předkládání žádostí o dotace jsou vyhlašovány pravidelně 2x 
ročně. 
 
V roce 2014 činil rozpočet fondu 1.100.000 Kč (příspěvek z rozpočtu města). Zůstatek z minulého 
období činil 50.000 Kč, celkem tedy bylo pro rok 2014 k dispozici 1.150.000 Kč. Zapsaným spolkem 
FOKUS Turnov bylo v roce 2014 vráceno na účet fondu 137.981 Kč. Ve dvou kolech výzev bylo 
podáno celkově 24 žádostí, 3 žádostem z tohoto počtu nebylo vyhověno. Rozděleno bylo celkem 
1.221.981 Kč. 
 
Formální a administrativní úplnost podaných žádostí je posuzována odborem sociálních věcí MěÚ 
Turnov. Správní rada fondu (SRF) žádosti vyhodnotí podle schválených kritérií. Své návrhy poté 
předkládá Zastupitelstvu Města Turnova, které rozhoduje o přidělení finančních prostředků. 
 
Přidělené dotace jsou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které je přesně 
specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy (většinou na období jednoho roku) a přísná 
účelovost vynaložených prostředků. 
 
Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova byl zřízen usnesením Zastupitelstva Města 
Turnova č. 63/2009 ze dne 28.04.2009 jako trvalý účelový fond Města Turnova podle § 84 c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Ad 2. + Ad 3. 

Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 
 

Obec 
Název organizace/ 
podpořená služba 

Výše dotace v roce 
2014 

Dotační titul 

Turnov 

Most k naději, o. s./ 
KC pro lidi ohrožené 

drogou – terénní 
programy 

80.000,- 
Fond na podporu 

sociální oblasti Města 
Turnova 

Turnov 

ADVAITA, o. s./ 
prevence a léčba 

závislosti – program 
ambulantního 

poradenství 

75.000 Kč 
Fond na podporu 

sociální oblasti Města 
Turnova 

Celkem                                                         155.000 Kč  
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Pro srovnání: výše poskytnutých finančních prostředků z fondu v roce 2013 
 

Obec 
Název organizace/ 
podpořená služba 

Výše dotace v roce 
2013 

Dotační titul 

Turnov 

 
ADVAITA/ 

odborné sociální 
poradenství 

 

30.000 Kč 
Fond na podporu 

sociální oblasti Města 
Turnova 

Turnov 
Most k naději/ 

terénní program na 
území Města Turnov 

80.000 Kč 
Fond na podporu 

sociální oblasti Města 
Turnova 

Celkem                                                         120.000 Kč  

 
Zapojila se obec do systému financování protidrogových služeb dle klíče doporučovaného 
Libereckým krajem (vychází z počtu obyvatel obce), propaguje ORP tento systém participace 
směrem k obcím I. a II. stupně? 
 
Město Turnov se podílí na spolufinancování protidrogových služeb. Z rozpočtu ORP jsou obcím I. 
stupně poskytovány finanční příspěvky. 
 

Finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obci/ regionu 
 

 Jsou finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obci zahrnuty v aktuálním 
komunitním plánu či jiném dokumentu obce? 

 
 Ano, finanční příspěvky na zajištění protidrogových služeb jsou zahrnuty v rámci Akčního plánu 
 2014. 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-1: Souhrn výdajů obce podle typu služeb / podle účelu za r. 
2014 (v Kč) 

Typ služeb Název organizace 
Název služby 

(projektu) 
Výše finanční podpory 

Primárně-preventivní programy škol 

a školských zařízení 
   

Primárně-preventivní programy 

NNO, případně jiných subjektů 
REP – občanské sdružení 
 
Nová Naděje, o. s. 

Poradnu pro rodinu a 
děti 
Rodinné centrum Bouda 

10.000 Kč 
 
20.000 Kč 

Primární prevence celkem   30.000 Kč 

Terénní programy Most k naději, o. s. 

Kontaktní centrum pro 

lidi ohrožené drogou – 

terénní programy 

80.000 Kč 

Kontaktní centra ADVAITA, o. s. 

Prevence a léčba 

závislosti – program 

ambulantního 

poradenství 

75.000 Kč 

Harm Reduction celkem   155.000 Kč 
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Oproti roku 2013 došlo k navýšení souhrnných výdajů obce na primární prevenci a Harm Reduction o 
42.000 Kč. 

 
 

4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami v obci/ 

     regionu   

 Uveďte, zda je definována síť služeb pro uživatele drog v obci: 

Síť služeb pro uživatele drog na Turnovsku je uvedena v rámci analytické části Komunitního plánu 
sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015. 
 

 Popis situace podle jednotlivých typů služeb (primární prevence, snižování rizik, léčba a 
resocializace), počet zařízení, jejich kapacita, uvádějte zařízení, která se zaměřují na cílovou 
skupinu uživatelů drog, vč. těch, která nežádají o dotace 

 
Primární prevence probíhá prostřednictvím občanských sdružení, volnočasových aktivit sportovních 
nebo zájmových organizací, přednášek připravovaných managerem prevence kriminality strážníkem 
Bc. Vladimírem Hladíkem z Městské policie. Základní školy využívají nabídky NNO na besedy, 
přednášky nebo akce dle vlastních potřeb a zájmu. 
 
Prevence kriminality – Městská Policie Turnov (MP) 
V oblasti prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů na úrovni primární prevence, má 
městská policie v Turnově dlouholeté zkušenosti. 

