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Monitorovací indikátory a výstupy projektu RAS 
 

1. Počet monitorovacích indikátorů: 19 

KA / KpA Monitorovací indikátory (MI) 

1 
vstupní "Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních 

strategických dokumentů ovlivňujících podobu protidrogové politiky a kvalitu, dostupnost a financování služeb" 

1 hlavní (výstupní) "Analýza systémového a strukturního rámce integrované protidrogové politiky" 

2.1 Analýza současných systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice 

2.1 Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci 

2.2 Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR 

2.2 Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách 

2.2 Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb 

2.2 Příručka pro hodnotitele kvality v adiktologických službách 
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2.3 Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách 

2.3 
Metodika/manuál k použití programového základu sdíleného informačního systému a metodiky nového systému výkaznictví 

v adiktologických službách 

2.4 Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb 

2.4 Návrh nástroje financování adiktologických služeb v České republice včetně Metodiky k aplikaci nástroje do praxe 

3.1 
metodika „Moderní metody sociální práce zaměřené na specifické cílové skupiny v oblasti závislostí a na vzájemnou návaznost a 

propojenost služeb“ včetně postupů její implementace a vzdělávacího kursu 

3.2 Vzdělávací curriculuum v oblasti koordinace protidrogové politiky na místní úrovni 

3.2 Metodické materiály včetně např. příkladů dobré praxe protidrogové politiky na místní úrovni 

3.2 návrh Systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob 

3.3 
metodika „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“ 

4.1 
Komplexní návrh změny systémových opatření strukturního rámce integrované protidrogové politiky (včetně souvisejícího 

harmonogramu legislativních a implementačních postupů) 

4.1 Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů integrované protidrogové politiky 
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2. Počet účastníků vzdělávání: 180 (MI) 

KpA Název monitorovacího indikátoru počet 

 

Celkový počet účastníků vzdělávání 180 

3.1 vyškolení účastníci vzdělávání 30 

3.2 vyškolení účastníci vzdělávání 50 

3.3 vyškolení účastníci systému podpory kompetencí 100 

 

3. Počet výstupů: 7 

KpA Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb 

2.1 Zpráva – „Zajištění dostupnosti pomáhajících služeb v České republice – zakotvení praxe v relevantních normách a strategiích“ 

2.2 Návrh systémového ukotvení nástroje ověření kvality 

2.3 Návrh softwarového řešení informačního systému 



              
 

„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ 

registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 

3.1 
Hodnotící zpráva z Implementace/pilotní ověření moderních metod sociální práce zaměřených na specifické cílové skupiny v oblasti 

závislostí a na vzájemnou návaznost a propojenost služeb do praxe služeb včetně vzdělávání. 

3.1 Návrh organizačního a finančního zajištění vzdělávání pracovníků adiktologických služeb v oblasti sociální práce 

3.2 
návrh Způsobu organizačního a finančního zajištění kontinuálního vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a 

dalších klíčových osob a pravidelných aktualizací obsahu vzdělávání 

3.3 
návrh Organizačního a finančního zajištění podpory kompetencí zaměstnanců přicházejících do styku s problémovými uživateli 

návykových látek nebo patologickými hráči 

 

4. Počet funkčních podpůrných IT systémů: 1 

KpA Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb 

2.3 
Návrh sdíleného informačního systému o strukturních charakteristikách, dostupnosti a výkonnosti sítě adiktologických  služeb a 

jeho propojení s ostatními informačními systémy 

 

 


