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ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V  ROCE 2010 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 

PRŮBĚŽNÁ  

ZÁVĚREČNÁ  

 
Základní instrukce pro p ředkladatele zprávy: 

Průběžnou  zprávu  zpracujte za období 01.01.2010–30.06.2010. 
Závěrečnou zprávu  zpracujte za období 01.01.2010–31.12.2010. 

Nepoužívejte formulá ř (osnovu) z p ředchozích let. 
 

Pokud posíláte záv ěrečnou zprávu elektronicky spolu s vyú čtováním p řidělené dotace, 
 soubor nazv ěte ve formátu ZZ- rok-kód projektu, například tedy ZZ-2010-P-41-04.  

 

Metodické pokyny a informace ke zpracování pr ůběžné / závěrečné zprávy projektu jsou 
uvedeny na konci tohoto formulá ře. Pozorn ě si je p řečtěte, než začnete tuto zpávu zpracovávat.  

 

Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné zprávě využívá sekretariát RVKPP pro 
hodnocení projektů v rámci dotačních řízení, pro průběžnou a následnou obsahovou a finanční 
kontrolu realizace projektu včetně případných kontrol přímo v organizaci a Národní monitorovací 
středisko pro drogy a drogové závislost pro zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR1 
– data jsou využívána pro charakteristiku uživatelů drog (klientů) jednotlivých služeb, pro odhady 
problémových užívatelů drog, pro dílčí ekonomické (nákladové) analýzy apod.  

Prosíme proto o pečlivé a pravdivé uvádění veškerých informací. 

 

1. INFORMACE O PROJEKTU  

1.1. Název projektu:  

1.2. Číslo projektu (nap ř. P-41-04)  

1.3. Kontaktní údaje           adresa:  

telefon: +420 

e-mail: @ 

internetová stránka: http:// 

1.3. Vedoucí projektu:    

 
Došlo ke změnám výše uvedených údajů ve srovnání s předloženým projektem?       Ano      Ne  

 

2. PŘÍJEMCE DOTACE 

2.1. Název organizace :  

2.2. Právní forma organizace :  

2.3. Sídlo :                            adresa:  

 telefon/fax: +420  

 e-mail: @ 

2.5. Statutární zástupce:    

 
Došlo ke změnám výše uvedených údajů ve srovnání s předloženým projektem?       Ano      Ne  
                                                           
1 Viz http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/   
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3. TYP POSKYTOVANÝCH SLUŹEB V RÁMCI PROJEKTU 
 

Typ služby Poskytována 
(ANO/NE) 

Certifikována 
(ANO/NE) 

Datum 
ukon čení 
platnosti 

certifikátu 

Primární prevence    

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    

Služby pro uživatele drog ve vězení  ××× ××× 
 

4. PERSONÁLNÍ A ORGANIZA ČNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU 

(uvádějte skutečný stav za sledované období a tabulky vyplňte dle poznámek/pokynů uvedených pod 
tabulkou) 

 
 

PRACOVNÍCI PROJEKTU – PRACOVNÍ POM ĚR 
 

 Pracovní pozice 
(vyberte z uvedených možností)2 

Vzdělání 3 Úvazek 4 Poznámky 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Celkový po čet osob:  

Úvazky celkem:  
 

                                                           
2 Pracovní pozice: ředitel/ka, odborný/á ředitel/ka, vedoucí projektu (služby), administrativní pracovník/ce, 
účetní, ekonom/ka, právník/čka, uklízeč/ka, terénní pracovník/ce, kontaktní pracovník/ce, sociální pracovník/ce, 
pracovník/ce v sociálních službách, terapeut/ka, lékař/ka, lektor/ka, psycholog/žka, zdravotní sestra/bratr, 
supervizor/ka. Pokud nedokážete přiřadit pracovníka/ci do pracovní pozice dle nabídky, můžete zvolit „jiné“, a 
následně specifikovat v poznámce. 
3 ZŠ, SŠ,VOŠ, VŠ - bc., VŠ – Mgr., Ing. 
4 Každý pracovník v projektu = jeden řádek v tabulce. Pokud je ale pracovník úvazkově rozdělen, např. 0,3 
úvazku vedouci projektu a 0,7 úvazku sociální pracovník, potom tohoto pracovníka rozepišete do dvou řádků. 
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PRACOVNÍCI PROJEKTU – DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 
 Pracovní pozice 

