HODNOCENÍ PROJEKTU - OPONENTSKÝ POSUDEK
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace od RVKPP
na projekty protidrogové politiky v roce 2011
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Číslo projektu (B.1)
2. Název projektu (B.2)
3. Typ služby (B.4)
4. Úplný názec žadatele (B.3)
5. Místo realizace projektu (B.11)
6. Celkový rozpočet projektu v r. 2010 (C.1, C.2)
7. Získaná neinvestiční dotace od RVKPP v roce 2010 (C.1, C.2)
8. Celkový rozpočet projektu na r. 2011 (C.1, C.2)
9. Požadovaná neinvestiční dotace od RVKPP na r. 2011 (C.1, C.2)
ČÁST A - KVALITA SLUŽBY PROJEKTU
Celkový počet bodů části A

0,00

1. Projekty na realizaci certifikovaných služeb
body

ano

ne

Rozhodnutí
Platnost
certifikační
certifikátu do:
komise dne:

Certifikace (certifikát, příp. protokol nebo ZZ o místním šetření, B.5)

2. Projekty na realizaci necertifikovaných služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě)
Součet bodů za bod 2.

0,00
část žádosti

2.1. Cíle služeb, které jsou poskytovány - cílový stav
2.2. Místní a časová dostupnost služby

B.11, B.12, B.13,
B.14, B.15

2.3. Průběh služby – metody práce, jednání s
uživatelem služby
2.4. Pracovní tým, včetně realizátora a supervizora
projektu (odborné a kapacitní zajištění realizace
projektu, vzdělávání členů týmu apod.)

B.12, B.13, B.14,
B.15, B.16

2.5. Potřebnost a význam projektu pro protidrogovou
politiku

body

(0 bodů je minimum, 4 bodů je maximum)

B.12, B.13,
B.14, B.15

C.3, C.4, B.9,
B.10., B.15,
B.16
B.12, B.13,
B.14, B.15,
B.16

3. Projekty na realizaci aktivit nepodléhajících certifikaci (tzv. neslužbové projekty)
Součet bodů za bod 3.

0,00
část žádosti

3.1. Realizační tým (odborné a kapacitní zajištění
realizace projektu, vzdělávání členů týmu apod.)

C.3, C.4, B.13,
B.15, B.16

3.2. Využitelnost výsledků projektu v praxi

C.5, PZ, ZZ,
B.15

3.3. Potřebnost a význam projektu pro protidrogovou
politiku

B.12, B.13, B.14,
B.15, C.5

3.4. Inovativnost a originalita

B.12, B.13,
B.14, B.15

3.5. Dosažitelnost cílů projektu

B.13, B.14,
B.15, C.5

body

(0 bodů je minimum, 4 bodů je maximum)

ČÁST B - HODNOCENÍ ČINNOSTI SLUŽBY A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
Celkový počet bodů části B

0,00

1. ADEKVÁTNOST SLUŽBY
Součet bodů za bod 1.

0,00
část žádosti

1.1. Náplň činnosti (jednotlivé výkony) odpovídají
typu služby
1.2. Převažují odborné klíčové výkony spojované s
uvedeným typem služby (více než 75%)
1.3. Cílová skupina odpovídá vypsanému dotačnímu
titulu protidrogové politiky z Metodiky
1.4. Cílová skupina odpovídá poskytovanému typu
služby

body

(0 bodů je minimum, 3 body je maximum)

B.13,C.5, PZ,
ZZ
B.13, C.5, PZ,
ZZ
B.13, B.14, PZ,
ZZ
B.4, B.13,
B.14, PZ, ZZ

2. VÝKONNOST A EFEKTIVITA SLUŽBY
Součet bodů za bod 2.

0,00
část žádosti

body

(0 bodů je minimum, 3 body je maximum)

2.1. Cena za jeden výkon

C.1, C.2, C.5,
PZ, ZZ

(celkový rozpočet/počet výkonů)

2.2. Výkonnost služby je adekvátní počtu úvazků

C.3, C.4, C.5,
PZ, ZZ

(počet výkonů/počet úvazků)

2.3. Výkonnost služby je adekvátní počtu klientů
(počet výkonů na 1 klienta)

C.5, PZ, ZZ

(počet výkonů/počet klientů)

2.4. Počet klientů vzhledem k počtu prac. úvazků
(počet klientů na 1 úvazek)

C.3, C.4, C.5,
PZ, ZZ

(počet klientů/počet úvazků)

2.5. Statistická data uváděná ve zprávách se jeví
jako reálná

C.5, PZ, ZZ

2.6. Služba se jeví jako výkonná s dostatečnou
kapacitou

B.15, C.1-C.5

3. ROZPOČET PROJEKTU
Součet bodů za bod 3.

0,00
část žádosti

3.1. Rozpočet odpovídá charakteru, rozsahu a
výkonnosti služby/projektu

B.15, C.1-C.5

3.2. Rozpočet je zpracován průhledně, přehledně,
srozumitelně a není nadhodnocen

B.15, C.1-C.5

body

(0 bodů je minimum, 3 body je maximum)

4. ÚROVEŇ PROJEKTU
Součet bodů za bod 4.

