
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na programy protidrogové 
politiky RVKPP v roce 2007 – textová část  

 
 
 
 
 

Evidenční číslo projektu:1

 
 
 

(ve formátu např. A-99-04) 
 
 
 
Název projektu2 (uveďte přesný název projektu) : 
 
 
 
 
 
Oblast protidrogové politiky (zaškrtněte příslušnou charakteristiku projektu) : 
 
1.Primární prevedence 

□ Specifická, dlouhodobá primární prevence 
 

2.Snižování rizik (pouze pro certifikované služby dle standardů RVKPP) 
□  Kontaktní a poradenské služby 
□  Terénní programy 
 

3.Léčba a následná péče (pouze pro certifikované služby dle standardů RVKPP) 
□  Ambulantní léčba 
□  Substituční léčba 
□  Stacionární programy 
□  Rezidenční péče v terapeutických komunitách 
□  Ambulantní doléčovací programy 
 

4.Rozvoj služeb 
□  Inovativní, pilotní projekty služeb 
□  Projekty služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě 
□  Projekty předjednané v sekretariátu RVKPP a odpovídající uvedeným programům  

protidrogové politiky a prioritám kraje 
□  Projekty zaměřené na prevenci a snižování rizik rekreačního užívání drog, včetně 

tanečních 
□  Projekty zaměřené na prevenci a redukci užívání u intenzivních uživatelů konopných 

drog 
 

5.Mezinárodní spolupráce 
□  Mezinárodní projekty (podpora pouze v rámci spolufinancování projektu v rámci EU 

i mimo EU, kterého se účastní nejméně 3 subjekty z různých zemí) 
 

6.Informace, výzkum a hodnocení 
□  Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb 
□  Projekty zaměřené na poskytování odborných informací uživatelům služeb, odborné 

a široké veřejnosti 
 
 

_______________ 
   1 V případě, že se jedná o projekt, na který nebyla v předchozím roce poskytnuta neinvestiční dotace, pole nevyplňujte. 
V případě, že předkládáte projekt, na který byla poskytnuta v předchozím roce neinvestiční dotace, uveďte evidenční číslo 
projektu přidělené sekretariátem RVKPP v předchozím roce. Pokud došlo u žadatele ke sloučení několika projektů a na 
předkládaný projekt bylo v minulém roce vydáno více Rozhodnutí, doplňte  rovněž čísla všech vydaných  Rozhodnutí. 
    2  V případě, že předkládáte projekt, na který byla v předchozím roxce poskytnuta neinvestiční dotace a obsah projektu se 
nemění, uveďte stejný název projektu jako v roce předchozím 



 

3 Díl 4 až Díl 8 jsou v souboru Žádost o dotaci na rok 2007 – tabulková část 
 

sekretariát  RVKPP 2007   

 
 
 
 
 
Části formuláře : 
 
 

A. Obecná část - základní informace o žadateli a souhrnná informace o projektu standardizovaná 
podle usnesení vlády ČR (dále jen „UV“) č.114 ze dne 7.2.2001 (Zásady pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím), ve znění UV č.586/2004 ze dne 9.6.2004, ve 
znění UV č.745/2005 ze dne 15.6.2005 a UV č.690/2006 ze dne 7.6.2006 a podle UV č.700/2005 ze dne 
8.6.2005 (Pravidla pro vynakládání finančních prostředků stát.rozpočtu na protidrogovou politiku). 

 
 

B.  Specifická část - souhrnná informace o poskytovaných službách  

Díl 1  – Popis poskytovaných služeb  

Díl 2  –  Personální zajištění 

Díl 3  –  Kvantitativní údaje o poskytovaných službách 

Díl 43–  Rozpočet projektu na rok 2007 podle zdrojů a přehled získaných finančních 
prostředků na projekt v posledních 2 letech  

Díl 53–  Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadovaných finančních prostředků 
od ústředního orgánu státní správy/RVKPP na rok 2007 podle nákladových položek 

Díl 63 –  Přehled zaměstnanců projektu, celkových osobních nákladů a požadavků finančních 
prostředků od ústředního orgánu státní správy/RVKPP na osobní náklady  pro rok 
2007 

Díl 73 – Ostatní osobní náklady; přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
celkových honorářů a požadavků finančních prostředků od ústředního orgánu státní 
správy/RVKPP na ostatní osobní náklady pro rok 2007 

Díl 83 –  Tabulka pro pobytové a víkendové akce 

Díl 9  – Stanovisko k předkládanému projektu 

Díl 10 – Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vyrovnání závazků organizace 
vůči státu ke dni žádosti o dotaci  

 
Vyplňte příslušné body  Specifické části  žádosti s ohledem na Program, ke kterému se hlásíte. 