     (vyberte z uvedených možností)1 Vzdělání 2 Úvazek 3 Poznámky 

    
    

    
    

    

    
    

Celkový po čet osob:  

Úvazky celkem:  
 
 
 

PRACOVNÍCI PROJEKTU – DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 
 

 Pracovní pozice 
(vyberte z uvedených možností)1 Vzdělání 2 Počet 

hodin Poznámky 

    

    

    

    

    

    

Celkový po čet osob:  

Celkový po čet hodin:  
 

4.1. Uveďte změny (vzhledem k žádosti) v personálním obsazení za s ledované období  
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5. FINANČNÍ ZDROJE 

 
Poznámka – následující tabulka slouží k dopln ění informací o finan čních prost ředcích na projekt ze všech 
zdroj ů, schválených do doby zpracování zprávy. 
Vypište jednotlivá ministerstva popř. další státní orgány, úřady práce, kraje, jednotlivé obce, organizace ze 
zahraničí, nadace, ostatní subjekty a rovněž uveďte vlastní zdroje (na daný rok nebo z předchozích let využité až 
ve sledovaném roce). U darů uveďte jen „dary“ a celkovou částku darů.   
 
Pokud tento formulář používáte pro vyplnění průběžné zprávy a máte finanční zdroj, který není 
jednoznačně vázán na jeden projekt (například sponzorský dar pro organizaci, nebo dotace účelově 
vázána na více projektů) a ještě nevíte jakou část tohoto finančního zdroje použijete na tento projekt, 
uveďte kvalifikovaný předpoklad a přidejte komentář v poznámce. 
 
 

Přehled dotací, p říspěvků a dalších p říjmů, vč. vlastních zdroj ů schválených na projekt ve 
sledovaném období. 

(tabulka se nevyplňuje v závěrečné zprávě, neboť údaje jsou součástí formuláře vyúčtování dotace) 
 

Subjekt, který schválil 
prost ředky na realizaci 

projektu 
Částka (K č) Poznámka (nap ř. účelovost poskytnutých 

prost ředků) 

RVKPP   

MZ   

MPSV   

MŠMT   

MS   

Kraje   

Obce   

Evropské fondy   

Nadace   

Příjmy od klientů   

Vlastní příjmy   

Dary   

Jiné – vypište   

   

Celkem   × × × 
 
Poznámky, komentá ře: 
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6. OBSAH A PRŮBĚH PROJEKTU 

6.1. Aktivity realizované v rámci projektu a jejich  obsah, vývoj a zm ěny oproti 
předložené žádosti 

(stručný přehled realizovaných aktivit, změny v obsahu a rozsahu projektu) 

  

6.2. Vývoj a p řípadné zm ěny cílové populace 

 

 

7. HODNOCENÍ A VÝSLEDKY 

7.1. Kritické zhodnocení úsp ěšnosti projektu 

 

7.2. Popis spolupráce se za řízeními v síti pé če o uživatele drog  

(z hlediska dostupnosti a propojenosti sítě; např. s kým spolupracujete, kam referujete, 
kdo referuje k vám, co v síti postrádáte atp.) 

 

7.3. Zhodnocení vývoje klientely, po čtu klient ů a výkon ů 

(popište zejména nárůst či pokles klientů a výkonů a jejich strukturu ve srovnání 
s totožným obdobím minulého roku; popište jakékoliv skutečnosti (lokální a jiná 
kontextová specifika), která mohou mít vliv na uváděná data v tabulkách v části 9. 
Výkaznictví.) 

 

 

 

8.    POZNÁMKY A KOMENTÁ ŘE  

(zde můžete uvést další doplňující relevantní a důležité údaje o projektu) 
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9. VÝKAZNICTVÍ PROJEKTU - Tabulková statistická část pr ůběžné/závěrečné zprávy 
 

Poznámka –  Pokud používáte pro evidenci klient ů a poskytnutých služeb softwarovou aplikaci UniData  
(pro všechny typy služeb s výjimkou primární preven ce) nebo PrevData (primární prevence), potom 
můžete příslušným datovým výstupem z tohoto programu nahradi t tuto část pr ůběžné/závěrečné zprávy .  
 
