
 
 

Vzdělávací kurz 

Rozvoj kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců 

vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku 

s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči  

Časová dotace: 

- 32 hodin online webinář s lektory, 

- 8 hodin exkurze (případně jiná forma sdílení dobré praxe). 

Vzdělávací kurz je rozdělen na obecná témata společná pro všechny účastníky a na 

specifická témata určená jednotlivým profesím veřejné správy. 

Obecným tématům bude věnováno 24 vyučovacích hodin a specifickým tématům 

8 vyučovacích hodin z celkové časové dotace vzdělávacího kurzu. 

Obecná témata: 

I. Úvod do adiktologie, adiktologické služby současnosti  

II. Zákonná a podzákonná právní úprava v oblasti protidrogové politiky  

III. Drogy a další návykové látky: jejich účinky, rizika  

IV. Nelátkové závislosti: jejich účinky, rizika  

V. Příznaky problémového užívání drog, dalších návykových látek 

a patologického hráčství  

VI. Systém prevence a pomoci v adiktologických službách současnosti v ČR  

VII. Základy poradenství v oblasti závislostí  

VIII. Úvod do krizové intervence  

IX. První pomoc při předávkování  

Specifická témata: 

Pracovníci orgánu sociálně – právní ochrany dětí: 

I. Úvod do specifické části vzdělávacího programu 

II. Role systému veřejnoprávní ochrany dítěte 

III.  Základní principy veřejnoprávní ochrany dítěte 

IV. Děti užívající návykové látky  

V.  Základní postupy při práci sociálního pracovníka OSPOD s dětmi užívajícími 

návykové látky 

 

  



 
 

Pracovník městské a obecní policie (Preventista kriminality MP): 

I. Úvod do specifické části vzdělávacího programu 

II. Trestná činnost na úseku drog 

III. Právní aspekty řízení vozidla pod vlivem alkoholu a návykových látek 

IV. Způsoby zjišťování ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou 

V. Aktuální drogová scéna v ČR 

Pracovníci posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů  

I. Úvod do specifické části vzdělávacího programu 

II. Přestupky v oblasti alkoholu, tabáku a jiných návykových látek 

(hmotněprávní pojetí) 

III. Řízení o přestupcích v oblasti alkoholu, tabáku a jiných návykových látek 

(procesněprávní pojetí) 

Pracovníci vězeňské správy: 

I. Úvod do specifické části vzdělávacího programu 

II. Relevantní právní předpisy a vnitřní předpisy VS 

III. Historie zneužívání drog ve věznicích; shrnutí dosavadního výzkumu  

IV. Prevalence užívání drog vězni 

V. Cesty drog do věznic, distribuce, cena  

VI. Vzorce užívání drog vězněnými osobami 

VII. Testování na přítomnost drog v těle u vězněných osob 

VIII. Nové syntetické drogy v evropských věznicích  

IX. Testování pevných látek a využití analýzy odpadních vod na přítomnost 

návykových látek a jejich metabolitů pro potřeby VS 

X. Rizika užívání drog ve věznicích, zacházení s odsouzenými z pohledu teorie 

rizik, potřeb a responzivity 

XI. Anamnéza běžného klienta a psychiatrické komorbidity 

XII. Systém péče o vězněné uživatele drog a jeho motivace k odvykání 

XIII. Vytvoření doporučeného postupu (zmapování klienta, poskytnutí minimální 

intervence, motivace klienta), závěr 

Sociální kurátoři: 

I. Úvod do specifické části vzdělávacího programu 

II. Oblast sociální práce a legislativy  

III. Cílové skupiny sociálního kurátora  

IV. Vliv sociálního okolí na jedince 

V. Meziresortní a mezioborová spolupráce 

VI. Nástroje práce v oblasti sociální práce 



 
 

VII. Případové konference  

VIII. Eticky problematické otázky a témata pro supervizi, závěr 

 

Mezi lektory budou pracovníci Národní protidrogové centrály SKPV PČR, lékaři, 

psychologové a další odborníci. 

V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte přihlášku, která je přílohou emailu a zašlete 

ji na emailovou adresu: kristyna.rochova@everesta.cz 

 

 

mailto:kristyna.rochova@everesta.cz

