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Ú VOD

ÚVOD
Materiál Seznam a definice výkonù drogových
slueb vznikl v rámci projektu Evaluace a kvalita drogových slueb realizovaného sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v letech 200320041. Projekt mìl
za cíl sjednotit a standardizovat zpùsob hodnocení kvality a efektivity slueb urèených (potenciálním) uivatelùm drog a jejich blízkým, vèetnì
pøípravy jednotného systému výkaznictví tìchto
slueb.
V rámci projektu byl sestaven seznam výkonù,
které jsou v souèasnosti poskytovány jednotlivými drogovými slubami2, a zároveò byly definovány minimální poadavky na provádìní tìchto
výkonù. Seznam výkonù a jejich definice nejsou
definitivní, prùbìnì se budou inovovat a mìnit
v závislosti na potøebách praxe.
Tato publikace je vydávána zejména z toho dùvodu, aby podnítila odbornou diskuzi na téma
standardizace výkonù v drogových slubách
a jejich výkaznictví. Na tento proces je tøeba nahlíet v kontextu vývoje v oblastech certifikace
odborné zpùsobilosti a systému poskytování dotací z veøejných rozpoètù, zejména státního.
V závìru publikace je proto vloena pøíloha srovnávající Seznam a definice výkonù drogových slueb s pøílohou prùbìných a závìreèných zpráv
o realizaci programu protidrogové politiky podpoøeného v dotaèním øízení RVKPP, která vznikla
pøi redakci této publikace. Úprava pøílohy prùbìných a závìreèných zpráv podle Seznamu a definic výkonù drogových slueb je diskutována.

1 Na pøelomu let 2005 a 2006 proel tento materiál redakèními úpravami sekretariátu RVKPP s následným pøipomínkovým øízením v pracovní skupinì, která se na jeho vzniku podílela.

2 Celkem je v tomto materiálu rozlieno 12 typù drogových slueb. 10 typù je definováno ve Standardech odborné

zpùsobilosti slueb pro uivatele drog. Zbylé 2 typy  drogové sluby ve vìzení a víceúèelové drogové sluby
(drogové agentury)  zatím definovány nejsou.
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DEFINICE POJMÙ
1/1

Výkony

Pod termínem výkon pro potøeby tohoto textu
rozumíme èasovì ohranièenou jednotku práce
s klientem. Tato jednotka je definována prostøednictvím pìti základních vlastností. Kromì
zmínìného èasové rozliení se jedná o popis procedury (co je klientovi poskytováno), popis poadavkù na odbornost provádìjící osoby, popis minimálních materiálních poadavkù na provedení
výkonu a popis místa, kde smí být výkon provádìn (stanovení minimálních poadavkù na prostorové nároky potøebné k provedení výkonu).
Cílové skupiny, pro které jsou výkony urèeny,
jsou pro jednotlivé typy drogových slueb definovány v rámci Standardù odborné zpùsobilosti
slueb pro uivatele drog.
1/1/1 Prùøezové výkony
Je-li nìkterý výkon spoleèný vìtinì èi dokonce
vem typùm drogových slueb, hovoøíme o tzv.
prùøezovém výkonu. Tìchto výkonù je celkem 24.
Zde je jejich abecední seznam:
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Jiné odborné vyetøení
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Odbìry biologického materiálu
 Práce s rodinou
 Pracovní terapie
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Rodinná terapie
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a osoby blízké klientovi
 Sociální práce
 Socioterapie
 Somatické vyetøení
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Orientaèní test z moèi

Testování infekèních nemocí
Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
Vstupní zhodnocení stavu klienta
Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby
Definice tìchto výkonù jsou v kapitole 2.





1/1/2 Specifické výkony
Je definováno 23 specifických výkonù. Charakter
tìchto výkonù se odvíjí od konkrétních poadavkù cílové skupiny klientù, napø. poadavkù na
práh (vstupní kritéria) pro poskytnutí výkonu nebo na prostøedí, v nìm se klient nachází. Zde je
jejich abecední seznam:
 Beseda
 Dlouhodobý/komplexní program primární
prevence
 Edukativní program
 Hygienický servis
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Informaèní servis
 Interaktivní semináø
 Intervence v prostøedí zábavy
 Komponovaný preventivní program
 Kontaktní práce
 Korespondenèní práce
 Kvalitativní analýza tablet syntetických drog
 Potravinový servis
 Program primární prevence pro rizikové skupiny
 Program vèasné intervence
 Pøednáka
 Rekvalifikace
 Sekundární výmìnný program
 Výmìnný program
 Vzdìlávací semináø
 Vzdìlávání peer aktivistù
 Základní zdravotní oetøení
 Zátìové programy
Definice tìchto výkonù jsou v kapitole 2.
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1/2

Seznamy výkonù pro drogové sluby se
schváleným standardem odborné zpùsobilosti
Pro kadý z 10 typù drogových slueb byl sestaven seznam výkonù, které mohou být v rámci
konkrétní sluby poskytovány.
1/2/1 Detoxifikace (ústavní)
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
 Jiné odborné vyetøení
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Odbìry biologického materiálu
 Orientaèní test z moèi
 Práce s rodinou
 Pracovní terapie
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Rodinná terapie
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
 Sociální práce
 Socioterapie
 Somatické vyetøení
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Testování infekèních nemocí
 Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
 Vstupní zhodnocení stavu klienta
 Základní zdravotní oetøení
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby
1/2/2 Terénní programy
 Individuální poradenství
 Informaèní servis
 Intervence v prostøedí zábavy
 Kontaktní práce
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Kvalitativní analýza tablet syntetických drog
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Odbìry biologického materiálu
Orientaèní test z moèi
Potravinový servis
Sekundární výmìnný program
Sociální práce
Testování infekèních nemocí
Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
Vstupní zhodnocení stavu klienta
Výmìnný program
Základní zdravotní oetøení
Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby

1/2/3 Kontaktní a poradenské sluby
 Hygienický servis
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Informaèní servis
 Intervence v prostøedí zábavy
 Jiné odborné vyetøení
 Kontaktní práce
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Kvalitativní analýza tablet syntetických drog
 Odbìry biologického materiálu
 Orientaèní test z moèi
 Potravinový servis
 Práce s rodinou
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Sekundární výmìnný program
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
 Sociální práce
 Socioterapie
 Somatické vyetøení
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Testování infekèních nemocí
 Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
 Vstupní zhodnocení stavu klienta

DEFINICE POJMÙ
 Výmìnný program
 Základní zdravotní oetøení
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby
1/2/4 Ambulantní léèba
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
 Jiné odborné vyetøení
 Korespondenèní práce
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Odbìry biologického materiálu
 Orientaèní test z moèi
 Práce s rodinou
 Pracovní terapie
 Program vèasné intervence
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Rodinná terapie
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
 Sociální práce
 Socioterapie
 Somatické vyetøení
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Testování infekèních nemocí
 Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
 Vstupní zhodnocení stavu klienta
 Základní zdravotní oetøení
 Zátìové programy
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby
1/2/5 Stacionární programy
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
 Jiné odborné vyetøení


























Korespondenèní práce
Krizová intervence
Krizová intervence po telefonu a internetu
Odbìry biologického materiálu
Orientaèní test z moèi
Práce s rodinou
Pracovní terapie
Program vèasné intervence
Psychiatrické vyetøení
Psychologické vyetøení
Rodinná terapie
Skupinová psychoterapie
Skupinová terapie a poradenství
Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
Sociální práce
Socioterapie
Somatické vyetøení
Telefonické, písemné a internetové
poradenství
Testování infekèních nemocí
Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
Vstupní zhodnocení stavu klienta
Základní zdravotní oetøení
Zátìové programy
Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby

1/2/6 Krátkodobá a støednìdobá ústavní
léèba
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
 Jiné odborné vyetøení
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Odbìry biologického materiálu
 Orientaèní test z moèi
 Práce s rodinou
 Pracovní terapie
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Rodinná terapie
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
 Sociální práce
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 Socioterapie
 Somatické vyetøení
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Testování infekèních nemocí
 Vstupní zhodnocení stavu klienta
 Zátìové programy
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby
1/2/7 Rezidenèní péèe v terapeutických
komunitách
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Jiné odborné vyetøení
 Krizová intervence
 Odbìry biologického materiálu
 Orientaèní test z moèi
 Práce s rodinou
 Pracovní terapie
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Rekvalifikace
 Rodinná terapie
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
 Sociální práce
 Socioterapie
 Somatické vyetøení
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Testování infekèních nemocí
 Vstupní zhodnocení stavu klienta
 Zátìové programy
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby
1/2/8 Ambulantní doléèovací programy
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
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Jiné odborné vyetøení
Korespondenèní práce
Krizová intervence
Krizová intervence po telefonu a internetu
Odbìry biologického materiálu
Orientaèní test z moèi
Práce s rodinou
Pracovní terapie
Psychiatrické vyetøení
Psychologické vyetøení
Rekvalifikace
Rodinná terapie
Skupinová psychoterapie
Skupinová terapie a poradenství
Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
Sociální práce
Socioterapie
Somatické vyetøení
Telefonické, písemné a internetové
poradenství
Testování infekèních nemocí
Vstupní zhodnocení stavu klienta
Zátìové programy
Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby

1/2/9 Substituèní léèba
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
 Jiné odborné vyetøení
 Krizová intervence
 Krizová intervence po telefonu a internetu
 Odbìry biologického materiálu
 Orientaèní test z moèi
 Práce s rodinou
 Pracovní terapie
 Psychiatrické vyetøení
 Psychologické vyetøení
 Rodinná terapie
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
 Sociální práce
 Socioterapie
 Somatické vyetøení

DEFINICE POJMÙ
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Testování infekèních nemocí
 Vstupní zhodnocení stavu klienta
 Základní zdravotní oetøení
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby
1/2/10 Programy primární prevence
 Beseda
 Dlouhodobý/komplexní program
primární prevence
 Edukativní program
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Informaèní servis












Interaktivní semináø
Komponovaný preventivní program
Vzdìlávání peer aktivistù
Program primární prevence pro rizikové
skupiny
Program vèasné intervence
Pøednáka
Telefonické, písemné a internetové
poradenství
Vstupní zhodnocení stavu klienta
Vzdìlávací semináø
Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby

1/3

Seznamy výkonù pro drogové sluby
bez schváleného standardu odborné zpùsobilosti
Následující dva typy slueb nejsou (zatím) definovány Standardy odborné zpùsobilosti slueb
pro uivatele drog; standardy pro tyto sluby se
pøipravují, nebo se o jejich vzniku uvauje. Protoe se vak jedná o specifický typ sluby v prvním pøípadì a o diskutovaný koncept agentury
poskytující více typù slueb v pøípadì druhém,
byl seznam výkonù s jejich definicemi vytvoøen.

 Socioterapie
 Telefonické, písemné a internetové
poradenství
 Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
 Vstupní zhodnocení stavu klienta
 Vzdìlávací semináø
 Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby

1/3/1 Drogové sluby ve vìzení
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Individuální psychoterapie
 Informaèní servis
 Interaktivní semináø
 Jiné odborné vyetøení
 Korespondenèní práce
 Krizová intervence
 Práce s rodinou
 Skupinová psychoterapie
 Skupinová terapie a poradenství
 Skupiny pro rodièe a blízké
 Sociální práce

1/3/2 Víceúèelové drogové sluby
(drogové agentury)
 Beseda
 Dlouhodobý/komplexní program
primární prevence
 Edukativní program
 Hygienický servis
 Chránìná práce/podporované zamìstnání
 Individuální poradenství
 Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
 Informaèní servis
 Interaktivní semináø
 Kontaktní práce
 Intervence v prostøedí zábavy
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DEFINICE POJMÙ

















Korespondenèní práce
Krizová intervence
Kvalitativní analýza tablet syntetických drog
Odbìry biologického materiálu
Orientaèní test z moèi
Vzdìlávání peer aktivistù
Potravinový servis
Práce s rodinou
Pracovní terapie
Program primární prevence pro rizikové
skupiny
Program vèasné intervence
Pøednáka
Psychiatrické vyetøení
Psychologické vyetøení
Rodinná terapie
Sekundární výmìnný program

1/4

a) Nií odborný adiktologický pracovník
Je to pracovník po absolvování uèebního oboru
nebo s ukonèeným støedokolským vzdìláním
bez maturity a s pøísluným pracovním zaøazením (napø. výuèní list v oboru truhláø pro výkon
pracovní terapie ve truhlárnì).
b) Odborný adiktologický pracovník
Je to pracovník s ukonèeným støedokolským
vzdìláním s maturitou v oborech zamìøených na
práci s lidmi a s pøísluným pracovním zaøazením (napø. støední pedagogická kola pro výkon
výchovné, vzdìlávací èi jiných forem socioterapeutické práce).
c) Vyí odborný adiktologický pracovník
Je to pracovník s ukonèeným vysokokolským
(bakaláøským nebo magisterským), pøípadnì
vyím odborným vzdìláním v oborech zamìøe-
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Skupinová psychoterapie
Skupinová terapie a poradenství
Skupiny pro rodièe a blízké
Sociální práce
Socioterapie
Somatické vyetøení
Telefonické, písemné a internetové
poradenství
Testování infekèních nemocí
Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem
Vstupní zhodnocení stavu klienta
Výmìnný program
Vzdìlávací semináø
Základní zdravotní oetøení
Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové
sluby

Odbornosti pracovníkù a jejich zaøazení

Pro potøeby tohoto materiálu byl zaveden termín
odborný adiktologický pracovník3. Byly definovány tyto úrovnì odbornosti:

3
4









ných na práci s lidmi a s pøísluným pracovním
zaøazením. Dalím doporuèeným vzdìláním je
té výcvik v komunikaci èi terapeutický výcvik
(po absolvování alespoò cca 4080 hodin).
d) Vyí odborný adiktologický pracovník:
specialista
Je to pracovník s ukonèeným vysokokolským
vzdìláním v oborech zamìøených na práci s lidmi a s pøísluným pracovním zaøazením. Souèasnì má pro výkon své práce dalí speciální vzdìlání (napø. akreditovaný psychoterapeutický výcvik pro výkon psychoterapie, speciální kurz managementu pro práci v managementu apod.).
Pro kadou úroveò odbornosti se doporuèuje absolvování kurzù zamìøených na práci s uivateli
drog, napø. akreditovaný kurz první pomoci, kurz
krizové intervence, kurz v oblasti základních informací o drogách a jejich uivatelích (multidisciplinární kurz v minimálním rozsahu 150 hodin)4 a dalí vhodné kurzy podle aktuální potøeby

V souèasnosti není odbornost adiktologa zaøazena do katalogu prací.
Podobné kurzy zajiuje Sdruení Podané ruce a IPVZ Praha; jejich kurikula jsou vzájemnì harmonizována.

DEFINICE POJMÙ
a nabídky. Kurzy mohou být nahrazeny odpovídající délkou praxe v oblasti drogových slueb.
Jsou-li na odbornost pracovníkù u daného výkonu stanoveny dalí nároky pøevyující tento základní rámec, jsou uvedeny pøímo v definici daného výkonu.
U nìkterých výkonù je vyadována supervize,
pøípadnì dohled. Supervize je provádìna externím vysokokolsky vzdìlaným pracovníkem (nejménì magisterského stupnì) v oborech lékaø,
psycholog, speciální pedagog, pedagog, sociální
pracovník nebo v pøíbuzných oborech, který má
ukonèený psychoterapeutický výcvik, vzdìlávání
v supervizi a alespoò pìtiletou praxi v drogových
slubách. Supervize je provádìna nejménì 1×
mìsíènì v rozsahu alespoò 2,5 hodiny. Dohledem pracovníka se rozumí prùbìné odborné vedení oprávnìným pracovníkem, který v daném
zaøízení/programu pracuje a je za prùbìh výkonu
zodpovìdný.
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SEZNAM VÝKONÙ
V této kapitole jsou v abecedním poøadí popsány
vechny výkony poskytované ve vech typech
drogových slueb (bez ohledu na to, zda jde
o specifické èi prùøezové výkony). Definice kadého výkonu se skládá z následujících prvkù:
a) Kód výkonu je sloen z písmene a dvoumístného èísla. Písmeno urèuje poadovanou minimální odbornost pracovníka, který smí výkon provést (kála A, B, C)5; èíslo má poøadový charakter.
b) Název výkonu.
c) Poadavek na odbornost zakotvuje minimální (popøípadì doporuèenou) úroveò kvalifikace pracovníka, který je oprávnìn k poskytování daného výkonu.
d) Popis procedury (obsah výkonu) uvádí
v obecné rovinì postup, jakým by mìl být výkon proveden, èi krátce specifikuje, v èem výkon spoèívá. Je tedy popsána èinnost pracovníka pøi poskytování tohoto výkonu.
e) Vymezení vnìjích podmínek stanovuje minimální poadavky na prostøedí nebo místo,
kde má být výkon proveden (napø. pracovna

s pøíslunými parametry pro provedení skupinové terapie).
f) Popis potøebného materiálu specifikuje minimální poadavky na materiální vybavení
nutné k danému výkonu.
g) Vymezení rozsahu definuje minimální doporuèenou dobu trvání jedné jednotky daného
výkonu (vychází se ze zdravotnického sazebníku a z praktických zkueností). Pøi pøekroèení doby trvání výkonu, a ji z dùvodu aktuální potøeby (napø. nutnost provést delí garantský pohovor) nebo je v daném zaøízení
úzus provádìt výkon v delím rozsahu (napø.
skupinovou terapii), se jedná o více jednotek
výkonù. Napø. pokud má výkon stanovený
rozsah 20 minut a jeho provedení trvalo 50
minut, jedná se o 2 výkony, od 60 minut se
jedná o 3 výkony atd. U nìkterých výkonù
dlouhodobìjího charakteru je vymezena
rovnì minimální celková doba pro poskytování daného výkonu jednotlivým klientùm,
pøípadnì minimální poèet jednotek výkonu
poskytovaných v urèitém èasovém období.

5 A  vyí odborný adiktologický pracovník (specialista), B  odborný adiktologický pracovník, C  nií odborný
adiktologický pracovník
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SEZNAM VÝKONÙ
2/1

Beseda

Kód výkonu:

A01

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 3 roky.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Forma jednorázových primárnì-preventivních aktivit (pøípadnì bývá øazena do série besed nebo do víceletých programù). Lektor rozhovorem s posluchaèi zjiuje jejich znalosti, názory a postoje a podle jejich úrovnì se zamìøuje na konkrétní témata, odpovídá na
dotazy a dává prostor pro vyjádøení jednotlivých osob ve skupinì.

Vymezení vnìjích podmínek:

Doporuèený maximální poèet osob ve skupinì je 30.

Popis potøebného materiálu:

Nejsou nutné ádné speciální pomùcky.

Vymezení
rozsahu:

45 minut

Poznámka:
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Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.

Doporuèena je kolní tøída, vhodnìjí je vak prostor klubového charakteru (spoleèenská
místnost apod.).

V pøípadì výkladu jsou doporuèené pomùcky zvyující názornost (fotografie, napodobeniny atd.).

SEZNAM VÝKONÙ
2/2

Dlouhodobý/komplexní program
primární prevence
Kód výkonu:

A02

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 3 roky.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Kontinuální, komplexní a interaktivní program, jeho souèástí je jak problematika návykových látek (informace o úèincích a rizicích, zdravotních a sociálních dùsledcích spojených s uíváním drog atd.), tak také rozvoj sociálních dovedností, pøedevím navazování
zdravých vztahù mimo rodinu, schopnost èelit sociálnímu tlaku, rozhodovací dovednosti,
schopnost efektivnì øeit konflikty apod. Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:

Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.

 vzdìlávání lektorù primární prevence,
 blok primární prevence (zahrnuje diskusi, pøednáku, relaxaèní techniky, aktivní sociální
uèení apod.),
 konzultace a informaèní servis (internet, odborná knihovna apod.),
 distribuce informaèních materiálù.
Vymezení vnìjích podmínek:

Stabilní organizaèní, technické a odborné zázemí pro lektory primární prevence.

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, napø. výtvarné
potøeby.

Vymezení
rozsahu:

Jedna jednotka je 45 minut.

Maximální poèet osob v cílové skupinì je 30.

Kontinuální a prùbìná práce min. 24 mìsícù.
Celkový objem pøímé práce s cílovou skupinou je min. 4 jednotky/rok.

Poznámka:

Nároènost programu vyaduje kontinuální supervizi programu jako celku.
Program musí mít zpracován vlastní metodický manuál.

21

2

2

SEZNAM VÝKONÙ
2/3

Edukativní program

Kód výkonu:

A03

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Ucelený vzdìlávací program zahrnující teoretickou prùpravu a základní informace z oblasti drogové problematiky, pøípadnì prohlubování získaných znalostí, pøedávání aktuálních informací a nácvik praktických dovedností.

Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.

Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 vzdìlávací lekce (zahrnují napø. pøednáky, diskuse, øeení modelových situací apod.),
 informaèní servis (internet, odborná knihovna, telefonní informaèní servis),
 distribuce informaèních materiálù,
 odborná stá.
Vymezení vnìjích podmínek:

Stabilní organizaèní a technické zázemí.
Maximální poèet frekventantù edukativního programu je 30.
Program se doporuèuje provádìt v jiné místnosti, ne ve kolní tøídì. Vhodná je klubovna, spoleèenská místnost apod.

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, napø. výtvarné
potøeby.

Vymezení
rozsahu:

Jedna jednotka je 45 minut.

Poznámka:

Musí být stanovena osoba zodpovìdná za koordinaci celého edukativního programu
a osoba zajiující jeho odbornou garanci.
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Minimální rozsah celého edukativního programu: 30 jednotek (doporuèeno je 40 jednotek/pololetí èi semestr).

SEZNAM VÝKONÙ
2/4

Hygienický servis

Kód výkonu:

C04

Poadavek na
odbornost:

Nií adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. S kratí praxí je
tøeba výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka.
Dobrovolníci, samospráva klientù apod. smí výkon provádìt pouze pod dohledem niího
adiktologického pracovníka s délkou praxe min. 1 rok nebo odborného adiktologického
pracovníka.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Cílem výkonu je pomoci obnovovat základní hygienické návyky klientù.
Výkonem je:
 poskytnutí prostøedkù pro vyuití sprchy (umývárny)  pouití WC a omytí rukou je nedílnou souèástí hygienických pravidel provozu prostor K-centra, nelze je samo o sobì
vykazovat jako hygienický servis,
 poskytnutí monosti základní hygieny (WC, sprcha),
 poskytování obnoeného atstva,
 poskytování monosti vyprání prádla.

Vymezení vnìjích podmínek:

Zázemí odpovídající hygienickým poadavkùm a poadavkùm na daný typ výkonu: koupelna, umývárna (sprchový kout), praèka a suárna (popø. suièka), oddìlené WC pro eny a mue.

Popis potøebného materiálu:

Hygienické pomùcky, osuky a ruèníky, èistící prostøedky, atstvo (podle moností
zaøízení).

Vymezení
rozsahu:

20 minut

Poznámka:

Doporuèujeme v operaèním manuálu zakotvit podrobnìjí popis úkonù spadajících pod
tento výkon a specifikovat materiálové a prostorové vybavení, které odpovídá reálným
monostem zaøízení.

V pøípadì praní prádla je definován speciální reim dle potøeb a moností daného
zaøízení.

23

2

2

SEZNAM VÝKONÙ
2/5

Chránìná práce/podporované zamìstnání

Kód výkonu:

B05

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon zahrnující èinnosti vykonávané v prostøedí pracovní dílny èi chránìného zamìstnání. Souèástí provádìní tohoto výkonu je organizaèní zajitìní pracovní pøíleitosti
v chránìném zamìstnání (zahrnuje kontakt s úøadem práce apod.), dále pak uzavøení kontraktu s klientem (rozsah a podmínky práce, odmìna apod.). Nutnou podmínkou
pro provádìní tohoto výkonu je zajitìní a úzká vazba na poradenské a dalí související
sluby.

Pracovní terapeut: nií odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe
min. 1 rok. Pracovník s kratí délkou praxe smí výkon provádìt pod dohledem odborného
adiktologického pracovníka. Typ vzdìlání niího odborného pracovníka musí odpovídat
charakteru výkonu, tj. vzdìlání SOU, SO se znalostí technologických postupù výroby,
bezpeènosti práce atd.

Výkonem jsou:
 práce v chránìné dílnì,
 práce v chránìném zamìstnání,
 práce na chránìném místì6.
Vymezení vnìjích podmínek:

Pracovitì musí splòovat základní poadavky vyplývající z norem pro bezpeènost práce
(zejména pøi provozu nebezpeèných strojù a zaøízení), musí odpovídat hygienickým normám. Na 1 pracovního terapeuta pøipadá max. poèet 12 klientù/den.

Popis potøebného materiálu:

Materiálové poadavky vyplývají z konkrétní èinnosti.
Zaøízení musí mít danou èinnost popsanou ve svém operaèním manuálu, kde by mìly být
stanoveny tabulky spotøeby materiálu, napø. prùmìrná spotøeba materiálu na klienta
a den, èi jinou adekvátní èasovou jednotku.
Poadavky na materiál dále vycházejí z ekonomicko-technických moností zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

1 klient/1 hodina

Poznámka:



6 Pracovní místo vytvoøené zamìstnavatelem pro osobu se zdravotním postiením na základì písemné dohody
s úøadem práce.

24

SEZNAM VÝKONÙ
2/6

Individuální poradenství

Kód výkonu:

A06

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník se sebezkuenostním psychoterapeutickým výcvikem (i zapoèatým s min. poètem absolvovaných 80 hodin) nebo po absolvování rùzných
kratích výcvikù v celkovém souètu min. 100 hodin. Poadovaná délka praxe je min.
1 rok.
Pøi nesplnìní poadavkù mùe být výkon provádìn pouze pod dohledem pracovníka
s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Rozliujeme tyto základní typy:
a) Obecné poradenství, je se zamìøuje na øeení aktuálních problémù a zvyování kompetence klienta tyto problémy øeit.
b) Strukturované poradenství, jeho cílem je pomoci klientovi efektivnìji jednat a dosahovat svých cílù. Probíhá strukturovanì na základì plánu, je je prùbìnì modifikován.
Jedná se o poradenství s prvky psychoterapie. O prùbìhu jednotlivých sezení je vedena
dokumentace.
c) Garantský rozhovor, individuální konzultace klienta s jeho garantem týkající se prùbìhu naplòování léèebného plánu klienta. Rozhovor je vysoce strukturován, obsahuje ménì
prvkù psychoterapie a je zamìøen spíe prakticky na rozvoj konkrétních schopností a dovedností klienta.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m .
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
pak se materiálové poadavky pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/7

Individuální poradenství pro rodièe a osoby
blízké klientùm
Kód výkonu:

A07

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník se sebezkuenostním psychoterapeutickým výcvikem (i zapoèatým s min. poètem absolvovaných 80 hodin) nebo po absolvování rùzných
kratích výcvikù v celkovém souètu min. 100 hodin. Poadovaná délka praxe je min.
1 rok.
Pøi nesplnìní poadavkù mùe být výkon provádìn pouze pod dohledem pracovníka
s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Rozliujeme dva základní typy:
a) Obecné poradenství pro rodinného pøísluníka èi jinou blízkou osobu uivatele drog.
Cílem je pomoci zvýit jejich kompetence pøi øeení problémù spojených s uíváním drog
blízké osoby.
b) Strukturované poradenství má za cíl pomoci lépe chápat uivatele drog a pomáhat
mu, aby se dokázal efektivnìji vyrovnávat s urèitým typem konkrétního problému a lépe
dokázal dosahovat svých cílù. Probíhá strukturovanì na základì plánu, jen je prùbìnì
modifikován. Jedná se o poradenství s prvky psychoterapie a o prùbìhu jednotlivých sezení je vedena dokumentace.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m .
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
pak se materiálové poadavky pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/8

Individuální psychoterapie

Kód výkonu:

A8

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem,
splòujícím poadavky Evropského certifikátu pro psychoterapii.
Standardnì je poadována supervize.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Systematická individuální psychoterapie provádìná osobou kvalifikovanou pro nìkterý
z obecnì uznaných psychoterapeutických postupù. Zpùsob (zaèátek a ukonèení), obsah,
rozsah i cíl vycházejí ze zvoleného postupu a odpovídají danému psychoterapeutickému
zamìøení.
Do dokumentace se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro oetøujícího terapeuta a tým.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m .
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
pak se materiálové poadavky pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/9

Informaèní servis

Kód výkonu:

C9

Poadavek na
odbornost:

Nií adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovník s kratí
délkou praxe smí výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka.
Dobrovolníci smí výkon provádìt pouze pod dohledem niího adiktologického pracovníka s délkou praxe min. 1 rok nebo odborného adiktologického pracovníka.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Informace jsou podávány výhradnì na základì vyjádøeného zájmu klienta. Odpovídají
povaze situace, stavu klienta a monostem pracovníka. Pracovník mùe poskytnutí urèité
informace odmítnout, bude-li v rozporu s jeho pøesvìdèením o vhodnosti dané informace a její uiteènosti pro klienta.
Jedná se o informace:
 o bezpeènìjím uívání drog a bezpeènìjím sexu,
 o zdravotní a sociálnì-právní oblasti,
 o literatuøe pro vzdìlávání,
 jiné specifické informace, které nelze zaøadit do ádné z pøedcházejících kategorií.

Vymezení vnìjích podmínek:

Nejvhodnìjí je samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální
ploe 10 m2. Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá
potøebám práce.
Není-li takovýto prostor k dispozici, pak je moné vyuít kontaktní místnost nebo jinou
místnost odpovídající hygienickým poadavkùm (velikost, svìtlo, vìtrání) a dalím poadavkùm (napø. dostateèné soukromí pro rozhovor).
Informaèní servis smí být poskytován také pøímo v terénu. Vnìjí podmínky pak odpovídají daným monostem a situaci.

Popis potøebného materiálu:

V pøípadì, e je informaèní servis provádìn kromì ústního sdìlení také písemnou formou, pak:
literatura, rùzné typy informaèních materiálù (napø. zásady bezpeèného uívání atd.),
propagaèní materiály (kontakty na pomáhající instituce atd.).

Vymezení
rozsahu:

5 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/10

Interaktivní semináø

Kód výkonu:

A10

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 3 roky.
Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.
Navíc se pøedpokládá specializované vzdìlání v primární prevenci (specializovaný kurz)
v minimálním rozsahu 80 hodin.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Vìtinou jednorázová aktivita, která interaktivní formou zprostøedkovává informace
o problematice uívání návykových látek, potenciálních sociálních a zdravotních dùsledcích souvisejících s uíváním drog a o monostech, kam se obrátit v pøípadì potíí spojených s uíváním drog. Doporuèené (preferované) je vak její zaøazení do komplexního
dlouhodobého programu, nikoli jednorázové provedení bez jakékoli dalí návaznosti.
Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 blok primární prevence (zahrnuje napø. diskuzi, øeení modelových situací,
relaxaèní techniky apod.),
 distribuce informaèních materiálù,
 konzultace.

Vymezení vnìjích podmínek:

Stabilní organizaèní a technické zázemí.
Doporuèený maximální poèet frekventantù je 30.
Program se doporuèuje provádìt v jiné místnosti ne ve kolní tøídì. Vhodná je klubovna,
spoleèenská místnost atd.

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, pøípadnì výtvarné
potøeby apod.

Vymezení
rozsahu:

45 minut

Poznámka:



Doporuèeno v bloku 2 × 45 minut.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/11

Intervence v prostøedí zábavy

Kód výkonu:

B11

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok a s prokolením
o taneèní scénì a uívání drog na ní.
Pracovník s kratí délkou praxe a nií odborný adiktologický pracovník smí výkon provádìt pouze pod dohledem odborného adiktologického pracovníka s potøebnou délkou
praxe.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jedná se o vytvoøení základního pracovního rámce potøebného pro realizaci konkrétní
sluby, který vychází z aktuální situace klienta a jeho potøeb. Cílem je vytvoøení dostateèné vzájemné dùvìry a podmínek potøebných pro poskytování dalích slueb. Souèástí
kontaktní práce je hledání a upevòování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádøit své potøeby a nauèit se vyuívat existující nabídky slueb.
V rámci výkonu musí být monost zajistit následující poloky:
 kontaktní práce na taneèních akcích,
 kontakt s promotéry a pøíprava,
 poradenství,
 informaèní servis,
 získávání údajù o místní scénì,
 mapování rizikového chování klienta.

Vymezení vnìjích podmínek:

Práce probíhá v terénu, zpravidla na taneèní scénì. Vnìjí podmínky pak odpovídají daným monostem a situaci. Dùraznì je doporuèeno vyuít místa dohodnutého s promotérem a pohybovat se na akci pouze v rámci schválených pravidel.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál.

Vymezení
rozsahu:

10 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/12

Jiné odborné vyetøení

Kód výkonu:

A12

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok a odbornou profilací v pøísluném oboru (etopedie, speciální pedagogika atd.). Pracovníci s kratí
praxí smí výkon provádìt pouze pod dohledem osoby splòující kvalifikaèní poadavky.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jiné odborné vyetøení je provádìno pouze v indikovaných pøípadech a slouí ke zhodnocení stavu klienta z hlediska schopností a výkonù v poadované oblasti. Vyetøení zahrnuje rozhovor s klientem, pozorování klientova chování, analýzu jeho výtvorù, pøípadnì
dalích relevantních informací.
Závìry vyetøení a dalí terapeutický plán jsou zaneseny do dokumentace.
Výkonem je:
 etopedické vyetøení,
 pedagogické vyetøení,
 speciálnì-pedagogické vyetøení,
 jiné odborné vyetøení.

Vymezení vnìjích podmínek:

Pro práci je doporuèená samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám
o minimální ploe 10 m2. Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny
odpovídá potøebám práce.

Popis potøebného materiálu:

Seznam potøebného materiálu vychází z cílù daného vyetøení a musí odpovídat poadavkùm daného oboru.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/13

Komponovaný preventivní program

Kód výkonu:

A13

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 3 roky.
Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.
Navíc se pøedpokládá specializované vzdìlání v primární prevenci (specializovaný kurz)
v minimálním rozsahu 80 hodin.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jedná se vìtinou o jednorázový program kombinující umìleckou formu (napø. film èi divadelní pøedstavení s drogovou tematikou) s následnou diskuzí s odborníky v oblasti prevence uívání drog. Tato forma pøedpokládá aktivní zapojení divákù.
Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 videoprojekce,
 hudební projekce,
 divadelní pøedstavení,
 diskuze,
 distribuce informaèních materiálù.

Vymezení vnìjích podmínek:

Stabilní organizaèní a technické zázemí.

Popis potøebného materiálu:

Materiální a technické poadavky jsou závislé na zvolené formì programu.

Vymezení
rozsahu:

45 minut

Poznámka:



32

Maximální poèet frekventantù programu je závislý na technických monostech a koncepci programu.

Doporuèeno v bloku 2 × 45 minut.

SEZNAM VÝKONÙ
2/14

Kontaktní práce

Kód výkonu:

B14

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jedná se o vytvoøení základního pracovního rámce potøebného pro realizaci konkrétní
sluby, který vychází z aktuální situace klienta a jeho potøeb. Cílem je vytvoøení vzájemné dùvìry a podmínek potøebných pro poskytování dalích slueb. Jsou hledány a upevòovány hranice komunikace s klientem a kultivovány jeho schopnosti vyjádøit své potøeby a nauèit se vyuívat existující nabídky slueb. Neoddìlitelnou souèástí kontaktní práce je i získávání údajù o místní drogové scénì a mapování rizikového chování klienta.

Pracovník s kratí délkou praxe a nií odborný adiktologický pracovník smí výkon provádìt pouze pod dohledem odborného adiktologického pracovníka s poadovanou délkou
praxe.

Rozliujeme:
a) práci v terénu (kontaktní práci na ulici a mobilní terénní práci),
b) práci v kontaktní místnosti.
Vymezení vnìjích podmínek:

2

Kontaktní místnost odpovídá hygienickým poadavkùm (velikost: min. 15 m , dostateèné
osvìtlení a vìtrání). Kontaktní místnost je chránìným prostøedím, které má charakter
blízký neformálnímu kavárenskému prostøedí (podporuje nízkoprahovost programu), ale
zároveò má jasnì definovaná a transparentní pravidla.
Kontaktní práce mùe být provádìna také pøímo v terénu. Vnìjí podmínky pak odpovídají daným monostem a situaci.

7

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál.

Vymezení
rozsahu:

a) 5 minut v terénu

Poznámka:



b) 10 minut v kontaktní místnosti

7

Jedná se o dobu strávenou komunikací s klientem.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/15

Korespondenèní práce

Kód výkonu:

C15

Poadavek na
odbornost:

Nií adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovník s kratí
délkou praxe smí výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka.
Dobrovolníci (pøípadnì bývalí uivatelé) smí výkon provádìt pouze pod dohledem niího
adiktologického pracovníka s délkou praxe min. 1 rok nebo odborného adiktologického
pracovníka.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Písemný kontakt s klientem ve vazební vìznici a výkonu trestu odnìtí svobody v rámci
jeho podpory, udrení kontaktu, podání informací, odkazu èi zprostøedkování kontaktu
na jinou instituci.

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m . Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce.

Popis potøebného materiálu:

Papír, obálky, známky.

Vymezení
rozsahu:

20 minut

Poznámka:
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2

Doporuèuje se pro rùzné typy korespondence vypracovat do operaèního manuálu pøiblinou normu spotøeby materiálu na klienta.

SEZNAM VÝKONÙ
2/16

Krizová intervence

Kód výkonu:

B16

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník.

Popis procedury (obsah
výkonu):

Diagnosticko-terapeutický pøístup pøispívající ke zvládnutí psychické krize. Mùe jít
o opakovaná setkání, pozorování chování klienta s dùrazem na posouzení aktuálního
psychického stavu, rozhovor smìrovaný k základní orientaci v pøíèinách krizového stavu, cílenou intervenci zamìøenou na zvládnutí potíí, diagnosticko-terapeutickou rozvahu atd. Intervence obsahuje také návrh opatøení, zaloení dokumentace (nejedná-li
se o klienta s ji zaloenou dokumentací v daném programu èi zaøízení).
O rozsahu a zpùsobu provedení intervence se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro
evidenci, kontrolu a supervizi.

Vymezení
vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m2.
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce. V pøípadì nutnosti (akutní krize) lze provádìt kdekoli je to moné, rozhodnutí je
na terapeutovi.
Krizová intervence mùe být provádìna také pøímo v terénu. Vnìjí podmínky pak odpovídají daným monostem a situaci.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/17

Krizová intervence po telefonu a internetu

Kód výkonu:

B17

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník. Podmínkou je absolvovaný kurz pro
terapeuticko-poradenskou práci po telefonu a prostøednictvím internetu.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace provádìná prostøednictvím internetu za
úèelem poskytnutí krizové intervence (nikoli za úèelem poradenského èi informaèního
kontaktu).
O rozsahu a zpùsobu provedení intervence se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro evidenci, kontrolu a supervizi.

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m2.
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce.
Technické vybavení musí odpovídat základním poadavkùm na tento typ intervence (tj.
napø. provoz internetového poradenství a informaèního servisu atd.). Provozovatel odpovídá za dodrení základních technických parametrù, které tato práce vyaduje (dostateèná kapacita pøipojení atd.).

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál.

Vymezení
rozsahu:

10 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/18

Kvalitativní analýza tablet syntetických drog

Kód výkonu:

B18

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok a s øádným prokolením v zacházení s testovací sadou a ve znalostech taneèní scény.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon zahrnuje pøípravný kontakt s promotéry, základní informaèní servis (informace
o síti slueb, principy harm reduction na taneèní scénì atd.), poradenství a provedení
orientaèní analýzy obsahu tablet syntetických drog pomocí schválených reakèních èinidel a podle definovaných standardù. Spolu s výsledky testu jsou poskytovány specifické
informace vhodné pro uivatele syntetických drog.
Souèástí výkonu je základní evidence provedených testù.

Vymezení vnìjích podmínek:

Práce probíhá pøímo v terénu na taneèní akci. Dùraznì je doporuèeno vyuít místa dohodnutého s promotérem a pohybovat se na scénì pouze v rámci schválených pravidel.

Popis potøebného materiálu:

Set na testování tablet (èinidla Marquis a Mecke), svìtlo, stùl na chránìném místì, letáky atd.

Vymezení
rozsahu:

20 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/19

Odbìry biologického materiálu

Kód výkonu:

B19

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník. Podmínkou je absolvované prokolení v zacházení
s biologickým materiálem. Invazivní zákrok8 (odbìr krve) smí provádìt pouze zdravotnický pracovník.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon slouí k získání biologického materiálu, k jeho dalímu vyetøení a jedná se o provedení:
 odbìru moèi,
 odbìru krve,
 odbìru slin,
 odbìru jiného biologického materiálu.
Musí být zajitìn transport biologického materiálu do pøísluné laboratoøe v souladu
s pøedpisy.

Vymezení vnìjích podmínek:

Výkon smí být proveden jen v prostorách, které splòují hygienické normy k odbìru a nakládání s biologickým materiálem. Zaøízení musí mít zajitìnu likvidaci odpadù podle
platných hygienických norem.

Popis potøebného materiálu:

Zdravotnický materiál nezbytný k realizaci odbìru: odbìrový set pro odbìr krve, tampony, dezinfekce, kontejner na pouitý infekèní materiál, nádoby pro odbìr moèi.

Vymezení
rozsahu:

10 minut

Poznámka:



8

38

Podrobnìji viz Vyhláku 440/2000 Sb., kterou se stanovují hygienické poadavky na provoz zdravotnických zaøízení a upravují podmínky zákrokù, pøi nich je poruována integrita kùe.

SEZNAM VÝKONÙ
2/20

Orientaèní test z moèi

Kód výkonu:

B20

Podvýkony:

Test na pøítomnost drog

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník. Podmínkou je absolvované prokolení v zacházení
s biologickým materiálem a provádìním testu. Pracovník musí znát limity testu a jeho
pøesnost a být schopen interpretovat správnì výsledek.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Rozliujeme dva základní typy orientaèních testù z moèi:

Tìhotenský test

a) Test na pøítomnost drog a jejich metabolitù v moèi, jeho cílem je prùbìná kontrola
abstinence. Po odeètu hodnot (napø. míry zabarvení testovacího prouku) provede
pracovník vyhodnocení a interpretaci výsledku. Následnì vloí zápis o provedení kontrolního testu moèi do dokumentace klienta.
b) Tìhotenský test, v jeho pøípadì nabídne pracovník po odeètu výsledku buï dalí relevantní sluby (v pøípadì pozitivního výsledku), nebo pouèení o monostech plánovaného rodièovství (v pøípadì negativního výsledku).
Neoddìlitelnou souèástí testování je pøedtestové poradenství, pøedání informací o prùbìhu a limitech provádìného testu, odbìr moèi, samotné provedení testu a potestové
poradenství.

Vymezení vnìjích podmínek:

Test smí být proveden výhradnì se souhlasem klienta za dodrení vech hygienických
norem pro tento zpùsob práce s biologickým materiálem, vèetnì zásad bezpeènosti práce a etických norem.

Popis potøebného materiálu:

Zdravotnický materiál nezbytný k realizaci odbìru a provedení testu (napø. nádoby pro
odbìr moèi, testovací sada).

Vymezení
rozsahu:

20 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/21

Potravinový servis

Kód výkonu:

C21

Poadavek na
odbornost:

Nií adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovník s kratí
délkou praxe smí výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka.
Dobrovolníci (pøípadnì bývalí uivatelé) a samospráva klientù smí výkon provádìt pouze
pod dohledem niího adiktologického pracovníka s délkou praxe min. 1 rok nebo odborného adiktologického pracovníka.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkonem je:
 Poskytnutí potravin a nápojù, které jsou souèástí nabídky K-centra (nezávisle na finanèní úèasti konzumenta), ke konzumaci v prostorách zaøízení.
 Výdej vitaminù spojený s instrukcí k jejich uití, bez ohledu na to, zda dojde ke konzumaci v prostorách K-centra.
Program je zamìøen na celkovou zdravotní a také èásteènì sociální pomoc a rehabilitaci.
Nabídkou základních potravin a vitaminù je èásteènì sníeno zdravotní a sociální pokození klientù. Je vedena evidence vydaných potravin a vitaminù.

Vymezení vnìjích podmínek:

V rámci kontaktní místnosti je zøízen kuchyòský kout podle základních hygienických norem (velikost, svìtlo, vìtrání). V operaèním manuálu je tøeba zakotvit, které druhy potravin, v jaké úpravì a v jaké normì na osobu smìjí být podávány. Pøechovávání, pøíprava
a výdej potravin nesmí být v konfliktu s hygienickými normami.

Popis potøebného materiálu:

Vaøiè, rychlovarná konvice, kávovar, chladnièka.
Oddìlené nádobí (pouze pro uití klientem).
Jednorázové nádobí (kelímky, misky, pøíbory).
Jednotlivì balené potraviny a nápoje, vitaminy.
V operaèním manuálu doporuèujeme specifikovat dávku vydaných (spotøebovaných) surovin a materiálu na osobu a den.

Vymezení
rozsahu:

20 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/22

Práce s rodinou

Kód výkonu:

A22

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník se sebezkuenostním psychoterapeutickým výcvikem (i zapoèatým s min. poètem absolvovaných 80 hodin) nebo po absolvování rùzných
kratích výcvikù v celkovém souètu min. 100 hodin. Doporuèená je orientace výcviku na
práci s rodinami. Poadovaná délka praxe je min. 1 rok.
Pøi nesplnìní poadavkù, mùe být výkon provádìn pouze pod dohledem odpovìdného
pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Aktivity zamìøené na podporu rodinného systému klienta a ozdravení vztahù, je byly
zatíeny uíváním drog. Jedná se o rùzné formy poradenství a edukace, je mají napomoci podpoøe navozených zmìn u klienta. Práce s rodinou zahrnuje konzultace s rodinnými pøísluníky uivatele a s jeho blízkými, a to jednotlivì, s rodinou èi její èástí vèetnì
pøítomného uivatele nebo s rodièi.
Do dokumentace se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro oetøujícího terapeuta a tým.
Výkonem je:
 párové poradenství,
 rodinné poradenství.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 15 m .
Podmínkou je pøímé osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
materiálové poadavky se pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/23

Pracovní terapie

Kód výkonu:

C23

Poadavek na
odbornost:

Nií odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovník
s kratí délkou praxe smí výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka. Typ vzdìlání niího odborného pracovníka musí odpovídat charakteru výkonu,
tj. vzdìlání SOU, SO se znalostí technologických postupù výroby, bezpeènosti práce atd.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Aktivity zamìøené na nácvik dovedností, pracovních návykù, odpovìdnosti a sobìstaènosti klienta. Je souèástí strukturovaného programu léèebného zaøízení. Smysl a zpùsob
provádìní pracovní terapie je zakotven v léèebném programu a je popsán v operaèním
manuálu zaøízení.
Pracovní terapie zahrnuje iroké pole pracovních èinností nejèastìji zamìøených na provoz a údrbu zaøízení, práci v chránìných dílnách atd. Cílem aktivit je vìtí schopnost
uplatnìní klienta na trhu práce.

Vymezení vnìjích podmínek:

Pracovitì musí splòovat základní poadavky vyplývající z norem pro bezpeènost práce
(zejména pøi provozu nebezpeèných strojù a zaøízení), musí odpovídat hygienickým normám. Velikost a rozvrení prostoru musí odpovídat danému typu èinnosti.
Na 1 pracovního terapeuta pøipadá max. 12 klientù. Pøi práci s nebezpeènými látkami,
stroji a zaøízeními je nutné stanovit maximální poèet osob v souladu s pravidly pro bezpeènost práce.

Popis potøebného materiálu:

Materiálové poadavky vyplývají z konkrétní èinnosti.
Zaøízení musí mít danou èinnost popsanou ve svém operaèním manuálu, kde by mìly být
stanoveny tabulky spotøeby materiálu.
Poadavky na materiál dále vycházejí z ekonomicko-technických moností zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

1 klient/1 hodina

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/24

Program primární prevence pro rizikové skupiny

Kód výkonu:

A24

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 3 roky.
Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.
U obou se navíc pøedpokládá specializované vzdìlání v primární prevenci (specializovaný
kurz) v minimálním rozsahu 80 hodin.
Nutná je supervize práce.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Cílený program primární prevence pro skupiny osob, u kterých je identifikovatelná zvýená míra rizikových faktorù v chování vzhledem k návykovým látkám, tj. jeví se jako více ohroené ne skupiny jiné. Souèástí programu je podpora protidrogových postojù
a norem, nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného èasu, rozvoj sociálních dovedností, napø. schopnosti èelit sociálnímu tlaku, rozhodovat se, efektivnì øeit konflikty
apod.
Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 blok primární prevence (zahrnuje napø. diagnostiku rizikové skupiny, diskuzi, relaxaèní
techniky, aktivní sociální uèení apod.),
 konzultace a informaèní servis (internet, odborná knihovna apod.),
 distribuce informaèních materiálù,
 dramatická výchova (DIFOR).

Vymezení vnìjích podmínek:

Stabilní organizaèní, technické a odborné zázemí.

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, napø. výtvarné
potøeby.

Vymezení
rozsahu:

Jedna jednotka je 45 minut.

Poznámka:

Vhodná je vazba na nízkoprahové kluby a návaznost na dalí programy, zejména volnoèasové.

Maximální poèet osob v cílové skupinì je 30.

Doporuèuje se dlouhodobá, kontinuální práce, min. 3 bloky po 90 minutách
(2 × 45 minut).
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SEZNAM VÝKONÙ
2/25

Program vèasné intervence

Kód výkonu:

A25

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 3 roky.
Pracovník s kratí dobou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.
U obou se navíc pøedpokládá specializované vzdìlání v primární prevenci (specializovaný
kurz) v minimálním rozsahu 80 hodin.
Nutná je supervize práce.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Cílený program primární prevence pro vyhledávání a práci s jedinci, u kterých jsou ve
zvýené míøe pøítomny rizikové faktory pro vznik závislosti nebo jiných problémù souvisejících s uíváním návykových látek. Souèástí programu je podpora protidrogových postojù a norem, nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného èasu, rozvoj komunikaèních dovedností, zvyování sebedùvìry, nácvik sociálních dovedností, schopnost èelit
tlaku rizikových vrstevníkù, rozvoj schopnosti spolupracovat apod. V rámci programu dochází k mapování rizikového chování klienta.
Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 blok primární prevence/klubová setkání (zahrnuje napø. diskusi, relaxaèní techniky,
aktivní sociální uèení, volnoèasové aktivity apod.),
 konzultace a informaèní servis (internet, odborná knihovna apod.),
 distribuce informaèních materiálù.

Vymezení vnìjích podmínek:

Stabilní organizaèní, technické a odborné zázemí.
Maximální poèet osob v cílové skupinì je 15.
Supervize práce s rizikovými skupinami.

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, napø. výtvarné
potøeby.

Vymezení
rozsahu:

Jedna jednotka je 45 minut.

Poznámka:
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Doporuèují se pravidelná setkání (optimálnì 2 × 45 minut) 1x týdnì po dobu min.
6 mìsícù.

SEZNAM VÝKONÙ
2/26

Pøednáka

Kód výkonu:

A26

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok.
Pracovník s kratí dobou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod dohledem pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.
Navíc se pøedpokládá specializované vzdìlání v primární prevenci (specializovaný kurz)
v minimálním rozsahu 40 hodin.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jednorázová aktivita (odborný výklad) ryze informaèního charakteru, která nepøedpokládá výraznìjí aktivní zapojení cílové skupiny (omezuje se spíe na dotazy apod.), zamìøená na konkrétní téma (napø. pøehled návykových látek, jejich úèinky a rizika, legislativní
aspekty v souvislosti s drogovou problematikou apod.).

Vymezení vnìjích podmínek:

Maximální poèet osob ve skupinì je 60 (doporuèuje se vak nepøekraèovat poèet
30 osob).
Doporuèená je kolní tøída, vhodnìjí je vak prostor klubového charakteru (spoleèenská
místnost apod.).

Popis potøebného materiálu:

Nejsou nutné ádné speciální pomùcky.

Vymezení
rozsahu:

45 minut

Poznámka:

Doporuèuje se zaèlenìní pøednáky do komplexního programu, nikoli její jednorázové
provedení.

V pøípadì výkladu jsou doporuèené pomùcky zvyující názornost (fotografie, napodobeniny atd.).
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SEZNAM VÝKONÙ
2/27

Psychiatrické vyetøení

Kód výkonu:

A27

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník: specialista (lékaø s dosaenou psychiatrickou
atestací A1).

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon slouí ke zhodnocení duevního stavu klienta, respektive vylouèení duevního
onemocnìní, stanovení klinické diagnózy nebo stanovení dalího diagnostického nebo
léèebného postupu. Je sloen z:
 rozhovoru(-ù) k získání anamnestických dat,
 zhodnocení objektivních údajù,
 orientaèního somatického vyetøení,
 popisu duevních funkcí a jejich poruch,
 psychopatologického rozboru a syndromologického závìru,
 navrení dalího vyetøovacího nebo léèebného postupu.
Souèástí je explorace zamìøená na mezidobí, na vývoj symptomatologie, diagnostická
a terapeutická rozvaha a terapeutické zásahy vèetnì indikované psychoterapie, úprava
a zmìny medikace, stanovení dalího vyetøovacího postupu.
Závìry vyetøení a dalí terapeutický plán jsou zaneseny do dokumentace.

Vymezení vnìjích podmínek:

Provádìt lze ve zdravotnickém nebo nezdravotnickém zaøízení externím zdravotnickým
pracovníkem, léèebném ambulantním, lùkovém zaøízení nebo nízkoprahovém centru.
Minimální podmínky tvoøí samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám
o minimální ploe 10 m2. Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny
odpovídá potøebám práce. Doporuèená je psychiatrická nebo psychologická ordinace
v souladu s poadovanými hygienickými normami.

Popis potøebného materiálu:

Základní vyetøovací pomùcky (fonendoskop, tonometr, neurologické kladívko, vyetøovací lùko).

Vymezení
rozsahu:

60 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/28

Psychologické vyetøení

Kód výkonu:

A28

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník: specialista (psycholog s úspìnì sloenou zkoukou odborné zpùsobilosti pro práci ve zdravotnických zaøízeních).

Popis procedury
(obsah výkonu):

Psychologické vyetøení je komplexní zkoumání provádìné s cílem zodpovìdìt specifické
otázky týkající se klientova psychického stavu v urèitém èasovém období nebo predikovat jeho stav v budoucnu. Psychologické vyetøení zahrnuje rozhovor s klientem, pozorování klientova chování, analýzu jeho výtvorù, psychologických nálezù a jiných relevantních zdrojù informací.
Závìry vyetøení a dalí terapeutický plán jsou zaneseny do dokumentace.

Vymezení vnìjích podmínek:

Provádìt lze ve zdravotnickém nebo nezdravotnickém zaøízení externím zdravotnickým
pracovníkem, léèebném ambulantním, lùkovém zaøízení nebo nízkoprahovém centru.
Minimální podmínky tvoøí samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám
o minimální ploe 10 m2 (v pøípadì práce s více klienty èi rodinnými pøísluníky musí velikost místnosti odpovídat poètu osob). Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce. Doporuèená je psychiatrická nebo psychologická ordinace v souladu s poadovanými hygienickými normami.

Popis potøebného materiálu:

Potøeby pro psaní a kreslení (malování), testový materiál (manuály, záznamové archy).
Testový materiál si psycholog stanovuje sám na základì svých zkueností a potøeb daného pøípadu.

Vymezení
rozsahu:

60 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/29

Rekvalifikace

Kód výkonu:

C29

Poadavek na
odbornost:

Nií odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovník
s kratí délkou praxe smí výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka. Typ vzdìlání niího odborného pracovníka musí odpovídat charakteru výkonu,
tj. vzdìlání SOU, SO se znalostí technologických postupù výroby, bezpeènosti práce atd.
Pro vedení rekvalifikaèního programu je nutná kvalifikace mistra odborného výcviku
(SOU, SO s odborností v pøísluném oboru a pøísluným pedagogickým vzdìláním).

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon zahrnuje spektrum slueb zamìøených na nauèení a vykonávání nové pracovní
èinnosti/øemesla na základì uèebního plánu s cílem zlepit podmínky uplatnìní na trhu
práce. V rámci výkonu je poskytováno:
 vzdìlávání,
 poradenství.

Vymezení vnìjích podmínek:

Pracovitì musí splòovat základní poadavky vyplývající z norem pro bezpeènost práce,
musí odpovídat hygienickým normám. Velikost a rozvrení prostoru musí odpovídat danému typu èinnosti.
Délka rekvalifikace: 46 mìsícù (podle vzdìlání uchazeèù).
Na 1 mistra odborného výcviku pøipadá max. 12 klientù/den.
Pøi práci s nebezpeènými látkami, stroji a zaøízeními je nutné stanovit maximální poèet
osob v souladu s pravidly pro bezpeènost práce.

Popis potøebného materiálu:

Materiálové poadavky vyplývají z konkrétní èinnosti.
Zaøízení musí mít danou èinnost popsanou ve svém operaèním manuálu, kde by mìly být
stanoveny tabulky spotøeby materiálu, napø. stanovena prùmìrná spotøeba materiálu na
klienta a den èi jinou adekvátní èasovou jednotku.
Poadavky na materiál dále vycházejí z ekonomicko-technických moností zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

1 klient/1 hodina

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/30

Rodinná terapie

Kód výkonu:

A30

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem,
splòující poadavky Evropského certifikátu pro psychoterapii. Podmínkou je orientace
výcviku na práci s rodinami.
Standardnì je poadována supervize.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Aktivity zamìøené na zmìnu rodinného systému klienta (struktura, komunikace, sdílení
problému atd.). Cílem je podpora navozených zmìn u klienta. Na rozdíl od rodinného
poradenství se vyznaèuje systematièností a zásadnìjími intervencemi do rodinného
systému i vìtími poadavky na vzdìlání a dovednosti terapeuta.
Do dokumentace se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro oetøujícího terapeuta a tým.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 15 m .
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
materiálové poadavky se pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

120 min.

Poznámka:



9

9 Vychází ze zdravotnické definice skupinové psychoterapie, uvádìjící 120 minut a zahrnující cca 90 minut pøímé

práce a 30 minut pro pøípravu pøed provedením výkonu, dále zápis do dokumentace po provedení výkonu a poradu terapeutù po provedení výkonu za úèelem zhodnocení zvolené terapeutické strategie.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/31

Sekundární výmìnný program

Kód výkonu:

B31

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Program je zamìøený na realizaci výmìnného programu prostøednictvím osob uívajících
drogy pohybujících se na drogové scénì mimo dosah slueb terénních programù
a K-center. Výkon spoèívá v èinnosti povìøeného pracovníka, který vede strukturovaný
program urèený referenèním osobám (tzv. indigenní pracovník) z cílové skupiny. Za referenèní osobu v tomto pøípadì povaujeme uivatele drog s pøirozeným vlivem (respektem) ve své sociální skupinì, který je schopný pravidelné spolupráce. Pravidelný kontakt
s referenèní osobou je zamìøený na poskytnutí materiálu a zároveò na získávání potøebného minima informací o skupinì klientù vyuívající výmìnný program. Nedílnou souèástí je systematické vzdìlávání indigenních terénních pracovníkù.

Vymezení vnìjích podmínek:

Zázemí odpovídající hygienickým poadavkùm a poadavkùm na daný typ výkonu.

Popis potøebného materiálu:

Injekèní materiál.

V pøípadì realizace výkonu v terénu je tøeba zpracovat zvlátní podmínky.

Standardní harm reduction materiál (bavlnìné filtry, voda pro injekèní aplikaci, dezinfekèní alkoholové poltáøky, kyselina askorbová atd.).
Jiný harm reduction materiál: alobal, prezervativy, vitaminy èi jiný zdravotnický
materiál.
Pomùcky pro sbìr materiálu: mobilní kontejnery, kontejner pro uloení biologického
odpadu v KC (vìtí objemy) atd.
Pracovníci jsou v souladu s normami pro bezpeènost práce vybaveni adekvátními
ochrannými pomùckami pro manipulaci s infekèním materiálem (ochranné rukavice,
obuv atd.).

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:

Doporuèuje se zpracovat zásady bezpeènosti práce pøi zacházení s potenciálnì infekèním materiálem.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/32

Skupinová psychoterapie

Kód výkonu:

A32

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník: specialista s akreditovaným psychoterapeutickým
výcvikem, splòující poadavky Evropského certifikátu pro psychoterapii.
Standardnì je poadována supervize.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Systematická skupinová psychoterapie provádìná osobou kvalifikovanou pro nìkterý
z obecnì uznaných psychoterapeutických postupù. Zpùsob (zaèátek a ukonèení), obsah,
rozsah i cíl vychází ze zvoleného postupu a odpovídá danému psychoterapeutickému
zamìøení.
Do dokumentace se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro oetøujícího terapeuta a tým.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 25 m
(v pøípadì úèasti vìtího poètu klientù ne 12 je nutné zvolit vìtí pracovnu). Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
materiálové poadavky se pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

120 minut

Poznámka:



10

10 Vychází ze zdravotnické definice, uvádìjící 120 minut a zahrnující cca 90 minut pøímé práce a 30 minut pro pøípra-

vu pøed provedením výkonu, dále zápis do dokumentace po provedení výkonu a poradu terapeutù po provedení
výkonu za úèelem zhodnocení zvolené terapeutické strategie.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/33

Skupinová terapie a poradenství

Kód výkonu:

A33

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník se zkueností se skupinovou prací (doporuèená je
napø. alespoò pùlroèní zkuenost v roli ko-terapeuta) a se sebezkuenostním výcvikem
(i zapoèatým s min. poètem absolvovaných 80 hodin) nebo po absolvování rùzných kratích výcvikù v celkovém souètu min. 100 hodin.
Odborný adiktologický pracovník smí tuto práci provádìt pouze pod dohledem odpovìdného pracovníka s oprávnìním provádìt tento výkon samostatnì.
Standardnì je poadována supervize.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Skupinová práce zamìøená na rùzné problémové èi potenciálnì-problémové oblasti ivota klienta, její souèástí je nácvik komunikaèních dovedností, zvládání rolí apod. Nejedná se o systematickou skupinovou psychoterapii, práce má charakter spíe
poradensko-edukativního kontaktu s psychoterapeutickými prvky.
Výkonem je:
 tematická skupina (autobiografická skupina, skupina prevence relapsu atd.),
 motivaèní a interakèní skupina,
 ranní èi veèerní komunitní setkání.
O prùbìhu aktivit je vedena podrobná dokumentace.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 25 m
(v pøípadì úèasti vìtího poètu osob ne 12 je nutné zvolit vìtí pracovnu). Doporuèené
je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
materiálové poadavky se pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

120 minut

Poznámka:



11

11 Vychází ze zdravotnické definice skupinové psychoterapie, uvádìjící 120 minut a zahrnující cca 90 minut pøímé

práce a 30 minut pro pøípravu pøed provedením výkonu, dále zápis do dokumentace po provedení výkonu a poradu terapeutù po provedení výkonu za úèelem zhodnocení zvolené terapeutické strategie.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/34

Skupiny pro rodièe a osoby blízké klientovi

Kód výkonu:

A34

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník se zkueností se skupinovou prací (doporuèená je
napø. alespoò pùlroèní zkuenost v roli ko-terapeuta) a se sebezkuenostním výcvikem
(i zapoèatým s min. poètem absolvovaných 80 hodin) nebo po absolvování rùzných kratích výcvikù v celkovém souètu min. 100 hodin.
Standardnì je poadována supervize.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Systematická skupinová práce s rodièi èi jinými významnými osobami klienta (rodinní
pøísluníci, partneøi atd.). Cílem práce je podpora rodinného systému klienta. Skupinová
práce probíhá formou poradenství, kde je vedle cílené edukace efektivní i moment sdílení zkueností mezi jednotlivými èleny skupiny. Jednotlivé intervence jsou koordinovány
s léèebným plánem klienta.
O skupinové práci je vedena dokumentace.
2

Vymezení vnìjích podmínek:

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 25 m
(v pøípadì úèasti vìtího poètu osob ne 12 je nutné zvolit vìtí pracovnu). Doporuèené
je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce.

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál, nejedná-li se o kombinaci s prací s materiálem,
pak se materiálové poadavky pøizpùsobují potøebám práce a finanèním monostem zaøízení.

Vymezení
rozsahu:

120 minut

Poznámka:



12

12 Vychází ze zdravotnické definice skupinové psychoterapie, uvádìjící 120 minut a zahrnující cca 90 minut pøímé

práce a 30 minut pro pøípravu pøed provedením výkonu, dále zápis do dokumentace po provedení výkonu a poradu terapeutù po provedení výkonu za úèelem zhodnocení zvolené terapeutické strategie.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/35

Sociální práce

Kód výkonu:

B35

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s profilací v oblasti sociální práce a minimální délkou
praxe 1 rok. V pøípadì kratí praxe je tøeba výkony provádìt pod dohledem odborného
adiktologického pracovníka splòujícího kvalifikaèní poadavky.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Aktivity zamìøené na zlepení sociální situace klienta a jeho schopnosti øeit bìné sociální problémy. Jedná se o:
 pomoc v oblasti sociálnì-právní (napø. pomoc pøi vyøizování sociálních dávek, dokladù,
pøídavkù na dìti, kontakt s oddìlením péèe o dítì, pomoc pøi øeení problémù s bydlením, splátkové kalendáøe),
 zprostøedkování dalích slueb v jiných zaøízeních (záruky a reference),
 asistenèní slubu (doprovod klienta),
 probaèní dohled.

Vymezení vnìjích podmínek:

Pro základní práci je vhodná samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám
o minimální ploe 10 m2. Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny
odpovídá potøebám práce.
Pro práci v terénu (pøímá pomoc v terénu, návtìva pøísluného úøadu, bytu atd.) není
tøeba zvlátních poadavkù.

Popis potøebného materiálu:

Výkon není spojen s ádnými zvlátními poadavky na materiál, kromì bìného kanceláøského vybavení.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/36

Socioterapie

Kód výkonu:

B36

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovník
s kratí délkou praxe nebo s niím dosaeným vzdìláním smí výkony provádìt pouze
pod dohledem odborného adiktologického pracovníka s poadovanou délkou praxe.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Zahrnuje jakékoli strukturované programy smìøující k aktivnímu zlepování a kultivaci
komunikaèních a sociálních dovedností klienta. Má jasnì definovaný terapeutický rámec
a musí být zajitìna vazba na ostatní terapeutické programy (prostøednictvím zápisu do
dokumentace, pøípadnì té aktivním informováním ostatních èlenù týmu o prùbìhu
a výsledcích práce).
Výkonem jsou:
 vechny základní typy klubových aktivit,
 volnoèasové programy,
 edukativní a výchovné programy (vzdìlávání).

Vymezení vnìjích podmínek:

Jsou dány základními poadavky jednotlivých aktivit. Tyto poadavky vak musí být jasnì
zakotveny v manuálu programu, kde daná aktivita musí být jasnì ohranièena a popsána
spolu s prostorovými èi jinými poadavky na provádìní.

Popis potøebného materiálu:

Podle typu aktivity.

Vymezení
rozsahu:

60 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/37

Somatické vyetøení

Kód výkonu:

A37

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník: specialista (lékaø).

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon slouí ke zhodnocení tìlesného stavu klienta, respektive vylouèení tìlesného onemocnìní, stanovení klinické diagnózy, nebo stanovení dalího diagnostického, nebo léèebného postupu.
Je sloen z:
 rozhovoru(-ù) k získání anamnestických dat,
 zhodnocení objektivních údajù,
 fyzikálního somatického vyetøení,
 syndromologického závìru,
 navrení dalího vyetøovacího nebo léèebného postupu.
Souèástí je vyetøení zamìøené na mezidobí, na vývoj symptomatologie, diagnostická
a terapeutická rozvaha a terapeutické zásahy.
Závìry vyetøení a dalí terapeutický plán jsou zaneseny do dokumentace.

Vymezení vnìjích podmínek:

Provádìt lze ve zdravotnickém nebo nezdravotnickém zaøízení externím zdravotnickým
pracovníkem.
Minimální podmínky tvoøí samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám
o minimální ploe 10 m2, s pøímým osvìtlením a vìtráním. Vybavení pracovny odpovídá
potøebám práce. Doporuèená je lékaøská ordinace v souladu s poadovanými hygienickými normami.

Popis potøebného materiálu:

Základní vyetøovací pomùcky (fonendoskop, tonometr, neurologické kladívko, vyetøovací lùko). Vzhledem k tomu, e fyzikální vyetøení vyaduje doplnìní o laboratorní vyetøení, je jednou z podmínek monost odbìru biologického materiálu a spolupráce s laboratoøí.

Vymezení
rozsahu:

60 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/38

Telefonické, písemné a internetové poradenství

Kód výkonu:

B38

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník. V pøípadì poskytování poradenské èi jiné podobné péèe po telefonu nebo internetu je podmínkou prokolení v terapeuticko-poradenské práci
po telefonu a internetu.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkonem je:
a) Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace provádìná prostøednictvím telefonu,
faxu, poty èi internetu za úèelem terapeutické intervence zpravidla podpùrné. O rozsahu a zpùsobu provedení intervence se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro evidenci, kontrolu a supervizi.
b) Získání nebo pøedání potøebných informací vedoucích ke kvalifikovanému zajitìní
následné péèe. Mùe se jednat také o formu získání nebo pøedání potøebných informací týkajících se osoby klienta (s jeho informovaným souhlasem). O rozsahu a zpùsobu získávání informace se poøídí zápis v rozsahu potøebném pro evidenci a kontrolu.

Vymezení vnìjích podmínek:

2

Samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m .
Podmínkou je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám
práce.
Technické vybavení musí odpovídat základním poadavkùm na tento typ intervence (tj.
napø. provoz internetového poradenství a informaèního servisu atd.). Provozovatel odpovídá za dodrení základních technických parametrù, které tato práce vyaduje (dostateèná kapacita pøipojení atd.).

Popis potøebného materiálu:

Není nutný ádný specifický materiál.

Vymezení
rozsahu:

10 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/39

Testování infekèních nemocí

Kód výkonu:

B39

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s délkou praxe min. 6 mìsícù. Podmínkou je absolvované prokolení v zacházení s biologickým materiálem a dobrá informovanost o relevantních infekèních nemocech (hepatitidy, HIV/AIDS, krví a sexuálnì pøenosné nemoci). Inva13
zivní zákrok (odbìr krve) smí provádìt pouze zdravotnický pracovník.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Cílem výkonu je zjitìní monosti výskytu infekèního onemocnìní u klienta. Neoddìlitelnou souèástí testování je pøedtestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta
vzhledem k pøenosu infekèních onemocnìní, pøedání informací o infekèních nemocech,
o prùbìhu a limitech provádìného testu, odbìr biologického materiálu, samotné provedení testu a potestové poradenství, jeho souèástí je zajitìní konfirmaèního testu
a potøebné následné lékaøské péèe v pøípadì pozitivního výsledku, záruky a reference.

Vymezení vnìjích podmínek:

Test smí být proveden výhradnì se souhlasem klienta za dodrení vech hygienických
norem pro tento zpùsob práce s biologickým materiálem, vèetnì zásad bezpeènosti práce a etických norem.
Výkon smí být proveden jen v prostorách, které splòují hygienické normy k odbìru a nakládání s biologickým materiálem. Zaøízení musí mít zajitìnu likvidaci odpadù podle
platných hygienických norem.
Pokud není vyetøení provádìno v místì odbìru (napø. orientaèním rychlým testem z kapilární krve), musí být zajitìn transport biologického materiálu do pøísluné laboratoøe.

Popis potøebného materiálu:

Zdravotnický materiál nezbytný k realizaci odbìru a provedení testu.

Vymezení
rozsahu:

30 minut

Poznámka:

Zaøízení musí mít zpracovaný manuál pro provádìní testování, úklidu, dekontaminaci
odbìrového materiálu, vedení evidence o testování.

13 Podrobnìji viz Vyhláku 440/2000 Sb., kterou se stanovují hygienické poadavky na provoz zdravotnických zaøízení a upravují podmínky zákrokù, pøi nich je poruována integrita kùe.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/40

Úkony potøebné pro zajitìní pøímé
práce s klientem
Kód výkonu:

C40

Poadavek na
odbornost:

Nií odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. V pøípadì
kratí praxe je tøeba výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického pracovníka.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Zahrnuje vechny takové aktivity, které nejsou souèástí pøímé práce s klientem, ale bez
jejich provedení není pøímá práce s klientem moná nebo se sniuje pravdìpodobnost,
e k ní vùbec dojde. Jedná se napøíklad o mapování pohybu místní drogové scény, vytváøení popisu místní scény za úèelem vytipování vhodných míst pro streetwork atd.
Podmínkou pro provádìní výkonu je popis dané èinnosti v manuálu zaøízení. Èinnost samotná pak musí odpovídat ovìøeným a v praxi obecnì pouívaným metodám (napø. aktivní forma vyhledávání cílové skupiny v terénu apod.).

Vymezení vnìjích podmínek:

Pro práci je vhodná samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 10 m2. Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce.
Terénní formu práce lze provádìt kdekoli, kde je to vhodné a jeví se jako adekvátní pro
dosaení cíle.

Popis potøebného materiálu:

Není tøeba ádného speciálního vybavení, kromì základních kanceláøských vìcí, dalí poadavky odpovídají potøebám pracovníkù a technickým monostem pro tuto aktivitu.

Vymezení
rozsahu:

60 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/41

Vstupní zhodnocení stavu klienta

Kód výkonu:

B41

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. Pracovníci
s kratí praxí smí výkon provádìt pouze pod dohledem osoby splòující kvalifikaèní poadavky.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon zahrnuje proces navázání spolupráce s klientem (který se mùe uskuteènit jak
v podmínkách streetworku, tak v podmínkách jakékoli jiné drogové sluby), získání základních anamnestických informací od klienta (pøípadnì rodinných pøísluníkù, partnera
atd.), studium dostupné dokumentace, pøípadnì jiný zpùsob shromaïování informací
o klientovi a jeho stavu a vyhodnocení tìchto informací. V rámci výkonu je mapováno
rizikové chování klienta. Souèástí práce je zhodnocení celkového stavu klienta se zváením dalích potøebných vyetøení a pøípadné stanovení terapeutického plánu.
Nedílnou souèástí výkonu je vyplnìní základních údajù do vstupního záznamové archu.

Vymezení vnìjích podmínek:

Pro práci je doporuèená samostatná místnost odpovídající kanceláøským prostorám
o minimální ploe 10 m2. Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny
odpovídá potøebám práce. Terénní formu práce lze provádìt kdekoli, kde je to vhodné
a jeví se jako adekvátní pro dosaení cíle.

Popis potøebného materiálu:

Není tøeba specifické materiálové vybavení.

Vymezení
rozsahu:

60 minut

Poznámka:

Výkon mùe být proveden vícekrát (tj. ve více sezeních s klientem za sebou). Celková doba mezi jednotlivými sezeními by nemìla pøekroèit hranici tøí po sobì jdoucích pracovních dnù.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/42

Výmìnný program

Kód výkonu:

C42

Poadavek na
odbornost:

Nií odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok. V pøípadì
kratí praxe je tøeba výkon provádìt pod dohledem odborného adiktologického
pracovníka.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Výkon zahrnuje vlastní akt výmìny injekèního materiálu nebo jeho souèást  samostatný
výdej èistého nebo pøíjem pouitého injekèního materiálu. Nedílnou souèástí výmìnného
programu je i nabídka standardního vybavení potøebného k bezpeèné aplikaci (napø.
tampony, dezinfekèní materiál apod.), vèetnì pouèení o bezpeèné likvidaci pouitého
materiálu. Dále mùe být podle potøeby vydáván i jiný harm reduction materiál (napø.
prezervativy, alobal atd.). Souèástí výkonu je i mapování rizikového chování klienta.
Mnoství vydaného a pøijatého materiálu je evidováno.

Vymezení vnìjích podmínek:

Specifický prostor v rámci kontaktního centra vymezený výluènì pro samotný prùbìh
výmìnného programu.
V rámci terénního programu nejsou definovány dalí podmínky.

Popis potøebného materiálu:

Injekèní materiál.
Standardní harm reduction materiál (bavlnìné filtry, voda pro injekèní aplikaci, dezinfekèní alkoholové poltáøky, kyselina askorbová, náplast atd.).
Jiný harm reduction materiál: alobal, prezervativy, vitaminy èi jiný zdravotnický materiál.
Pomùcky pro sbìr materiálu: mobilní kontejnery, kontejner pro uloení biologického odpadu v KC (vìtí objemy) atd.
Pracovníci jsou v souladu s normami pro bezpeènost práce vybaveni adekvátními
ochrannými pomùckami pro manipulaci s infekèním materiálem (ochranné rukavice,
obuv atd.).

Vymezení
rozsahu:

5 minut

Poznámka:

Doporuèuje se zpracovat zásady bezpeènosti práce pøi zacházení s potenciálnì infekèním materiálem.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/43

Vzdìlávací semináø

Kód výkonu:

A43

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 4 roky.
Pracovník s kratí délkou praxe a odborný adiktologický pracovník smí èinnost vykonávat
pouze pod vedením vyího odborného adiktologického pracovníka s doporuèenou délku
praxe.
U obou se navíc pøedpokládá specializované vzdìlání v primární prevenci (specializovaný
kurz) v minimálním rozsahu 80 hodin.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jednorázová vzdìlávací aktivita pøevánì informaènì-vzdìlávacího charakteru zamìøená
na jedno konkrétní téma (napø. formy efektivní primární prevence nebo rizikové a protektivní faktory vzniku závislosti, teorie a praxe projektové èinnosti apod.).
Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 vzdìlávací lekce (zahrnují napø. pøednáky, diskuze, øeení modelových situací apod.),
 informaèní servis,
 distribuce informaèních materiálù.

Vymezení vnìjích podmínek:

Doporuèený maximální poèet osob ve skupinì je 30.

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, napø. výtvarné
potøeby.

Vymezení
rozsahu:

Jedna jednotka je 45 minut.

Poznámka:

V pøípadì zapojení externistù a lektorù na speciální témata nejsou vyadovány stejné
kvalifikaèní pøedpoklady. Výbìr se øídí potøebami a cíli semináøe. Za výbìr a kvalitu lektorù a provedení výkonu nese odpovìdnost vedoucí semináøe.
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Je doporuèeno klidné a pøíjemné prostøedí (klubovna, spoleèenská místnost apod.).

Doporuèený rozsah vzdìlávacího semináøe je 20 jednotek (napø. jednorázový víkendový
semináø), min. dvì jednotky.

SEZNAM VÝKONÙ
2/44

Vzdìlávání peer aktivistù

Kód výkonu:

A44

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 2 roky.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Ucelený vzdìlávací program zahrnující teoretickou prùpravu a základní informace z oblasti drogové problematiky, pøípadnì prohlubování získaných znalostí, pøedávání aktuálních informací a nácvik praktických dovedností. Náplò a zamìøení programu odpovídá
potøebám osob, které budou provádìt peer program (tzv. peer aktivisté).
Peer program (vrstevnický program) spoèívá v zapojení pøedem vykolených osob stejného vìku nebo sociálního statutu do procesu formování postojù a íøení informací o drogách, s cílem posílit protidrogové postoje a normy uvnitø skupiny. Pro peer aktivisty je
nezbytné zajitìní prùbìných konzultací a podpory od vedoucího vzdìlávacího programu.
Podle potøeby musí být monost v rámci výkonu zajistit následující poloky:
 vzdìlávací lekce (zahrnují napø. pøednáky, diskuze, øeení modelových situací apod.),
 práce se skupinou,
 konzultace a informaèní servis (internet, odborná knihovna, telefonní informaèní servis),
 telefonické poradenství,
 distribuce informaèních materiálù,
 odborná stá.