Pokud jste aplikaci začali ve Vašem zařízení používat od roku 2010, je nicméně potřeba data za rok 2009 vyplnit 
jako v minulosti přímo do formuláře průběžné/zprávy a data za rok 2010 přiložit jako výstup z aplikace UniData 
nebo PrevData. 

 
 

9.1.  Systém evidence klient ů a služeb 

 
Používáte systém evidence klientů a služeb FreeBase?  Ano     Ne   

 
Používáte systém evidence klientů a služeb UniData?  Ano     Ne   

 
Používáte systém evidence klientů a služeb PrevData?  Ano     Ne   

 
 
 

.   

 

. 
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 A) VÝKAZ PROGRAM Ů SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE  
 
Pokud n ěkteré z požadovaných údaj ů neevidujete, uve ďte „N“, pokud n ěkteré služby neposkytujete, 
ponechte polí čko prázdné. 
 
Tabulka 1 – Tabulka výkon ů realizovaných s klienty – t řídami, skupinami /p řípadn ě v jejich 
prosp ěch/ - v rámci školní docházky 

Typ výkonu Počet 
výkonů1 

Celkový 
čas (h) 2 

Počet 
institucí3 

/školy/ 

Počet 
klientů4 

/třídy/ 

Počet ostatních 
osob5 

/pedagog ů 
rodi čů, atd./ 

Počet 
dětí6 

Počet 
kontaktů7 

Všeobecná primární 
prevence /VPP/         

blok primární prevence        
interaktivní seminář        
beseda        
komponovaný pořad        
pobytová akce        
konzultace        
telefonická konzultace        
e-mailová konzultace        
situační intervence        
poskytnutí informace 
prostřednictvím telefonu        
poskytnutí informace 
prostřednictvím internetu        
poskytnutí informace 
osobně        

Selektivní primární 
prevence /SPP/         

blok primární prevence        
pobytová akce        
konzultace        
telefonická konzultace        
e-mailová konzultace        
situační intervence        
poskytnutí informace 
prostřednictvím telefonu        
poskytnutí informace 
prostřednictvím internetu        
poskytnutí informace 
osobně        

Celkem        
 

1) Počet výkonů – součet výkonů realizovaných s klientem nebo v jeho prospěch s ostaními osobami (např. s rodičem, třídním 
učitelem, metodikem prevence apod.) v daném období. Výkon - časově ohraničená jednotka práce s cílovou skupinou, která má 
jasně definovaný proces a zároveň splňuje další kritéria stanovená Standardy odborné způsobilosti pro poskytovatele programů 
primární prevence.  

2) Celkový čas – součet časů, po které trvala realizace výkonů (uvedeno v hodinách /60 min/). 
3) Počet institucí – počet škol, jejichž „podřízené subjekty“ (např. třídy) byly klienty výkonů. 
4) Počet klientů – počet klientů, se kterými byly realizovány výkony nebo v jejichž prospěch byly výkony realizovány. Klient – 

uživatel programu primární prevence (příjemce služeb), případně zájemce o program. V tomto případě třída. 
5) Počet ostatních osob – počet ostatních osob, tj. pedagogů, rodičů a dalších osob, s kterými byly realizovány výkony ve 

prospěch klienta. 
6) Počet dětí – počet všech dětí, kteří se zúčastnily realizace výkonů (např. v případě bloku primární prevence je počet žáků roven 

součtu dětí ve třídě). 
7) Počet kontaktů – celkový součet osobních kontaktů mezi pracovníkem či pracovníky a všemi osobami, které se účastní výkonu. 

Kontakt - každý osobní kontakt mezi pracovníkem či pracovníky programu a všemi osobami, které se účastní výkonu. 
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Tabulka 2 - Tabulka výkon ů realizovaných s klienty – osobami /p řípadn ě v jejich prosp ěch/ - 
mimo školní docházku 

Typ výkonu Počet 
výkonů1 

Celkový 
čas (h) 2 

Počet 
institucí3 

Počet 
klientů4 
/osob/ 

Počet ostatních 
osob5 

/pedagog ů 
rodi čů, atd./  

Počet 
dětí6 

Počet 
kontaktů7 

Indikovaná primární 
prevence /IPP/        
individuální konzultace        
rodinná konzultace        
telefonická konzultace        
e-mailová konzultace        
situační intervence        
skupinová práce        
pobytová akce        
poskytnutí informace 
prostřednictvím telefonu        
poskytnutí informace 
prostřednictvím internetu        
poskytnutí informace 
osobně        

