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Základní informace o projektu
Trvání projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2021
Řešitel projektu: Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
Hlavní cíl projektu: Vytvoření nového/úprava stávajícího
strukturního rámce pro adiktologické služby, postaveného na jasném
kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a stabilním
systému financování.
Pracovní skupina projektu: Tvořena zástupci střešních organizací
(SNN ČLS JEP, A.N.O., ČAA, APSS), spolupracuje na realizaci výstupů,
které mj. doporučuje ke schválení
Řídící výbor
Více informací viz www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz
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Schéma:
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Zpracované analýzy

Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce
protidrogové politiky (vč. strategických dokumentů)

Analýza systémového rámce protidrogové politiky

Analýza systémů zajištění dostupnosti adiktologických
služeb v ČR

Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění
kvality a výběr prvků využitelných v prostředí ČR
Analýza informačních systémů a podklady pro revizi
výkonů v adiktologických službách

Komparativní analýza nástrojů financování

Koncepční rámec rozvoje
adiktologických služeb

Důvody vzniku Koncepce
Není jednotící koncepční materiál, který by definoval adi.služby a
byl zároveň akceptován napříč celou odbornou adiktologickou
veřejností.
Je potřeba definovat síť adi. služeb, resp. principy a metodologii
její tvorby, určit systém jejího financování.
Sjednotit postoj adiktologické obce v prosazování potřeb oboru
adiktologie, a to i s ohledem na probíhající procesy (Reforma péče
o duševní zdraví, tvorba sítí sociálních a zdravotních služeb,
příprava legislativních změn v systému sociálních služeb).
Nutnost integrovat přístupy a metody dalších oborů.
Potřeba revidované konsenzuální typologie služeb.
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Cíle a obsah – rozvoj
adiktologických služeb
základní východiska oboru
hierarchie péče
vymezení a typologie služeb
principy tvorby a podpory sítě
principy financování a kvality
vytvořit podklad pro další vyjádření finančních nároků na
zajištění sítě adiktologických služeb.
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Východiska oboru adiktologie
Efektivní je pouze komplexní
spektrum a síť služeb

Obor adiktologie:
Uplatňuje mezioborový a
mezisektorový přístup;
respektuje bio-psycho-sociospirituálního model závislosti;
je navenek reprezentován
odbornými společnostmi a
asociacemi (SNN, ČAA, OSPRCH
A.N.O, APSS);
součástí oboru jsou rovněž
výzkumné a vzdělávací aktivity;
respektuje samoúzdravné
mechanismy.

Adiktologické služby:
respektují různé fáze vzniku a rozvoje
závislosti
dbají na svoji kvalitu a efektivitu
služby pracují s rodinou a okolím
rozvíjejí komunitní principy práce

Adiktologické služby jsou:
zaměřeny na pomoc klientovi,
dosažení pozitivní změny v různých
aspektech jeho života
založeny na partnerském přístupu ke
klientovi
založeny na spolupráci a propojenosti
s cílem co nejefektivnějšího průchodu
klienta službam
flexibilní, jsou schopny rychle reagovat
na změny
vždy zajišťovány osobami s
odpovídající kvalifikací
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Hierarchie adiktologické péče
Pyramida hierarchie formálních adiktologických služeb a
neformálních seberegulačních a samoúzdravných procesů
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Vymezení adiktologických služeb
Adiktologické preventivní služby

Adiktologické nízkoprahové služby

Adiktologické ambulantní služby

Adiktologické služby krátkodobé stabilizace

Adiktologické rezidenční služby

Adiktologické služby následné péče

11

Vymezení adiktologických služeb
Je rozlišováno 6 základních typů adiktologických služeb.

Základní typy služeb jsou popsány dle následujících 4 znaků:
Základní charakteristiky a hlavní cíle služeb
Forma poskytování služeb
Cílové skupiny
Typické intervence

V praxi se mohou typy služeb v jednom programu kombinovat.
Typy koncepčně odpovídají různým fázím rozvoje závislosti (Prochaska,
DiClemente).
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Principy tvorby a podpory sítě
adiktologických služeb
Síť adiktologických služeb:
Základní úrovní je krajská úroveň.
Tvořena na základě analýzy potřeb na daném území.
Tvoří ji programy a zařízení s různým geografickým pokrytím:
lokálním, regionálním i celostátním.
U některých specifických typů programů (referenční centra,
programy pro specifické cílové skupiny např. děti a dospívající)
může jít o celostátní úroveň.
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Principy tvorby a podpory sítě
adiktologických služeb
Tvorba sítě:
Je proces, který se pravidelných intervalech reviduje;
při její tvorbě spolupracují všechny relevantní instituce;
koordinace tvorby sítě má v gesci sRVKPP;
proces tvorby sítě bude zakotven legislativně v míře, jakou mu
to dovolí jednotlivé resortní předpisy.
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Principy tvorby a podpory sítě
adiktologických služeb
Členství v síti:
Je podmíněno splněním minimálních požadavků na kvalitu
adi. služeb a oprávněním poskytovat služby v jednotlivých
resortních systémech;
pro služby bude znamenat snížení administrativní náročnosti,
zvýšení stability a dlouhodobosti kontraktů s plátci sítě a redukci
vícezdrojového financování jednotlivých programů v síti;
pro plátce sítě bude znamenat zvýšení transparentnosti a
spoluzodpovědnosti za udržení a rozvoj definované sítě služeb.

Jednotlivé subjekty budou při financování služeb ve své gesci
respektovat síť adiktologických služeb.

15

Principy tvorby a podpory sítě
adiktologických služeb
Odborná způsobilost a kvalita adiktologických služeb:
Je potvrzením, že se jedná o adiktologickou službu;
ověřeny v rámci systému certifikace odborné způsobilosti v
adiktologii;
proces bude respektován a akceptován všemi relevantními
institucemi podílejícími se na financování adiktologických
služeb;
součástí minimálních standardů odborné způsobilosti bude také
dodržování doporučených postupů v adiktologii;
koordinátor tvorby sítě a další relevantní instituce podílející se na
zajištění sítě budou podporovat procesy zvyšování a zajištění
kvality služeb a vzdělávání pracovníků pracujících v
adiktologických službách.
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Principy financování a udržitelnost sítě
adiktologických služeb
Financování adiktologických služeb:
Respektuje vymezení rolí a
zodpovědností jednotlivých
donátorů;
Vychází ze smluvního vztahu
mezi donátory a příjemci, který
umožňuje dlouhodobou
spolupráci;
Je postaveno na stabilním a
předvídatelném rozpočtovaném
objemu finančních prostředků;
Na úrovni veřejné správy je do
maximální možné míry
sjednocené a vychází ze stejných
podmínek pro žadatele a
příjemce;

minimalizuje riziko výpadků v
poskytování služeb;

je podmíněno splněním
minimálních požadavků na
kvalitu;
zaměřuje se pouze na ty
služby, které jsou součástí sítě
adiktologických služeb;
sleduje efektivní, účelné a
hospodárné využití
disponibilních prostředků a to
jak na straně poskytovatelů, tak
na straně příjemců.
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Struktura Koncepce
Úvod
Důvody vzniku materiálu
Koncepční rámec rozvoje
adiktologických služeb (dále
„Koncepce“)
Cíle Koncepce

Systémový rámec adiktologických
služeb
Stav sítě
Silné stránky oboru adiktologie
Slabé stránky současného systému

Kapitola 3
Kapitola 1
Rozvoj adiktologických služeb
Adiktologie a rozsah problému
Východiska oboru
Hierarchie adi. péče
Adiktologie
Vymezení adi. služeb
Rozsah problému závislostního
Principy tvorby a podpory sítě
chování
Principy financování a udržitelnost
Kapitola 2
sítě
Popis současného stavu
Kvalita služeb
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Co nás čeká dál?

