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1) Cíl semináře

• Seznámit současné uživatele BorIS se změnami,
které přicházejí s rokem 2022.

• Naopak není cílem vás seznamovat s novou
terminologií výkaznictví RVKPP.



2) Impulsy pro změny

• Nový systém výkaznictví RVKPP od roku 2022

• AdiData (www.adidata.cz)

• Stagnace vývoje BorIS

https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/novy-system-vykaznictvi-jiz-od-roku-2022/
http://www.adidata.cz/


3) Převzetí správy

• Od 1.1.2022 Laxus z.ú. přebírá BorIS od
společnosti Fragaria.

• Dnes dojde k migraci dat na nové servery.
• Webové adresy, uživatelská jména i hesla budou

zachována.
• Finanční podmínky pro ostatní organizace jsou též

zachovány.
• Technickou stránku zajišťuje nová firma.



4) Naše očekávání

• Se stejnými finančními náklady bude, kromě 
zajištění provozu aplikace, také zajištěn 
kontinuální vývoj.

• BorIS bude kompatibilní s novým výkaznictvím 
RVKPP.

• Změny umožní i nadále meziroční porovnávání 
dat.

• BorIS bude jediné místo, kde budeme 
shromažďovat data o klientech.

• V budoucnu nebudeme potřebovat žádné 
pomocné tabulky.



5) Realizované změny

Změny potřebné pro ZADÁVÁNÍ dat dle nového 
výkaznictví RVKPP:

• Způsob kontaktu/výkonu
• Práce s časy výkonů/kontaktů
• První kontakt
• Úprava seznamu individuálních výkonů
• Úprava skupinových výkonů
• Úprava anonymních kontaktů
• Monitoring a oslovení



5) Realizované změny

Změny pro zlepšení uživatelské přívětivosti:

• Odhlašování
• Formátování poznámky
• Řazení klientů v přehledu kontaktů dle abecedy
• Filtr v seznamu kontaktů (nedodělaný)



Změny potřebné pro ZADÁVÁNÍ dat dle nového 
výkaznictví RVKPP



Způsob kontaktu/výkonu - dříve



Způsob kontaktu/výkonu - nyní

Legitimizuje se poskytování služeb/výkonů dalšími způsoby (např. přes 
internet). U všech výkonů lze také zvolit způsob bez klienta (bez kontaktu). 
Toto lze využít ve chvíli, kdy děláme něco pro klienta bez jeho účasti (např. 
voláme do léčebny, na úřad práce, atd.). Ideálně pak vykazujeme jako 
výkon 28. Práce ve prospěch klienta.



Způsob kontaktu/výkonu - nyní

Způsob kontaktu se propíše do způsobu výkonu.



Práce s časy výkonů/kontaktů

Časový údaj se zadává ke každému výkonu, součet se pak generuje 
automaticky ke kontaktu. Časy jsou u výkonů předdefinovány dle 
metodiky RVKPP, ale dají se editovat, tj. napsat reálný čas.



Provozní versus standardní výkon

• Provozní
• tak jak to bylo doposavad, tj. jeden

výkon je jeden výkon bez ohledu na
délku

• s těmito výkony se pracuje ve většině
výstupů

• Standardní
• Přepočtený dle délky výkonu
• Např. (60 min. = 2 výkony poradenství)
• Pracuje se s nimi ve výstupech RVKPP



První kontakt – dříve jako výkon



PK – nyní jako příznak kontaktu



Seznam ind.výkonů

1První kontakt

2Oslovení

3Výměnný a jiný HR program

4Kontaktní práce

5Individuální poradenství

6Sociálně-právní poradenství (dříve Sociální práce)

7Krizová intervence

8Testování infekčních nemocí

9Doprovod

10Informační servis

Červené = zrušené
Černé =  zachované či upravený název
Zelené = nové



Seznam ind.výkonů

11Vstupní zhodnocení stavu klienta

12Odkazy

13Základní zdravotní ošetření

14Použití telefonu klientem

15Skupinové poradenství

16Kontaktní místnost

17Hygienický servis

18Použití internetu klientem

19Pracovní terapie (Chráněná práce)

20Řešení akutní intoxikace



Seznam ind.výkonů

21Analýza návykových látek 

22Korespondenční práce

23Uzavření dohody o poskytování soc.sl.