 
K formuláři dále přiložte:  

 
1.Závěrečnou zprávu za rok 2005 a Aktuální přehled o plnění projektu za I.pololetí 2006 – 4x 
2.Dokument potvrzující vznik organizace nebo oprávnění k činnosti (ověřenou kopii) – 2x 
3.Účetní závěrku za účetní období 2005  (ověřenou kopii) – 2x 
4.Smlouvu s bankou o zřízení bankovního účtu (kopie) – 2x 
5.Zprávu supervizora za kalendářní rok 2005 (popis zaměření jeho činnosti, počet návštěv) – 2x 
6.Výroční zprávu za rok 2005 – 1x 
            
 

Upozornění:  
Počet výtisků žádosti a datum podání upravuje metodika příslušného ústředního orgánu 
státní správy/Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Žádost je nezbytné podat 
rovněž v elektronické formě. V případě změn v předloženém projektu je povinností předkládající 
organizace o těchto změnách písemně informovat příslušný ústřední orgán státní správy/RVKPP 
do 14 dnů. 
 
 
 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení do příslušného dotačního 
programu a potvrzuje pravdivost uváděných údajů:  
 



 

3 Díl 4 až Díl 8 jsou v souboru Žádost o dotaci na rok 2007 – tabulková část 
 

ne:                                                                                   Podpis a razítko:                                              D

A. Obecná část žádosti o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu 
 (dále jen „dotace“)  pro rok 2007 

 (občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a jiného subjektu 
poskytujícího služby v oblasti protidrogové politiky) 

 

protidrogové politiky (RVKPP) 

Název projektu 3:   

ího programu: 
.  Program podpory služeb na místní a regionální úrovni 

stí 

eristik programů protidrogové politiky podporovaných RVKPP pro 

m podtrhněte)  

     I adateli (organizaci): 

1.1 Název žadatele:  

DIČ:  

:  Kód obce: PSČ :  
:  Okres:  Kraj: 

  :

Název poskytovatele dotace:     Úřad vlády České republiky - Rada vlády pro koordinaci 

Evidenční číslo projektu1 :  

 

Charakter dotačn
1
2.  Program s celostátní působno
3.  Jiné   (uveďte, jaké):  

(projekt přiřaďte k jedné z dotačních charakt

rok 2007 – vybraný Progra

 

dentifikační údaje o předkládajícím ž

1.2 Organizační forma (forma právní subjektivity):  
1.3 IČ:  
1.4 Adresa: 
 Obec

 Část obce

 Ulice:  Č. p.:  Č. o.: 
 Telefon/Fax: E-mail: http://

1.5  datum registrace u MV ( lé číslo a datum registrace) 

:  

 
lečnost):  

 

eďte registraci zřizovatele:  

1.6 u peněžního ústavu:  

šného finančního úřadu: 

 

 

 

Číslo a uveďte ce

(občanské sdružení)

 

Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku 
(obecně prospěšná spo

Datum evidence na MK   
(církevní právnická osoba): 

 U jiného typu subjektu uv

Číslo účtu:  

1.7 Adresa příslu  
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sekretariát RVKPP 2007  

. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 

I. Jméno, titul, funkce:  

 Telefon/Fax:  

. nkce: 
í adresa:  

elefon/Fax: 

I. nkce: 
í adresa:  

elefon/Fax: 

. nkce: 
í adresa:  

elefon/Fax: 

 

2. Chara anizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 
2. oskytovaných služeb:    
 

.2  Cílové sociální skupiny, jimž jsou služby především určeny   
     (označte nejvýše tři kategorie) 

a) děti do 18 let,  

e, 

i, 
ci národnostních menšin, 

émy), 
rogách závislé, 

3.  Další p lizované předkládající organizací v roce 2006:  

1
 

 Kontaktní adresa:   

 E-mail:  
   
II Jméno, titul, fu  
 Kontaktn  
 T  
 E-mail:  
   
II Jméno, titul, fu  
 Kontaktn  
 T  
 E-mail:  
   
IV Jméno, titul, fu  
 Kontaktn  
 T  
 E-mail:  

kteristika org
1  Typ p

 
 
2
  

b) mládež  do 26 let, (věkový limit 35 let) 
c) rizikové skupiny dětí a mládež
d) senioři, 
e) osoby se zdravotním postižením, 
f) osoby v nepříznivé sociální situac
g) příslušní
h) romská komunita (specifické probl
i) osoby, ohrožené drogami  nebo na d
j) uprchlíci, cizinci, 
k) krajané, 
l) obyvatelé venkova, 
m) jiné.  
 
 
rojekty rea
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       4.  Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 

: 

       5.  Poč ěstnanců v organizaci (aktuální stav) 
anců  organizace:  

ených zaměstnanců (na plné pracovní úvazky) organizace:  

6.  Úda tu,  v roce 2006:  

6.1 Přesný název projektu  (totožný jako na titulní straně žádosti):  

.2  Doba realizace projektu: od  do X 

(uveďte termín zahájení realizace projektu a uvažovaný termín ukončení projektu 
kud neuvažujete o ukončení projektu a hodláte 
ového omezení, uveďte do termínu ukončení 

rojektu “x”.) 
 

6.3 
 
6.4 aji je projekt realizován:   
 

počtu ? 
 v jaké výši: 

V r. 2003:                           Kč  ,  název ústř. orgánu státní správy:  
rgánu státní správy:  

tátní správy:  

                      

                    

6.6   vůči NNO     

PROTIDROGOVÁ  POLITIKA 

 
 

4.1  Mezinárodní (územní vymezení): 
4.2  Celostátní
4.3  Krajská (název nebo názvy krajů): 

4.4  Místní (název lokality): 
et placených zam
5.1  Celkový počet placených zaměstn
5.2  Přepočtený počet plac

 
je o projektu, na který je žádána dotace ze státního rozpoč
 

 
6

 

(např. od 1.1.1995 do 30.4.2010). Po
projekt realizovat kontinuálně bez čas
p

 Místo a okres realizace  projektu:  

 Ve kterém kr

6.5  Byl projekt dotován ze státního roz
        Pokud ano, uveďte, kterým orgánem a

V r. 2003:                           Kč  ,  název ústř. o
V r. 2004:                           Kč  ,  název ústř. orgánu s
V r. 2004:                           Kč  ,  název ústř. orgánu státní správy:  
V r. 2005:                           Kč  ,  název ústř. orgánu státní správy:  

 V r. 2005:                           Kč  ,  název ústř. orgánu státní správy:   
V r. 2006:                           Kč  ,  název ústř. orgánu státní správy:  

 V r. 2006:                           Kč  ,  název ústř. orgánu státní správy:   
 

Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní dotační politiky
pro rok 2007 
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.7  Základní idea a stručný obsah projektu, včetně počtu osob, jimž projekt 
prospěje: 

6.8 ealizátor projektu (řešitel) 
méno, titul, funkce:  

y:    1 – adresa organizace                  4 – trvalé bydliště u fyzické osoby 
sa provozní jednotky        5 – přechodné bydliště 
oviště                                6 – doručovací adresa        

6.9 
o, titul, funkce: 

6.10 lacených zaměstnanců zajišťujících realizaci projektu 
      (na který je státní dotace pro rok 2007 žádána): 

ktu:  

h se na realizaci projektu:  

ž činnost není 

hrazena ze mzdových prostředků ani z OON (např. fakturující):  

7. Základní 
.1  Celkové náklady projektu:       Kč 

  

 sociálního a zdravotního pojištění: 

 celkem:  

___________
4  Bod 7 doporuč v Dílu 5 Žádosti 

6

 

 

 R
J

Organizace: 

Adresa:  

Telefon/Fax:  

Typ adres
                       2 – adre
                       3 – prac
 

Zpracovatel ekonomické části projektu (odpovědná osoba) 
Jmén

Kontaktní adresa:  
Telefon/Fax: 
E-mail: 

       

 Počet p

      6.10.1 Celkový počet zaměstnanců podílejících se na realizaci proje

      6.10.2 Přepočtený počet zaměstnanců podílejícíc

        

6.11 Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu:   
 
6.12 Počet pracovníků podílejících se na realizaci projektu, jejich

 

 údaje o  nákladech rozpočtovaných na  projekt v roce 20074

7
1. Neinvestiční náklady celkem: 

  1.1  z toho osobní náklady celkem:

         z toho mzdy: 

                    ostatní osobní náklady: 

                    pojistné

  1.2  z toho ostatní provozní náklady

         z toho materiální náklady: 

         z toho nemateriální náklady:  

2. Investiční náklady celkem:   

_ 
ujeme vyplnit až po zpracováni tabulky 
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še požadované dotace od RVKPP 

 celkových nákladů) 

 sociálního a zdravotního pojištění: 

 celkem:  

7.3 ování projektu v roce 2007 
kud se organizace podílí vlastními příjmy, např.  ze spoluúčasti klientů, z členských 

 projekt.   

7.4 ávných celků a obcí 
ování projektu pro rok 2007 -  předpoklad

7.2  Vý
        celkem5:  Kč                          ,tj. max.:    % (z

1. Neinvestiční dotace celkem:   

  1.1  z toho osobní náklady celkem:  

         z toho mzdy: 

                    ostatní osobní náklady: 

                    pojistné

  1.2  z toho ostatní provozní náklady

         z toho materiální náklady: 

         z toho nemateriální náklady: 

 

Vlastní podíl organizace na financ
(po

příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb): 
V celkové částce: Kč  

tj.:         %  z celkových nákladů rozpočtovaných na

 

Podíl ústředních orgánů státní správy, územních samospr
na financ  (uvedení částky, názvu orgánů 

7.5 ů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.)                     

a financování projektu včetně darů pro rok 2007 -  předpoklad

či úřadů a % z celkových nákladů rozpočtovaných na projekt):  
Název:                                       částka: Kč               , tj.:       %   

Název:                                       částka: Kč               , tj.:       %   

Název:                                       částka: Kč               , tj.:       % . 