Edukační aktivity /EDU/  
       

vzdělávací kurz        
vzdělávací seminář        
přednáška        
konzultace        
hospitace        
intervize        
supervize        
pracovní skupina        
poskytnutí informace 
prostřednictvím telefonu        
poskytnutí informace 
prostřednictvím internetu        
poskytnutí informace 
osobně        
Informa ční servis 
/INFO/        
poskytnutí informace 
prostřednictvím telefonu        
poskytnutí informace 
prostřednictvím internetu        
poskytnutí informace 
osobně        
Celkem        
1) Počet výkonů – součet výkonů realizovaných s klientem nebo v jeho prospěch s ostaními osobami (např. s rodičem, 

třídním učitelem, metodikem prevence apod.) v daném období. Výkon - časově ohraničená jednotka práce s cílovou 
skupinou, která má jasně definovaný proces a zároveň splňuje další kritéria stanovená Standardy odborné způsobilosti pro 
poskytovatele programů primární prevence.  

2) Celkový čas – součet časů, po které trvala realizace výkonů (uvedeno v hodinách /60 min/). 
3) Počet institucí – počet škol /či jiných institucí/, jejichž „podřízené subjekty“ /například žáci, pedagogové/ byly klienty 

výkonů. 
4) Počet klientů – počet klientů, s kterými byly realizovány nebo v jejichž prospěch byly realizovány výkony. Klient – uživatel 

programu primární prevence (příjemce služeb), případně zájemce o program. V tomto případě osoba. 
5) Počet ostatních osob – počet ostatních osob, tj. pedagogů, rodičů a dalších osob, s kterými byly realizovány výkony ve 

prospěch    klienta. 
6) Počet dětí – počet všech dětí, kteří se zúčastnily realizace výkonů. 
7) Počet kontaktů – celkový součet osobních kontaktů mezi pracovníkem či pracovníky a všemi osobami, které se účastní 

výkonu. Kontakt - každý osobní kontakt mezi pracovníkem či pracovníky programu a všemi osobami, které se účastní 
výkonu. 
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Tabulka 3 - Aktivity prevence užívání drog se skupi nami dosp ělých 

Skupina Typ programu 1) 
Počet 

oslovených 
(kontakt ů) 

Počet vyu č. 
hodin 

Rodiče    

Pedagogové    

Policisté    

Jiná    

Jiná    

Jiná    

Celkem  x x 
1)  Pokud bylo pro některou skupinu realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu uveďte zvlášť  počet 

oslovených a počet  vyuč. hodin.  
Typy programů: 1 - jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce); 2 - cyklus přednášek/seminářů; 3 - zážitkový 
program - rozvoj sociálních dovedností; 4 - jiné – uveďte jaké. 

 
Tabulka 4 -  Jiné aktivity primární prevence užíván í drog  (Včetně vzdělávacích programů v oblasti 
specifické primární prevence a ediční činnosti v oblasti primární prevence.) 

Cílová skupina Krátký popis programu Rozsah 1) 
Počet 

oslovených 
(kontakt ů) 

    

    

    

    

    

Celkem    
1) Místně a časově. 
 
Poznámky, komentá ře: 
(Jakékoliv relevantní informace týkající se interpretace uvedených dat. Prosím porovnejte data 
se srovnatelným obdobím předešlého roku.)
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B) VÝKAZ NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAM Ů 

Pokud n ěkteré z požadovaných údaj ů neevidujete, uve ďte „N“, pokud n ěkteré služby neposkytujete, 
ponechte polí čko prázdné. 
 
Tabulka 5 – Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: klienti  

 20091) 20101) 
Počet klientů – uživatelů nealkoholových 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 v ěk klient ů – uživatel ů nealkoholových drog 2)   
Počet klient ů – uživatel ů alkoholu    
Počet klient ů – neuživatel ů drog , kteří využili alespoň jednou služeb 

programu3)   

1) Srovnávejte stejná období obou let – v průběžné zprávě pololetí, v závěrečné celý rok, a to i v následujících tabulkách. 
2) Jedná se o průměrný věk klientů, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivce). 
3) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
 
Tabulka 6 – Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: služby/výkony  

 Služba 
Počet osob,  

které danou službu 
využily 

Počet výkon ů1) 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  

Kontakt s uživateli nealkoholových 
drog 

    Počet  kontaktů2)  

