
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 
PROTIDROGOVÉ POLITIKY  V  ROCE  2006 

 
 
(Osnova) 
 
Aktuální přehled  zpracujte za období 1.1.–31.12.2006. Součástí osnovy jsou základní 
statistická data o programu, jejichž přehled požadujeme; doplňte také jejich interpretaci. 
Požadované informace zpracujte, prosím, stručně a konkrétně (např. poskytované služby 
stačí vypsat heslovitě). 
 
1.   INFORMACE O PROJEKTU  

1.1 Název realizovaného projektu 
1.1 Číslo projektu (např. X-17-04) 
1.2 Adresa, telefon, e-mail, internetová stránka 
1.3 Vedoucí projektu 
1.4 Datum vzniku projektu 
1.5 Cílová skupina 
1.6 Základní poskytované služby (včetně tabulky 1 v příloze) 

 
 
2.   REALIZÁTOR PROJEKTU 

2.1 Název 
2.2 Statut  
2.3 Sídlo  
2.4 Registrace 
2.5 Statutární zástupce organizace 
2.6 Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky 

(Body 2.5  – 2.6  lze sloučit, pokud se jedná o totožné osoby.) 
 
 

3.   CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY 
(Vyplňte pro služby, které byly v rámci projektu poskytovány) 
 
Typ služby Certifikována 

ANO/NE 
Datum vystavení 

certifikátu 
 Datum ukončení 
platnosti certifikátu 

Detoxifikace    
Terénní programy    
Kontaktní a poradenské služby    
Ambulantní léčba    
Stacionární programy    
Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba    
Rezidenční léčba v terapeutických komunitách    
Ambulantní doléčovací programy    
Substituční léčba    
Primární prevence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Služby pro uživatele drog ve věznicích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4.   OBSAH A PRŮBĚH PROJEKTU (1.1. – 31.12. 2006) 

4.1 Vývoj aktivit realizovaných v rámci projektu, jejich obsah a případné změny 
v průběhu roku  

4.2  Vývoj a případné změny cílové populace 
 4.3 Tým – změny v personálním obsazení, vzdělávání, supervize, stáže (včetně 

tabulky 2 v příloze):  
 
5.    HODNOCENÍ A VÝSLEDKY 

5.1   Způsob hodnocení úspěšnosti projektu (jakým způsobem, v jakých intervalech 
a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita, kvantita) 

5.2   Statistika projektu (včetně tabulek 3 – 19 v příloze) a interpretace 
statistických údajů (zejména nárůst či pokles klientů a výkonů ve srovnání 
s rokem 2005) 

5.3   Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 
5.4 Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog (z hlediska 

dostupnosti a propojenosti sítě; s kým spolupracujete, kam referujete, kdo referuje 
k vám, zda hlásíte klienty do registru žádostí o léčbu hygienické služby, co v síti 
postrádáte atp.)  

5.5  Krátký komentář  k Přehledu o dotacích na realizaci programu  (tabulka 20 
v příloze)  připojte pod tabulku 20 v části E) přílohy Závěrečné zprávy o realizaci 
projektu za rok 2006. Tyto údaje  mají charakter  doplňujících ekonomických 
informací. 
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PŘÍLOHA 1            

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU ZA ROK 2006 
 

Tabulky 1, 2 a 20 jsou povinné pro všechny typy programů. Část A je povinná pro programy primární prevence. 
Část B je povinná pro nízkoprahové programy. Část C je povinná pro léčebné programy. Část D je povinná pro 
programy následné péče. Kombinuje-li jeden projekt více typů služeb, potom se vyplňují všechny příslušné části. 
Pro bližší definice služeb/výkonů viz publikace Seznam a definice výkonů drogových služeb  
(http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/metodika/seznam_a_definice_vykonu_drogovych_sluzeb), jejíž 
přílohou je také porovnání výkonů v Seznamu výkonů a v aktuálních přehledech/závěrečných zprávách o plnění 
projektů. 
 
Tabulka 1 - Projekt poskytoval služby v těchto oblastech (zaškrtněte) 
 ANO NE 
Primární prevence (včetně včasné intervence u rizikových skupin)     
Nízkoprahové (harm reduction) služby pro problémové uživatele drog   
Služby pro uživatele tanečních drog   
Ambulantní léčba   
Intenzivní ambulantní léčba (denní stacionáře, strukturovaný program)   
Rezidenční léčba (terapeutické komunity a ústavní léčba)   
Substituční léčba   
Následná péče (doléčování)   
Chráněné bydlení   
Chráněné dílny   
Programy pro uživatele drog ve věznicích   
Jiné - uveďte jaké   

 
Tabulka 2 - Personální a organizační zabezpečení projektu 

Obsah, náplň práce Kmenoví        
zaměstnanci 

Odbornost 

Počet osob Vzdělání Zastávaná 
funkce 

Úvazek 
Primární 
prevence
(úvazek)

Služby 
Harm 

reduction 
(úvazek) 

Léčba a 
resocial. 
(úvazek) 

Jiná 
činnost 

(úvazek/ 
jaká 

činnost)1)

Příklad: Speciální 
pedagog 

 
1 VŠ 

Terapeut, 
zástupce 

vedoucího
1,0 0,6 0,3 0 

0,1/ 
administr

ativa 
         
         
         
         

Celkem:  xxx Xxx      
Obsah, náplň práce Externí pracovníci 

Odbornost 
Počet osob Vzdělání Zastávaná 

funkce 
Počet 

hodin /rok
Primární 
prevence

(počet 
hodin/rok

Služby 
Harm 

reduction 
(počet 

hodin/rok) 

Léčba a 
resocial. 
(počet 

hodin/rok) 

Jiná 
činnost 
(hod/rok 

/jaká 
činnost)1

         
         
         
         
Celkem:  xxx Xxx      
 1) Např. administrativa, ekonom apod.
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A) VÝKAZ PROGRAMŮ SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE A INTERPRETACE 
ÚDAJŮ  

 
 
Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby 
neposkytujete,  ponechte políčko prázdné.   
 
Tabulka 3 - Programy poskytované v rámci školní docházky 

Typ školy1) Typ programu2) Počet škol Počet tříd Počet 
oslovených 

Počet vyučovacích. 
hodin (45 min) 

MŠ      
ZŠ      
SŠ a SOU      
VOŠ      
VŠ      
Celkem3) …     

 
1) Pokud bylo v jednom typu škol realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu uveďte 
zvlášť počet škol, počet tříd, počet oslovených a počet vyuč. hodin 
2) Vyberte z následujících možností. V tabulce uveďte číslo typu programu, pouze v případě bodu 8 „jiné“ vypište, 
o jaký typ aktivity se jedná 
1 – jednorázová přednáška/seminář  
2 - komponovaný pořad (jednorázový program, který kombinuje uměleckou formu - např. film, divadelní 
představení s drogovou tématikou s následnou diskusí s odborníky v oblasti prevence užívání drog. Tato forma 
předpokládá aktivní zapojení diváků) 
3 – zážitkové a interaktivní programy 
4 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v časovém období 1 roku 
5 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v časovém období 2 let 
6 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v průběhu 3 a více let 
7 - program včasné intervence 
8 - program založený na principu vrstevnického přístupu 
9 - jiné – uveďte jaké. 
 

3) Pokud v jedné konkrétní škole bylo realizováno více typů programů, potom údaj v řádku CELKEM je (může být) 
menší než prostý součet jednotlivých položek ve sloupcích “počet škol”, “počet oslovených”. 
 
Tabulka 4 - Programy primární prevence užívání drog pro děti a mládež mimo rámec školní 
docházky 

Cílová skupina 1) Typ programu 2) Krátký popis  Počet 
oslovených 

Počet vyuč. hodin 

     
     
     
     
     
Celkem … …  … 
 
1) Vyberte z následujících možností. 
Pokud bylo pro jednu cílovou skupinu realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu  
uveďte zvlášť počet oslovených a počet vyuč. hodin. 
Cílové skupiny:
1 – žáci ZŠ 
2 – studenti SŠ a SOU 
3 – studenti VOŠ a VŠ 
4 – jiná - uveďte jaká 
 
2)  Vyberte z následujících možností. V tabulce uveďte číslo typu programu, pouze v případě bodu 4 „jiná“ vypište, 
o jaký typ aktivity se jedná.  
1 – jednorázová přednáška/seminář (včetně videoprojekce) 
2 - program včasné intervence 
3 - program založený na principu vrstevnického přístupu 
4 - jiné – uveďte jaké.  
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Tabulka 5 - Aktivity prevence užívání drog se skupinami dospělých 

Skupina Typ programu1) Počet oslovených Počet vyuč. hodin 
Rodiče    
Pedagogové    
Policisté    
Jiná    
Jiná    
Jiná    
Celkem …   
 
1) Pokud bylo pro některou skupinu realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu 
uveďte zvlášť  počet oslovených a počet  vyuč. hodin. 
1 - jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce) 
2 - cyklus přednášek/seminářů 
3 - zážitkový program - rozvoj sociálních dovedností  
4 - jiné – uveďte jaké. 
 
Tabulka 6 - Programy včasné intervence 
Cílová skupina 
(rizikové skupiny)  

Typ programu 
(např. návykové 

látky …)  

Krátký popis  Počet klientů Počet hodin přímé 
práce s klienty 

     
     
     
     
     
Celkem … …  … 
 
Tabulka 7 - Jiné aktivity primární prevence užívání drog, vč. vzdělávacích programů v oblasti 
specifické primární prevence a ediční činnosti v oblasti primární prevence 
Cílová skupina Krátký popis programu Rozsah Počet oslovených 

    
    
    
    
    
Celkem    

 
 
Poznámky, komentáře: 
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B) VÝKAZ NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMŮ A INTERPRETACE ÚDAJŮ  
 
 
Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby 
neposkytujete,  ponechte políčko prázdné. 
 
Tabulka 8 – Terénní programy, kontaktní centra: počet  klientů a kontaktů  

Počet klientů – uživatelů drog 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb 
programu)   

  

- z toho mužů 
- z toho injekčních uživatelů drog 
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní drogou pervitin 
- z toho se základní drogou kokain/crack 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 
- z toho se základní drogou extáze 
- z toho se základní drogou těkavé látky 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně  
- z toho se základní látkou Subutex legálně  
- z toho se základní látkou metadon nelegálně  
- z toho se základní látkou metadon legálně  
Průměrný věk klienta1)

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu2)

        
1) Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé 
osoby). 
2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
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Tabulka 9 – Terénní programy, kontaktní centra: služby/výkony 

?Používáte systém evidence klientů a služeb FreeBaseٱ ٱ Ano   Ne 
  

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily

Počet výkonů1)  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

Kontakt s uživateli drog   Počet  kontaktů
- z toho prvních kontaktů   Počet  kontaktů

Počet výměn2)Výměnný program   
 - vydané injekční jehly xxxxxx  Počet
Hygienický servis   Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis   Počet
Zdravotní ošetření   Počet ošetření
Individuální poradenství   Počet sezení/délka trvání 

jednoho sezení
Skupinové poradenství   Počet skupin/

délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence   Počet intervencí
Reference do K-center   Počet referencí 
Reference do léčby   Počet referencí
Reference do programů 
substituce 

  Počet referencí

Asistenční služba   Počet intervencí
Testy HIV   Počet provedených testů
Testy HCV   Počet provedených testů
Testy HBV   Počet provedených testů
Těhotenské testy   Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog   Počet provedených testů
Intervence po telefonu, internetu  xxxxxx  Počet intervencí
První pomoc   Počet intervencí
Jiné (podle potřeby uveďte další 
typy služeb) 

  

  
1) tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin 

atd.)    
2) Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 
 
Tabulka 10 – Terénní preventivní programy a programy harm reduction určené uživatelům 
„tanečních drog“ na tanečních akcích: počet kontaktů a služeb/výkonů1) 

Počet kontaktů   
- z toho mužů 
- z toho se zkušeností s extází 
- z toho se zkušeností s heroinem 
- z toho se zkušeností s pervitinem  
- z toho se zkušeností s kanabinoidy 
- z toho se zkušeností s kokainem/crackem 
- z toho se zkušeností s halucinogeny  
- z toho pravidelných uživatelů extáze (více než 3x za měsíc) 
- z toho pravidelných uživatelů konopí (více než 3x za měsíc) 
Průměrný věk kontaktovaných 
Počet provedených kvalitativních testů tablet 
Počet poradenských intervencí uživatelům tanečních drog 
 
1) Čísla z této tabulky nezahrnujte do tabulek 8 a 9. 
 
 
 
Poznámky, komentáře: 
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C) VÝKAZ PROGRAMŮ LÉČBY A INTERPRETACE ÚDAJŮ  
 
 
Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby 
neposkytujete, ponechte políčko prázdné,   
 
Tabulka 11 - Ambulantní léčba: počet  klientů a kontaktů  
(V této tabulce neuvádějte klienty intenzivní ambulantní léčby – např. stacionář, strukturovaný program – pro ně je 
určena pouze tabulka číslo 12) 

Počet klientů - uživatelů drog 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb 
programu)    

- z toho prvních kontaktů 
- z toho mužů 
- z toho injekčních uživatelů drog 
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní drogou pervitin 
- z toho se základní drogou kokain/crack 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 
- z toho se základní drogou extáze 
- z toho se základní drogou těkavé látky 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně  
- z toho se základní látkou Subutex legálně  
- z toho se základní látkou metadon nelegálně  
- z toho se základní látkou metadon legálně  
Průměrný věk klienta 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou v daném období služeb 
programu2)

1) Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem 
telefonického hovoru není kontakt. 
2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
 
Tabulka 12 – Intenzivní ambulantní léčba (denní stacionáře, strukturovaný program): počet 
klientů 

Kapacita programu1)

Délka programu (v týdnech)2)   
Počet “klientodnů” (ve dnech)3)

Průměrná délka programu 1 klienta4) (ve dnech) 

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili 
- z toho prvních kontaktů 
- z toho mužů  
- z toho injekčních uživatelů drog  
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní drogou pervitin 
- z toho se základní drogou kokain/crack 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 
- z toho se základní drogou extáze 
- z toho se základní drogou těkavé látky 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně  
- z toho se základní látkou Subutex legálně  
- z toho se základní látkou metadon nelegálně  
- z toho se základní látkou metadon legálně  
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně  
Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni 
Průměrný věk klienta 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu5)
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1) Pro kolik klientů současně je program určen, počet míst v zařízení/programu. 
2) Jak dlouho trvá jeden běh programu.  
3) Součet všech dnů, které všichni klienti v daném období strávili v intenzívním/strukturovaném programu. 
4) Sečtěte délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů 
(ve dnech).  
5) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
 
Tabulka 13 – Rezidenční léčba (terapeutické komunity, pobytové programy,ústavní léčba): 
počet  klientů 

Kapacita programu1)

Délka programu/ léčby2) (v týdnech) 
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili   
- z toho prvních kontaktů 
- z toho mužů 
- z toho injekčních uživatelů drog 
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní drogou pervitin 
- z toho se základní drogou kokain/crack 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 
- z toho se základní drogou extáze 
- z toho se základní drogou těkavé látky 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně  
- z toho se základní látkou Subutex legálně  
- z toho se základní látkou metadon nelegálně  
- z toho se základní látkou metadon legálně  
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 
Počet všech klientů, kteří program ukončili předčasně 
Počet všech klientů, kteří program ukončili předčasně – po uplynutí 
2 týdnů léčby 
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně – po uplynutí 2/3 
léčby 
Průměrný věk klienta 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu3)

Počet “lůžkodnů”4)

Průměrná délka léčby 1 klienta5) (ve dnech) 

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta6) (ve dnech) 

 

1) Pro kolik klientů současně je program maximálně určen. 
2) Jak dlouho léčba trvá. 
3) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
4) Součet všech dnů, které všichni klienti v daném období strávili v komunitě. 
5) Sečtěte délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů, 
kteří ukončili (úspěšně i předčasně) léčbu (ve dnech). 
6) Sečtěte délky léčby u všech klientů, kteří úspěšně ukončili léčbu a vydělte počtem těchto klientů, . 
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Tabulka 14 - Ambulantní léčba, rezidenční péče: počet a druh výkonů *) 

