
Na celoživotní vzdělávání a  rozvoj kompetencí pracov-
níků v  adiktologických službách, pracovníků v  sociál-
ních službách, pomáhajících profesích a  dalších, kteří 
pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na 
návykových látkách, se zaměřují další části klíčové akti-
vity č. 3 projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických 
služeb v rámci integrované protidrogové politiky1.

Do procesu celoživotního učení se zapojuje celá řada akté-
rů. I když odpovědnost za stanovování priorit a koncepce 
vzdělávání vychází z centrální úrovně, rozvoj celoživotní-
ho učení stojí na partnerství státu, zaměstnavatelů a vzdě-
lavatelů. V integrované protidrogové politice se celoživotní 
vzdělávání jednak zaměřuje na inovace v oblasti sociální 
práce a  jejich přenos do oblasti adiktologických služeb, 
jednak klade důraz na vzdělávání a  rozvoj kompetencí 
dvou významných cílových skupin: krajských a místních 
protidrogových koordinátorů a vybraných profesí veřejné 
správy, kteří přicházejí do kontaktu s osobami závislými 
či ohroženými závislostí na návykových látkách.

Realizaci protidrogových opatření na regionální a místní 
úrovni výrazně ovlivňují krajští a místní protidrogoví ko-
ordinátoři. Přístup krajů, měst a obcí ale není jednotný, 
obvykle ani systematický, a ne vždy odráží aktuální vývoj. 
Návrh systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti 
koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí 
proto cílí nejen na protidrogové koordinátory, ale i na dal-
ší klíčové profese  veřejné správy. Vychází z  analýz sou-
časných dostupných vzdělávacích programů, bude ob-
sahovat vzdělávací program, metodické listy pro lektory, 
pracovní listy pro  účastníky, evaluační a  sebeevaluační 
dotazníky i návrh obsahu e-learningu. Plný rozsah bude 
ověřen v praxi: Dvou školení se zúčastní celkem 50 kraj-
ských a  místních protidrogových koordinátorů. Důraz 
bude kladen na přiměřenost obsahu, aktuálnost témat 

1 | O projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 
integrované protidrogové politiky jsme psali již v několika předcházejících 
číslech APLP.

a metod vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové po-
litiky na úrovni krajů a obcí a jejich praktické využití. 

Další cílovou skupinou vzdělávání jsou pracovníci veřej-
né správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s uživateli 
návykových látek nebo patologickými hráči. Jde v  prvé 
řadě o  příslušníky městské policie, pracovníky Orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), pracovníky vězeň-
ské správy, sociální kurátory a další. Návrh podpory roz-
voje kompetencí a sdílení poznatků a informací pro uve-
dené profese veřejné správy se začal vytvářet na základě 
analýzy stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání. Cílem je, 
aby zaměstnanci veřejné správy byli připraveni adekvát-
ně intervenovat a  snižovat tak rizika spojená s  návyko-
vým chováním, především zprostředkovat problémovým 
uživatelům návykových látek nebo patologickým hráčům 
potřebné kontakty či doporučení a odbornou pomoc. Více 
než na soubor teoretických znalostí se tedy vzdělávací 
systém zaměřujena rozvoj kompetencí a jejich praktické 
využití. Navržený vzdělávací program absolvuje celkem 
100 zástupců vybraných profesí veřejné správy. 

Informace o projektu, workshopech a možnostech jak se 
zapojit do části zaměřené na vzdělávání najdete na webo-
vých stránkách projektu Systémová podpora rozvoje 
adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové 
politiky www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz.
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