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Zaměření a cíl 
výzvy

Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po 
propuštění

 ZAMĚŘENÍ:
 Výzva je zaměřena na opatření penitenciární a postpenitenciární péče

v oblasti nápravných zařízení a vazby.

 CÍL:
 Snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a

trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s
kumulovanými riziky a potřebami, prostřednictvím zajištění kontinuální
a odborné péče ze strany NNO.

 Vytvořit funkční síť poskytovatelů adiktologických služeb tak, aby
klientům s kumulací rizikových faktorů byly poskytovány komplexní a
koordinované služby, s cílem zajistit co nejširší územní pokrytí v ČŘ
prostřednictvím programu CASE MANAGEMENT.

 Case Management program spočívá v koordinaci různých typů péče
(zdravotní, léčebné, sociální, případně rehabilitační). Case Management
program by měl svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem case manažerů
podpořit klienta v pozitivních změnách, aktivizovat jej k řešení svých
problémů a nových životních situací, stabilizovat ho a snížit tak riziko recidivy
problémového užívání drog a trestné činnosti.



Důležité
informace

 Minimální délka realizace projektu je 24 měsíců. 

 Nejčasnější datum zahájení realizace projektu je min. 6 měsíců od data 
ukončení výzvy. 

 Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu a veškerých jeho aktivit je 
30. 4. 2024. 

 Konečné datum způsobilosti výdajů je 30. 4. 2024.

 Udržitelnost výstupů projektu po ukončení jeho realizace není požadována. 

 Minimální výše grantu je 5 300 000 Kč (200 000 EUR)

 Maximální výše grantu je 23 830 787 Kč (899 275 EUR)

 Maximální míra podpory na jeden projekt činí pro všechny oprávněné 
žadatele 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

 Na udělení grantu nemá žadatel právní nárok.



Žádost o 
grant

 Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky
prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 17.3.2021, do 12:00.

 Předpokládané výdaje projektu budou uvedeny v Kč a všechny informace
budou zpracovány v českém jazyce.

 Žadatel může podat maximálně dvě žádosti o grant, a to:
 pouze jednu žádost o grant v roli individuálního žadatele pro

projekt bez partnerství s dalšími organizacemi, které by formou
Case Management programu poskytovaly klientům intenzivní
odbornou péči,

 pouze jednu žádost o grant v roli žadatele jakožto zástupce
projektového konsorcia pro projekt v partnerství s dalšími
organizacemi, které budou formou Case Management programu
poskytovat klientům intenzivní odbornou péči.



Oprávnění 
žadatelé a 
kritéria 
oprávněnosti

 Oprávněnými žadateli jsou NNO zřízené jako právnické osoby v České 
republice.

 spolky, registrované církve a náboženské společnosti, ústavy, 
obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. 

 Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli. 

 Podmínkou pro podání žádosti o grant je doložení platného certifikátu
odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické
odborné služby, který uděluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky.

 Žadatel současně musí provozovat alespoň 1 službu s platným
certifikátem odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující
adiktologické odborné služby, a to po dobu nejméně 3 let.

 Povinnou přílohou žádosti je Prohlášení o činnosti organizace, ve které
žadatel dokládá splnění podmínek oprávněnosti žadatele.



Oprávnění 
partneři a 
partnerství v 
projektu 

 Jedním z cílů Norských fondů 2014-2021 je posilování partnerství mezi
českými subjekty a subjekty z Norska.

 Žádost o grant může být předložena v partnerství s oprávněnými partnery
z České republiky, z Norska nebo ostatních přijímacích států.

 Spolupráce s partnerskými organizacemi z Norska není povinné, je však
bodově zvýhodněné.

 V případě bilaterálního partnerství se žadatel vyjádří k přednastaveným
bilaterálním indikátorům.

 Počet partnerů v projektu není omezen. Oprávněnost partnera musí
být v souladu s podmínkami výzvy.

 Povinnou přílohou žádosti projektu v partnerství je Prohlášení o
partnerství.



Předpoklady 
pro realizaci 
projektu

Zajištění 
součinnosti s 
příslušnými 
věznicemi a 
dalšími subjekty

 Vězeňská služba ČR neplní roli partnera programu, ale je subjektem
poskytujícím žadateli součinnost při přípravě a následné realizaci
projektu.

 Záměr realizovat Case Management program v rámci všech výzvou
stanovených věznic dle výzvy musí být před podáním žádosti o grant
projednán zástupcem/zástupci NNO s vedením věznice.

 Předpokladem pro možnost podání žádosti o grant je získání
souhlasného prohlášení ředitele věznice (příloha 5c). Úspěšný žadatel o
grant následně uzavře s každou věznicí smlouvu o spolupráci.

 Při realizaci Case Management programu je důležité, aby konečný
příjemce zajistil vhodnou informovanost subjektů, se kterými bude
během realizace programu a poskytování služeb klientům
spolupracovat.



Cílové skupiny

 Cílovými skupinami osob se rozumí lidé, kteří budou těžit z aktivit projektu:

1) klienti Case Management programu: 

 problémoví uživatelé drog, osoby škodlivě užívající nebo závislé na
návykových látkách ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z
výkonu trestu, s kumulovanými závažnými riziky a potřebami

2) Case manageři,

 kterým bude poskytována supervize a proškolení.

