
RAS je první samostatný projekt v oblasti protidrogové politiky 
a řešení problémů souvisejících se závislostmi a závislostním 
chováním, který je financován z Evropského sociálního fondu a je 
realizován Odborem protidrogové politiky a koordinován Radou 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).

Řídící výbor projektu RAS, jako hlavní orgán, ustanovil na svém 
úvodním zasedání dne 31. ledna 2017 spolupracující Pracovní 
skupinu projektu RAS, kterou tvoří zástupci odborných společností 
a odborné veřejnosti:

  Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně (SNN),
  Česká asociace adiktologů (ČAA),
  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS),
  Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou 
drogových závislostí (A.N.O.).

Cíle projektu RAS
Systematizace a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších 
nástrojů pro naplnění protidrogové politiky České republiky 
s ohledem na snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního 
hraní na společnost.

 Hlavní cíl
Nový strukturní rámec adiktologických služeb a nový integrovaný 
systém kvalitních a dostupných služeb s jasným kompetenčním 
zakotvením v soustavě veřejných služeb a se stabilním systémem 
financování.

 Dílčí cíle
  zpracovat 2 analýzy mapující dopady legislativního a strategického 
rámce na protidrogovou politiku a její systémové nástroje 
ve vztahu k adiktologickým službám (KA 1),

  vytvořit/upravit nástroje dostupnosti, evidence, ověřování 
kvality a financování; zefektivnit, standardizovat a stabilizovat 
adiktologické služby (KA 2),

  rozvíjet systém vzdělávání krajských a místních protidrogových 
koordinátorů a ostatních zainteresovaných osob a zkvalitnit tak 
jejich činnost v oblasti závislostí (KA 3),

  zvýšit kvalitu služeb prostřednictvím nových metod sociální práce 
a síťování služeb a rozvojem systému vzdělávání pracovníků 
v adiktologických službách a pracovníků veřejné správy (KA 3),

  vytvořit podmínky pro efektivní poskytování služeb zaměřených na 
všechny druhy závislostí, a to komplexními změnami strukturního 
rámce, dílčích nástrojů a revizí koordinačních mechanismů (KA 4),

  zvýšit efektivitu využívání výstupů projektu v praxi (KA 5).

     

KA 1 – Analýza současného systémového rámce adiktolog-
ických služeb a jeho vlivu na formování praxe (září 2016 až 
srpen 2018)
Zmapovat aktuální systémový rámec, včetně souboru právních 
norem a koncepcí na mezinárodní úrovni, zákonů, národních strategií 
a akčních plánů na státní úrovni a vlivu strategických dokumentů 
samospráv, a vytvořit tak podmínky pro realizaci navazujících 
klíčových aktivit.

KA 2 – Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických 
služeb (září 2016 až srpen 2021)
Zrevidovat systémové nástroje a dostupnost adiktologických služeb 
s ohledem na jejich vícezdrojové financování, plánování sítí, systém 
evidence a ověřování kvality, identifikovat a minimalizovat případné 
nedostatky, zohlednit aktuální stav poznatků v daných oblastech 
a harmonizovat je s obdobnými nástroji ve zdravotní a sociální 
oblasti a poté je inovovat, případně vytvořit nové.

KA 3 – Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických 
službách a vybraných pracovníků veřejné správy (září 2016 
až srpen 2021)
Podpořit rozvoj kvality a udržitelnosti metodického vedení 
a vzdělávání věcně příslušných pracovníků na základě integrované 
protidrogové politiky se zohledněním zkušeností institucí veřejné 
správy i samosprávy, které často přicházejí do přímého styku 
s osobami ohroženými závislostmi, a ověřením moderních metod 
sociální práce a rozvoje kompetencí pracovníků vybraných profesí.

KA 4 – Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adikto-
logických služeb a evaluace (září 2018 až srpen 2021)
Připravit nový integrovaný strukturní rámec a nové institucionální 
uspořádání koordinačních mechanismů se zaměřením nejen na 
nelegální drogy, ale i na drogy legální a také nelátkové závislosti, 
navrhnout komplexní změny ve strukturním rámci poskytovaných 
adiktologických služeb a v neposlední řadě také evaluovat projekt 
a jeho výstupy.

KA 5 – Diseminace výstupů (leden 2018 až srpen 2021)
Efektivně zveřejňovat a prezentovat hlavní analytické a metodické 
výstupy, dílčí analýzy, návrhy a metodická doporučení, komunikovat 
o nich s odbornou i laickou veřejností, diseminovat je relevantním 
cílovým skupinám pro praktické využití v poskytovaných službách.
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Klíčové aktivity



Cílové skupiny
  poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny 
a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování,

  zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné 
a zdravotní problematice,

  sociální pracovníci,
  pracovníci v sociálních službách,
  osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Indikátory
  1 podpůrný funkční IT systém pro sledování služeb,
  19 zveřejněných analytických a strategických dokumentů, včetně 
evaluačních,

  180 účastníků vzdělávání.

 Očekávané dopady na cílové skupiny
Pomoc při rozvoji kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách, pracovníků státní správy a samosprávy 
pověřených protidrogovou politikou, krajských a místních 
protidrogových koordinátorů, členů krajských protidrogových komisí, 
včetně pracovních a poradních orgánů a pracovníků obcí a veřejné 
správy.
Navržení konkrétních systémových nástrojů, které v praxi využijí 
poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodinu a děti 
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Výstupy projektu RAS
Hlavní výstupy
  analýza systémového a strukturního rámce integrované 
protidrogové politiky,
  komplexní návrh změny systémových opatření strukturního rámce 
integrované protidrogové politiky,
  návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů.

Ostatní výstupy
  Vstupní analýzy zaměřené na:

   mezinárodní a národní legislativní rámec protidrogové politiky 
strategických dokumentů,

   zajištění dostupnosti adiktologických služeb,

   srovnání zahraničních a tuzemských modelů zajištění kvality 
poskytovaných služeb,

   informační systémy sledující výkony a hodnotící adiktologické 
služby,

   komparativní analýzu nástrojů financování adiktologických služeb.
  Metodiky v oblastech:

   praktické aplikace podporující kvalitu služeb,

   zajištění dostupnosti služeb,

   použití sdíleného informačního systému,

   aplikace nástrojů financování adiktologických služeb,

   moderních metod sociální práce a síťování,

   dobré praxe protidrogové politiky a curricula vzdělávání 
protidrogových koordinátorů,

   podpory rozvoje kompetencí vybraných zaměstnanců veřejné 
správy,

   standardů certifikace odborné způsobilosti služeb.
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