Schválení
koncepce
RVKPP
Metodika
Nástroj tvorby
sítě

pilotně otestováno
v krajích (ideálně ve
všech)

Návrh nástroje
financování

Nastavení modelu
systémového
financování
(variantně)

Revize
standardů, podle
nové typologie

nastaven systém a
proces certifikací
podle principů
popsaných v
Koncepci

Definováno co je to
„adiktologické“ –
kritéria vstupu do
sítě

Metodika podpory
interní kvality ve
službách

Výkaznictví

Revidované a
zjednodušené
výkony

Aktualizovaný SAD

Aktualizovaný
software

Pracovníků ve
službách

Krajských
koordinátorů

Ostatní profese

popsaná síť služeb
s odhadem fin.
nároků na udržení
a rozvoj sítě

Legislativní
ukotvení

Vzdělávání

Děkuji za pozornost.
www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz
Kontakt:

Lucia Kiššová, e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

6. června 2019, Praha

Seznam zpracovaných a
připravovaných výstupů
Klíčová
aktivita

Název výstupu

Zpracovatel

KA 1

Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce
protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních
strategických dokumentů ovlivňujících podobu protidrogové politiky
a kvalitu, dostupnost a financování služeb (externí)
Analýza systémového rámce integrované protidrogové politiky
(interní)
Analýza současných systémů zajištění dostupnosti služeb v ČR
(interní)
Zajištění dostupnosti pomáhajících služeb v ČR – zakotvení praxe
v relevantních normách a strategiích (interní)
Návrh nástroje zajištění dostupnosti služeb (interní)

Sociotrendy
s.r.o

Metodika k praktické realizaci navrženého nástroje zajištění
dostupnosti služeb (interní)

V přípravě

KA 2.1

Pleva, P. ,
Fidesová H.
Hanzlík K.
V přípravě
V přípravě
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Klíčová
aktivita

Název výstupu

Zpracovatel

KA 2.2

Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality a výběr
prvků využitelných v prostředí ČR (externí)

BDO Advisory
s.r.o

Návrh systémového ukotvení nástroje ověření kvality (interní)

V přípravě

Metodika pro podporu kvality ve službách (interní)

V přípravě

Standardy certifikací odborné způsobilosti služeb – aktualizovaná
verze (interní)
Analýza informačních systémů sledování dat o výkonech a
hodnocení potřebnosti adiktologických služeb v rámci systémů
sociálních služeb a zdravotní péče (interní)

V přípravě

Návrh sdíleného informačního systému o strukturních
charakteristikách, dostupnosti a výkonnosti sítě adiktologických
služeb a jeho propojení s ostatními informačními systémy (interní)

V přípravě

Návrh softwarového řešení informačního systému (interní)

V přípravě

Metodika/manuál k použití sdíleného informačního systému
(interní)

V přípravě

KA 2.3

Šalomoun J.,
Roubalová A.

Klíčová
aktivita

Název výstupu

Zpracovatel

KA 2.4

Komparativní analýza nástrojů financování (interní)

R. Remešová, L.
Svobodová, A. Rod,
R. Soběhart

Nástroj financování adiktologických služeb upravený pro
prostředí ČR
Metodika k aplikaci nástroje financování do praxe

V přípravě

Metodika „Moderní metody sociální práce zaměřené na
specifické cílové skupiny v oblasti závislostí a na vzájemnou
návaznost a propojenost služeb“ včetně postupů její
implementace a vzdělávacího kursu
Implementace/pilotní ověření moderních metod sociální práce
zaměřených na specifické cílové skupiny v oblasti závislostí a na
vzájemnou návaznost a propojenost služeb do praxe služeb
včetně vzdělávání

Dokončení v roce
2019

KA 3.1

V přípravě

V přípravě

Klíčová
aktivita

Název výstupu

Zpracovatel

KA 3.2

Vzdělávací curriculum v oblasti koordinace protidrogové politiky na
místní úrovni
Metodické materiály včetně např. příkladů dobré praxe protidrogové
politiky na místní úrovni
Podpora kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří pravidelně
přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo
patologickými hráči – výběr metod a jejich ověření
Interní metodika podpory ze strany veřejné správy

V přípravě

Komplexní návrh změny systémových opatření strukturního rámce
integrované protidrogové politiky
Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismu

V přípravě

KA 3.3

KA 4.1

Vysoutěženo
Vysoutěženo

V přípravě

V přípravě

