V Praze 20. prosince 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené paní radní a vážení pánové radní,

jménem A.N.O. - Asociace nestátních organizací sdružující české protidrogové (adiktologické) služby se na
Vás obracíme s žádostí o pomoc Vašeho kraje.
Za situace, kdy jako jeden z mnoha závažných dopadů pandemie evidujeme v adiktologických službách
signifikantní zhoršení psychického stavu obyvatel a významný nárůst počtu občanů s problémem se závislostí
(zvýšená spotřeba alkoholu, větší výskyt excesivního pití, větší výskyt užívání léků proti úzkosti atp.) a kdy
dalším z těchto důsledků je nárůst cen energií, očekávaná inflace ve výši 6%, dochází současně k tomu, že Úřad
vlády ČR, centrální orgán zajišťující financování adiktologických služeb, pod taktovkou národní protidrogové
koordinátorky Mgr. Jarmily Vedralové snížil svůj dotační titul na financování adiktologických služeb o 66 mil.
Kč.
To znamená, že adiktologickým službám bude ze strany Úřadu vlády ČR snížen v každém z kraji objem
poskytnutých finančních prostředků o 5-10 mil. Kč. Adiktologické služby jsou však ze své podstaty zcela
odkázány na dotační prostředky. Nejen tedy, že ze strany centrálního orgánu nedojde k žádnému řešení s
ohledem na nárůst cen energií, inflaci a dokonce ani na přijaté nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech ve veřejných službách a státní správě, které schválila vláda ČR s účinností od 1. 1. 2022, ale vzniklý
deficit 60 mil. Kč bude znamenat pro adiktologické služby nutnost propustit 134 pracovníků v celé České
republice, tedy přibližně 10 pracovníků v každém z krajů.
Informujeme Vás proto o tomto problému už nyní, a to ze dvou zásadních důvodů:
1. Adiktologické služby jsou z významné části službami sociálními a jsou tedy vázány v krajských sítích
sociálních služeb; za současného finančního deficitu však nebudou schopny zajistit sjednaný rozsah služeb.
V tomto ohledu Vás jako vedení krajů velmi žádáme o vstřícnost a o společnou snahu nalézt řešení, protože
se jedná o situaci, kterou adiktologické služby nezavinily - a současně samy nemají žádnou možnost tuto
situaci řešit, jsou tedy momentálně plně odkázány na reakci krajů.
2. Máme informaci, že nová koalice bude chtít měnit rozpočtové určení daní tak, aby kraje měly větší objem
finančních prostředků, proto si s ohledem na výše popsanou situaci dovolujeme navrhnout, aby část těchto
finančních prostředků byla použita na pokrytí nejvýznamnějších finančních deficitů adiktologických služeb
ve Vašem kraji.
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Současně se na Vás obracíme s naléhavou prosbou o spolupráci a podporu při
našich jednáních s úřadem národní protidrogové koordinátorky Mgr. Jarmily Vedralové tak, abychom
společně docílili nápravy na centrální úrovni a aby kraje nebyly nuceny řešit pochybení centrálního orgánu.
Jsme plně připraveni projednat s Vámi konkrétní situaci adiktologických služeb ve Vašem kraji a podílet se na
řešení tak, aby adiktologické služby mohly i nadále zajišťovat péči a pomoc občanům s problémem se závislostí
a jejich rodinám, které jsou občany Vašeho kraje.
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