24Potravinový servis

25Orientační test z moči a slin

26Alkotester

27Rodinné poradenství (dříve Práce s rodinou)

28Práce ve prospěch klienta

29Tel.písemné a internetové poradenství

30Zpráva o klientovi



Seznam ind.výkonů

31Edukativní a nácvikové činnosti

32Vrstevnická (peer) distribuce HR materiálu

33Farmakoterapie 

34Individuální psychoterapie 

35Jiné odborné vyšetření 

36Minimální kontakt s klientem

37Odběry biologického materiálu 

38Pracovní (činnostní) terapie

39Psychiatrické vyšetření 

40Psychologické vyšetření 



Seznam ind.výkonů

41Rekvalifikace

42Rodinná terapie 

43Somatické vyšetření 

44Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče 

45Vyšetření adiktologem kontrolní 

46Minimální kontakt adiktologa s pacientem

47Adiktologická terapie individuální 

48Adiktologická terapie rodinná



Seznam skupinových výkonů

1vzdělávací 60Práce se skupinou - Edukativní a nácvikové činnosti

2pracovní 60
Podpora pracovních dovedností a zaměstnávání –
Chráněná práce

3motivační 60Práce se skupinou - Skupinové poradenství
4terapeutická 60Práce se skupinou - Skupinová psychoterapie
5prevence relapsu 60Práce se skupinou - Skupinová psychoterapie

6kulturní 60Zážitkové programy - Klubové a volnočasové programy
7doléčovací 60Práce se skupinou - Skupinová psychoterapie

Černé =  zachované 
Zelené = nové / klíč pro vykazování RVKPP



Seznam skupinových výkonů

8Skupinové poradenství 60Práce se skupinou - Skupinové poradenství
9Skupinová psychoterapie 60Práce se skupinou - Skupinová psychoterapie

10Skupiny pro rodiče a blízké klienta 60
Práce s rodinou - Skupiny pro rodiče a blízké 
klienta

11Klubové a volnočasové programy 60
Zážitkové programy - Klubové a volnočasové 
programy

12Adiktologická terapie skupinová 90
Práce se skupinou - Adiktologická terapie 
skupinová

13Edukativní a nácvikové činnosti 60
Práce se skupinou - Edukativní a nácvikové 
činnosti

14
Zátěžové programy / terapie 
dobrodružstvím 60

Zážitkové programy - Zátěžové programy / 
terapie dobrodružstvím

15Chráněná práce 60
Podpora pracovních dovedností a 
zaměstnávání – Chráněná práce

16Rekvalifikace 60
Podpora pracovních dovedností a 
zaměstnávání – Rekvalifikace

17Pracovní (činnostní) terapie 60
Podpora pracovních dovedností a 
zaměstnávání – Pracovní (činnostní) terapie



Anonymní kontakty - nově



Anonymní kontakty - nově

• Nelze zadat první kontakt.
• Nepočíají se do počtu klientů.
• Počítají se do počtu kontaktů i výkonů.
• Lze vykazovat stejné výkony jako

identifikovatelným klientům.
• Vhodné pro evidenci jednorázových

intervencí, kde snaha o identifikaci a
následné vedení karty klienta nedává smysl
(např. v prostředí noční zábavy).



Monotoring a oslovení



Monotoring a oslovení

• Monitoring
• Jeden ze 2 výkonů nepřímé práce, které se

vykazují mezi ostatními výkony.
• Jediný výkon, který se neváže na konkrétní

osobu.
• Oslovení

• Součást výkonu Monitoring, tj. nevztahuje se ke
konkrétní osobě.

• Evidují se tak interakce s osobami, které se
nestaly klienty služby/programu (typicky
nabídka služeb v TP vytipovaným osobám a
následný nezájem/nedohoda o spolupráci).

• Osloveným se nevykazují žádné výkony.



Změny pro zlepšení uživatelské přívětivosti



Odhlašování

• Byla prodloužena doba, po které se
aplikace odhlásí od uživatelského
účtu, na 8 hodin.



Formátování poznámky kotaktu

• Byla prodloužena doba, po které se
aplikace odhlásí od uživatelského účtu
na 8 hodin.

V budoucnu bude editovatelná i poznámka u 
klienta (karta klienta) a v dalších textových polích 
(odborné kontakty, monitoring, atd.)



Řazení klientů dle abecedy

• Byla prodloužena doba, po které se
aplikace odhlásí od uživatelského účtu
na 8 hodin.



Filtr v seznamu kontaktů (nedodělaný)



6) Chystané změny na ¼ 2022

• Otestování implementovaných změn a případné 
odstranění chyb.