 

 

 Podíl dalších subjekt
n  (uvedení částky, 

       

          %    

 

lad)

názvu subjektu a % z celkových nákladů rozpočtovaných na projekt):  
Název:                                      částka:     Kč                      , tj.:                   %  

Název:                                     částka:      Kč                      , tj.:                

       Název:                                     částka:      Kč                      , tj.:                   % . 

 

7.6  Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu pro rok 2007 (předpok   

(uvedení částky, názvu zahraničního zdroje a % z celkových nákladů rozpočtovaných 

       

                                  částka:     Kč                       , tj.:                  %     

__
5 F

 

na projekt):  

Název                                       částka:     Kč                       , tj.:                  %  

Název:           

       Název:                                      částka:     Kč                       , tj.:                  % . 

________ 

inanční prostředky ze státního rozpočtu tvoří jednu z položek příjmů organizace 
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.7 Předpokládané příjmy od klientů na rok 2007 :      Kč 

měsíc péče:      Kč 

 
8. Úda 005:

7
 
 
7.8 Předpokládaná požadovaná spoluúčast na klienta na 
 

je o celkových  příjmech/výnosech a výdajích/nákladech organizace v roce 2  
.1  Příjmy/výnosy od odběratelů služeb celkem:      Kč 

 

h rozpočtovaných nákladů    

     organizace): celkem      Kč 

částka:     Kč                       , tj.:            % . 

8.3  ace či jiného 

     Název:                                  částka:     Kč                       , tj.:           %  

    % . 

8.4 P
 

 

říjmy/výnosy: 
Zdroj:                       částka:  Kč                         , tj.:          %  

Zdroj:                       částka:  Kč                         , tj.:          %          

stka:  Kč                         , tj.:          % . 

 
 
8.6  

     Celkové příjmy/výnosy v roce 2005:        Kč 

8

 8.2   Příspěvky ústředních orgánů, územních samosprávných celků a obcí         
(uvedení částky, názvu orgánů či úřadů a % z celkovýc

  

       Název:                                  částka:     Kč                       , tj.:           %  

Název:                                  částka:     Kč                       , tj.:            %   

Název:                                  

 
Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky, názvu nad

subjektu a % z celkových rozpočtovaných nákladů organizace): 
  

Název:                                  částka:     Kč                       , tj.:            %   

Název:                                  částka:     Kč                       , tj.:        

 

říjmy/výnosy z členských příspěvků:   

 
8.5  Další p

Zdroj:                       čá

Celkové výdaje/náklady v roce 2005:      Kč 
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B. Specifická část žádosti o poskytnutí dotace na programy protidrogové politiky 
pro rok 2007  

(občan o sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a jiného subjektu skéh
poskytujícího služby v oblasti protidrogové politiky)  

 Díl 1 – Popis poskytovaných služeb 
 
1. Informa

 
1.1 Ty gují: 

ých látek: 

álně ohrožených užíváním drog 

3)  terciální 

 
1.2 Cílová k tu, např. drogově 

závislí, děti ohrožené drogou apod.)   
1.3 Věková

(do ná  označte, jaká je věková struktura uživatelů služeb  

 let) 

 
1.4 Rozhod lňovat, aby mu služby mohly být poskytovány včetně 

kritéri r t služby: 
 

2. Info mace bách 

s
vím služeb dosáhnout): 

ce o cílové skupině uživatelů 

p nepříznivé situace, na kterou služby rea
 

Prevence zneužívání návykov
1)  primární 
 primární prevence u skupin osob potencion
2)  sekundární 

4)  jiné (uveďte jaké typy) 

 s upina:  (charakterizujte cílovou skupinu – blíže specifikujte podle projek

 struktura uživatelů: 
sledujícího seznamu podtržením

 – uveďte všechny možnosti, které odpovídají charakteru poskytované služby): 
 

ěku (do 6 let) - děti předškolního v
- školní  děti (7 –15
- dorost /mládež  (16 – 18 let) 
- dospělí (nad 18 let) 

ující kritéria, která musí zájemce sp
í p o odmítnutí poskytnou

r  o  poskytovaných služ
 

2.1 Cíle služeb, které jsou poskytovány – jak poskytované služby  pozitivně ovlivní nepříznivou  
ituaci lidí, kteří služby využijí:  