– z toho prvních kontaktů     Počet  kontaktů 

Výměnný program     Počet výměn3) 

– vydané injekční jehly × × × × × ×   Počet 

Hygienický servis     Počet využití sprchy, pračky 

Potravinový servis     Počet 

Zdravotní ošetření     Počet ošetření 

Individuální poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Skupinové poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

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 

Testy na syfilis     Počet provedených testů 

Těhotenské testy     Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog     Počet provedených testů 

Intervence po telefonu, internetu  × × × × × ×   Počet intervencí 

První pomoc     Počet intervencí 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služ)      
1)  Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet ošetření, počet individuálních sezení, skupin);  
2)  Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru 

není kontakt;  
3)  Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 
 



 

Průběžná/Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky v r. 2010 11 
 

 

Tabulka 7 – Kontaktní a poradenské služby, terénní programy ur čené uživatel ům „tane čních 
drog“ na tane čních akcích: kontakty a služby/výkony 1) 

 2009 2010 

Počet kontakt ů s uživateli nealkoholových drog   
– z toho mužů   
– z toho se zkušeností s extází   
– z toho se zkušeností s heroinem   
– z toho se zkušeností se Subutexem   
– 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 v ěk kontaktovaných    
Počet kontakt ů s uživateli akloholu    
Počet provedených kvalitativních testů tablet   
Počet poradenských intervencí uživatelům tanečních drog   
1)  Čísla z této tabulky nezahrnujte do tabulek 5 a 6. 
 

Poznámky, komentá ře: 
(Jakékoliv relevantní informace týkající se interpretace uvedených dat. Prosím porovnejte data 
se srovnatelným obdobím předešlého roku.)
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C) VÝKAZ PROGRAMŮ DETOXIFIKACE  

Pokud n ěkteré z požadovaných údaj ů neevidujete, uve ďte „N“, pokud n ěkteré služby neposkytujete, 
ponechte polí čko prázdné. 

Tabulka 8 – Detoxifikace: klienti  

 2009 2010 
Kapacita programu1)   
Délka programu (ve dnech)2)     
Počet “lůžkodnů”3)   
Průměrná délka programu 1 klienta4) (ve dnech)   
Počet všech uživatel ů 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    

– z toho byli z programu vyloučeni   
Průměrný v ěk klient ů – uživatel ů drog    
Počet klient ů – neuživatel ů drog , kteří využili alespoň jednou služeb 

programu5)   

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 detoxifikaci;  
4)  Součet délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně), dělený počtem těchto klientů (ve dnech);  
5) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
 
Tabulka 9– Detoxifikace: služby/výkony 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkon ů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  
Farmakoterapie     Počet vydání léků / receptu 
Skupinová terapie, poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

Sociální práce     Počet intervencí 

Individuální terapie, poradenství      Počet sezení/délka trvání jednoho  

Rodinná terapie, poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Krizová intervence     Počet intervencí 

Intervence po telefonu, internetu × × × × × ×   Počet intervencí 

Asistenční služba /doprovod     Počet intervencí  

Testy HIV       Počet provedených testů 

Testy HCV     Počet provedených testů 

Testy HBV     Počet provedených testů 

Testy na syfilis     Počet provedených testů 

Těhotenské testy     Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog     Počet provedených testů 

Psychiatrické vyšetření     Počet vyšetření 

Somatické vyšetření     Počet vyšetření 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služeb)      

Poznámky, komentá ře: 
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D) VÝKAZ PROGRAMŮ LÉČBY  

Pokud n ěkteré z požadovaných údaj ů neevidujete, uve ďte „N“, pokud n ěkteré služby neposkytujete, 
ponechte polí čko prázdné. 

Tabulka 10 – Ambulantní lé čba: klienti V  tabulce neuvádějte klienty intenzivní ambulantní léčby – např. 
stacionář, strukturovaný program – pro ně je určena pouze tabulka číslo 9. 
 