• Přepracování výstupů
• Základních (jasněni rozlišené, aby byli jasné 

souvislosti)
• RVKPP 2022
• MPSV (dle délky setkání)

• Nový web – www.bor-is.cz

http://www.bor-is.cz/


Interaktivní anketa k srozumitelnosti 
požadovaných dat v Závěrečné zprávě RVKPP 
pro rok 2022



RVKPP – tabulka klienti

• 1.12.3 z toho dětí do 15 let
• Do 15 let včetně?
• ANO / NE

• NE je správně!
• Pro ANO hlasovalo 15 lidí
• Pro NE hlasovalo 16 lidí



RVKPP – tabulka výkony

• Výkony v oblasti HR - součet
• Počet výkonů levá / pravá tab.?

• Pravá je správně! 
Cca 1/3 hlavovala pro levou stranu a 2/3 pro pravou.





7) Úvahy a plány do budoucna

• Lepší responzivita pro mobily
• Stříkačková bilance
• Historie klienta
• Výstup klienti rozšířit o další sloupce/data
• Propojení dat v rámci jedné organizace
• Propracování práce rolemi 
• Geolokace
• Orientační testy na drogy - přidat rozlišení o jaké 

látky/drogy se jednalo.



7) Úvahy a plány do budoucna

• Propsání výkonu testování na inf.nem. do 
karty/anamnézy klienta

• Evidence délky (času) práce s BorIS
• Sloupec s ikonkou způsobu kontaktu
• Bydliště klientů – jednodušší způsob přidávání 

měst a obcí
• Výstupy za pracovníky
• Výstupy dle regionálních karet
• Agregované kontakty



8) Komunikace

• Formulář pro hlášení chyb ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePoOiHPtVt-QjUSE8sCCiNJquB7KhtMmlAg6n5skoIUzeUNA/viewform

• Formulář pro zasílání námětů na úpravy ZDE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfNWtIZ2dOHYcYMOUi-EdXjzmTSRphLVMyQTVjTnv_10O0Ng/viewform

• 3x rok podobné on-line setkání

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePoOiHPtVt-QjUSE8sCCiNJquB7KhtMmlAg6n5skoIUzeUNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePoOiHPtVt-QjUSE8sCCiNJquB7KhtMmlAg6n5skoIUzeUNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfNWtIZ2dOHYcYMOUi-EdXjzmTSRphLVMyQTVjTnv_10O0Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfNWtIZ2dOHYcYMOUi-EdXjzmTSRphLVMyQTVjTnv_10O0Ng/viewform


Děkuji za pozornost!

zak@laxus.cz
www.laxus.cz



Diskuse?9) Prostor pro vaše dotazy

Ondřej 
Šulc

Tomáš
Žák

Ivan 
Černovský



Diskuse?9) Prostor pro vaše dotazy

1. Nebylo by možné, aby byly editovatelné i poznámky 
přímo u klienta? Za náš terén píšeme poznámky pouze 
tam, protože je tam vidět návaznost.
• ANO, je to v plánu

2. Můžeme prosím ještě dotaz-plánuje se do budoucna 
nějak pracovat s tabulkou související odborné a 
administrativní činnosti?
• Zatím NE, ale zvážíme to….viz formulář náměty.

3. Ahoj, bude do budoucna možnost zapsat ke klientovi do 
karty jeho klíčového pracovníka? 
• Technicky by to neměl být problém. Otázkou je, co 

to má přinést….viz formulář náměty



Diskuse?9) Prostor pro vaše dotazy

4. Návrh na častější schůzky při „zajíždění“ systému.
• ANO, je to v plánu. Na konci února by mohla být 

další.
5. Evidence dohod.

• Nemáme zatím promyšlené, budeme rádi za námět.
6. Šlo by nastavit výchozí místo poskytovaní? 

• Zjistíme.
7. Poznámky v seznamu kontaktů nejsou vidět celé. Šlo by je 

zviditelnit?
• ANO, promyslíme nějaké řešení.



Diskuse?10) Hodnocení semináře

Prosím o vaši rychlou zpětnou vazbu…viz odkaz v 
chatu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbLoZx
SmC7snxuKoSGY9WCXLLfHh-IUzEVyZ2g8IoHlumB-
Q/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbLoZxSmC7snxuKoSGY9WCXLLfHh-IUzEVyZ2g8IoHlumB-Q/viewform