(jaký je cílový stav, čeho chcete prostřednict
 

2.2 Typologie služeb:  
(z následujícího seznamu vyberte a do rámečku vepište, jaký typ sociálních služeb poskytujete – 

ámi nabízené služby;  do seznamu 

rní prevence HR Harm reduction 

PO Poradenství 
DC Domy na půl cesty PT Průvodcovská, předčitatel.a tlumočnická služba 

stnávání 

á pomoc odobá péče) 
ní centra živatele drog 

ní pro děti a mládež 
nědobá) stavní péče) 

my např. prevence kriminality) 

uveďte pouze jednu možnost nejvíce odpovídající charakteru V
můžete podtržením vyznačit více možností): 

 
PP Primá
CD Centra denních služeb PB Podporované bydlení 
DI Dílny PZ Podporované zaměstnávání 
SL Substituční léčba 

CB Chráněné bydlení PE Přechodné zamě
KC Kontaktní centra AP Ambulantní péče 
KP Krizov TK Terapeutické komunity (dlouh
NC Nízkoprahová den SW Terénní programy pro u
DM Nízkoprahová zaříze TP Tísňová péče 
UP Ústavní péče (střed DT Detoxifikace (krátkodobá ú
DP Doléčovací progra JN Jiné (uveďte jaké, 
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2.3 V případ d terá je posky n

poskytovaná služba pozitivně ovlivní 

 
.4 Základ

 vyznačte, jaké základní složky - prvky v rámci Vámi 
lužeb nabízíte – uveďte všechny možnosti, které

ě uve ení jiné, definujte službu, k tová a:  
(po  situaci, na kterou ky
situace viz bod 1.1 a stručný popis), stručný popis toho, jak 

pište zejména nepříznivou pos tovaná služba reaguje, (typ nepříznivé 

nepříznivou situaci, výčet hlavních prvků - viz např. základní prvky protidrogové služby, popis 
cílové skupiny uživatelů a cíle poskytované služby): 

ní prvky poskytovaných služeb: 2
(do následujícího seznamu podtržením
poskytovaných komplexů protidrogových s  
odpovídají charakteru Vámi nabízené služby): 

 
- ubytování - zprostředkování kontaktu do zařízení 

ní - psychoterapie 
rogramy 
rvence lávací a aktivační služby 

žby (uveďte jaké) 
 

2.5 Budova, t realizován: 
2, specifické podmínky) 

kde je projekt realizován (tj. zda jste vlastníkem 

 
2.6 Obdob

 poskytována klientům - např. celý rok, měsíc, týden apod.): 

 

2.7 Čas po žby (provozní hodiny): 
např. odpoledne, přes noc, nepřetržitě apod.):  

 

 
 

2.8 Pr běh služby - metody práce: 
ěhu služeb, které jsou poskytovány jednotlivým uživatelům a metody 

vání  služeb uplatňovány): 
 

n

jednáte se zájemcem o poskytovanou službu:  
a) Evidence zájemců po prvním kontaktu (telefonickém, písemném) 

 
lušníky během předléčby 

 

- stravová
- výměnné p - léčba  
- krizová inte - výchovné, vzdě
- poskytnutí informace - jiné slu

prostory, kde je projek
(adresa/y místa realizace, popis, velikost - m
Zároveň uveďte, kdo je vlastníkem budovy, 
budovy či máte prostory pronajaty, …) 

í poskytování služby:  
(doba, po kterou je služba

 
V roce 2005:   

 
V roce 2006:   

V roce 2007:   
 
skytování slu

 ba, kdy je služba k dispozici - 
 

(denní do

V roce 2005:  
 

V roce 2006:  

V roce 2007:  

ů
 (uveďte stručný popis průb
práce, které jsou při poskyto

í se zájemcem o služby: 2.9 Jedná
    
- Popište způsob, jak 

b) Vyžádání písemné žádosti o přijetí + životopisu 
c) Získání doporučení z předchozího zařízení (K-centrum, PL, apod.)
d) Udržování kontaktu s klientem a rodinnými přís

(detox, PL) 
e) Návštěva klienta + rod. přísl., osobní pohovor, vyplnění předvstupního 

dotazníku 
f) Stanovení termínu příjmu apod. 

   



 

- Popište způsob uzavírání dohody o poskytování služeb se zájemcem o službu 

 
 .10 Ukončení poskytování služeb:

- Popište způsob ukončení poskytování služeb zařízením: 

- Uveďte důvody pro ukončení poskytování služeb: 

 
2.11 Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb: 

 rozhodování o využití služeb): 

.12 Vyřizování stížností ze strany uživatelů: 
nosti uživatelů služeb): 

 
.13 Informační zdroje:  

u případní zájemci o službu nebo uživatelé jiných služeb dozvědět o  Vámi 

 
a) internetové stránky organizace 

 služeb  

diích masové komunikace apod. 
 
. Další významné údaje 

(zde doplňte další relevantní údaje o Vámi poskytovaných službách – zejména charakteristiku 

 

. Oblast působnosti služby 

 .1 Oblast poskytovaných služeb – kraj:
ů krajů, ve kterém jsou Vaše služby poskytovány – do 

a uveďte formu uzavírané dohody – ústní/písemná: 

2   
 

 

1) ze strany zařízení: 
2)ze strany uživatele: 

         (uveďte způsob, jakým jsou uživatelé služeb zapojeni do
 
2
         (uveďte způsob, jakým jsou vyřizovány stíž

 

2
(uveďte, kde se moho
nabízených a poskytovaných službách) 

b) aktualizovaná nabídka v katalogu
c) placená anonce ve Zlatých stránkách 
d) tištěné informační letáky pro klienty 
e) zveřejňování výročních zpráv 
f) občasné články či pořady v mé

3
 

spolupráce se zařízeními návazné péče – tam, kde to podle povahy poskytovaných služeb přichází 
v úvahu) 

 
4
 
4  

(vyznačte  název kraje v seznamu kód
rámečku uveďte pouze jeden kód kraje nejvíce odpovídající působnosti Vámi nabízené služby; 
v seznamu můžete podtržením vyznačit více možností Vaší působnosti): 

 

Název kraje:  C Z     

 
CZ062 Jihomoravský kraj 

raha 

ý kraj 
j 

CZ071 Olomoucký kraj 

aj 

 

CZ031 Jihočeský kraj 
CZ011 Hlavní město P
CZ061 Vysočina 
CZ041 Karlovarsk
CZ052 Královéhradecký kra
CZ051 Liberecký kraj 

CZ080 Moravskoslezský kraj 
CZ053 Pardubický kraj 
CZ032 Plzeňský kraj 
CZ020 Středočeský kr
CZ042 Ústecký kraj 
CZ072 Zlínský kraj

 
 

sekretariát RVKPP 2007  
   



 

4.2 Oblast poskytovaných služeb – okres: 
(uveďte název okresu a do rámečků doplňte ze seznamu kód okresu, ve kterém jsou Vaše služby 
poskytovány – uveďte pouze jeden kód okresu nejvíce odpovídající působnosti Vámi nabízené 
služby; do seznamu můžete podtržením vyznačit více možností): 

 

Název okresu:  C Z     

 
CZ0201 Benešov 
CZ0202 Beroun 
CZ0621 Blansko 
CZ0622 Brno-město 
CZ0623 Brno-venkov 
CZ0801 Bruntál 
CZ0624 Břeclav 
CZ0511 Česká Lípa 
CZ0311 České Budějovice 
CZ0312 Český Krumlov 
CZ0421 Děčín 
CZ0321 Domažlice 
CZ0802 Frýdek-Místek 
CZ0611 Havlíčkův Brod 
CZ0625 Hodonín 
CZ0521 Hradec Králové 
CZ0411 Cheb 
CZ0422 Chomutov 
CZ0531 Chrudim 
CZ0512 Jablonec nad Nisou 
CZ0711 Jeseník 
CZ0522 Jičín 
CZ0612 Jihlava 
CZ0313 Jindřichův Hradec 
CZ0412 Karlovy Vary 
CZ0803 Karviná 
CZ0203 Kladno 
CZ0322 Klatovy 
CZ0204 Kolín 
CZ0721 Kroměříž 
CZ0205 Kutná Hora 
CZ0513 Liberec 

CZ0423 Litoměřice 
CZ0424 Louny 
CZ0206 Mělník 
CZ0207 Mladá Boleslav 
CZ0425 Most 
CZ0523 Náchod 
CZ0804 Nový Jičín 
CZ0208 Nymburk 
CZ0712 Olomouc 
CZ0805 Opava 
CZ0806 Ostrava-město 
CZ0532 Pardubice 
CZ0613 Pelhřimov 
CZ0314 Písek 
CZ0324 Plzeň-jih 
CZ0323 Plzeň-město 
CZ0325 Plzeň-sever 
CZ0100 Praha 
CZ0111 Praha 1 
CZ011A Praha 10 
CZ011B Praha 11 
CZ011C Praha 12 
CZ011D Praha 13 
CZ011E Praha 14 
CZ011F Praha 15 
CZ0112 Praha 2 
CZ0113 Praha 3 
CZ0114 Praha 4 
CZ0115 Praha 5 
CZ0116 Praha 6 
CZ0117 Praha 7 
CZ0118 Praha 8 

