
Quo Vadis výkaznictví 3.0

Projekt „Systémová podpora rozvoje 
adiktologických služeb v rámci integrované 

protidrogové politiky“

Bc. Jan Šalomoun, Mgr. Alexandra Roubalová

16. listopadu 2020 | Praha



Přehled aktivit v rámci revize 
výkaznictví

Revize výkaznictví – přehled

2018–2019 vytvoření revize výkonů
2019–2020 vytvoření metodiky 
vykazování
2020 testování nových výkonů v 
praxi

Přehled nově definovaných výkonů
Individuální práce
Práce s rodinou
Práce se skupinou
Krátký rozhovor s klientem
Vyšetření
Testování
Výkony v oblasti HR
Farmakoterapie
Zážitkové programy
Podpora pracovních dovedností a 
zaměstnávání
Výkony nepřímé práce ve prospěch klienta
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Metodika

Metodika

Vykazování individuálních výkonů
Vykazování skupinových výkonů
Konec kontaktů?
Evidence nepřímé práce

Cíl

Sjednocení praxe ve vykazování 
výkonů
Vytvoření závazného postupu pro 
evidenci výkonů v 
adiktologických službách
Koordinace s revizí formulářů 
průběžných a závěrečných zpráv 
projektů RVKPP
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Metodika

4

Klientosetkání

Zrušení ukazatele kontakt, resp. jeho 
přejmenování a zpřesnění definice

(klientosetkání = kontakt)
Umožňuje sledovat počty klientů, 
kterým byla daná intervence 
poskytnuta
součin počtu setkání a počtu osob
na setkání
Během jednoho setkání s klientem / 
klienty je možno poskytnout více 
jednotlivých výkonů

Nepřímá práce ve prospěch 
klienta

Jako výkon se vykazuje pouze: 
Monitoring (TP) a Zprávy
Ostatní nepřímá práce / činnosti 
služby bude v novém SW možné 
evidovat jako úkony nepřímé práce 
s klientem



Metodika

Nepřímá práce (další činnosti, které nedefinujeme jako výkony)
= návazné odborné a administrativní činnosti potřebné 
k zajištění služby/poskytnutí služby klientovi

Např. doba potřebná na cestu ke klientovi, plánování služby pro klienta,
vkládání informací do evidenčního systému, zajištění podmínek pro
program, spolupráce s odborníky, klientské intervize/supervize,
pohotovost, vyhledávání potřebných informací, zajištění pomůcek apod.
Nepatří sem: dovolená, reprezentace organizace, vzdělávání, provozní
porady, schůzky a jednání, psaní průběžných a závěrečných zpráv, drobné
opravy a údržba pracoviště.
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Pilotní testování
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První fáze – sběr dat

7. 9. – 4. 12. 2020
18 služeb / 11 organizací z celé ČR
Zastoupeny všechny typy 
adiktologických služeb dle nové 
typologie
Různá lokalita, různý typ registrace 
služby (zdrav./soc.), různé evidenční 
systémy, různá velikost služeb
Data: nové výkony i stávající výkony

Druhá fáze – zhodnocení 
a výstupy

Prosinec 2020
Na základě podnětů z testování 
dojde k finální úpravě navrženého 
systému / definic



Budeme rádi za jakékoli další 
podněty nebo otázky k revizi.
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Děkujeme za pozornost.

www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz

Mgr. Alexandra Roubalová, roubalova.alexandra@vlada.cz
Bc. Jan Šalomoun, salomoun.jan@vlada.cz.
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