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Podpora programů primární prevence rizikového chování v on-line prostředí 

Vážený pane předsedo, 
Vážený pane místopředsedo, 

dovoluji si obrátit se na Vás jakožto na představitele platforem sdružujících zástupce 
jednotlivých krajů, měst a obcí, a to ve věci podpory programů primární prevence rizikového 
chování v online prostředí. Ráda bych Vás informovala, že 5. listopadu 2020 proběhlo jednání 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „RVKPP“), na kterém byla mimo jiné 
diskutována aktuální situace v oblasti primární prevence rizikového chování v době nouzového 
stavu. 

Vzhledem k probíhající distanční výuce a nemožnosti realizovat programy primárně prevence 
prezenčně, řada poskytovatelů těchto programů velmi flexibilně přistoupila k jejich realizaci, a 
to on-line formou. Naráží však jak na nedůvěru škol, tak i některých donátorů, a to zejména na 
vhodnost provádění intervencí on-line formou. Provádění programu primární prevence on-line 
formou v době, kdy nelze k těmto intervencím přistoupit jinak, shledala i RVKPP na svém 
jednání jako potřebné a přijala usnesení č. 09/5/1120 ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky považuje online formu primární prevence vč. 
online poradenství za legitimní způsob její realizace a doporučuje MŠMT, krajům a městům, 
aby v době, po kterou budou uzavřeny školy, byla tato forma hrazena a poptávána. 

Rozšíření poskytování intervencí v on-line prostředí je zároveň i jednou z dílčích aktivit 
strategického dokumentu - Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování 
škod spojených se závislostním chováním 2019-2021.   

V návaznosti na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o podporu a doporučení programů 
primární prevence i formou on-line.  

Zároveň se na Vás obracím s prosbou o zprostředkování této informace jednotlivým  
zástupcům krajů, měst a obcí. 

 

S úctou 

 

Mgr. Jarmila Vedralová v. r. 
ředitelka Odboru protidrogové politiky 
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Vážený pan 
Mgr. František Lukl, MPA 
předseda 
Svaz měst a obcí České republiky 
5. května 1640/65  
140 00 PRAHA 4 
 
Vážený pan 
Bc. Martin Půta 
místopředseda 
Asociace krajů ČR  
Zborovská  11 
150 21 PRAHA 5 
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