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Provazba cílů a výstupů projektu RAS s monitorovacími indikátory 

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového integrovaného systému 

kvalitních a dostupných služeb postaveného na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a stabilním systému 

financování. 

 

4 obecné cíle v projektu: 

 C1 – Předložit konkrétní systémová a koordinační opatření k odstranění nedostatků jednotlivých prvků systému protidrogové politiky 

 C2 – Přispět ke zvýšení dostupnosti a kvality adiktologických služeb, stabilizace a standardizace sítě těchto služeb 

 C3 – Zvýšit úroveň kompetencí místních a krajských koordinátorů a dalších úředníků pohybujících se v oblasti protidrogové politiky 

 C4 – Rozšířit spektrum využívaných metod a přístupů sociální práce mezi pracovníky v přímé práci s klienty adiktologických služeb 

Pozn. cílem projektu jsou návrhy jednotlivých KpA ; implementace v pravém slova smyslu nebyla cílem projektu; k implementaci na poměrně malém vzorku organizací 

poskytujících adiktologické služby došlo v KpA 3.1- implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe služeb; KA2 - k pilotáži návrhů v KpA 2.1, 2.2, 2.3; k realizaci 

vzdělávacího kurzu na základě VP v KpA 3.1, 3.2,3.3.   

 

Počet monitorovacích indikátorů: 19 
 

Název klíčové aktivity 1: Analýza současného systémového rámce adiktologických služeb a jeho vlivu na formování praxe 
 

Komplexní analýzy zaměřené na konkrétní vliv a dopad jednotlivých prvků systémového rámce protidrogové politiky nebyly v ČR dosud nikdy zpracovány. Jsou nezbytnou 

podmínkou pro to, aby všechny nástroje vytvořené v dalších KA tyto vlivy a dopady reflektovaly a vycházely z nich. Sekundárním důvodem je identifikace překryvů, bílých míst 

a případných rozporů mezi jednotlivými prvky tohoto systémového rámce - čili mezi politikami, strategiemi a opatřeními jednotlivých ministerstev - což je nezbytný 

předpoklad pro následnou tvorbu komplexního návrhu nového systémového rámce, který musí tato slabá místa řešit (KA 4). Zaměření: na popis a hodnocení dopadů a vlivu 

klíčových mezinárodních a národních právních norem – smluv a zákonů – které přímo ovlivňují témata řešená projektem, zejména systémové nástroje obsažené v KA 2.1, 2.2, 

2.3 a 2.4 a následně se promítají ve výstupech KA3 a KA4.  
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č. KpA Název monitorovacího indikátoru 
Provazba na 4 obecné 

cíle 

1. 1 

vstupní analýza "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" 

C1-C4 

2. 1 hlavní (interní) analýza "Analýza systémového rámce integrované protidrogové politiky" C1-C4 

 

 

Název klíčové aktivity 2: Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb C 2  
Adiktologické služby se pohybují na pomezí zejména oblasti sociální a zdravotní. V praktické realizaci jsou to tedy často služby zdravotní nebo sociální nebo zdravotní 

a sociální zároveň, případně služby edukativní. Jako takové jsou vázány mnohdy rozdílnými povinnostmi a závazky, které vyplývají z rozdílných zákonů a podzákonných 

norem, a směřování jejich vývoje je ovlivňováno různorodými strategickými materiály, z nichž každý sleduje své vlastní ideové koncepty a cíle – např. ochrana 

veřejného zdraví na jedné straně a sociální začleňování na straně druhé. Možným způsobem, jak tyto identifikované nedostatky reflektovat a minimalizovat, je vytvořit 

návrh sady nových systémových nástrojů, které by měly v maximální možné míře splňovat tato kritéria - vychází z aktuálního stavu poznání v daných oblastech, jsou 

kompatibilní a harmonizovány s již existujícími obdobnými nástroji v oblasti zdravotní a sociální a zároveň odpovídají aktuální šíři integrované protidrogové politiky. 

Do této základní sady nových či inovovaných nástrojů projekt řadí systém/nástroj zajištění dostupnosti adiktologických služeb, zajištění a ověřování kvality 

adiktologických služeb, sdílený informační systém sledování výkaznictví adiktologických služeb a financování adiktologických služeb, které jsou následně rozpracovány 

v jednotlivých podaktivitách KA 2. 