. 2009 2010 
Počet klient ů – uživatel ů nealkoholových drog (počet jednotlivých uživatelů 
drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)    

  

– z toho prvních kontaktů1)   
– 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 v ěk klient ů – uživatel ů nealkoholových drog   
Počet klient ů – uživatel ů alkoholu   
Počet klient ů – neuživatel ů drog,  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 11 – Intenzivní ambulantní lé čba (stacionární programy): klienti 

 2009 2010 
Kapacita programu1)   
Délka programu (v týdnech)2)     
Počet “klientodnů” (ve dnech)3)   
Průměrná délka programu 1 klienta4) (ve dnech)   
Počet všech uživatel ů nealkoholových 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 nealkoholových drog, kteří program úspěšně ukončili   
Počet klientů nealkoholových drog, kteří program ukončili předčasně    

– z toho byli z programu vyloučeni   
Průměrný v ěk klient ů – uživatel ů nealkoholových drog   
Počet klient ů – uživatel ů alkoholu   
Počet klient ů – neuživatel ů drog , kteří využili alespoň jednou služeb 

programu5)   

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) Součet délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně), dělený počtem těchto klientů (ve dnech) 
5)  Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
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Tabulka 12 – Ambulantní lé čba: služby/výkony 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkon ů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog     Počet  kontaktů 

– z toho prvních kontaktů     Počet  kontaktů 

Skupinová terapie, poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

Pracovní terapie     Počet bloků/délka trvání jednoho 

Sociální práce     Počet intervencí 

Individuální terapie, poradenství      Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodinná terapie, poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodičovská skupina     Počet skupin/délka trvání jedné 

Krizová intervence     Počet intervencí 

Intervence po telefonu, internetu × × × × × ×   Počet intervencí 

Asistenční služba /doprovod     Počet intervencí  

Testy HIV       Počet provedených testů 

Testy HCV     Počet provedených testů 

Testy HBV     Počet provedených testů 

Testy na syfilis     Počet provedených testů 

Těhotenské testy     Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog     Počet provedených testů 

Chráněné bydlení     Počet lůžkodnů 

Chráněné dílny     Počet odpracovaných hodin 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služeb)      

 
Tabulka 13 – Reziden ční léčba (terapeutické komunity, ústavní léčba): klienti 

 2009 2010 
Kapacita programu1)   
Délka programu/ léčby2) (v týdnech)   
Počet všech uživatel ů 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   

– z toho do 2 týdnů léčby   
– z toho do 3 měsíců léčby   
– z toho po po 3 měsících léčby   

Průměrný v ěk klient ů – uživatel ů drog   
Počet klient ů – neuživatel ů drog , 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 celá léčba trvá;  
3)  Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů;  
4)  Součet všech dnů, které všichni klienti v daném období strávili v komunitě;  
5)  Součet délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně), dělený počtem těchto klientů (ve dnech);  
6) Součet délky léčby u všech klientů, kteří úspěšně ukončili léčbu, dělený počtem těchto klientů.
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Tabulka 14– Reziden ční péče (terapeutické komunity, ústavní léčba): služby/výkony 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkon ů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  

Skupinová terapie, poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

Pracovní terapie     Počet bloků/délka trvání jednoho 

Sociální práce     Počet intervencí 

Individuální terapie, poradenství      Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodinná terapie, poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodičovská skupina     Počet skupin/délka trvání jedné 

Krizová intervence     Počet intervencí 

Intervence po telefonu, internetu × × × × × ×   Počet intervencí 

Asistenční služba /doprovod     Počet intervencí  

Testy HIV       Počet provedených testů 

Testy HCV     Počet provedených testů 

Testy HBV     Počet provedených testů 

Testy na syfilis     Počet provedených testů 

Těhotenské testy     Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog     Počet provedených testů 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služeb)      

 
 
Tabulka 15 – Substitu ční léčba: klienti   

 2009 2010 
Kapacita programu1)   
Průměrná délka programu 1 klienta2)   
Počet všech uživatel ů 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 v ěk klient ů – uživatel ů   
Počet klient ů – neuživatel ů drog , kteří využili alespoň jednou služeb 

programu3)   

1) Pro kolik klientů současně je program určen, počet míst v zařízení/programu. 
2) Součet délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně), dělený počtem těchto klientů (ve dnech). 
3) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
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Tabulka 16 – Substitu ční léčba: služby/výkony 

Služba 
Počet osob, které 

danou službu 
využily 

Počet výkon ů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  

Kontakt s uživateli drog     Počet  kontaktů 

– z toho prvních kontaktů     Počet  kontaktů 

Podání substituční látky     Počet 

Preskripce substituční látky     Počet 

Skupinová terapie, poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

Pracovní terapie     Počet bloků/délka trvání jednoho 

Sociální práce     Počet intervencí 

Individuální terapie, poradenství      Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodinná terapie, poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodičovská skupina     Počet skupin/délka trvání jedné 

