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Cílená diseminace výstupů projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci 

integrované protidrogové politiky 

TISK KA/KpA název monitorovacího indikátoru/výstupu 

1. TISK 2.1 
Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho 

praktické realizaci 

2. TISK 2.2 Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách 

3. TISK 3.1 
Moderní metody sociální práce zaměřené na specifické cílové skupiny v oblasti 

závislostí a na vzájemnou návaznost a propojenost služeb 

4. TISK 3.2 
Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších 

klíčových osob 

5. TISK 3.3 

Podpora kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do 

styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči – 

výběr metod a jejich ověření, tvorba metodiky podpory ze strany veřejné správy 

 

PDF KA/KpA název monitorovacího indikátoru/výstupu 

1. PDF 2.1 
Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho 

praktické realizaci 

2. PDF 2.1 
Zajištění dostupnosti pomáhajících služeb v České republice – zakotvení praxe 

v relevantních normách a strategiích 

3. PDF 2.2 Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách 

4. PDF 2.2 Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb 

5. PDF 2.3 Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb 

6. PDF 2.3 
Metodika/manuál k použití programového základu sdíleného informačního 

systému a metodiky nového systému výkaznictví v adiktologických službách 

7. PDF 2.4 Návrh nástroje financování adiktologických služeb v České republice 
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8. PDF 2.4 Metodika praktické aplikace nástroje financování adiktologických služeb 

9. PDF 3.1 
Moderní metody sociální práce zaměřené na specifické cílové skupiny v oblasti 

závislostí a na vzájemnou návaznost a propojenost služeb 

10. PDF 3.2 
Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších 

klíčových osob 

11. PDF 3.3 

Podpora rozvoje kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří pravidelně 

přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo 

patologickými hráči – výběr metod a jejich ověření, tvorba metodiky podpory ze 

strany veřejné správy 

12. PDF 4.1 
Komplexní návrh změny systémových opatření strukturního rámce integrované 

protidrogové politiky 

13. PDF 4.1 
Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů integrované 

protidrogové politiky 

 