CZ0119 Praha 9 
CZ0209 Praha-východ 
CZ020A Praha-západ 
CZ0315 Prachatice 
CZ0713 Prostějov 
CZ0714 Přerov 
CZ020B Příbram 
CZ020C Rakovník 
CZ0326 Rokycany 
CZ0524 Rychnov nad 
Kněžnou 
CZ0514 Semily 
CZ0413 Sokolov 
CZ0316 Strakonice 
CZ0533 Svitavy 
CZ0715 Šumperk 
CZ0317 Tábor 
CZ0327 Tachov 
CZ0426 Teplice 
CZ0525 Trutnov   
CZ0612 Jihlava 
CZ0614 Třebíč 
CZ0722 Uherské Hradiště 
CZ0427 Ústí nad Labem 
CZ0534 Ústí nad Orlicí 
CZ0723 Vsetín 
CZ0626 Vyškov 
CZ0724 Zlín 
CZ0627 Znojmo 
CZ0615 Žďár nad Sázavou 

 
 

 
 
 
5.  Certifikace odborné způsobilosti služeb: 
 
Typ služby  Zařízení  Certifikace    Platná do 
(dle standardů)  (název, místo realizace)  (č.certifikátu / datum udělení )  (uvedeno v certifikátu) 
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Díl 2 – Personální zajištění 
 
 
1. Pracovní tým 
 

1.1 Popište složení pracovního týmu zařízení:  
 

1.2 Popište organizační strukturu zařízení (přiložte také schématický náčrt organizační struktury 
zařízení): 

 
 
 

 
1.3 Popište, jak je organizováno odborné řízení zaměstnanců  

 
 
 

1.4 Popište způsob předávání informací mezi zaměstnanci navzájem, mezi zaměstnanci 
a vedením:   

 
 

 
1.5  Popište, jak je organizováno vzdělávání zaměstnanců: 
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2. Základní informace o realizátorovi projektu 
 
2.1 Titul, jméno a příjmení 
 

 
 

2.2  Stručné profesní curriculum vitae 
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, 
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu): 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení realizátora projektu 
 
Potvrzuji, že odpovídám za realizaci projektu: 
 
 
 dne :  .........................  podpis / razítko……………………………………………………………… 
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3.  Základní informace o supervizorovi projektu 
 

3.1 Titul, jméno a příjmení  
 
 
 

3.2.Stručné profesní curriculum vitae  
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, 
odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu): 
 
 
 
 
 
 

 
Prohlášení supervizora 
 
Potvrzuji, že jsem se s předkládaným projektem seznámil a přebírám v něm supervizi 
 
dne :  .........................  podpis / razítko…………………………………………………….. 
 
 

 
Supervize je strukturované uvažování nad konkrétními problémovými situacemi, které vznikly v interakci 
jednotlivého pracovníka s uživateli, případně s příbuznými uživatele nebo i s dalšími pracovníky, přičemž těžiště 
procesu spočívá ve vzdělávání (rozvoji kompetence) pracovníka, zatímco prvek kontroly je méně výrazný
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Díl 3 – Kvantitativní údaje o poskytovaných sociálních službách                                                                                       
 
  A B C D E 

Typ služby Jednotka 
výkonu 

Skutečné 
údaje v roce 

2005 

Kvalifikovaný 
odhad v roce 

2006  

Předpokládané 
údaje v roce 

2007  
Poznámka 

(zde uveďte případné další údaje) 
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 1 Program     

 2 
Primární prevence 

Klient     

 3 Klient     

 4 Kapacita     

 5 

Stacionární programy 

Využití     

 6 Kontakt     

 7 Klient      

 8 

Substituční léčba 

Intervence     

 9 Kontakt     

10 Klient     

11 

Ambulantní léčba 

Intervence     

12 Klient     

13 Lůžka     

14 

Krátkodobá a střednědobá ústavní 
léčba 

Využití     

15 Klient     

16 Lůžka     

17 

Rezidenční péče v terapeutických 
komunitách 

Využití     

18 Kontaktní služby Kontakt     

19 Kontakt     

20 Klient     

21 

Ambulantní doléčovací programy  

Intervence     

22 Kontakt     

23 Klient     

24 

Poradenské služby 

Intervence     



Díl 3 – Kvantitativní údaje o poskytovaných sociálních službách                                                                                       
 
  A B C D E 

Typ služby Jednotka 
výkonu 

Skutečné 
údaje v roce 

2005 

Kvalifikovaný 
odhad v roce 

2006  

Předpokládané 
údaje v roce 

2007  
Poznámka 

(zde uveďte případné další údaje) 
 
 

sekretariát RVKPP 2007   
 

25 Terénní programy  Kontakt     

26 Klient     

27 Lůžka     

28 

Detoxifikace 

Využití     

29 Kontakt     

30 Klient     

31 

Služby pro uživatele drog ve věznicích 

Intervence     

32 Kontakt      

33 Klient     

34 Intervence     

35 Lůžka     
36 Využití     
37 

Jiné (uveďte jaké): 

Program     
 
Jednotka výkonu (uvádějte pouze údaje, které můžete doložit dokumentací): 