Vymezení vnìjích podmínek:

Vnìjí podmínky jsou závislé na zvoleném charakteru práce (práce ve kolní tøídì, v klubovnì, v terénu atd.).

Popis potøebného materiálu:

Standardní materiálové zabezpeèení pro programy primární prevence, napø. výtvarné
potøeby.

Vymezení
rozsahu:

Jedna jednotka je 45 minut.

Poznámka:

Program musí mít zpracován operaèní manuál.

Program je dlouhodobý a pøedpokládá se vyhodnocování v delích èasových intervalech
(napø. 20 jednotek/týden atd.).
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SEZNAM VÝKONÙ
2/45

Základní zdravotní oetøení

Kód výkonu:

B45

Poadavek na
odbornost:

Odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok a se zvlátním
prokolením na tuto èinnost. Osoby s kratí praxí mohou výkon provádìt pod dohledem
odborného adiktologického pracovníka s odpovídající kvalifikací.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Základní zdravotní oetøení je zákrok provedený v pøípadech onemocnìní èi poranìní bez
závislosti na tom, jestli se jednalo o oetøení onemocnìní èi poranìní zpùsobených injekèní aplikací drog (abscesy apod.), vèetnì neodkladné první pomoci. Dále se za základní zdravotní oetøení povaují úkony nahrazující laickou domácí péèi (výdej pøedepsaných lékù, aplikace mastí, obklad apod.), realizované podle instrukcí oetøujícího lékaøe
(jde o èinnosti vztaené ke klientùm bez domova).
Cílem je oetøit základní poranìní a poskytnout nejnutnìjí pomoc v kombinaci se snahou pøimìt klienta, aby vyuil odbornou pomoc lékaøe.
O kadém zákroku je veden zápis do knihy zdravotních oetøení (nelze nahradit bìnou
dokumentací programu).

Vymezení vnìjích podmínek:

Pro práci je doporuèená minimálnì samostatná místnost odpovídající kanceláøským
prostorám o minimální ploe 10 m2. Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny odpovídá potøebám práce (lùko atd.). Doporuèená je lékaøská ordinace
v souladu s poadovanými hygienickými normami. Neodkladná první pomoc mùe být
provádìna také pøímo v terénu. Vnìjí podmínky pak odpovídají daným monostem a situaci.

Popis potøebného materiálu:

Zdravotnický materiál pro základní zdravotní oetøení: sterilní obvazový materiál, tampony, rouka pro dýchání z úst do úst, náplasti, dezinfekèní prostøedky, farmaceutické
prostøedky pro místní aplikaci (roztoky na obklady, masti, zásypy a jiná volnì prodejná
léèiva, napø. oèní a nosní kapky, kloktadla), lékaøský teplomìr apod.

Vymezení
rozsahu:

10 minut

Poznámka:
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SEZNAM VÝKONÙ
2/46

Zátìové programy

Kód výkonu:

C46

Poadavek na
odbornost:

Nií odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 1 rok a s prokolením na zvládání klientù pøi zátìi.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Soubor aktivit zamìøených na cílené vyuívání alternativ trávení volného èasu, které pro
klienty pøedstavují dostateènou zátì a jsou tak terapeuticky vyuitelné. Vìtinou se
jedná o vícedenní sportovní a turistické aktivity (cykloturistika, vodáctví atd.). Vedle fyzické zátìe je dùleitý také pobyt v nestandardních podmínkách (napø. stanování). Podmínkou provedení programu je také zpùsob jeho zpracování a vyhodnocení s klienty, tj.
program musí být souèástí irí terapeutické práce a musí být zajitìna návaznost (monost vyuít podnìty ze zátìového programu v terapii).
Souèástí zátìového programu mùe být skupinové poradenství a terapie (viz definice
výkonu) poskytnutého kvalifikovanou osobou.

Vymezení vnìjích podmínek:

Jedná-li se o výkon provedený v zaøízení, pak je pro práci vhodná samostatná místnost
odpovídající kanceláøským prostorám o minimální ploe 25 m2 (v pøípadì vìtího poètu
klientù ne 12 vìtí). Doporuèené je pøirozené osvìtlení a vìtrání. Vybavení pracovny
odpovídá potøebám práce.
Terénní formu zátìového programu pøizpùsobujeme poadavkùm a technickým monostem. Podmínkou je dodrování bezpeènostních pøedpisù, je má zaøízení pro tyto aktivity písemnì zpracované a které jsou v souladu s normami pro bezpeènost práce.

Popis potøebného materiálu:

Materiální vybavení odpovídá potøebám a poadavkùm pro danou aktivitu (tu má zaøízení definovánu ve svém operaèním manuále, vèetnì potøebného vybavení). Souèástí povinného vybavení je zajitìní vech potøebných bezpeènostních pomùcek (napø. cyklistické pøilby), které jsou v souladu s normami pro bezpeènost práce a pro provádìní podobných aktivit.

Vymezení
rozsahu:

1 klient/1 den

Poznámka:



V pøípadì kratích programù volíme jednotku adekvátní programu.
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SEZNAM VÝKONÙ
2/47

Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby

Kód výkonu:

A47

Poadavek na
odbornost:

Vyí odborný adiktologický pracovník s doporuèenou délkou praxe min. 4 roky. Doporuèena je spolupráce a konzultace s pracovníky institucí zabývajících se adiktologickým
výzkumem.

Popis procedury
(obsah výkonu):

Jedná se o komplexní odbornou èinnost smìøující k popisu potøebnosti dané sluby v regionu. V zásadì vychází ze dvou moných situací:
a) zdùvodnìní potøebnosti urèité sluby pøed zahájením èinnosti nového zaøízení v regionu,
b) zhodnocení toho, zda existující sluba i nadále odpovídá aktuálním potøebám cílové
skupiny a zda (pøípadnì jak) se tyto potøeby zmìnily.
Jeho provedení je podmínìno zpracováním potøebné dokumentace a závìreèné zprávy.
Ty musí obsahovat zdùvodnìní, popis metod získávání, zpracování a analýzy dat, èasový
plán, rozpoèet, popis a interpretaci výsledkù, návrh doporuèení a zpùsobu jejich
realizace.
Výkon zahrnuje:
 analýzu potøeb klientù,
 analýzu vzorcù uívání drog a rizikového chování uivatelù,
 analýzu velikosti skryté scény a jejích potenciálních potøeb,
 získávání údajù o místní scénì,
 modelování dalího vývoje sluby v závislosti na analýze potøeb.

Vymezení vnìjích podmínek:

Rozsah a frekvence provádìní výkonu musí být zdùvodnìné (tj. musí odpovídat reálné
potøebì zaøízení a musí být vyuitelné pro jeho potøeby). Provádìní výkonu se øídí základními technickými a etickými pravidly pro provádìní výzkumné a monitorovací práce.

Popis potøebného materiálu:

Materiálové zabezpeèení je závislé na zvoleném postupu a musí být popsána v dokumentaci. Zodpovìdný pracovník nese zodpovìdnost za dodrení vech norem a pøedpisù
vztahujících se na práci s daty (ochrana osobních údajù, etické normy, autorský zákon
atd.).

Vymezení
rozsahu:

8 hodin

Poznámka:
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SLOVNÍÈEK POJMÙ
Certifikace odborné zpùsobilosti slueb pro uivatele drog

Posouzení a formální uznání, e sluba odpovídá stanoveným kritériím kvality
a komplexnosti (standardùm), externími hodnotiteli a udìlení èi neudìlení
certifikátu. Øídí se Standardy odborné zpùsobilosti, Certifikaèním øádem
a Metodikou místního etøení14. Systém certifikací byl zahájen 1. 6. 2005.

Cílová skupina

Specifická skupina v populaci (vymezená napøíklad vìkem, mírou rizika, nepøíznivou zdravotní, sociální, právní èi jinou situaci), na ni se zamìøuje urèitý
program nebo sluba. Cílové skupiny jednotlivých typù drogových slueb jsou
definovány ve Standardech odborné zpùsobilosti.

Drogová sluba

Komplex zdravotních, zdravotnì-sociálních, sociálních èi jiných (právních, pedagogických atd.) intervencí. Jednotlivé typy drogových slueb a jejich definice jsou vymezeny ve Standardech odborné zpùsobilosti.

Klient

Uivatel drogové sluby.

Kontakt

Kadá návtìva/situace, pøi které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí urèité sluby, informace nebo poradenství
vèetnì skupinového). Viz také první kontakt. Pøíjem telefonátu není povaován za kontakt.

Pracovník

Kadá fyzická osoba, která vykonává v zaøízení práci na základì pracovní
smlouvy. Jde zejména o zamìstnance, dobrovolníky a studenty, kteøí v zaøízení vykonávají odbornou praxi.

První kontakt

První návtìva klienta v zaøízení nezávisle na tom, jaký typ sluby klient vyuije; klientovi byly poskytnuty základní informace o zaøízení a o slubách,
které zaøízení nabízí, pøípadnì s ním byl vyplnìn vstupní záznamový arch.

Standardy odborné zpùsobilosti slueb pro uivatele
drog (zkrácenì Standardy
odborné zpùsobilosti)

Soubor kritérií, která jsou pøedpokladem záruky kvality drogových slueb. Vymezují personální, procedurální a provozní poadavky pro jednotlivé typy drogových slueb. Jsou souèástí systému Certifikací odborné zpùsobilosti slueb
pro uivatele drog.

Typy (modality) drogových
slueb

Jsou zakotveny ve Standardech odborné zpùsobilosti. Ke konci roku 2005 byly
definovány tyto typy drogových slueb: detoxifikace, terénní programy, kontaktní a poradenské sluby, ambulantní léèba, stacionární programy, krátkodobá a støednìdobá ústavní léèba, rezidenèní péèe v terapeutických komunitách, ambulantní doléèovací programy, substituèní léèba a programy primární
prevence.

Vrstevník (peer)

Osoba v pøiblinì shodném postavení (podle rùzného klíèe  napø. podle vìku
èi socio-ekonomického statutu); bývá nositelem dùleitých preventivních informací, které ve vhodné formì pøedává svému okolí.

Výkon

Èasovì ohranièená jednotka práce s klientem, je je specifikována prostøednictvím pìti základních kritérií. Kromì zmínìného (1) èasového rozliení se
jedná o (2) popis procedury (co je klientovi poskytováno), (3) popis poadavkù
na kvalifikaci provádìjící osoby, (4) popis minimálních materiálních poadavkù a (5) stanovení minimálních poadavkù na prostor potøebný k provedení
výkonu.

14 Schváleny RVKPP v øíjnu 2003.
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PØÍLOHA
Porovnání výkonù uvedených v Seznamu a definicích výkonù drogových slueb (dále jen Seznam
výkonù) a výkonù vykazovaných v prùbìných a závìreèných zprávách o realizaci programu protidrogové politiky  dotaèní øízení RVKPP (dále jen závìreèné zprávy)
1. Porovnání typù drogových slueb uvedených v Seznamu výkonù se strukturou vykazování drogových slueb v závìreèných zprávách
Typy slueb
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy

Detoxifikace (ústavní)



Drogové sluby ve vìzení



Víceúèelové drogové sluby (drogové agentury)



Terénní programy

Terénní programy

Kontaktní a poradenské sluby

Kontaktní centra

Ambulantní léèba

Ambulantní léèba

Stacionární programy

Intenzivní ambulantní léèba

Krátkodobá a støednìdobá ústavní léèba (514 týdnù)

Rezidenèní léèba (terapeutické
komunity, pobytové programy)

Tabulka 8

Tabulka 13

Rezidenèní péèe v terapeutických
komunitách (68 mìsícù)
Ambulantní doléèovací programy

Následná péèe

Tabulka 18

Substituèní léèba

Substituèní léèba

Tabulka 15

Primární drogová prevence

Specifická primární prevence



 aktivity v rámci kolní docházky,

Tabulka 3

 mimokolní aktivity,

Tabulka 4

 aktivity se skupinami dospìlých,

Tabulka 5

 jiné aktivity primární prevence.

Tabulka 6

Terénní preventivní programy
a programy harm reduction pro
uivatele taneèních drog

Tabulka 9
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PØÍLOHA
2. Porovnání výkonù uvedených v Seznamu výkonù s výkony vykazovanými v tabulkách závìreèných
zpráv
 Výkony uvedené v Seznamu výkonù jsou definovány v èasových jednotkách (pøípadnì klient/èas),
v závìreèných zprávách je èasto vykazován pouze poèet výkonù bez definované délky (napø. Hygienický servis, Krizová intervence). V následující tabulce jsou kurzívou v závorce uvedeny jednotky, ve kterých jsou výkony vykazovány.
 Øada výkonù vykazovaných v závìreèných zprávách zahrnuje dva i více výkonù uvedených v Seznamu výkonù, napø. Jednorázová pøednáka/semináø, Intervence po telefonu, Rodinná terapie,
poradenství. Naopak nìkteré výkony vykazované v závìreèných zprávách jsou spoleènì zahrnuty
v jednom výkonu ze Seznamu výkonù (napø. První pomoc a Zdravotní oetøení; Sociální práce,
Asistenèní sluba/doprovod a Reference).
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Beseda (45 min.)