Krizová intervence     Počet intervencí 

Intervence po telefonu, internetu × × × × × ×   Počet intervencí 

Asistenční služba /doprovod     Počet intervencí  

Testy HIV       Počet provedených testů 

Testy HCV     Počet provedených testů 

Testy HBV     Počet provedených testů 

Testy na syfilis     Počet provedených testů 

Těhotenské testy     Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog     Počet provedených testů 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služeb)      

 

Poznámky, komentá ře: 
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E) VÝKAZ DOLÉČOVACÍCH PROGRAMŮ 
 
Pokud n ěkteré z požadovaných údaj ů neevidujete, uve ďte „N“, pokud n ěkteré služby neposkytujete, 
ponechte polí čko prázdné. 
 
Tabulka 17 – Dolé čování: klienti ve strukturovaném programu 

 2009 2010 
Kapacita programu1)   
Délka programu (v týdnech)2)     
Počet “klientodnů” (ve dnech)3)   
Průměrná délka programu 1 klienta4)   
Počet všech uživatel ů 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    

– z toho byli z programu vyloučeni   
Průměrný v ěk klient ů – uživatel ů   
Kapacita chráněného bydlení5)    
Počet lůžkodnů v chráněném bydlení6)    
Kapacita programu chráněného zaměstnávání   
Počet klientů v programu chráněného zaměstnávání   
Počet klient ů – neuživatel ů drog , 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) Součet délky léčby u všech klientů, kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně), dělený počtem těchto klientů (ve dnech).  
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 – Dolé čování: ostatní klienti 1)  

 2009 2010 
Počet klient ů – uživatel ů nealkoholových 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 v ěk klient ů – uživatel ů nealkoholových drog   
Počet klient ů – uživatel ů alkoholu   
Počet klient ů – neuživatel ů drog , kteří využili alespoň jednou služeb 

programu2)   
  

1) Do tabulky nevyplňujte klienty strukturovaného programu, pro ty je určena tabulka č. 20. 
2) Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů. 
 

 

Tabulka 19 – Dolé čování: služby/výkony 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkon ů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  

Skupinová terapie, poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

Pracovní terapie     Počet bloků/délka trvání jednoho 

Sociální práce     Počet intervencí 

Individuální terapie, poradenství      Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodinná terapie, poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodičovská skupina     Počet skupin/délka trvání jedné 

Krizová intervence     Počet intervencí 

Intervence po telefonu, internetu × × × × × ×   Počet intervencí 

Asistenční služba /doprovod     Počet intervencí  

Testy HIV       Počet provedených testů 

Testy HCV     Počet provedených testů 

Testy HBV     Počet provedených testů 

Testy na syfilis     Počet provedených testů 

Těhotenské testy     Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog     Počet provedených testů 

Chráněné bydlení     Počet lůžkodnů 

Chráněné dílny     Počet odpracovaných hodin 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služeb)      

 

Poznámky, komentá ře: 
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F) VÝKAZ DROGOVÝCH SLUŽEB VE V ĚZENÍ 
 
Pokud n ěkteré z požadovaných údaj ů neevidujete, uve ďte „N“, pokud n ěkteré služby neposkytujete, 
nechte polí čko prázdné. 
 
 
Tabulka 20 – Drogové služby ve v ězení: klienti 

 2009 2010 
Počet klient ů – uživatel ů 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 v ěk klient ů – uživatel ů   
Počet klientů ve vazebních věznicích   
Počet klientů ve výkonu trestu odnětí svobody   
Počet klientů v ambulantní péči (postpenitenciární péče, péče před nástupem do výkonu trestu)   
Počet klient ů – neuživatel ů drog , kteří využili alespoň jednou služeb programu2)     
 
 

Tabulka 21 – Drogové služby ve v ězení: služby/výkony 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkon ů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2009 2010 2009 2010  

Skupinová terapie, poradenství     Počet skupin/délka trvání jedné 

Sociální práce     Počet intervencí 

Individuální terapie, poradenství      Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodinná terapie, poradenství     Počet sezení/délka trvání jednoho 

