HODNOCENÍ POTŘEBNOSTI A DOSTUPNOSTI SLUŽBY
Dotační řízení programů protidrogové politiky v roce 2011
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Číslo projektu (B.1)
2. Název projektu (B.2)
3. Typ služby (B.4)
4. Úplný název žadatele (B.3)
5. Místo realizace projektu (B.11)
6. Výše podpory kraje projektu v r. 2009
7. Výše podpory kraje projektu v r. 2010
8. Plánovaná výše podpory kraje projektu v r. 2011
9. Požadovaná neinvestiční dotace od RVKPP pro r. 2011 (C.1, C.2)
ČÁST A - HODNOCENÍ POTŘEBNOSTI A DOSTUPONOSTI SLUŽBY
Celkový počet bodů části A

0,00

1. POTŘEBNOST SLUŽBY
Součet bodů bodů za bod 1.

0,00
body

(0 bod je minimum, 3 body je maximum)

1.1 Služba je potřebná (klíčová, nezbytná, vhodná)
1.2. Služba odpovídá svým obsahem a rozsahem potřebám
regionu, ve kterém je realizován (míra potřebnosti služby v kraji)
1.3. Služba funguje na základě provedené analýzy potřeb a je
součástí krajského strategického dokumentu protidrogové politiky.
1.4. Služba funguje stabilně a spolehlivě

2. DOSTUPNOST SLUŽBY
Průměrný počet bodů za bod 2.

0,00
body

(0 bod je minimum, 3 body je maximum)

2.1. Služba je pro klienty dostupná místně
2.2. Služba je pro klienty dostupná časově
2.3. Služba je pro klienty dostupná finančně
2.4. Míra významnosti daného typu služby pro klienty v regionu
(zda je jediná, nenahraditelná jinou službou…)

3. KOORDINACE ČINNOSTI SLUŽBY (SÍŤOVÁNÍ)
Součet bodů bodů za bod 3.

0,00
body

3.1. Služba aktivně spolupracuje s ostatními službami v rámci
péče o klienta

(0 bod je minimum, 3 body je maximum)

3.2. Služba předává informace o sobě i jiným
poskytovatelům/subjektům
4. SPOLUPRÁCE SLUŽBY S KRAJEM
Součet bodů bodů za bod 4.

0,00
body

(0 bod je minimum, 3 body je maximum)

4.1. Služba spolupracuje s veřejnou správou, s KPK, s donátory,
jinými úřady
4.2. Služba předává informace o sobě, data o výkonu své činnosti
a pod.
4.3. Služba aktivně reaguje na zakázky veřejné zprávy
4.4. Služba se aktivně účastní setkání organizovaných krajem,
odborných akcí a pod.
Komentář (silné a slabé stránky, doporučení popř. poznámky)
1. Potřebnost projektu/služby:

(NUTNO VYPLNIT!!!)

2. Dostupnost služby:

3. Koordinace činnosti služby (síťování):

4. Spolupráce služby s krajem:

5. Finanční podíl kraje na rozpočtu služby: Okomentujte plánovanou výši podpory pro projekt od kraje na rok 2011.

Poznámky (komentáře):

ČÁST B - HODNOCENÍ Z HLEDISKA PRIORIT DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ
Tuto část formuláře vyplňte zakřížkováním možnosti "ANO" nebo "NE".
ANO
B.1 Cílovou skupinou jsou výhradně uživatelé nelegálních návykových látek a jejich blízcí nebo
osoby těmito látkami ohrožené:
B.2 Projekt má dostatečnou kapacitu a výkonnost:

NE

B.3 Projekt je zaměřen výhradněna snížení intienzívního užívání konopných drog, případně spolu s
jinými drogami, ve skupině dětí, mladistvých a mladých dospělých:
B.4 U kontaktních a terénních programů uveďte, zda poskytují výměnný program injekčního
materiálu a poradenství problémovým uživatelům drog
B.5 U kontaktních, poradenských a léčebných programů (projektů) uveďte, zda poskytují možnost
testování a poradenství v oblasti HIV, virové hepatitidy typu C, případně syfilis:
B.6 U ambulatních doléčovacích programů uveďte, zda je o strukturovaný doléčovací program:
B.7 U projektů primární prevence realizované ve školách nebo školských zařízeních uveďte, zda je
na tuto činnost (PP ve školách) požadována dotace od RVKPP:
B.8 U projektů kontaktních center uveďte, zda poskytují převážně hygienický a stravovací servis
(oproti výměnnému programu injekčního materiálu a poradenství problémovým uživatelům drog),
přičemž převažující poměr je nad 25% hygienického a stravovacího servisu v rozsahu všech
výkonů:
B.9 Hodnocený projekt je projektem relizovaným v lůžkovém zdravotnickém zařízení:
B.10 V případě projektu doléčovacího programu jehož součástí je chráněné bydlení nebo chráněný
pracovní program uveďte, zda je na tyto součásti (chráněné bydlení či chráněný pracovní program)
požadována dotace od RVKPP:
Poznámky (komentáře) k hodnocení částí B hodnotícího formuláře:

Název kraje:
Projekt hodnotil (jméno, příjmení):
Dne:

Podpis:

