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METODIKA
pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016



Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ):
	v souladu se zákonem č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
	v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
	v návaznosti na usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657,
	v návaznosti na usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016,
	v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
	v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2005 č. 300, kterým byl schválen systém certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách, a dále s usnesením vlády ČR ze dne 7. června 2006 č. 693 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence,
	v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 340, a platným Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky,
	v návaznosti na Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády ČR ze dne 18. dubna 2012 č. 283,
	v souvislosti s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem, státními finančními aktivy, nebo Národním fondem,

vyhlašuje podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na neinvestiční programy protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 (dále jen „protidrogová politika MZ“).

ÚČEL PROGRAMU
Dotačním řízení se vyhlašuje pro podporu neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určené pro projekty v rámci, kterých jsou:
	poskytovány zdravotní služby uživatelům návykových látek nebo osobám s návykovým chováním,

realizovány další aktivity reagující na aktuální potřeby při tvorbě a implementaci protidrogové politiky MZ a nejedná se o přímé poskytování zdravotních služeb.   
Při udělování dotací budou prioritně podporovány projekty, které se věnují péči o nezletilé klienty. Dále je brán zřetel na regionální specifika v oblasti užívání návykových látek a návykového chování. Podáním žádosti však nevzniká právní nárok na dotaci (§14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).
MZ si vyhrazuje právo na:
	změnu priorit protidrogové politiky v souladu s aktuálními potřebami, 
	změnu podmínek pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám relevantních usnesení vlády a právních předpisů, 

financování nákladů spojených s řádně provedeným dotačním řízením MZ
zadání plnění úkolu formou veřejné zakázky.
V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního řízení nebudou rozděleny všechny finanční prostředky, může být vyhlášeno druhé kolo, popřípadě třetí kolo.
Na administraci dotačního řízení se nevztahují lhůty pro vyřizování agendy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

SUBJEKTY, KTERÉ MOHOU ŽÁDAT O DOTACI (PŘEDKLADATELÉ PROJEKTŮ)
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o obchodních společnostech a družstvech, zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, mohou předložit žádost o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na dotační program protidrogové politiky MZ:
a)	státní organizace zřízené nebo založené ministerstvem či jiným správním úřadem,
b)	organizace zřízené územním samosprávným celkem,
c)	spolky transformované z občanských sdružení a spolky nově vznikající od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
d)	obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013, 
e)	církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
f)	právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem poskytování zdravotních služeb, a fyzické osoby, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely,
g)	ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014,  
h)	organizace v působnosti jiných rezortů (např. vysoké školy).
Na subjekty transformované podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení.
Žadatel předáním projektu bere na vědomí novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ze dne 26. 4. 2012, která obsahuje v §18a povinnost poskytovatele předávat Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací, včetně údajů stanovených v §14, odst. 3, písm. e) je-li žadatel právnickou osobou. Předané údaje o poskytnutí finančních prostředků a příjemcích dotace budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí v programu DotInfo.
Podmínkou pro žadatele je sídlo na území České republiky, musí realizovat služby, popř. jiné podporované aktivity, v rámci protidrogové politiky na území České republiky, nesmí být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu nesmí být vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na úhradu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěn, ve znění pozdějších předpisů, ani na činnost vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

PODPORA VÍCELETÉ REALIZACE SLUŽBY V RÁMCI PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 
V souladu s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, může MZ uzavřít s příjemcem dotace memorandum o dlouhodobé spolupráci na konkrétní službu, a to za předpokladu, že:
	příjemce naplňuje priority schválené MZ, 
	příjemce splňuje podmínky příslušných strategických dokumentů pro oblast protidrogové politiky, včetně podmínek stanovených v této Metodice,
	jedná se o zdravotní službu,

služba je v rámci tohoto dotačního programu kontinuálně finančně podporována minimálně 3 roky.


PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI (PROJEKTU) DO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ
Termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2016 je 30. 9. 2015. U žádostí zaslaných poštou budou přijímány zásilky prokazatelně přijaté do výše uvedeného termínu (platí razítko pošty na obálce). V případě osobního dodání platí razítko podatelny MZ (v podatelně bude potvrzeno přijetí žádosti razítkem pouze na jednom listě – průvodní dopis, seznam příloh, apod.). Pozdní podání žádosti je důvodem pro nezařazení projektu do dotačního řízení.
Veškeré finanční závazky předkladatele vůči veřejným rozpočtům ČR, rozpočtům státních fondů a Územně samosprávných celků (krajů, obcí) za předchozí léta musí být vyrovnány. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám.
Žádosti musí být podány prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2016“ řádně vyplněného dle podmínek stanovených v této Metodice. Jeden žadatel o dotaci předkládá vždy jeden projekt, který obsahuje popis všech služeb poskytovaných osobám s adiktologickou poruchou, na které subjekt požaduje dotaci. Projektem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek a aktivit konkrétních činností k dosažení stanovených cílů. Žadatel o dotaci na projekt, který doposud nebyl financován z tohoto dotačního programu, před podáním žádosti projekt řádně projedná s poskytovatelem dotace.
Žádosti musí být zaslány ve dvou písemných vyhotoveních zkompletované se všemi povinnými přílohami (1 originál a 1 zřetelně označená kopie) a současně v elektronické verzi na CD (ve formátu doc nebo docx, musí být vždy v editovatelné formě) na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor zdravotních služeb
Oddělení zdravotních programů
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Obálku označte heslem „PROTIDROGOVÁ POLITIKA MZ – DOTACE 2016“.
Žádosti musí být v oboustranném tisku, originál nedávat do kroužkové vazby, naopak kopie v kroužkové vazbě preferujeme.
Současně budou žádosti zaslány na adresu @mzcr.cz" kristina.masala@mzcr.cz (ve formátu zip nebo rar, uvnitř kterého budou dokumenty ve správném pořadí).
Povinné přílohy, které je nutno k žádosti přiložit, jsou:
	Prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám. Formulář je přílohou této Metodiky.

Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle §18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Formulář je přílohou této Metodiky.
	Popis služby, na kterou se žádá o dotaci dle formuláře „Údaje o službě“, který je přílohou této Metodiky. Formulář obsahuje část identifikační (typ služby, od kdy je realizována, kontaktní údaje řešitele a profesní životopis, místo poskytování služby, apod.) a část obsahovou (jaká odborná péče je poskytována, jaké jsou cíle služby, jak probíhá realizace, jaká je provozní doba, jaká je výchozí situace v daném místě, jaká je dostupnost služby, apod.). Dále je nutné vyjádřit se k certifikaci služby a ke statutu žadatele (je to zdravotnické zařízení, má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, apod.). Tento formulář se vyplní vždy pro jednu službu a jedno místo poskytování.
	Tabulka „Statistické údaje“ řádně vyplněná dle typu služby. Tabulka se vyplňuje pro každé místo a typ služby, stejně jako u formuláře „Údaje o službě“. Formulář je přílohou této Metodiky.
	Rozpočtové tabulky (formuláře jsou přílohou této Metodiky):
	Tabulka D1a – Rozpočet projektu na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v roce 2014 a 2015.

Tabulka D1b – Rozpočet služby na rok 2016 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v roce 2014 a 2015.
Tabulka D2a - Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od MZ na rok 2016 podle nákladových položek.
Tabulka D2b - Rozpočet služby (neinvestiční náklady) a požadavek od MZ na rok 2016 podle nákladových položek
	Pokud jsou v žádosti požadovány mzdové prostředky, je nutné zpracovat tabulku D3 – Přehled zaměstnanců v rámci poskytované služby, celkových mezd a požadavků od MZ na mzdy.

   Pokud jsou požadovány ostatní osobní náklady, je nutné zpracovat tabulku D4 – Ostatní osobní náklady; přehled dohod, celkových honorářů a požadavků od MZ na OON.
	Dokumenty potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti:

	běžnou kopii dokladu o přidělení identifikačního čísla žadatele IČ(O) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
	běžná kopie zřizovací listiny státního zdravotnického zařízení zřízeného podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
	běžná kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení vzniklého podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
	církve a náboženské společnosti předloží rozhodnutí o registraci Ministerstvem kultury podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
	spolky - běžnou kopii platných stanov registrovaných u Ministerstva vnitra ČR a ověřený výpis ze spolkového rejstříku vedeného rejstříkovým soudem
	obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31. 12. 2013 - ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u rejstříkového soudu dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů
	ostatní právnické a fyzické osoby - podle §7 odst. 1, písm. f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, běžnou kopii výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo doklad o oprávnění podnikat, tj. živnostenský list
	transformované subjekty - podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doklad o provedené transformaci
	doklady o registraci sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, u těch poskytovatelů, kteří jsou podle tohoto zákona povinni být v registru poskytovatelů sociálních služeb, 
	běžná kopie certifikátu odborné způsobilosti služby, případně kopie žádosti o certifikaci odborné způsobilosti služby, poskytovatel zdravotních služeb postupuje v souladu se zněním části deváté - hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb – zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
	průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 2015 pokud byl projekt v roce 2015 realizován; jestliže organizace začala provozovat během této doby novou službu, sdělí tuto informaci o dané službě v žádosti o dotaci,

závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2014 pokud byl projekt v roce 2014 realizován; jestliže organizace začala provozovat během této doby novou službu, sdělí tuto informaci o dané službě v žádosti o dotaci.

SYSTÉM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Formální hodnocení žádostí
Každá žádost zaslána na MZ do stanoveného termínu bude zaevidována a bude jí přiděleno evidenční číslo. Tříčlenná hodnotící komise, složená ze zástupců odboru zdravotních služeb, provede kontrolu formálních náležitostí. Vyřazeny budou žádosti neúplné, nejasné, neodpovídající vyhlášeným prioritám, nepředložené na příslušném formuláři, bez příloh či chybně vyplněných ekonomických tabulek, bez podpisu oprávněné osoby. Hodnotící komise poté rozhodne o postoupení/nepostoupení žádostí k dalšímu zpracování v rámci dotačního řízení. Výsledek jednání hodnotící komise bude zveřejněn na stránkách MZ do konce října 2015.
V případě drobných nedostatků může MZ vyzvat žadatele k doplnění žádosti o dotaci, a to elektronickou formou (na kontaktní e-mail osoby odpovědné za realizaci projektu/služby). Výzva bude přiložená k celkové dokumentaci žádosti. Nedostatky musí být odstraněny do 7 kalendářních dnů od odeslání výzvy, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení.

Odborné hodnocení žádostí
Žádosti, které byly hodnotící komisí postoupeny do dalšího kola dotačního řízení, budou posouzeny dvěma posuzovateli. Aby žádost mohla být doporučena Komisi pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky MZ (dále jen „Komise“) k přidělení dotace, musí být vyjádření alespoň jednoho posuzovatele kladné. Komise je poradním orgánem ministra zdravotnictví a provádí vyhodnocení předložených žádostí. Komise hodnotí každý projekt samostatně, a to s ohledem na úroveň a kvalitu zpracování projektu, soulad s cíli dotačního programu, reálnost stanovených cílů projektu, přiměřenost požadovaných finančních prostředků, aktuálnost a potřebnost řešení daného problému, efektivitu projektu. Komise bude brát zřetel na vyjádření posuzovatelů vč. jejich doporučení ohledně podpory a v jaké výši a na jakou aktivitu. Dále Komise zhodnotí projekty i v souvislosti se zhodnocením realizace projektu v předminulém a minulém roku, pokud byly projekty v těchto letech realizovány. Ohled je brán i na vyjádření krajského protidrogového koordinátora (sdělení k aktuální situaci v kraji v oblasti protidrogové politiky). Komise zároveň nahlíží i na sdělení k vyúčtování dotace (v případě, že byl projekt již finančně ze strany MZ podpořen) a ke splnění povinnosti vypořádání se státním rozpočtem. Jména oponentů a jejich hodnocení se žadatelům nesdělují. Na základě jednání zařadí Komise žádosti o dotaci do jedné ze 3 kategorií:
Kategorie A – projekt je kvalitní a vhodný k podpoře
Kategorie B – projekt je dobrý, ale organizace bude vyzvána k úpravě či doplnění obsahu
Kategorie C – projekt není vhodný k podpoře
Po schválení ministrem zdravotnictví, budou výsledky Komise zveřejněny na stránkách MZ do konce roku 2015. Důvody zamítnutí žádosti o dotaci se sdělují pouze na písemné vyžádání.
Na dalším jednání Komise bude již navržena konkrétní výše dotace pro jednotlivé projekty a služby v nich popsané i s ohledem na doplňující informace obdržené od předkladatelů, kteří byli zařazeni do Kategorie B. Po schválení ministrem zdravotnictví bude konkrétní výše dotace pro schválené projekty zveřejněna na stránkách MZ do 31. 3. 2016, pokud budou do tohoto termínu uvolněny prostředky ze státního rozpočtu.

UVOLNĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Podmínkou pro poskytnutí dotace je, že žadatel vyúčtuje předepsaným způsobem a ve stanoveném termínu dotace poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu MZ v předchozích třech letech (pokud byl subjekt příjemcem dotace), provede finanční vypořádání se státním rozpočtem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., a vrátí do státního rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky. Předkladatelům schválených žádostí o neinvestiční dotaci, kteří stanovené podmínky splnili, bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen „Rozhodnutí“) s podmínkou struktury využití dotace. Rozhodnutí bude vydáno do 31. 3. 2016 vč. podrobných podmínek pro poskytování dotace ze státního rozpočtu. Na Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání (§14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Finanční prostředky budou poskytovány jednorázově do 30 dnů od vydání Rozhodnutí.
Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělena MZ na realizaci neinvestičního projektu je výhradně účelová a lze jí použít jen na činnosti, které jsou v souladu s Metodikou, s předloženou a schválenou žádostí a s Rozhodnutím. Dotaci lze použít na náklady, které MZ uvede v Rozhodnutí a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznána dotace. Dotaci lze použít i na výdaje, které byly uskutečněny před datem vydání Rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným tímto Rozhodnutím.
Dotace je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70% celkových rozpočtových nákladů projektu. Pokud je projekt financován z různých veřejných zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit víc než 70% nákladů projektu. Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí tedy činit minimálně 30%. V konkrétních individuálních a řádně zdůvodněných případech může MZ udělit výjimku překračující tento podíl za předpokladu, kdy nebude možné získat finanční prostředky z územních rozpočtů či jiných nestátních zdrojů. Subjekt, který žádá vyšší podíl dotace (tj. nad 70% celkových nákladů) musí předložit zdůvodnění vyššího podílu čerpání a výčet dotací poskytnutých mu na projekt z jiných zdrojů. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně státního rozpočtu, není dovolena.

DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE
Při čerpání dotace je příjemce povinen důsledně dodržovat obecně závazné předpisy, především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, vyhlášku č. 52/2008 Sb., Rozhodnutí a Metodiku.
Poskytnuté dotace jsou účelově vázány na konkrétní službu či jinou aktivitu podporovanou v rámci realizace protidrogové politiky a platné Národní strategie protidrogové politiky. Příjemce dotace může poskytnuté finanční prostředky použít pouze na stanovený účel v daném rozpočtovém roce. Nevyužité finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit zpět do státního rozpočtu. Příjemce dotace nesmí z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu použít finanční prostředky na dodávky jiných právnických nebo fyzických osob, pokud tyto dodávky nejsou určeny na realizaci činností v rámci účelu dotace stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Z poskytnuté dotace lze hradit tzv. uznatelné náklady, kterými jsou například:
	náklady na zdravotnické prostředky (např. injekční stříkačky, testy, obvazový materiál, hygienické potřeby, apod.),

substituční látky,
	léky, které nepodléhají úhradám ze zdravotního pojištění,
elektřina, plyn, vodné a stočné,
	nájemné,
	školení a vzdělávání,
mzdové náklady a odvody (mzdové náklady se týkají pouze zdravotnických pracovníků).
Všechny tyto náklady lze uplatnit jen v rozsahu cen obvyklých v daném regionu.
Z poskytnuté dotace se zejména nesmí hradit náklady na:
	materiálové náklady ve formě vybavení nábytkem,

potraviny,
pohonné hmoty,
výpočetní technika HW + SW,
	telefonní poplatky,
	poplatky za internet,
náklady na cestovné,
leasing vozidel,
investice,
nespecifikované výdaje (tj. výdaje nerozepsané a výdaje, které nelze účetně doložit),
rekondiční a rekreační pobyty,
daně, pokuty a sankce,
úhradu nákladů na zdravotní služby, pokud jsou hrazeny podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zabezpečovací systémy (kamerový systém, ochranná služba, apod.),
zpráva auditora o revizi hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu,
supervize.
Příjemce dotace musí vést účetnictví. Spolky, pobočné spolky, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, mohou vést v souladu s §9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Příjemce dotace musí vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v průběžné zprávě a v závěrečné zprávě o realizaci projektu.
Příjemce dotace použije poskytnuté finanční prostředky hospodárně a efektivně. Bude-li příjemce naplňovat podmínky dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dotovaný zadavatel), je povinen při uzavírání zakázek (veřejných zakázek) v souvislosti s plněním projektu postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.
Dne 16. června 2014 schválila vláda usnesení č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015, kterým v bodě 2 ukládá povinnost konzultovat jednotlivé dotační programy s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pokud se jedná o jejich soulad s článkem 107 odstavcem 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud bude MZ shledáno, že poskytnutá dotace naplňuje znaky nedovolené veřejné podpory, příjemce dotace dotaci společně s úroky z prodlení ode dne poskytnutí nedovolené veřejné podpory vrátí poskytovateli dotace do 30 dnů od doručení výzvy k navrácení dotace, není – li ve výzvě uvedena lhůta jiná.
Příjemce dotace je povinen zajistit, aby vyplacené mzdové prostředky byly podloženy prvotními doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin a výkonech, umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce.
Dále je povinen oznámit poskytovateli jakoukoliv změnu v rámci projektu (neprodleně pokud se změna týká obsahu projektu nebo čísla účtu a do 15 dnů pokud se změna týká příjemce, např. identifikační údaje).
V průběhu realizace projektu může příjemce dotace požádat o finanční změny Rozhodnutí (tj. přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých položek, nebo snížení celkových nákladů projektu a tím zvýšení procentuálního podílu), a to písemně na příslušném formuláři, který je přílohou této Metodiky, nejpozději však do 7. 11. rozpočtového roku, na který byly prostředky poskytnuty. V případě, že žádost o změnu nebude řádně zdůvodněná, a to včetně informace, zda bude projekt realizován v plném/částečném rozsahu, bude žádost bez projednání Komisí zamítnuta. Změny může poskytovatel povolit vydáním změny daného Rozhodnutí nebo schvalovacím dopisem.
Příjemce dotace předloží poskytovateli průběžnou zprávu o realizaci projektu za 1. pololetí roku, na který mu byla poskytnuta dotace, a to v termínu do 15. září toho roku (formulář je přílohou této Metodiky).

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM
Příjemce dotace je povinen MZ předložit v řádném termínu a na stanoveném formuláři, který je přílohou této Metodiky, závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 31. 1. následujícího roku. Závěrečná zpráva by měla obsahovat informace o realizaci projektu, jeho efektivnosti a účelnosti. Dále bude v textu zapracováno i hodnocení přínosu poskytnuté dotace. Závěrečná zpráva je zasílána v 1 písemném vyhotovení a současně na elektronickém nosiči na výše uvedenou adresu MZ.
Dále je příjemce dotace povinen dle §75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., vyhotovit v rámci účetní závěrky závěrečné vyúčtování dotace (formulář je přílohou této Metodiky) a vypořádání se státním rozpočtem, a to bezpodmínečně nejpozději do 31. ledna 2017. Nevyčerpané prostředky poukáže nejpozději do 15. února 2017 na účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-2528001/0710 u ČNB (tzn., že budou připsány na uvedený účet nejpozději v tento den). Příjemce zároveň zašle avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků Odboru zdravotních služeb MZ.
Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle §14 odst. 10 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ do 15. února 2017, podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona. V souladu s ustanovením §14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje: odvod za porušení rozpočtové kázně v případě neoprávněného využití finančních prostředků (tzn. jejich využití v rozporu s účelem stanoveným v Rozhodnutí nebo neprokázání, jak byly využity), jejich zadržení a porušení povinnosti vrácení ve stanoveném termínu, bude činit až 50% částky neinvestiční dotace, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

KONTROLA ÚČELNÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SVĚŘENÝMI PROSTŘEDKY
Příjemce finančních prostředků ze státního rozpočtu odpovídá MZ za hospodárný způsob jejich využití a zavazuje se použít je ve stanoveném členění a výši v souladu s vydaným Rozhodnutím.
Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle §14 odst. 10 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ do 15. února 2017, podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona. 
Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a usnesením vlády ČR ze dne 18. dubna 2012 č. 283, a dále pak vnitřními předpisy o resortní kontrole a oběhu a kontrole účetních dokladů. MZ si jako poskytovatel vyhrazuje právo provádět kontrolu čerpání poskytnutých prostředků, která bude prováděna podle uvedeného zákona, včetně povinnosti příjemce dotace předložit veškeré náležitosti vztahující se k poskytnutým dotacím a k celému projektu. Kontrolu čerpání a použití prostředků dotace mohou kromě MZ provádět i další externí kontrolní orgány, např. Ministerstvo financí, Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, atd.
Příjemce je povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu, a to buď vlastním revizním orgánem, nebo nezávislým auditorem. Revizní zpráva se zasílá spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, a to nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Revizní zpráva musí obsahovat informaci, zda čerpání dotace za příslušný rok probíhalo v souladu s daným Rozhodnutím, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souladu s usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657.
U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000,- Kč, je povinen provést revizi nezávislým auditorem nebo auditorskou společností včetně projednání zprávy o revizi nejvyšším orgánem organizace. Termín pro předložení zprávy nezávislého auditora je 30. června následujícího roku.
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 obecně prospěšná společnost
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11. Územní působnost žadatele (organizace):
	Hl. m. Praha
	Středočeský kraj
	Jihočeský kraj
	Plzeňský kraj
	Karlovarský kraj
	Ústecký kraj
	Liberecký kraj
	Královéhradecký kraj
	Pardubický kraj
	Kraj Vysočina 
	Jihomoravský kraj
	Olomoucký kraj
	Zlínský kraj
	Moravskoslezský kraj
	Celostátní
12. Základní idea a stručný obsah projektu (max. 4 řádky):
13. Statutární zástupce žadatele
potvrzuji, že jsem žádost schválil/a a doporučil/a k předložení do dotačního řízení MZ na rok 201_ a potvrzuji pravdivost uváděných údajů: 

podpis a razítko:
datum:                                       
14. Vyjádření krajského protidrogového koordinátora:

Seznámil jsem se s předkládaným projektem.
K projektu považuji za důležité dodat následující:






Dne: 	Jméno (čitelně), podpis:
15. Potvrzení správnosti údajů odpovědným zástupcem kraje/krajského úřadu:
 
jméno a příjmení (čitelně):

podpis:

datum:


Prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám


Osoba, která prohlášení vydává: 

Jméno a příjmení:
Název organizace:
Adresa/Sídlo:
Kontakt tel:	e-mail:
IČ/DIČ:


Název projektu:





Prohlašuji, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, nebo rozpočtu územního samosprávného celku.










Dne	Statutární zástupce organizace:

	Jméno a příjmení:
	Podpis

	Razítko organizace




Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění

Žadatel předáním žádosti o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Protidrogová politika MZ pro rok 2016 Ministerstvu zdravotnictví (poskytovatel) souhlasí s tím, že poskytovatel předá veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací, s výjimkou uvedenou v odst. 2 uvedeného paragrafu, Ministerstvu financí ke zveřejnění v systému DotInfo v souladu s novelou zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) ze dne 26. 4. 2012, resp. s §18a, který obsahuje tuto povinnost poskytovatele.



V 	dne	




……………………………………………
Razítko, podpis oprávněné osoby




ÚDAJE O SLUŽBĚ
(formulář se vždy vyplní pro jednu službu a jedno místo poskytování dané služby)

Typ služby

AP – ambulantní péče (ordinace lékaře se specializací v psychiatrii), SL – substituční léčba Důležitá informace pro všechna zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu: na základě zákona č. 379/2005 Sb. § 20 odst. 2 písm. j) substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních pod vedením lékaře; zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu 14). Více informací naleznete na www.uzis.cz, registraci na https://snzr.uzis.cz/nrulisl/redirectservlet.do, DTX – detoxifikace, LP – lůžková péče, KPS – kontaktní a poradenské služby, TP – terénní programy, AA – ambulance adiktologie (nelékařská ambulance), O – ostatní
Vždy vybrat pouze ze služeb uvedených v seznamu!!!

Služba je realizována od (měsíc/rok):
Osoba odpovědná za realizaci služby (řešitel)
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Funkce:
Telefon:	E-mail:

Místo poskytování služby 
Kraj:					
Obec/obce:
Bližší specifikace místa:
•	budova, event. prostory, kde je projekt realizován (adresa/y místa realizace technického, popř. provozního zázemí a jeho popis): 
•	vlastník budovy, event. prostor: 

Popis služby a zdůvodnění její potřebnosti:
	poskytovaná odborná péče

cíle
	cílová skupina/cílové skupiny
	obsah a metody realizace
provozní doba
	popis výchozí situace na území, kde je služba realizována 
dostupnost 
další 

Je služba certifikována: 
a)	ano – uveďte platnost do
b)	ne – uveďte důvody (proběhlo místní šetření, ale certifikát nebyl udělen, organizace nepožádala o certifikaci, jiné.)

Jste zdravotnickým zařízením?
a)	ano
b)	ne – uveďte důvod 

Má zdravotnické zařízení poskytující službu smlouvu se zdravotní pojišťovnou? 
a)	ano
•	uveďte druhy výkonů nasmlouvaných a jejich cenu v Kč (uveďte výši nasmlouvanou s VZP)
•	uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění nemáte, případně zdůvodněte proč je úhrada nedostatečná
b)	ne – uveďte důvod 

Profesní životopis osoby odpovědné za poskytování služby v rámci projektu
Titul, jméno a příjmení

Stručné profesní curriculum vitae
(vzdělání, akademické a vědecké hodnosti, dosavadní odborná, výzkumná, pedagogická činnost, odborné výcviky, autorské vybrané publikace vztahující se k tématu)









Prohlášení řešitele služby
Potvrzuji, že odpovídám za realizaci služby …………… v rámci projektu ……………….


dne
podpis / razítko



ŽÁDOST
o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci dotačního programu Protidrogová politika MZ

PROJEKT
Rozhodnutí č.:  
Název projektu:

PŘÍJEMCE DOTACE
Název: 
Adresa:
Řešitel projektu: 

POŽADOVANÁ ZMĚNA 
Jedná se o: 
přesun mezi položkami projektu*
podíl dotace na celkovém rozpočtu projektu* (pokud se změna týká pouze snížení celkových nákladů, vyplňte v tabulce pouze dva řádky „celkový rozpočet projektu“ a „% podíl dotace“)
(pokud žádáte o změnu v obou bodech, vyplňte pouze jednu žádost)

Doplňte:
**Struktura financování projektu celkem:
Schváleno v Rozhodnutí:
(v Kč)
Navrhovaná změna***:
(v Kč)
Provozní náklady celkem


Materiálové náklady





Nemateriálové náklady





Jiné provozní náklady


Osobní náklady





Celkové náklady na realizaci projektu


% podíl dotace na celkovém rozpočtu projektu:


*nehodící se škrtněte **ve struktuře si přidejte v tabulce řádky dle potřeby ***změnu zvýrazněte tučným písmem

PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY




Podpis řešitele projektu: 				Podpis hl. ekonoma příjemce dotace:


Podpis statutárního orgánu příjemce dotace: 


Datum:				 		Razítko příjemce dotace:

OSNOVA Průběžné zprávy o realizaci projektu protidrogové politiky za I. POLOLETÍ ROKU 20__

 
Informace o proJEKTU
Číslo Rozhodnutí o přidělení dotace:
Název realizovaného projektu:
Cílová skupina:
Základní poskytované služby (popis + vyplnit tabulku 1):

INFORMACE O PŘÍJEMCI DOTACE


	Název organizace:
Typ organizace: 
Adresa, telefon, e-mail:
Statutární orgán:  
Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky:

INFORMACE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ (dle počtu služeb a míst realizace, v souladu s formulářem „Údaje o službě“ v žádosti o přidělení dotace)

	Realizovaná služba:
Adresa:
Řešitel služby:
Výše finančních prostředků přidělených na službu:
Cílová skupina:

OBSAH A PRŮBĚH služby od 1. 1. – 30. 6. (dle počtu služeb a míst realizace, v souladu s formulářem „Údaje o službě“ v žádosti o přidělení dotace)

	Vývoj aktivit služby, obsah a případné změny v průběhu roku 
	Vývoj a případné změny cílové populace
Tým – vzdělávání, zahraniční stáže (popis + vyplnit tabulku 2): 

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

	Způsob hodnocení úspěšnosti služby (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita, kvantita)
Statistika služby včetně tabulek, které se vážou na službu a místo realizace, a dále interpretace statistických údajů

Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů

Hodnocení spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog (z hlediska dostupnosti a propojenosti sítě; s kým spolupracujete, kam referujete, kdo referuje k vám, zda hlásíte klienty do registru žádostí o léčbu hygienické služby, co v síti postrádáte, atp.)

Dne: 				
Statutární zástupce organizace:
Jméno a příjmení:
Podpis:
Razítko organizace:

Tabulky 1 a 2 jsou povinné pro všechny typy služeb. 

Kombinuje-li jeden projekt více typů služeb, potom se vyplňují všechny příslušné části v závislosti na místě realizace služby



Tabulka 1 – V rámci projektu byly poskytované služby v těchto oblastech (zaškrtněte)

ANO
NE
ambulantní péče (ordinace lékaře se specializací v psychiatrii)


ambulance adiktologie (nelékařská ambulance)


detoxifikace


lůžková péče


kontaktní a poradenské služby


terénní programy


substituční léčba


ostatní



Tabulka 2 - Personální a organizační zabezpečení projektu

Kmenoví zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Zastávaná funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce





Služby Harm reduction
 (úvazek)

Detox
(úvazek)
Léčba
(úvazek)
Jiná činnost
(úvazek/ jaká činnost)






















































Celkem:

xxx
xxx





Externí pracovníci Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Zastávaná funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce





Služby Harm reduction
(počet hodin/rok)
Detox
Léčba
počet hodin/rok
Jiná činnost
(hod/rok /jaká činnost)




































Celkem:

xxx
xxx





 




Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby neposkytujete, ponechte políčko prázdné.

Následující tabulky se vážou k jednotlivým službám a místu realizace (za názvem služby vždy uveďte místo realizace).



Terénní programy


Věk klientů
do 18 let 
nad 18 let 
Počet klientů 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)  
	

- z toho mužů 


- z toho žen


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Průměrný věk klienta Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby).

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Počet kontaktů celkem Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt.

-z toho s uživateli drog

Počet prvních kontaktů 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí.

- z toho s uživateli drog

- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních setů.

Počet vydaných injekčních setů

Počet přijatých injekčních setů




Služba
Počet osob, které danou službu využily
Počet výkonů Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Zdravotní ošetření


Počet ošetření
Krizová intervence


Počet intervencí
Reference do K-center


Počet referencí
Reference do léčby


Počet referencí
Reference do programů substituce


Počet referencí
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy VHC


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Jiné testy, jaké?


Počet provedených testů
Poradenské telefonáty


Počet telefonátů
První pomoc


Počet intervencí
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb. 

Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx




KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY


Věk klientů
do 18 let 
nad 18 let 
Počet klientů 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)  
	

- z toho mužů 


- z toho žen


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Průměrný věk klienta Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby).

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Počet kontaktů celkem Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt.

-z toho s uživateli drog

Počet prvních kontaktů 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí.

- z toho s uživateli drog

- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních setů.

Počet přijatých injekčních setů

Počet vydaných injekčních setů




Služba
Počet osob, které danou službu využily
Počet výkonů Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Kontaktní místnost 


Počet návštěv
Zdravotní ošetření


Počet ošetření
Individuální poradenství


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Skupinové poradenství


Počet skupin/průměrná
délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence


Počet intervencí
Reference do léčby


Počet referencí
Reference do programů substituce


Počet referencí
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy VHC


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Jiné testy, jaké?


Počet provedených testů
Poradenské telefonáty
xxxxxx

Počet telefonátů
První pomoc


Počet intervencí
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb. 

Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























DETOXIFIKACE


Kapacita programu Počet míst v zařízení.

Délka programu (v týdnech)  Jak dlouho trvá program pro jednoho klienta.

Počet “klientodnů” (ve dnech) Součet všech dnů, které všichni klienti v daném roce strávili v programu.

Průměrná délka programu 1 klienta Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů.

Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet všech klientů, kteří se programu účastnili


- z toho mužů 


- z toho žen 


- z toho noví v roce 2014


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 


Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 


Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni


Průměrný věk klienta


Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)

























AMBULANTNÍ PÉČE/AMBULANCE ADIKTOLOGIE
(nehodící se škrtněte)


Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet klientů
(počet osob s adiktologickou poruchou, které využili v daném období alespoň jednou služeb programu)   


- z toho mužů 


- z toho žen


- z toho patologických hráčů


- z toho injekčních uživatelů drog 


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Průměrný věk klienta

Počet kontaktů celkem Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru není kontakt.

- z toho s osobami s adiktologickou poruchou

- z toho s ostatními

Počet prvních kontaktů

- z toho s uživateli drog

- z toho s uživateli alkoholu

- z toho s patologickými hráči

- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog

Počet osob bez adiktologické poruchy, které využily alespoň jednou v daném období služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.




Služba
Počet osob, které danou službu využily
Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Individuální terapie, poradenství 


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Skupinová terapie, poradenství


Počet skupin/průměrná délka trvání jedné skupiny
Pracovní terapie


Počet bloků/průměrná délka trvání jednoho bloku
Sociální práce


Počet intervencí
Rodinná terapie, poradenství


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Rodičovská skupina


Počet skupin/průměrná délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence


Počet intervencí
Intervence po telefonu


Počet intervencí
Asistenční služba /doprovod


Počet intervencí
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy HCV


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog


Počet provedených testů
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb.

Poznámky, komentáře:



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx



SUBSTITUČNÍ LÉČBA


Kapacita programu Pro kolik klientů současně je program určen, počet míst v zařízení/programu.

Průměrná délka programu 1 klienta Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů.

Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet všech klientů, kteří se programu účastnili


- z toho mužů 


- z toho žen 


- z toho noví v roce 2014


- z toho substituovaní buprenorfinem


- z toho substituovaní metadonem


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se sekundární drogou pervitin


- z toho se sekundární drogou kanabinoidy


- z toho se sekundární drogou extáze


- z toho se sekundární drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Počet klientů, kteří program ukončili 


- z toho byli vyloučeni 


Průměrný věk klienta




Služba
Počet osob, které využily danou službu
Počet výkonů
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Sociální práce


Počet intervencí
Individuální terapie, poradenství 


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Krizová intervence


Počet intervencí
Intervence po telefonu


Počet intervencí
Asistenční služba /doprovod


Počet intervencí 
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy HCV


Počet provedených testů
Testy HBV 


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog


Počet provedených testů
Alkotest


Počet provedených testů
Zdravotní ošetření


Počet ošetření
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte i jiné typy služeb. 

Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx



LŮŽKOVÁ PÉČE


Kapacita programu Počet míst v zařízení.

Délka programu (v týdnech) Jak dlouho trvá program pro jednoho klienta.

Počet “klientodnů” (ve dnech) Součet všech dnů, které všichni klienti v daném roce strávili v ústavní léčbě.

Průměrná délka programu 1 klienta Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů.

Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet všech klientů, kteří se programu účastnili


- z toho mužů 


- z toho žen 


- z toho noví v roce 2014


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 


Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 


Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni


Průměrný věk klienta

Počet osob bez adiktologické poruchy, které využili alespoň jednou služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.


Poznámky, komentáře:



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx



Přehled o dotacích na realizaci PROJEKTU 


Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu
Služba vypište pouze služby, kterých se týká průběžná zpráva.
Vybrat z: AP – ambulantní péče (ordinace lékaře se specializací v psychiatrii), SL – substituční léčba , DTX – detoxifikace, LP – lůžková péče, KPS – kontaktní a poradenské služby, TP – terénní programy, AA – ambulance adiktologie (nelékařská ambulance), O – ostatní
Organizace, která poskytla finanční prostředky na realizaci služby vypište jednotlivá ministerstva popř. další státní orgány, kraje, obce, veřejné zdravotní pojištění, organizace ze zahraniční apod.
Částka (Kč)





















Celkem



Příjmy z vlastní činnosti jedná se o příjmy od klientů, zaměstnanců, z prodeje výrobků apod. na realizaci projektu
Druh činnosti/zdroje 
Jedná se o pravidelný příjem?(ano/ne)
Částka (Kč)





















Celkem 



Poznámky, komentáře, důležitá sdělení (max. A4):


OSNOVA Závěrečné zprávy o realizaci projektu protidrogové politiky pro rok 20__
 
Informace o proJEKTU
Číslo Rozhodnutí o přidělení dotace:
Název realizovaného projektu:
Cílová skupina:
Základní poskytované služby (popis + vyplnit tabulku 1):

INFORMACE O PŘÍJEMCI DOTACE

	Název organizace:
Typ organizace: 
Adresa, telefon, e-mail:
Statutární orgán:  
Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky:


INFORMACE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ (dle počtu služeb a míst realizace, v souladu s formulářem „Údaje o službě“ v žádosti o přidělení dotace)

	
	Realizovaná služba:

Adresa:
Řešitel služby:
Výše finančních prostředků přidělených na službu:
Cílová skupina:

OBSAH A PRŮBĚH služby od 1. 1. – 31. 12. (dle počtu služeb a míst realizace, v souladu s formulářem „Údaje o službě“ v žádosti o přidělení dotace)

	
	Vývoj aktivit služby, obsah a případné změny v průběhu roku 
	Vývoj a případné změny cílové populace

Tým – vzdělávání, zahraniční stáže (popis + vyplnit tabulku 2): 

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY

	
	Způsob hodnocení úspěšnosti služby (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita, kvantita)

Statistika služby včetně tabulek, které se vážou na službu a místo realizace, a dále interpretace statistických údajů

Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů

Hodnocení spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog (z hlediska dostupnosti a propojenosti sítě; s kým spolupracujete, kam referujete, kdo referuje k vám, zda hlásíte klienty do registru žádostí o léčbu hygienické služby, co v síti postrádáte, atp.)

Dne: 				
Statutární zástupce organizace:
Jméno a příjmení:
Podpis:
Razítko organizace:

Tabulky 1 a 2 jsou povinné pro všechny typy služeb. 

Kombinuje-li jeden projekt více typů služeb, potom se vyplňují všechny příslušné části v závislosti na místě realizace služby

Tabulka 1 – V rámci projektu byly poskytované služby v těchto oblastech (zaškrtněte)

ANO
NE
ambulantní péče (ordinace lékaře se specializací v psychiatrii)


ambulance adiktologie (nelékařská ambulance)


detoxifikace


lůžková péče


kontaktní a poradenské služby


terénní programy


substituční léčba


ostatní



Tabulka 2 - Personální a organizační zabezpečení projektu

Kmenoví zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Zastávaná funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce





Služby Harm reduction
 (úvazek)

Detox
(úvazek)
Léčba
(úvazek)
Jiná činnost
(úvazek/ jaká činnost)






















































Celkem:

xxx
xxx





Externí pracovníci Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Zastávaná funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce





Služby Harm reduction
(počet hodin/rok)
Detox
Léčba
počet hodin/rok
Jiná činnost
(hod/rok /jaká činnost)




































Celkem:

xxx
xxx





 






Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby neposkytujete, ponechte políčko prázdné.

Následující tabulky se vážou k jednotlivým službám a místu realizace (za názvem služby vždy uveďte místo realizace).



Terénní programy


Věk klientů
do 18 let 
nad 18 let 
Počet klientů 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)  
	

- z toho mužů 


- z toho žen


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Průměrný věk klienta Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby).

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Počet kontaktů celkem Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt.

-z toho s uživateli drog

Počet prvních kontaktů 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí.

- z toho s uživateli drog

- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních setů.

Počet vydaných injekčních setů

Počet přijatých injekčních setů




Služba
Počet osob, které danou službu využily
Počet výkonů Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Zdravotní ošetření


Počet ošetření
Krizová intervence


Počet intervencí
Reference do K-center


Počet referencí
Reference do léčby


Počet referencí
Reference do programů substituce


Počet referencí
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy VHC


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Jiné testy, jaké?


Počet provedených testů
Poradenské telefonáty


Počet telefonátů
První pomoc


Počet intervencí
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb. 

Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx




KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY


Věk klientů
do 18 let 
nad 18 let 
Počet klientů 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)  
	

- z toho mužů 


- z toho žen


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Průměrný věk klienta Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé osoby).

Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Počet kontaktů celkem Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt.

-z toho s uživateli drog

Počet prvních kontaktů 1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí.

- z toho s uživateli drog

- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních setů.

Počet přijatých injekčních setů

Počet vydaných injekčních setů




Služba
Počet osob, které danou službu využily
Počet výkonů Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Kontaktní místnost 


Počet návštěv
Zdravotní ošetření


Počet ošetření
Individuální poradenství


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Skupinové poradenství


Počet skupin/průměrná
délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence


Počet intervencí
Reference do léčby


Počet referencí
Reference do programů substituce


Počet referencí
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy VHC


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Jiné testy, jaké?


Počet provedených testů
Poradenské telefonáty
xxxxxx

Počet telefonátů
První pomoc


Počet intervencí
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb. 

Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























DETOXIFIKACE


Kapacita programu Počet míst v zařízení.

Délka programu (v týdnech)  Jak dlouho trvá program pro jednoho klienta.

Počet “klientodnů” (ve dnech) Součet všech dnů, které všichni klienti v daném roce strávili v programu.

Průměrná délka programu 1 klienta Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů.

Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet všech klientů, kteří se programu účastnili


- z toho mužů 


- z toho žen 


- z toho noví v roce 2014


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 


Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 


Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni


Průměrný věk klienta


Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)

























AMBULANTNÍ PÉČE/AMBULANCE ADIKTOLOGIE
(* nehodící se škrtněte)


Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet klientů
(počet osob s adiktologickou poruchou, které využili v daném období alespoň jednou služeb programu)   


- z toho mužů 


- z toho žen


- z toho patologických hráčů


- z toho injekčních uživatelů drog 


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Průměrný věk klienta

Počet kontaktů celkem Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru není kontakt.

- z toho s osobami s adiktologickou poruchou

- z toho s ostatními

Počet prvních kontaktů

- z toho s uživateli drog

- z toho s uživateli alkoholu

- z toho s patologickými hráči

- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog

Počet osob bez adiktologické poruchy, které využily alespoň jednou v daném období služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.




Služba
Počet osob, které danou službu využily
Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Individuální terapie, poradenství 


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Skupinová terapie, poradenství


Počet skupin/průměrná délka trvání jedné skupiny
Pracovní terapie


Počet bloků/průměrná délka trvání jednoho bloku
Sociální práce


Počet intervencí
Rodinná terapie, poradenství


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Rodičovská skupina


Počet skupin/průměrná délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence


Počet intervencí
Intervence po telefonu


Počet intervencí
Asistenční služba /doprovod


Počet intervencí
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy HCV


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog


Počet provedených testů
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte jiné typy služeb.

Poznámky, komentáře:



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx



SUBSTITUČNÍ LÉČBA


Kapacita programu Pro kolik klientů současně je program určen, počet míst v zařízení/programu.

Průměrná délka programu 1 klienta Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů.

Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet všech klientů, kteří se programu účastnili


- z toho mužů 


- z toho žen 


- z toho noví v roce 2014


- z toho substituovaní buprenorfinem


- z toho substituovaní metadonem


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se sekundární drogou pervitin


- z toho se sekundární drogou kanabinoidy


- z toho se sekundární drogou extáze


- z toho se sekundární drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Počet klientů, kteří program ukončili 


- z toho byli vyloučeni 


Průměrný věk klienta




Služba
Počet osob, které využily danou službu
Počet výkonů
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Sociální práce


Počet intervencí
Individuální terapie, poradenství 


Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Krizová intervence


Počet intervencí
Intervence po telefonu


Počet intervencí
Asistenční služba /doprovod


Počet intervencí 
Testy HIV


Počet provedených testů
Testy HCV


Počet provedených testů
Testy HBV 


Počet provedených testů
Těhotenské testy


Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog


Počet provedených testů
Alkotest


Počet provedených testů
Zdravotní ošetření


Počet ošetření
*



*Pozn. – dle potřeby uveďte i jiné typy služeb. 

Poznámky, komentáře: 



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx



LŮŽKOVÁ PÉČE


Kapacita programu Počet míst v zařízení.

Délka programu (v týdnech) Jak dlouho trvá program pro jednoho klienta.

Počet “klientodnů” (ve dnech) Součet všech dnů, které všichni klienti v daném roce strávili v ústavní léčbě.

Průměrná délka programu 1 klienta Sečtěte délky léčby u všech klientů (ve dnech), kteří ukončili léčbu (úspěšně i předčasně) a vydělte počtem těchto klientů.

Věk klienta
do 18 let
nad 18 let
Počet všech klientů, kteří se programu účastnili


- z toho mužů 


- z toho žen 


- z toho noví v roce 2014


- z toho injekčních uživatelů drog


- z toho se základní drogou heroin


- z toho se základní drogou pervitin


- z toho se základní drogou kanabinoidy


- z toho se základní drogou extáze


- z toho se základní drogou těkavé látky


- z toho se základní drogou jinou (specifikujte)


- z toho se základní látkou buprenorfin nelegálně


- z toho se základní látkou buprenorfin legálně


- z toho se základní látkou metadon nelegálně


- z toho se základní látkou metadon legálně


- z toho se základní látkou alkohol


- z toho hlášeno do Národního registru léčby uživatelů drog


Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 


Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 


Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni


Průměrný věk klienta

Počet osob bez adiktologické poruchy, které využili alespoň jednou služeb programu Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.


Poznámky, komentáře:



Personální a organizační zabezpečení služby 
Zaměstnanci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)




































Celkem:

xxx
xxx


Externí pracovníci
Odbornost
Počet osob
Vzdělání
Funkce
Úvazek
Obsah, náplň práce (práce s klienty, administrativní činnost, jiné)
























Celkem:

xxx
xxx



Přehled o dotacích na realizaci PROJEKTU 


Přehled dotací a dalších příjmů na realizaci projektu
Služba vypište pouze služby, kterých se týká průběžná zpráva.
Vybrat z: AP – ambulantní péče (ordinace lékaře se specializací v psychiatrii), SL – substituční léčba , DTX – detoxifikace, LP – lůžková péče, KPS – kontaktní a poradenské služby, TP – terénní programy, AA – ambulance adiktologie (nelékařská ambulance), O – ostatní
Organizace, která poskytla finanční prostředky na realizaci služby vypište jednotlivá ministerstva popř. další státní orgány, kraje, obce, veřejné zdravotní pojištění, organizace ze zahraniční apod.
Částka (Kč)





















Celkem



Příjmy z vlastní činnosti jedná se o příjmy od klientů, zaměstnanců, z prodeje výrobků apod. na realizaci projektu
Druh činnosti/zdroje 
Jedná se o pravidelný příjem?(ano/ne)
Částka (Kč)





















Celkem 



Poznámky, komentáře, důležitá sdělení (max. A4):