Kapacita - maximálně možný počet klientů ve stacionárním programu (současně) 

Intervence  - počet interakce klient – pracovník v délce minimálně 30 minut  z důvodu poskytování služby, informace nebo poradenství (včetně skupinového) 

Klient  - počet všech uživatelů služby za rok / z toho prvních kontaktů    

Kontakt  - interakce klient – pracovník v délce minimálně10 minut  z důvodu poskytování služby, informace nebo poradenství  

Lůžka  - počet lůžek 

Využití  - počet uživatelů * počet dnů poskytování jednotlivým uživatelům / počet provozních dnů v roce (ve zdravotnictví označováno jako obložnost) 

Program  - počet programů realizovaných v rámci primární prevence  

 



 
Díl 9 – Stanovisko k předkládanému projektu 
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1. Vyjádření krajského protidrogového koordinátora  
 
Seznámil jsem se s předkládaným projektem. 
Projekt doporučuji – doporučuji s výhradami – nedoporučuji k podpoře (vyberte jednu ze tří nabízených 
možností). Projekt byl – nebyl projednán krajským orgánem. Pokud ano, jakým:..... 
 
 
K projektu považuji za důležité dodat následující: 
 
 
 
 
datum....................... jméno (čitelně), podpis................................................................................……….. 
 
 
2. Vyjádření krajského školského koordinátora prevence (místně příslušného sídlu 
předkladatele) 
 
Seznámil jsem se s předkládaným projektem. 
Projekt doporučuji – doporučuji s výhradami – nedoporučuji k podpoře (vyberte jednu ze tří nabízených 
možností). Projekt byl – nebyl projednán krajským orgánem. Pokud ano, jakým:..... 
 
K projektu považuji za důležité dodat následující: 
 
 
 
 
datum.......................jméno (čitelně), razítko, podpis................................................................................. 
 
 
3. Vyjádření krajského školského koordinátora prevence (příslušného místu realizace projektu) 

 
Seznámil jsem se s předkládaným projektem. 
Projekt doporučuji – doporučuji s výhradami – nedoporučuji k podpoře (vyberte jednu ze tří nabízených 
možností). Projekt byl – nebyl projednán krajským orgánem. Pokud ano, jakým:..... 
 
K projektu považuji za důležité dodat následující: 
 
 
 
 
datum.......................jméno (čitelně), razítko, podpis................................................................................. 
 
 
4. Potvrzení správnosti údajů odpovědným zástupcem kraje  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
datum.......................  jméno (čitelně),razítko, podpis................................................................................ 
 
 



 
 
 

 
 
Díl 10 Prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně,  

orgánům sociálního zabezpečení, vůči obcím a územním samosprávným celkům 

 
 

Osoba, která prohlášení vydává: 
 
 
Jméno a příjmení: 
 
Název organizace: 
 
Adresa/Sídlo: 
 
 
 
 
Kontakt/tel.: 
E.mail.adresa: 
 
 
IČ/DIČ: 
 
 
 
Přesný název projektu (viz titulní strana žádosti): 
 
 
 
 

Prohlašuji, že organizace jako žadatel o neinvestiční účelovou dotaci ze státního 
rozpočtu nemá ke dni podání žádosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu obce ani vůči 
rozpočtu územního samosprávného celku. 

 
 
 
 
Dne     Statutární zástupce organizace: 
 
     Jméno a příjmení: 

 
     Podpis: 
 
 
 
     Razítko organizace: 
 
 
 
 



 
 

 
Kontrola, zda je žádost kompletní 

 
 
 
 
 

Vše doporučujeme pozorně zkontrolovat, neboť neúplné žádosti (s chybějícími údaji)  mohou 
být vyloučeny z dotačního řízení. 
 
 
 
 
 
Podívejte se ještě jednou, zda  
 
 

 jste vyplnili všechny požadované údaje ve formulářích žádosti  
 (textová část a  tabulková část), 

 neuvádíte vzájemně si odporující údaje,  
 jste podrobně a výstižně popsali Vámi nabízené služby, 
 jste přehledně zpracovali a dobře propočetli rozpočet projektu, 
 máte stanovisko k předkládanému projektu,  
 přiložili požadované dokumenty k projektu (např. ověřující vznik nebo oprávnění k činnosti), 

 jste podepsali prohlášení na první stránce formuláře, 
 máte jeden originál a 3 kopie listinného vyhotovení žádosti 
 máte elektronickou  verzi žádosti  (Textové části žádosti: část A  - Obecná část žádosti, 
část B - Specifická část žádosti;  Tabulkové části žádosti:  Díl 4  až  Díl 8),  Závěrečné  
zprávy za předchozí kalendářní rok  a Aktuálního přehledu o plnění projektu za I.pololetí 
běžného roku. 
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