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Pozvánka na workshopy 

Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových 

koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na workshopy na téma „Systém vzdělávání krajských a místních 

protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě“, které jsou 

součástí realizace projektu Evropského sociálního fondu „Systémová podpora rozvoje 

adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. 

Workshopy se uskuteční ve dnech 11. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin a 3. června 

2021 od 13.30 do 15.30 hodin, on-line, prostřednictvím aplikace Jitsi Meet. 

Workshopy jsou určeny krajským a místním protidrogovým koordinátorům a zaměstnancům, 

kteří se zabývají koordinací protidrogové politiky na úrovni obcí, pracovníkům v 

adiktologických službách i odborné veřejnosti. Oba workshopy na sebe obsahově navazují. 

V případě, že Vás tato pozvánka zaujala, potvrďte, prosím, svou účast vyplněním 

formuláře zde: 

1. workshop 11. 5. 2021 – https://forms.gle/qzUb2Lk9kAij8LANA  

2. workshop 3. 6. 2021 – https://forms.gle/NS55twLk15b7eoeK9  

 

Na workshop se budete moci připojit prostřednictvím odkazu: 

https://meet.jit.si/WorkshopKpA3.2 

Z technických důvodů prosíme o připojování s předstihem. Připojení bude aktivní 30 minut 

před zahájením. V průběhu workshopu, prosím, standardně ponechejte vypnutou kameru i 

mikrofon a dále dbejte úvodních pokynů pořadatele. 

 

 

 

Mgr. Jarmila Vedralová v. r.     Mgr. Daniela Havlíčková v. r. 

národní koordinátorka pro protidrogovou politiku  garantka projektu 

Odbor protidrogové politiky     Odbor protidrogové politiky  

Úřad vlády České republiky     Úřad vlády České republiky 
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PROGRAM: 

 

1. workshop - 11. května 2021 

 

Název workshopu:  Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové 

koordinátory  

 

13:00 – 13:05  Zahájení, úvodní slovo. 

Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu 

vlády ČR. 

13:05 – 13:30  Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických 

služeb v rámci integrované protidrogové politiky“.  

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu, Úřad vlády ČR. 

13:30 – 13:50  Představení aktivity KA 3.2 – Systému vzdělávání a rozvoje kompetencí 

krajských a místních protidrogových koordinátorů. 

Mgr. Veronika Havlíčková, metodička vzdělávání, Úřad vlády ČR. 

Představení obsahu projektové aktivity: východiska, veřejná zakázka a 

její obsah, Analýza současných a dostupných vzdělávacích programů 

pro krajské a místní protidrogové koordinátory.  

13:50 – 14:20 Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové 

koordinátory a realizace vzdělávacího kurzu. 

Mgr. Marek Nerud, lektor a člen realizačního týmu veřejné zakázky, 

(Everesta, s.r.o.), protidrogový koordinátor jihočeského kraje. 

 Představení vzdělávacího programu a jeho tvorba, tematické celky, 

ověření vzdělávání a průběh kurzu, evaluace, závěrečná zpráva z 

ověření vzdělávacího programu. 

14:20 – 14:45 Zpětná vazba účastníka vzdělávacího kurzu. 

 Marie Vašáková, koordinátorka protidrogové prevence MČ Praha 12.  

14:45 – 15:00 Diskuze, závěr. 
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2. workshop - 3. června 2021 

 

Název workshopu:  Návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje 

kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na 

úrovni krajů a obcí 

13:30 – 13:35  Zahájení, úvodní slovo.  

Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka odboru protidrogové politiky Úřadu 

vlády ČR. 

13:35 – 14:10  Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb 

v rámci integrované protidrogové politiky“. 

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu, Úřad vlády ČR. 

Finální výstupy klíčových aktivit projektu. 

14:10 – 14:40  Komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje 

kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni 

krajů a obcí. 

Mgr. Marek Nerud, lektor a člen realizačního týmu veřejné zakázky, 

(Everesta, s.r.o.), protidrogový koordinátor jihočeského kraje. 

Podoba návrhu vzdělávacích programů a doporučené formy vzdělávání 

pro krajské a místní protidrogové koordinátory, návrh na akreditaci 

vzdělávacího programu.   

14:40 – 14:55 Návrh obsahu e-learningu. 

Bc. Kristýna Rochová, projektová manažerka realizace veřejných zakázek, 

(Everesta, s.r.o.). 

 E-learning - moderní a efektivní proces vzdělávání v krizových dobách, 

témata e-learningu, ukázka. 

14:55 – 15:10 Návrh žádosti na akreditaci vzdělávacího programu pro krajské a 

místní protidrogové koordinátory. 

Bc. Kristýna Rochová, projektová manažerka realizace veřejných zakázek, 

(Everesta, s.r.o.). 

 Požadavky a pravidla pro akreditaci kurzu vzdělávacího programu pro 

krajské a místní protidrogové koordinátory pro MPSV a MV ČR. 

15:10 – 15:30 Diskuze, závěr. 