Rodičovská skupina     Počet skupin/délka trvání jedné 

Krizová intervence     Počet intervencí 

Intervence po telefonu, internetu × × × × × ×   Počet intervencí 

Asistenční služba /doprovod     Počet intervencí  

Korespondenční práce     Počet intervencí 

Vzdělávací seminář     Počet seminářů/délka trvání jednoho 

Jiné (podle potřeby uveďte další typy služeb)      

 

Poznámky, komentá ře: 
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G)  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
 
(Pokud máte k dispozici další relevantní statistické údaje o realizaci projektu, uveďte formou tabulek, 
grafů, případně textu.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. DATUM A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE  
 
 

Jméno:   

Příjmení:   

Funkce:   
 

Místo: 

Datum: 

Podpis a razítko:  
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POKYNY  A INFORMACE K VYPLN ĚNÍ 
PRŮBĚŽNÉ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 

 
Průběžnou zprávu  zpracujte  za období 01.01.2010–30.06.2010. 
Závěrečnou zprávu  zpracujte za období 01.01.2010–31.12.2010. 

Nepoužívejte formulá ř (osnovu) z p ředchozích let. 
 

Pokud posíláte záv ěrečnou zprávu elektronicky spolu s vyú čtováním p řidělené dotace,  
soubor nazv ěte ve formátu ZZ- rok-kód projektu, například tedy ZZ-2010-P-41-04.  

 

Strukturu zprávy prosím nem ěňte. Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a 
kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně 
a korektně. 
 
V části 9. VÝKAZNICTVÍ PROJEKTU je: 

- Část A je povinná pro programy primární prevence. 

- Část B je povinná pro nízkoprahové programy.  

- Část C je povinná pro detoxifikační programy. 

- Část D je povinná pro léčebné programy.  

- Část E je povinná pro programy následné péče. 

- Část F je povinná pro drogové služby ve vězení. 

- Část G je nepovinná část sloužící k doložení případné další relevantní evidence k danému 
projektu. 

 

Pokud používáte pro evidenci klient ů a poskytnutých služeb softwarovou aplikaci UniData  (pro 
všechny typy služeb s výjimkou primární prevence) n ebo PrevData (primární prevence), potom 
můžete příslušným datovým výstupem z tohoto programu nahradi t relevantní část 
průběžné/závěrečné zprávy v části 9. VÝKAZNICTVÍ PROJEKTU.   

Pokud jste aplikaci začali ve Vašem zařízení používat od roku 2010, je nicméně potřeba data za rok 
2009 vyplnit jako v minulosti přímo do formuláře průběžné/zprávy a data za rok 2010 přiložit jako 
výstup z aplikace UniData nebo PrevData. Výstup z programu UniData/PrevData je potřeba opatřit 
jménem a příjmením statutárního zástupce realizátora projektu, jeho podpisem a razítkem organizace 
a poté přiložit k průběžné/závěrečné zprávě jako její nedílnou součást.  

Při vkládání průběžné/závěrečné zprávy do systému CADROS je potřeba vložit i výstup z programu 
UniData/PrevData v elektronické podobě (v případě, že má výstup více jednotlivých souborů, je 
potřeba ho zazipovat a do systému CADROS vložit celý zazipovaný adresář).  

Kombinuje-li zpráva  / projekt více typ ů služeb , potom se vyplňují všechny p říslušné části . Pro 
správné vyplnění výkaznictví je výchozím materiálem „Seznam a definice výkon ů drogových 
služeb “, který je ke stažení na stránkách www.drogy-info.cz v sekci Publikace – Metodika.  

V tabulkách výkaznictví porovnávejte vždy data za srovnatelná období dvou let (pololetí nebo celý 
rok). 

Pro důležité doplňující informace a interpretaci dat z jednotlivých přehledů (tabulek) použijte položku 
Poznámky a komentáře umístěnou vždy na konci jednotlivých částí výkaznictví. Porovnejte data 
se srovnatelným obdobím předešlého roku. 

Pokud zpracováváte vlastní statistické přehledy nad rámec nutných údajů do části 9. VÝKAZNICTVÍ 
PROJEKTU, můžete tyto vlastní přehledy vložit do části 9.G.  

Části výkaznictví, které nejsou pro daný projekt relevantní, vymažte. 

Nezapomeňte průběžnou/závere čnou zprávu opat řit datem, razítkem organizace a nutný je také 
podpis  statutárního zástupce organizace. 

 
 * * *  


