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1. Doplnění chybějícího abstraktu  
 
 
Běláčková, V.,  Vopravil, J. (2011). Náklady na léčbu uživatelů drog v České republice - 
struktura a zdroje financování 
 
Příspěvek představí strukturu a zdroje financování léčby závislostí v České republice na 
základě speciální kapitoly „Náklady na léčbu drogových závislostí“ publikované ve Výroční 
zprávě o stavu ve věcech drog za rok 2007. Příspěvek zároveň představí vývoj financování 
drogové politiky v ČR v posledním desetiletí, a to jak dle zdrojů financování, tak dle určení 
(tzv. Reuterova klasifikace drogové politiky – prevence, léčba, harm reduction, potlačení 
nabídky a další). V rámci příspěvku bude identifikován překryv mezi různými zdroji 
financování na  úrovni ministerstev a krajů ČR a odhad podílu certifikovaných služeb na 
objemu prostředků v oblasti drogové politiky. Příspěvek vztáhne náklady na drogovou 
politiku k jejím výstupním indikátorům (počty klientů, počty uživatelů, výkony, inf. nemoci) 
a vyhodnotí efektivnost vynakládaných zdrojů. V neposlední řadě se příspěvek zaměří na 
problematiku výkonů adiktologa a identifikuje možnosti financování léčby závislostí a 
snižování škod z prostředků zdravotního pojištění. 
 
Grantová podpora: IGA MZ, grant č. NS/10034-4 
 
 
2. Doplnění afiliace ke grantu  
 
Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L. (2011). Efektivita vlivu 
školního primárněpreventivního programu Unplugged na užívání tabákových výrobků. 
Grantová podpora: GAČR č. 406/09/0119; CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK 
 
Novák, P., Holcnerová, P., Nevoralová, M.  Vacek, J. (2011). Online svépomocný program 
pro osoby závislé na internetu.  
Grantová podpora: FRVŠ č. 1631/2010 
 



 

 
Štefunková M., Bayer M. (2011) Projekt "Podpora zdraví mladých vězňů" (HPYP - Health 
Promotion for Young Prisoners). 
Grantová podpora: 2009 12 12 HPYP 
 
Janíková B. (2011). Hodnocení činnosti aplikačních místností a jejich dopadů. 
Grantová podpora: IGA MZ NS132-3 
 
Charvát M., Maierová E., Šťastná L., Endrödiová E., Miovský M. (2011) Selektivní a 
indikovaná prevence jako v ČR zatím nediferencovaná množina přístupů s velkým 
potenciálem pro veřejné zdraví – příklad z praxe: Metoda „Preventure“. 
Grantová podpora: A/CZ0046/1/0006; CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK 
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