Jednorázová pøednáka/semináø (poèet vyuèovacích hodin  45 min.)

Interaktivní semináø (45 min.)
Pøednáka (45 min.)
Vzdìlávací semináø (45 min.)
Individuální poradenství (30 min.)
Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké klientùm (30 min.)
Individuální psychoterapie (30 min.)

Individuální poradenství (poèet sezení/délka
1 sezení)
Individuální terapie, poradenství (poèet sezení/délka 1 sezení)

Socioterapie (60 min.)
Dlouhodobý/komplexní program primární prevence 
min. 2 roky (45 min.)

Cyklus pøednáek/semináøù realizovaný v èasovém období 1 roku, 2 let nebo 3 a více let (poèet vyuèovacích hodin  45 min.)

Hygienický servis (20 min.)

Hygienický servis (poèet vyuití sprchy, praèky)

Chránìná práce/podporované zamìstnání (1 osoba/hod.)

Chránìné dílny (poèet osob)

Intervence v prostøedí zábavy (10 min.)

Poèet poradenských intervencí uivatelùm
taneèních drog

Komponovaný preventivní program (45 min.)

Komponovaný program (poèet vyuèovacích
hodin  45 min.)

Kontaktní práce (10 min. v kontaktní místnosti, 5 min. terén)

Kontaktní místnost (poèet návtìv)

Krizová intervence (30 min.)

Krizová intervence (poèet)

Krizová intervence po telefonu a internetu (10 min.)

Intervence po telefonu (poèet)

Celkový poèet kontaktù (vèetnì terénu)

Poradenské telefonáty (poèet)
Telefonické, písemné a internetové poradenství (10 min.)
Kvalitativní analýza tablet syntetických drog (20 min.)

Poèet provedených kvalitativních testù tablet

Orientaèní test z moèi (20 min.)

Testy na pøítomnost drog (poèet)
Tìhotenské testy (poèet)
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PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Potravinový servis (20 min.)

Potravinový servis (poèet)

Práce s rodinou (podvýkon rodinné poradenství) (30 min.)

Rodinná terapie, poradenství (poèet sezení/délka 1 sezení)

Rodinná terapie (nikoli rodinné poradenství) (120 min.)
Pracovní terapie (1 osoba/hod.)

Pracovní terapie (poèet blokù/délka 1 bloku)

Program vèasné intervence (45 min.)

Program vèasné intervence (poèet vyuèovacích
hodin  45 min.)

Skupinová psychoterapie (120 min.)

Skupinové poradenství (poèet skupin/délka
1 skupiny)

Skupinová terapie a poradenství (120 min.)

Skupinová terapie/poradenství (poèet skupin/délka 1 skupiny)

Skupiny pro rodièe a blízké klientovi (120 min.)

Rodièovská skupina (poèet skupin/délka 1 skupiny)

Sociální práce (30 min.)

Sociální práce (poèet)
Asistenèní sluba/doprovod (poèet)
Reference do KC, léèby, programù substituce
(poèet)

Testování infekèních nemocí (45 min.)

Testy HIV, VHC a jiné (poèet)

Výmìnný program (5 min.)

Poèet výmìn ve výmìnném programu
Vydané injekèní jehly (ks)

Vzdìlávání peer aktivistù (45 min.)

Program zaloený na principu vrstevnického
pøístupu (poèet vyuèovacích hodin  45 min.)

Základní zdravotní oetøení (20 min.)

Zdravotní oetøení (poèet)
První pomoc (poèet)

Edukativní program (45 min.)



Informaèní servis (5 min.)



Jiné odborné vyetøení (30 min.)



Korespondenèní práce (20 min.)



Odbìry biologického materiálu (10 min.)



Program primární prevence pro rizikové skupiny (45 min.)



Psychiatrické vyetøení (60 min.)



Psychologické vyetøení (60 min.)



Rekvalifikace (1 osoba/hod.)



Sekundární výmìnný program (30 min.)



Somatické vyetøení (60 min.)



Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem (60 min.)



73

PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Vstupní zhodnocení stavu klienta (60 min.)



Zátìové programy (1 osoba/den)



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby
(1 pracovník/den)





Chránìné bydlení (poèet osob)



Záitkový program  rozvoj sociálních dovedností (poèet vyuèovacích hodin  45 min.)

Programy primární prevence
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Beseda

Jednorázová pøednáka/semináø

Interaktivní semináø
Pøednáka
Vzdìlávací semináø
Dlouhodobý/komplexní program primární prevence
(min. 2 roky)

Cyklus pøednáek/semináøù realizovaný v èasovém
období 1 roku, 2 let nebo 3 a více let

Komponovaný preventivní program

Komponovaný program

Program vèasné intervence

Program vèasné intervence

Vzdìlávání peer aktivistù

Program zaloený na principu vrstevnického
pøístupu

Edukativní program



Individuální poradenství



Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké
klientùm



Informaèní servis



Program primární prevence pro rizikové skupiny



Telefonické, písemné a internetové poradenství



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby





Záitkový program  rozvoj sociálních dovedností
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PØÍLOHA
Terénní programy (+ terénní preventivní programy a programy harm reduction urèené uivatelùm
taneèních drog)
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Individuální poradenství

Individuální poradenství

Intervence v prostøedí zábavy

Poèet poradenských intervencí uivatelùm taneèních drog

Kontaktní práce

Kontaktní místnost (poèet návtìv)
Celkový poèet kontaktù (zahrnuje terén i místnost)

Krizová intervence

Krizová intervence

Kvalitativní analýza tablet syntetických drog

Poèet provedených kvalitativních testù tablet

Orientaèní test z moèi

Tìhotenské testy

Potravinový servis

Potravinový servis

Sociální práce

Asistenèní sluba
Reference do KC, léèby, programù substituce

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

parVýmìnný program

Poèet výmìn ve výmìnném programu
Vydané injekèní jehly (ks)

Základní zdravotní oetøení

Zdravotní oetøení
První pomoc

Informaèní servis



Krizová intervence po telefonu a internetu



0Odbìry biologického materiálu



Sekundární výmìnný program



Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby





Poradenské telefonáty
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PØÍLOHA
Kontaktní a poradenské sluby (+ terénní preventivní programy a programy harm reduction urèené
uivatelùm taneèních drog)
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony) (nízkoprahové
programy: terénní programy, KC, terénní preventivní
programy a programy harm reduction urèené uivatelùm taneèních drog)

Individuální poradenství

Individuální poradenství

Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké klientùm
Hygienický servis

Hygienický servis

Intervence v prostøedí zábavy

Poèet poradenských intervencí uivatelùm taneèních
drog

Kontaktní práce

Kontaktní místnost (poèet návtìv)
Celkový poèet kontaktù (vèetnì terénu)

Krizová intervence

Krizová intervence

Krizová intervence po telefonu a internetu

Poradenské telefonáty

Telefonické, písemné a internetové poradenství
Kvalitativní analýza tablet syntetických drog

Poèet provedených kvalitativních testù tablet

Orientaèní test z moèi

Tìhotenské testy

Potravinový servis

Potravinový servis

Skupinová terapie a poradenství

Skupinové poradenství

Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
Sociální práce

Asistenèní sluba
Reference do KC, léèby, programù substituce

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

Výmìnný program

Poèet výmìn ve výmìnném programu
Vydané injekèní jehly (ks)

Základní zdravotní oetøení

Zdravotní oetøení
První pomoc

Chránìná práce/podporované zamìstnání



Informaèní servis



Jiné odborné vyetøení (i v terénu)



Odbìry biologického materiálu



Práce s rodinou



Psychiatrické vyetøení



Psychologické vyetøení
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PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony) (nízkoprahové
programy: terénní programy, KC, terénní preventivní
programy a programy harm reduction urèené uivatelùm taneèních drog)

Sekundární výmìnný program



Socioterapie



Somatické vyetøení



Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby



Ambulantní léèba/stacionární programy
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Individuální poradenství

Individuální terapie, poradenství

Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké
klientùm
Individuální psychoterapie
Socioterapie
Chránìná práce/podporované zamìstnání

Chránìné dílny

Krizová intervence

Krizová intervence

Krizová intervence po telefonu a internetu

Intervence po telefonu

Telefonické, písemné a internetové poradenství
Orientaèní test z moèi

Testy na pøítomnost drog
Tìhotenské testy

Práce s rodinou (rodinné poradenství)

Rodinná terapie, poradenství

Rodinná terapie (nikoli rodinné poradenství)
Pracovní terapie

Pracovní terapie

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie, poradenství

Skupinová terapie a poradenství
Skupiny pro rodièe a blízké klientovi

Rodièovská skupina

Sociální práce

Sociální práce
Asistenèní sluba/doprovod

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

Informaèní servis
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PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Jiné odborné vyetøení



Korespondenèní práce



Odbìry biologického materiálu



Program vèasné intervence



Psychiatrické vyetøení



Psychologické vyetøení



Somatické vyetøení



Úkony potøebné pro zajitìní práce s klientem



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Základní zdravotní oetøení



Zátìové programy



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby





Chránìné bydlení

Krátkodobá a støednìdobá ústavní léèba
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Individuální poradenství

Individuální terapie, poradenství

Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké
klientùm
Individuální psychoterapie
Socioterapie
Krizová intervence

Krizová intervence

Krizová intervence po telefonu a internetu

Intervence po telefonu

Telefonické, písemné a internetové poradenství
Orientaèní test z moèi

Testy na pøítomnost drog
Tìhotenské testy

Práce s rodinou (rodinné poradenství)

Rodinná terapie, poradenství

Rodinná terapie (nikoli rodinné poradenství)
Pracovní terapie

Pracovní terapie

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie, poradenství

Skupinová terapie a poradenství
Skupiny pro rodièe a blízké klientovi
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Rodièovská skupina

PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Sociální práce

Sociální práce
Asistenèní sluba/doprovod

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

Informaèní servis



Jiné odborné vyetøení



Odbìry biologického materiálu



Psychiatrické vyetøení



Psychologické vyetøení



Somatické vyetøení



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Zátìové programy



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby





Chránìné bydlení



Chránìné dílny

Rezidenèní péèe v terapeutických komunitách
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Individuální poradenství

Individuální terapie, poradenství

Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké
klientùm
Individuální psychoterapie
Socioterapie
Krizová intervence

Krizová intervence

Krizová intervence po telefonu a internetu

Intervence po telefonu

Telefonické, písemné a internetové poradenství
Chránìná práce/podporované zamìstnání

Chránìné dílny

Orientaèní test z moèi

Testy na pøítomnost drog

Práce s rodinou (rodinné poradenství)

Rodinná terapie, poradenství

Rodinná terapie (nikoli rodinné poradenství)
Pracovní terapie

Pracovní terapie

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie, poradenství

Skupinová terapie a poradenství
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PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Skupiny pro rodièe a blízké klientovi

Rodièovská skupina

Sociální práce

Sociální práce
Asistenèní sluba/doprovod

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

Jiné odborné vyetøení



Odbìry biologického materiálu



Psychiatrické vyetøení



Psychologické vyetøení



Rekvalifikace



Somatické vyetøení



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Zátìové programy



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby





Chránìné bydlení

Substituèní léèba
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Individuální poradenství

Individuální terapie, poradenství

Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké
klientùm
Individuální psychoterapie
Socioterapie
Krizová intervence

Krizová intervence

Krizová intervence po telefonu a internetu

Intervence po telefonu

Telefonické, písemné a internetové poradenství
Orientaèní test z moèi

Testy na pøítomnost drog
Tìhotenské testy

Práce s rodinou (rodinné poradenství)

Rodinná terapie, poradenství

Rodinná terapie (nikoli rodinné poradenství)
Pracovní terapie

Pracovní terapie

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie, poradenství

Skupinová terapie a poradenství
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PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Skupiny pro rodièe a blízké klientovi

Rodièovská skupina

Sociální práce

Sociální práce
Asistenèní sluba/doprovod

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

Informaèní servis



Jiné odborné vyetøení



Odbìry biologického materiálu



Psychiatrické vyetøení



Psychologické vyetøení



Somatické vyetøení



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Základní zdravotní oetøení



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby



Ambulantní doléèovací programy
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Individuální poradenství

Individuální terapie, poradenství

Individuální poradenství pro rodièe a osoby blízké
klientùm
Individuální psychoterapie
Socioterapie
Chránìná práce/podporované zamìstnání

Chránìné dílny

Krizová intervence

Krizová intervence

Krizová intervence po telefonu a internetu

Intervence po telefonu

Telefonické, písemné a internetové poradenství
Orientaèní test z moèi

Testy na pøítomnost drog
Tìhotenské testy

Práce s rodinou (rodinné poradenství)

Rodinná terapie, poradenství

Rodinná terapie (nikoli rodinné poradenství)
Pracovní terapie

Pracovní terapie

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie, poradenství

Skupinová terapie a poradenství
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PØÍLOHA
Seznam výkonù

Závìreèné zprávy (vykazované výkony)

Skupiny pro rodièe a blízké klientovi

Rodièovská skupina

Sociální práce

Sociální práce
Asistenèní sluba/doprovod

Testování infekèních nemocí

Testy HIV, VHC a jiné

Informaèní servis



Jiné odborné vyetøení



Korespondenèní práce

-

Odbìry biologického materiálu



Psychiatrické vyetøení



Psychologické vyetøení



Rekvalifikace



Somatické vyetøení



Vstupní zhodnocení stavu klienta



Zátìové programy



Zhodnocení stavu a potøebnosti drogové sluby





Chránìné bydlení
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