Služba Počet osob, které danou 
službu využily 

Počet výkonů (v jednotkách uvedených 
v pravém sloupci) 

Skupinová terapie, 
poradenství 

  Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny

Pracovní terapie   Počet bloků/délka trvání 
jednoho bloku

Sociální práce   Počet intervencí
Individuální terapie, 
poradenství  

  Počet sezení/délka trvání 
jednoho sezení

Rodinná terapie, 
poradenství 

  Počet sezení/délka trvání 
jednoho sezení

Rodičovská skupina   Počet skupin/délka trvání 
jedné skupiny

Krizová intervence   Počet intervencí
Intervence po telefonu, 
internetu 

xxxxxx  Počet intervencí

Asistenční služba /doprovod   Počet intervencí 
Testy HIV     Počet provedených testů
Testy HCV   Počet provedených testů
Testy HBV   Počet provedených testů
Těhotenské testy   Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog   Počet provedených testů
Chráněné bydlení  xxxxxx Xxxxxx 
Chráněné dílny  xxxxxx Xxxxxx 
Jiné (podle potřeby uveďte 
další typy služeb) 

  

*) Tabulka č. 14 se vyplňuje za každý typ služby zvlášť, pokud zařízení poskytuje oba typy služby. Pokud 
vyplňujete tabulku č. 14 za oba typy služby, překopírujte si tabulku č. 14.  Poté tabulku pro Ambulantní léčbu 
označte jako 14a), tabulku pro rezidenční léčbu označte  jako 14b). 
 
Tabulka 15 – Substituční léčba: počet klientů   

Kapacita programu1)

Průměrná délka programu 1 klienta2)

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili 
- z toho substituovaní buprenorfinem 
- z toho substituovaní metadonem 
- z toho prvních kontaktů  
- z toho mužů 
- z toho injekčních uživatelů drog 
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně 
- z toho se základní látkou metadon nelegálně 
- z toho se základní drogou jiné opiáty (např. braun) 
Počet klientů, kteří program ukončili  
- z toho byli vyloučeni  
Průměrný věk klienta 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu3)

1) Pro kolik klientů současně je program určen, počet míst v zařízení/programu. 
2) Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem 
těchto klientů.  
3) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
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Tabulka 16 – Substituční léčba: počet a druh výkonů    

 
Služba 

Počet osob, které 
využily danou službu 

Počet výkonů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

Skupinová terapie, 
poradenství 

  Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny

Pracovní terapie   Počet bloků/délka trvání 
jednoho bloku

Sociální práce   Počet intervencí
Individuální terapie, 
poradenství  

  Počet sezení/délka trvání 
jednoho sezení

Rodinná terapie, 
poradenství 

  Počet sezení/délka trvání 
jednoho sezení 

Rodičovská skupina   Počet skupin/délka trvání jedné 
skupiny

Krizová intervence   Počet intervencí
Intervence po telefonu, 
internetu 

xxxxxx  Počet intervencí

Asistenční služba /doprovod   Počet intervencí 
Testy HIV   Počet provedených testů
Testy HCV   Počet provedených testů
Testy HBV   Počet provedených testů
Těhotenské testy   Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog   Počet provedených testů
Jiné (podle potřeby uveďte 
další typy služeb) 

  

 
 
Poznámky, komentáře: 
 
 
 
 

Závěrečná zpráva za rok 2006                                                11/14                         Sekretariát 
  Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky  



 

 
D)   VÝKAZ PROGRAMŮ NÁSLEDNÉ PÉČE (DOLÉČOVÁNÍ) 

 A  INTERPRETACE ÚDAJŮ    
 
 
Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby 
neposkytujete,  nechte políčko prázdné.  
 