 

 

KpA 2.1 Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění dostupnosti služeb 

Adiktologické služby jsou poskytovány především v síti sociálních a zdravotních služeb, které vycházejí z rozdílných přístupů a metod tvorby sítě služeb nebo definice 

jejich dostupnosti. Zajištění dostupnosti a stanovení typologie v adiktologických službách je jedním z mnoha prvků jednotlivých klíčových aktivit, které se vzájemně 

prolínají a navazují na sebe. Na Analýzu KpA 2.1 navazuje vytvoření návrhu nástroje zajištění dostupnosti služeb a metodika k praktické realizaci. MI jsou východiskem 

k navázání a tvorbě obsahu dalších KpA. 
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KpA 2.2  Výběr nového popř. úprava stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality 

Poskytovatelé adiktologických služeb jsou tak mnohdy vázáni dvěma a více rozdílnými způsoby hodnocení kvality poskytování péče, mnohdy do značné míry 

nekompatibilních. Významným faktorem, který přispěje ke zvýšení kvality služeb, je podpora zajištění jejich kvality na úrovni poskytovatelů, v rámci vlastních interních 

postupů a autonomních procesů. Na základě provedené revize standardů jsou vytvořeny nové standardy, navazují na výstup KpA 2.1 a jde o kompatibilitu kompletní 

sady standardů se standardy dalších systémů hodnocení kvality (systém kvality ve zdravotnictví, inspekce sociálních služeb, minimálně v podobě 

převodníku/překladače jednotlivých standardů). Návrh sady standardů a systému jejich revize a rozvoje, příprava metodiky rozvoje kvality ve službách a systémového 

uchopení nástroje ověřování kvality následně souvisí s tvorbou návrhu postupu zavádění do současné praxe, zejména ve vztahu k dosavadnímu certifikačnímu řízení. 

Součástí je také „Příručka pro hodnotitele kvality“ jako metodický materiál, popisující postup, jednotlivé kroky a praktickou realizaci ověřování kvality ze strany 

hodnotitelů za účelem sjednocení postupů a standardizace hodnocení. 

Všechny MI i výstupy KpA 2.2 se prolínají všemi KpA nebo případně jsou využity jednotlivé části v jednotlivých výstupech KpA v rámci logické provázanosti celého 

projektu. 

 

KpA 2.3  Tvorba návrhu sdíleného informačního systému 

V současné době existuje řada vzájemně nezávislých informačních systémů, které sbírají, sledují a hodnotí data o adiktologických službách a to jak na úrovni 

jednotlivých gesčních resortů, tak na úrovni samotných poskytovatelů. Cílem je zpracování analýzy informačních systémů, návrhu sdíleného informačního systému 

RVKPP a Metodiky/manuálu k použití sdíleného informačního systému. 

 

KpA 2.4  Výběr nového nástroje financování adiktologických služeb, osvojení a ověření 

Financování většiny adiktologických služeb je svým charakterem vícezdrojové. Jednotlivé zdroje využívají různé nástroje a procesy financování s různými a často 

protichůdnými požadavky a podmínkami. Významnou součástí KpA je výběr nástroje financování adiktologických služeb - interní definování nejvhodnější vlastností a 

podmínek, tj. bude vytvořena ucelená sada odborných kritérií, která budou brát v potaz propojitelnost s vybraným nástrojem zajištění dostupnosti (např. použitelnost 

při financování z více úrovní veřejné správy, popř. kompatibilita s rozdílnými regionálními systémy, transparentnost, efektivita, malá administrativní náročnost, 

schopnost rychle reagovat na měnící se efektivitu a potřebnost služeb, snadná implementace do prostředí ČR, schopnost pracovat s doplňkovými zdroji, respekt k 

principu subsidiarity). Na základě kritérií, výsledků komparativní analýzy, připomínek z odborného workshopu a poznatků ze ZSC jde o výběr vhodného nástroje 

financování adiktologických služeb v ČR, který bude následně rozpracován a upraven tak, aby vyhovoval specifikům prostředí ČR včetně návrhu jeho ukotvení v rámci 

veřejné správy a strukturního rámce integrované protidrogové politiky. 
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č. KpA Název monitorovacího indikátoru 
Provazba na obecné 

cíle 

3. 2.1 Analýza současných systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice C2 

4. 2.1 Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci C2, C1 

5. 2.2 
Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v 

prostředí ČR 
C2 

6. 2.2 Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách C2 

7. 2.2 Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb C2, C1 

8. 2.2 Příručka pro hodnotitele kvality v adiktologických službách C2 

9. 2.3 Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách C2 

10. 2.3 
Metodika/manuál k použití programového základu sdíleného informačního systému a metodiky nového systému 

výkaznictví v adiktologických službách 
C2 

11. 2.4 Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb C2 

12. 2.4 Návrh nástroje financování adiktologických služeb v České republice včetně Metodiky k aplikaci nástroje do praxe C2, C1 
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Klíčová aktivita 3: Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy C1-C4 
 

KpA 3.1  Výběr a ověření moderních metod sociální práce 

Zpracování metodiky moderních metod sociální práce a síťování 1. část VZ nadlimitní a implementace metodiky - 4. část VZ nadlimitní. 

