
Zápis ze setkání pracovní skupiny  

Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

„Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“ 

Sekretariát RVKPP, Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1 

6. 4. 2011 od 10 do 12 hodin 

Přítomni: 

MUDr. Tomáš Páleniček - Psychiatrické centrum Praha 

Mgr. Jaroslav Vacek - o. s. Chilli.org – terénní práce na taneční scéně, Praha 

Martin Zajíček - o. s. Prevent, Jihočeský streetwork Č. Budějovice 

Mgr. Vlastimil Nečas – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády 

České republiky, Praha 

 

Omluveni: 

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. – Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 

Kateřina Andělová - o. s. Sdružení Podané ruce, Terénní program Olomouc 

Vojtěch Netík -  o. s.  Chilli.org – terénní práce na taneční scéně, Praha 

 
Nepřítomni: 
Jiří Valnoha, M. A., DiS. - o. s. Sdružení Podané ruce, Terénní program Brno 

MUDr. Pavel Kubů - Ústav lékařské informatiky 2. LF UK, Praha / Drogmem o.s. 

 
 
V rámci setkání byla diskutována tři hlavní témata: 

a. aktuální stav, možnosti financování a další pokračování projektu „Safer Party Tour“ (SPT). 
Nabízí se varianta financování dotazníkového šetření, případně možnosti podání grantových 
žádostí (Ministerstvo vnitra ČR, fondy EU) 

b. vyhodnocení dotazníků Safer Party Tour 2010 a doplnění dotazníků o otázky k novým 
syntetickým drogám. 

c. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů preventivních a harm-reduction služeb 
v prostředí nočního života a doporučení pro samosprávu při plánování tanečních akcí. 

 
Plánované kroky: 

- NMS prověří možnosti poptávkového řízení pro sběr dat o návštěvnících tanečních akcí 
(pokračování SPT). 

- Standardy odborné způsobilosti budou zaslány vedení sekretariátu RVKPP s žádostí, aby byly 
projednány na nejbližším Certifikačním výboru RVKPP. 

- Zhodnocení využitelnosti Metodického materiálu MV ČR pro obce k akcím typu technoparty 
(http://bit.ly/dY4RB8) 

- Doplnění dotazníku SPT o další látky, především tzv. nové syntetické drogy.  
 
 
Zapsal: Vl. Nečas, 6.4. 2011 

http://bit.ly/dY4RB8