Tabulka 17 – Intenzivní následná péče (strukturovaný program): počet klientů 

Kapacita programu1)

Délka programu (v týdnech)2)   
Počet “klientodnů” (ve dnech)3)

Průměrná délka programu 1 klienta4)

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili 
- z toho prvních kontaktů  
- z toho mužů 0
- z toho injekčních uživatelů drog 
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní drogou pervitin 
- z toho se základní drogou kokain/crack 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 
- z toho se základní drogou extáze 
- z toho se základní drogou těkavé látky 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně  
- z toho se základní látkou Subutex legálně  
- z toho se základní látkou metadon nelegálně  
- z toho se základní látkou metadon legálně  
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili  
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně  
Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni 
Průměrný věk klienta 
Kapacita chráněného bydlení5)  
Počet lůžkodnů v chráněném bydlení6)  
Kapacita programu chráněného zaměstnávání 
Počet klientů v programu chráněného zaměstnávání 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu7)

 
1) Pro kolik klientů současně je program určen, počet míst v zařízení/programu. 
2) Jak dlouho trvá program pro jednoho klienta. 
3) Součet všech dnů, kteří všichni klienti v daném roce strávili v intenzivním/strukturovaném programu. 
4) Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem 
těchto klientů.  
5) Počet ubytovacích míst. 
6) Součet všech dnů, které všichni klienti strávili v daném roce v chráněném bydlení. 
7) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
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Tabulka 18 - Ambulantní následná péče: počet  klientů a kontaktů1)  
Počet klientů - uživatelů drog 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb 
programu)    

- z toho prvních kontaktů 
- z toho mužů 
- z toho injekčních uživatelů drog 
- z toho se základní drogou heroin 
- z toho se základní drogou pervitin 
- z toho se základní drogou kokain/crack 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 
- z toho se základní drogou extáze 
- z toho se základní drogou těkavé látky 
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně  
- z toho se základní látkou Subutex legálně  
- z toho se základní látkou metadon nelegálně  
- z toho se základní látkou metadon legálně  
Průměrný věk klienta 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu2)   

1) Do tabulky nevyplňujte klienty strukturovaného programu, pro ty je určena tabulka  17. 
2)  Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
 

Tabulka 19 - Následná péče (doléčování): počet a druh výkonů  
 

Služba 

Počet osob, které 
danou službu 

využily 

Počet výkonů 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

Skupinová terapie, 
poradenství  

  Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny

Pracovní terapie   Počet bloků/délka trvání 
jednoho bloku

Sociální práce   Počet intervencí
Individuální terapie, poradenství    Počet sezení/délka trvání 

jednoho sezení
Rodinná terapie, poradenství   Počet sezení/délka trvání 

jednoho sezení
Rodičovská skupina   Počet skupin/délka trvání 

jedné skupiny
Krizová intervence   Počet intervencí
Intervence po telefonu, internetu  xxxxxx  Počet intervencí
Asistenční služba /doprovod   Počet intervencí 
Testy HIV   Počet provedených testů
Testy HCV   Počet provedených testů
Testy HBV   Počet provedených testů
Těhotenské testy   Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog   Počet provedených testů
Chráněné bydlení  xxxxxx Xxxxxx 
Chráněné dílny  xxxxxx Xxxxxx 
Jiné (podle potřeby uveďte další 
typy služeb) 

  

 
Poznámky, komentáře: 
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E)            PŘEHLED O DOTACÍCH NA REALIZACI PROGRAMU  

 
 
Poznámka – tabulka 20 slouží k doplnění informací o finančních prostředcích na projekt z jiných zdrojů 
než od RVKPP, které jste získali k 31.12.2006. Nevyplňujte proto do tabulky údaje o dotaci od RVKPP.  
 
 Tabulka 20 – přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu/programu 
Organizace, která poskytla dotaci 
nebo příspěvek1)

Částka (Kč)  Účel, na nějž byla 
dotace poskytnuta 

Datum podpisu smlouvy nebo 
číslo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

    
    
    
    
    
    
    
Celkem     
 
1) vypište jednotlivá ministerstva popř. další státní orgány, kraje, obce, organizace ze zahraniční, ostatní subjekty  
apod. 
 
 

 
 
 

F)            PROHLÁŠENÍ  PŘÍJEMCE  DOTACE 
 
 
 
Organizace: 
 
 
Org. forma: 
 
 
 
vede  od 1.1.2006 podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a účetních standardů platných pro výše 
uvedený typ účetní jednotky. 
 
 
 
V Praze dne …………… 
 
 
 
Za organizaci: 
 
Statutární zástupce: 
 
Jméno: 
Příjmení: 
Funkce:  
 
 
Podpis      …………………………. 
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