                                                           
1 Publikace, letáky, konference, semináře, analýzy, koncepce apod. 

Ambulantní léčba NNO    

Ostatní ambulantní AT/medicínská 

léčba 
   

Lůžková AT/medicínská léčba    

Terapeutické komunity    

Služby NNO ve vězení    

Léčba celkem    

Následná péče    

Záchytné stanice a ošetření 

intoxikovaných osob 
   

Informace/výzkum/koordinace*1    

Ostatní (specifikujte)    

CELKEM   185.000 Kč 
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Primární prevence MP v Turnově je realizována ve spolupráci se školkami, školami a organizacemi 
v péči o seniory, ve spolupráci s odbory městského úřadu (sociální, živnostenský). Některé akce jsou 
rovněž koncipovány ve spolupráci s Policií České republiky nebo se Sborem dobrovolných hasičů města 
Turnova. Velké popularitě ze strany škol, studentů a seniorů v domovech pro seniory se těší přednášky 
na aktuální témata. Zejména ve školách je velký zájem o přednášky na téma internetové kriminality a 
v domovech pro seniory na téma podvodná jednání. Realizaci těchto přednášek připravuje výše 
jmenovaný manager prevence kriminality strážník BC. Vladimír Hladík. 
 
Město Turnov nemá vlastní terénní pracovníky, kteří by zajišťovali sekundární prevenci. V Turnově 
funguje program terciární protidrogové prevence občanského sdružení Most k naději – terénní 
program. Terénní pracovníci dojíždějí do Turnova jednou týdně, vždy ve čtvrtek. 
V průběhu roku 2014 byl zaznamenán zájem rodin o informace, odborné poradenství. Základní 
informace jsou poskytovány protidrogovou koordinátorkou na odboru sociálních věcí MěÚ turnov. 
Dále odkazujeme na občanské sdružení ADVAITA a Most k naději. 
 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-4: Programy primární prevence realizované 
v r. 2014 

Název projektu / 
programu 

Realizátor 
programu 

Cílová skupina 
Charakteristika 

aktivit 
Počet akcí / osob 

Aktivní sebeobrana 
proti kriminalitě 

páchané na seniorech 

Město Turnov, 
OSV ve 

spolupráci s 
MP 

senioři v DPS 
Výšinka 

seznámení 
s možnostmi obrany  
(Individuální přístup 
s ohledem na věk a 
fyzické schopnosti 

seniora) 

1/20 

Beseda pro klienty z.s. 
FOKUS Turnov 

Město Turnov, 
OSV ve 

spolupráci s 
MP  

uživatelé z.s. 
FOKUS Turnov 

beseda s uživateli 
FOKUSU Turnov 

zaměřená na 
primární prevenci, 

volná diskuze, 
možnost jakýchkoliv 

dotazů 

1/15 

Prevence nebezpečných 
jevů pro seniory 

Město Turnov, 
OSV ve 

spolupráci s 
MP 

senioři 
v Penzionu 

Žižkova 

seznámení 
s možnými 
nástrahami 

běžného života 
(podvodné jednání 

apod.) 

1/15 

Zdravě fungující a 
spokojená rodina je 
posilou společnosti  

Nová naděje, 
o. s. 

děti a mládež, 
rodiny 

besedy, přednášky, 
akce 

Besedy: 16 akcí 
Jednorázové akce: 6 

akcí 
 

Klub pro rodiče s dětmi: 
cca 70 dospělých a 100 

dětí 

- 
Městská 
policie  

žáci MŠ, ZŠ, 
senioři 

besedy, přednášky, 
ukázky 

- 
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Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-5: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2014 
(terénní programy, kontaktní centra 

) 

Název programu Realizátor Cílová skupina Počet klientů Počet 
kontaktů2 

Počet 
vydaných inj. 

stř. 

Kontaktní centrum 
pro lidi ohrožené 
drogou – terénní 

programy 

Most k naději, 
o. s. 

osoby 
experimentu-jící 

s OPL, lidé 
užívající a závislí 

na drogách, 
problémoví 

uživatelé OPL 

31 103 5.355 

      

 
Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-6: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2014 (včetně AT 

poraden – zdravotnických, komerčních) 
 

Název programu Realizátor Cílová skupina Počet klientů  
- z toho 
nových 

Prevence a léčba 
závislosti – program 

ambulantního 
poradenství 

ADVAITA, o. s. uživatelé a 
závislý na 

návykových 
látkách od 15 

let věku, osoby 
po léčení, rodiče 

počet klientů 
z Turnova 

není k 
dispozici 

 

     

 
Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-7: Počet zařízení podle typu služeb v ORP (region) v r. 2014 

 

Obec Organizace 
poskytující 
primární 
prevenci 

Nízoprah. 
zařízení 

(TP a KC) 

Ambulantní 
léčba 

Lůžková 
AT léčba 

Terapeutic
ké 

komunity 

Doléčov
ací 

centra 

Služby ve 
vězení 

Detoxifika
ční 

jednotky 

Záchyt
ky 

Turnov 1 
Nová Naděje, 

o. s. 

1 
Most 

k naději, o.s. 
(TP) 

1 
REP – 

občanské 
sdružení 

      

          
          

ORP 
celkem 

1 1 1       

 

 Hlavní nedostatky v poskytování služeb v ORP v roce 2014 (chybějící typy služeb, regionální 
(ne)dostupnost služeb, populační podskupiny nezachycené sítí služeb v kraji, 
(ne)provázanost služeb atd.) 

 
Činnost terénních pracovníků občanského sdružení Most k naději je hodnocena pozitivně. Základní 
informace jsou poskytovány na OSV MěÚ Turnov, dále OSV odkazuje na liberecká občanská sdružení 
ADVAITA a Most k naději. 

 

                                                           
2 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. 

poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není 

kontakt. 
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 Zhodnocení sítě služeb (je síť dostačující) 
 
V současné době se v Turnově služby o. s. Most k naději jeví jako dostačující. 
 

5. Různé – další údaje 

 

 Uveďte jakékoliv jiné informace, které jsou zajímavé. 
 
- 