KpA 3.2 Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě 

Tvorba vzdělávacích materiálů a návrhu systému vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Ověření nového systému vzdělávání 

krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob. VZ nadlimitní, část 3. 

 

KpA 3.3  Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí 

Tvorba návrhu optimálního modelu podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací směrem k zaměstnancům veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do 

styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči, ale zpravidla nejsou připraveni adekvátně intervenovat směrem ke snížení rizik spojených 

s návykovým chováním a zprostředkovat jim kontakt či doporučení na intenzivní odbornou pomoc. VZ nadlimitní, část 2. 

 

č. KpA Název monitorovacího indikátoru 
Provazba na obecné 

cíle 

13. 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 
C4 

14. 3.2 Vzdělávací curriculuum v oblasti koordinace protidrogové politiky na místní úrovni C3 

15. 3.2 Metodické materiály včetně např. příkladů dobré praxe protidrogové politiky na místní úrovni C3 

16. 3.2 návrh „Systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob“ C3, C1 

17. 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“ 

C3 
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Klíčová aktivita 4: Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace 
 

Důvody pro zařazení této klíčové aktivity jsou takřka totožné s odůvodněním KA1 a mají stejná základní východiska – komplikovaný strukturní rámec a rozšíření pole záběru 

nyní integrované protidrogové politiky. Na rozdíl od analyticky orientované KA1 se KA4 zaměřuje na syntézu - zpracování závěrů analytických práci, vyvození závěru 

ze zjištěných nedostatků metodologického rámce, zapracování parciálních výstupů jednotlivých aktivit do širšího celku s ohledem na nově definovanou podobu integrované 

protidrogové politiky. Její změna vyžaduje zřetelné vymezení se vůči či propojení se systémem sociálních služeb a zdravotní péče, stejně jako vyžaduje změny na úrovni 

jednotlivých systémů zabezpečujících kvalitu, dostupnost, financování, institucionální uspořádání koordinačních mechanismů. Syntetické práce KA4 jsou dále odůvodněny 

nutností skutečně reflektovat nejen dosavadní kritiku strukturního rámce, ale také identifikovaná slabá místa a nedostatky. 

 

KpA 4.1 Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb 

 

 

č. KpA Název výstupu 
Provazba na obecné 

cíle 

18. 4.1 Komplexní návrh změny systémových opatření strukturního rámce integrované protidrogové politiky C1 

19. 4.1 Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů integrované protidrogové politiky C1 

 

 

Počet výstupů: 7 

 

č. KpA Název výstupu 
Provazba na obecné 

cíle 

1. 2.1 
zpráva – „Zajištění dostupnosti pomáhajících služeb v České republice – zakotvení praxe v relevantních normách a 

strategiích 
C2 
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2. 2.2 Návrh systémového ukotvení nástroje ověření kvality C1, C2 

3. 2.3 „Návrh softwarového řešení informačního systému“ C2 

4. 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 
C4 

5. 3.1 Návrh organizačního a finančního zajištění vzdělávání pracovníků adiktologických služeb v oblasti sociální práce C1 

6. 3.2 
návrh Způsobu organizačního a finančního zajištění kontinuálního vzdělávání krajských a místních protidrogových 

koordinátorů a dalších klíčových osob a pravidelných aktualizací obsahu vzdělávání 
C1 

7. 3.3 
návrh Organizačního a finančního zajištění podpory kompetencí zaměstnanců přicházejících do styku s problémovými 

uživateli návykových látek nebo patologickými hráči 
C1 

 

Počet účastníků vzdělávání: 180 (MI) 

 

klíčová aktivita Název indikátoru počet  plnění 

  Celkový počet účastníků  180 splněno 

KA 03 – 3.1 Účastníci vzdělávání (2018 až 2019 – 30 osob) 30 splněno 

KA 03 – 3.3 Účastníci vzdělávání (2018 - 2019 – celkem 100 účastníků) 50 splněno 

KA 03 – 3.2 Účastníci systému podpory kompetencí (nejméně 50 účastníků) 100 splněno 

 

Pozn. Účastníci vzdělávání: 180 

KpA 3.1     účastníci vzdělávání (30 osob) 

KpA 3.2    účastníci vzdělávání (50 účastníků) 

KpA 3.3    účastníci systému podpory kompetencí (nejméně 100 účastníků) 
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Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb: 1 
Komentář: Podstatná změna (podstatná změna, č. žádosti 12 - investice x neinvestice - změna rozpočtu č. 5) 

 

č. KpA Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb 
Provazba na obecné 

cíle 

1. 2.3 
Návrh sdíleného informačního systému o strukturních charakteristikách, dostupnosti a výkonnosti sítě adiktologických  

služeb a jeho propojení s ostatními informačními systémy 
C2 

 

Aktualizace: 11. 08. 2021 