 Zajištění vnější supervize je v rozsahu 12 hodin/rok na 1,0 úvazek case
manažera.

 Požadavky na supervizi a na supervizora jsou analogické požadavkům na
vnější supervizi pro adiktologické odborné služby.

 Žadatel zajistí case managerovi a dalším členům realizačního týmu
odpovídající zázemí pro výkon jejich činností, a to vč. zajištění dopravy
do/z věznice a návratového regionu.



Místo 
realizace 
projektu

 Aktivity projektu se musí uskutečnit na území České republiky. V případě
zapojení partnera z donorského státu mohou být relevantní aktivity projektu
realizovány rovněž na území Norska.

 Regionální skupiny pro realizaci Case Management programu:
 Ústecký kraj: Bělušice, Všehrdy, Nové Sedlo
 Karlovarský kraj: Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov
 Jihomoravský kraj: Kuřim, Rapotice, Brno
 Praha a Středočeský kraj (skupina 1): Praha – Ruzyně, Oráčov, Vinařice
 Praha a Středočeský kraj (skupina 2): Praha – Pankrác, Jiřice, Příbram
 Moravskoslezský kraj: Ostrava, Heřmanice, Karviná

 Žadatel musí v rámci jím vybrané regionální skupiny/skupin věznic
realizovat case management program ve všech výše uvedených věznicích.

 Minimální počet klientů, kterým budou poskytovány služby, je 25 osob na
jednu věznici.

 Žadatel musí zajistit následnou odbornou péči v šesti stanovených
návratových regionech:

 Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj,
Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj.

 V rámci jedné regionální skupiny věznic může být realizován pouze jeden
case management program.

 Povinná příloha: Specifikace Case Management programu



Realizační 
tým

 Z hlediska odborné způsobilosti se realizační tým Case
Management programu skládá minimálně z adiktologa, sociálního
pracovníka, psychologa a psychiatra.

 Jedna osoba může zastávat více odborných způsobilostí zároveň.

 Case manager musí mít odbornou způsobilost sociální pracovník
podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

 CASE MANAGER – klíčový pracovník klienta, který koordinuje a řídí
poskytování služeb k řešení různých aspektů klientova života.

 Max. počet klientů v péči jednoho CM je 10 ,součet klientů penitenciární
a postpenitenciární fáze (1 úvazek)

 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - zajišťuje činnosti v základních oblastech
podpory ke stabilizaci klienta (bydlení, zaměstnání, práce s rodinou,
následná odborná péče po propuštění)

 ADIKTOLOG, PSYCHOLOG, PSYCHIATR – realizuje činnosti v rámci
následné odborné péče po propuštění (psychologická péče,
psychoterapie, krizová intervence) a zdravotní péče po propuštění.



Oprávněné 
aktivity 

 POVINNÁ KLÍČOVÁ AKTIVITA PROJEKTU:

 VYTVOŘENÍ A REALIZACE CASE MANAGEMENT PROGRAMU

a) proškolení case managerů a zajištění jejich průběžné odborné podpory
(intervize, supervize apod.)

 Předání know – how v poskytování odborné péče vězněným osobám a
osobám po propuštění z výkonu trestu. Pro zajištění kontinuity péče o
klienta je nutné zajistit vhodné case managery ve všech návratových
regionech.

b) proškolení členů realizačního týmu
c) výběr klientů, analýza jejich rizik a potřeb

 Posouzení indikace k zařazení do Case Management programu.
 Výběr klientů probíhá ve spolupráci s odborným zaměstnancem

věznice.
 Konečný příjemce provádí průběžnou osobní analýzu klienta (při

vstupu do programu, při propuštění a po ukončení programu).
d) vytvoření a realizace individuálních plánů klientů (např. asistence při
jednání s úřady, zajištění věcí osobní potřeby), individuální poradenství,
práce s motivací

 Individuální plánování realizuje kvalifikovaný sociální pracovník
e) zhodnocení Case Management programu na základě zkušeností při
realizaci.



Oprávněné 
aktivity 

 Case Management program musí být připraven tak, aby pokryl 5
základních oblastí podpory ke stabilizaci klienta.

 Bydlení – pomoc při zajištění bydlení a dalších základních
materiálních potřeb,

 Zaměstnání – pomoc při hledání zaměstnání, získání/upevnění
pracovních návyků včetně kvalifikace a rekvalifikace,

 Práce s rodinou – rozvoj funkčních rodinných vztahů a dalších
podpůrných sociálních kontaktů,

 Následná odborná péče - zajištění adiktologické odborné péče
(včetně substituční léčby),

 Zdravotní péče - zajištění zdravotní péče (včetně psychiatrické).

 Činnosti v rámci Case Management programu jsou realizovány v období
před i po propuštění z výkonu trestu.

 Služby budou zajišťovány vždy příslušnou osobou, která má odbornou
způsobilost danou službu poskytnout.

 Služby musí být klientovi nabídnuty a s klientem realizovány v případě, že
jsou indikovány a klient s jejich realizací souhlasí.

 Služby, které bude žadatel ve věznici poskytovat, nebudou poskytovány v
režimu zdravotních služeb.

 Pro realizaci činností v rámci postpenitenciární části Case Management
programu musí být splněny podmínky pro poskytování sociálních/
zdravotních služeb stanovené obecně platnými předpisy.



Děkuji za pozornost.

Markéta Vladařová, Ministerstvo spravedlnosti