0,00
část žádosti

4.1. Projekt je jasný, přehledný a dobře zpracován

vše

4.2. Projekt se vzhledem k průběžné a závěrečné
zprávě jeví jako reálný

část B, C.5,
PZ, ZZ

body

(0 bodů je minimum, 3 body je maximum)

Komentář (silné a slabé stránky, doporučení popř. poznámky)
1. Adekvátnost služby:

NUTNO VYPLNIT !!!

2. Výkonnost a efektivita služby:

3. Rozpočet projektu:

4. Úroveň projektu:

Poznámky:

ČÁST C - HODNOCENÍ Z HLEDISKA PRIORIT DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ
Tuto část formuláře vyplňte zakřížkováním možnosti "ANO" nebo "NE",
ANO
C.1 Cílovou skupinou projektu jsou výhradně uživatelé nelegálních návykových látek a jejich blízcí
nebo osoby těmito látkami ohrožené:
C.2 Projekt má dostatečnou kapacitu:
C.3 Projekt je zaměřen výhradně na snížení intienzívního užívání konopných drog, případně spolu s
jinými drogami, ve skupině dětí, mladistvých a mladých dospělých:
C.4 U kontaktních a terénních programů uveďte, zda poskytují výměnný program injekčního
materiálu a poradenství problémovým uživatelům drog
C.5 U projektů kontaktních, poradenských a léčebných programů uveďte, zda poskytují možnost
testování a poradenství v oblasti HIV, virové hepatitidy typu C, případně syfilis:
C.6 V případě že jde o projekt ambulatního doléčovacího programu uveďte, zda jde o projekt
strukturovaného doléčovacího programu:
C.7 V případě, že jde o projekt primární prevence realizovaný ve školách nebo školských
zařízeních, uveďtě zda je na tuto činnost (PP ve školách) požadována dotace od RVKPP
C.8 U projektů kontaktních center uveďte, zda poskytují převážně hygienický a stravovací servis
(oproti výměnnému programu injekčního materiálu a poradenství problémovým uživatelům drog),
přičemž převažijící poměr je nad 25% hygienického a stravovacího servisu v rozsahu všech
C.9 Hodnocený projekt je projektem relizovaným v lůžkovém zdravotnickém zařízení:
C.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 části C hodnotícího formuláře:

Pokyny (instrukce):

NE

Kritérium 1.2. v části B tohoto hodnotícího formuláře: V případě, že jsou hodnoceny kontaktní centra a terénní
programy, potom je kritéruim naplněno (odpověď ano, resp. udělení 3 bodů), pokud služby výměnného programu (HR) a
poradenství výrazně rozsahem převyšují doprovodný hygienický a stravovací servis.
Kritérium 1.3. v části B tohoto hodnotícího formuláře: V případě, že jde o projekt terapeutické komunity (rezidenční
péče v terapeutických komunitách), potom je kritérium naplňeno (odpověď ano, resp. udělení 3 bodů), pokud péče
bezprostředně navazuje na detoxifikační léčbu a před nástupem do terapeutické komunity není požadována další jinou
službu, a délka léčby je stanovena do jednoho roku. Toto neplatí u komunit, které jsou určeny pro klienty s tzv. duální
diagnózou, tedy kombinace závislosti s další duševní nemocí, neboť tato cílová skupina vyžaduje specifický přístup.
Kritéria 2.1.-2.4. v části B tohoto hodnotícíhon formuláře: Hodnotitel v případě kritérií 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. kromě
bodového hodnocení uvede výpočet dle poměru, který je specifikován u daných kriterií. Pokud jde o tzv. "neslužbové
projekty", potom hodnotitel tento výpočet neprovádí, a tyto čtyři kritéria (2.1.-2.4.) aplikuje logicky vzhledem k typu projektu,
a své hodnocení okomentuje v komentářové části formuláře oponentského posudku.
Projekt hodnotil (jméno, příjmení) :
Podpis:
Dne:

