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ü A.N.O. - Asociace nestátních organizací (dále jen Asociace) je střešní organizací sdružující 
adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. 

ü Asociace je dobrovolným a nepolitickým sdružením. Jedná se o nestátní, neziskovou, profesní a 
odbornou organizaci. 

ü Asociace vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje 24 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou 
závislostí v České republice. 
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1. Úvodní slovo 

Již druhým rokem funguje v rámci Asociace profesionální kancelář, sloužící k zajištění chodu Asociace, 
vytváření PR Asociace a podpoře členských organizací. Kancelář nadále sídlí ve sdílených prostorách 
s organizací Magdaléna, o.p.s. na adrese Karlovo náměstí 17, Praha 2, 120 00. Nedílnou součástí Asociace je 
Právní poradna - A.N.O. , která sídlí na adrese Koněvova 95, P3, Žižkov. 
 
Kancelář pravidelně komunikuje s členskou základnou, kterou podporuje nejen v oblasti koordinace jednání 
členských organizací se sRVKPP a dalšími donory, ale i v oblasti PR managementu organizací. Dále se kancelář 
pravidelně účastní jednání odborných platforem a spolupracujících subjektů (Adiktologické fórum, jednání 
výboru SNN JEP, spolupráce s APSS ČR, spolupráce s UZS). 
 
Za největší výzvu první poloviny letošního roku považujeme realizaci návštěvy premiéra v adiktologických 
službách, kterou Asociace koordinovala spolu se sRVKPP, jejíž výsledkem bylo navýšení rozpočtu RVKPP o 36 
milionů na protidrogovou politiku za účelem dofinancování platů sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách v roce 2018 v rámci mimořádného kola dotačního řízení RVKPP. V závěru roku Asociace 
připomínkuje návrh Národní strategie protidrogové politiky na období 2019 – 2027. 
 
2. Personální obsazení kanceláře v roce 2018  

Nora Staňková – ředitelka kanceláře, úvazek 0,6 

Lucie Zittová – metodik, úvazek 0,25 od 1.4.2018 

Helena Fialová – metodik, úvazek 0,5 do 31.3.2018 

Helena Fialová – metodik pro zahraniční spolupráci, úvazek 0,25 od 1.4.2018 

Martin Boxan – projektový manažer, úvazek 0,5 

Zuzana Štvrtňová - administrace facebookového profilu a webových stránek Asociace, DPP 

Matěj Řídký – asistent kanceláře, DPP 

 
3. Rada Asociace 

Členy Rady Asociace v roce 2018 byli: 

Helena Rampachová – předsedkyně 

Michal Němec – místopředseda 

Josef Radimecký - místopředseda 

Jiří Richter – člen Rady 

David Adameček – člen Rady  
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4. Aktivity kanceláře 

B) Vstup nových členů v roce 2018: 

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. – září 2018, s platností od 1.1.2019 
Lotos doléčovací centrum – říjen 2018 
 
C) Proběhlá jednání Rady a Valné hromady Asociace: 

V roce 2018 proběhlo šest jednání Rady Asociace a dvě jednání Valné hromady Asociace. 
 
D) Realizované semináře, setkání a workshopy: 

Asociace se rámci spolupráce se sRVKPP podílela na organizaci semináře Substituce pro uživatele 
metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí, který proběhl v březnu. 

V dubnu proběhlo druhé setkání (workshop) pro členské organizace na téma Fundraising v sociálních 
službách II, které navazovalo na první workshop z prosince 2017.  V návaznosti na oba workshopy bylo 
naplánováno jednání s Nadací ČS. 

Asociace se rámci spolupráce se sRVKPP podílela na pořádání národní konference Hazardní hraní v České 
republice v roce 2018, který proběhl v květnu.  

Asociace se podílela na organizaci veřejného fóra – Drug Czeching/testování drog v ČR, pořádané organizací 
Youth Rise, za spolupráce s NMS, Beyond Psychedelics, Hard and Smart, Party harm, České psychedelické 
společnosti, centra Sananim a legalizace.cz, v červnu.  

Asociace spolupracovala jako partner SNN ČSL JEP při konání červnové AT konference – oslovení a výběr 
moderátorů na AT Konferenci 2018. 

Asociace se rámci spolupráce se sRVKPP a NMS podílela v říjnu na pořádání semináře Testování na návykové 
látky v nízkoprahových adiktologických službách. 

E) Aktivity Asociace 

Asociace spolu se SNN, ČAA, APSS ČR vydala v lednu tiskové prohlášení k plánovanému přesunu odboru 
protidrogové politiky pod gesci Ministerstva zdravotnictví. 

V březnu Asociace koordinovala návštěvu premiéra v adiktologických službách. 

Asociace iniciovala vyjednávání s MŠMT ve věci vyhlášení výzvy k podávání žádostí o neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019. 
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F) Různé  

Asociace i v roce 2018 byla nadále členem Unie zaměstnavatelských svazů, jejichž členem se stala v srpnu 
2017. 

Asociace se stala pravidelným přispěvatelem do odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné 
praxi, v rámci kterého propaguje nejen členské organizace, ale také představuje svou činnost. 

Kancelář se pravidelně účastní jednání Adiktologického fóra.  

V dubnu kancelář prezentovala Asociaci na NGO marketu.  

V červenci jsme se stali členy Eurocare, sítě, která je sdružením nevládních a veřejno vládních organizací 
v celé Evropě, které se zasazuje o prevenci a snížení škod souvisejících s alkoholem.  

V září 2018 Asociace podpořila výzvu „4p“, zaměřenou na legalizaci psychoterapie v sociálních službách. 

Asociace aktivně prezentuje sebe i členské organizace v rámci PR na sociálních sítích (facebook). Interní část, 
která byla vytvořena v loňském roce, slouží pro každodenní využití členů, zejména k efektivnímu sdílení 
informací. 

Asociace nechala vypracovat studii Zahraniční platformy a jejich fungování. 

Asociace realizuje Informační kampaň o drogových závislostech v České republice a propagace služeb pro 
uživatele návykových látek a patologické hráče. 

 
5. Zpráva ze Sekcí 

Sekce primární prevence  

ü Předsedkyní sekce je Helena Fialová.  
ü Setkání sekce PP proběhlo v letošním roce dvakrát.  
ü Výbor sekce se zúčastnil jednání na MŠMT – Strategie PPRCH18 – 27, kde byli členové v různých 

pracovních skupinách – koordinace, finance, legislativa, vzdělání, evaluace. Tématy v rámci setkání 
sekce byly např. profesionalizace v primární prevenci, standardy PPRCH, neefektivní prevence, 
projekt s organizací Tandem: „Besser bez/lepší ohně“ – Projekt přeshraniční primární prevence 
v práci s mládeží.  

ü Členové sekce primární prevence se v říjnu zúčastnili XV. ročníku konference primární prevence 
rizikového chování.  
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Sekce harm reduction  

ü Předsedou sekce je Daniel Randák.  
ü Setkání sekce HR proběhlo v letošním roce dvakrát.  
ü Členové sekce se na setkáních věnovali tématům jako: aktivity služeb v prostředí noční zábavy 

včetně tématu testování obsahu drog, NRLUD – reakce na výzvu NRLUD ohledně hlášení klientů – 
Vyjádření Sekce HR k této problematice, činnost v rámci pracovních a jiných skupiny, testování na 
infekční onemocnění v HR službách – nová „metodika“ (výstup projektu HA-REACT).  

ü Na základě podnětu sekce HR proběhl ve spolupráci A.N.O. a sRVKPP kulatý stůl na téma testování 
na přítomnost návykových látek u klientů adiktologických služeb. V současné době vzniká metodické 
doporučení k tématu.  

 
Sekce ambulantních služeb  

ü Předsedou sekce je Břetislav Kantor.  
ü Setkání sekce AS proběhlo v letošním roce třikrát.  
ü Hlavními probíranými tématy byly například: mobilní aplikace pro hráče (monitoring výher, proher, 

pocitů, apod.), rozpočty a dofinancování služeb, EWS – systém včasného varování, aj.  
ü V květnu 2018 proběhla konference za účasti A. N. O. „Hazardní hraní v České republice v roce 

2018“. Hlavními rezonujícími tématy v rámci konference byly např. zákonný rámec regulující 
hazardní hry – jeho funkčnost a aktuální změny, účinnost regulativních opatření (bilancování 
zavádění opatření a jejich účinnosti), prevence korupčních rizik v oblasti hazardních her vyhodnocení 
dopadu regulace hazardu, apod.  

 
Sekce následné péče  

ü Předsedou sekce je Martin Rataj.  
ü Setkání sekce NP proběhlo v letošním roce třikrát.  
ü Hlavními probíranými tématy byly například: pohotovost na telefonu, testování, přijímací pohovory, 

vystěhování klienta pracovníky, ambulantní program bez bydlení, rituály v doléčování, počet úvazků 
vzhledem ke kapacitě jednotlivých programů – přehled napříč zařízeními, trend úbytku klientů 
obecně v léčebných zařízeních - především viditelném úbytku matek s dětmi, podmínky prodloužení 
programu doléčování klientů v jednotlivých zařízeních, přístup k tématu hazardních her 
v jednotlivých zařízeních a pravidel s tím spojených, aj.  

ü V rámci červnového setkání sekce si mohli účastníci prohlédnout prostory Doléčovacího centra 
Sananim v Praze a seznámit se s jeho programem.  
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Sekce terapeutických komunit  

ü Předsedou sekce je Josef Radimecký.  
ü Setkání sekce TK proběhlo v letošním roce dvakrát.   
ü Hlavními probíranými tématy byly například: „stravenky socenky“, nedostatek personálu, nelátkové 

závislosti, specifika přístupu oproti běžné klientele – jak pracujeme např. s klienty s duální 
diagnózou?, návštěva premiéra v adiktologických službách, aj.  

 
Sekce drogových služeb ve vězení  

ü Předsedkyní sekce je Lucie Vejrychová.  
ü Setkání sekce DSV proběhlo v letošním roce dvakrát.  
ü Hlavními probíranými tématy byly například: dluhové poradenství ve vězení, zaměstnávání klientů po 

propuštění – intenzita spolupráce se zaměstnavateli, individuální poradenství ve vězení – jeho délka 
a obsah, proces ukončení spolupráce s klientem, práce s terapeutickými tématy klienta ve vězení, 
četnost dojíždění do věznic, postpenitenciární program, informace o připravovaném projektu 
Generálního ředitelství vězeňské služby a podzimní konferenci, aktuality z jednotlivých zařízení, 
financování programů v roce 2018 a výhled do roku 2019, aj.  

ü Sekce DSV přivítala na podzim nového člena sekce – Adiktologické služby ve vězení PREVENT.  
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6. Přehled členů Asociace k 1. 11. 2018  

1. Advaita, z.ú.  
2. Centrum Alma o.p.s. 
3. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.  
4. Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.  
5. CSS Děčín p.o. 
6. Do světa z.s. 
7. Kolpingovo dílo České republiky z.s.  
8. Krok Kyjov, z.ú.  
9. Lotos – doléčovací centrum, o.p.s. 
10. Magdaléna, o.p.s.  
11. P-centrum, spolek  
12. Point14, z.ú. 
13. Portus Prachatice, o.p.s.  
14. Prev-Centrum, z.ú.  
15. Prevent99 z.ú.  
16. Proxima Sociale o.p.s.  
17. Renarkon o.p.s.  
18. SANANIM z.ú.  
19. Středisko křesťanské pomoci Plzeň  
20. Společnost Podané ruce o.p.s.  
21. Spolek Ulice Plzeň  
22. STŘED, z.ú.  
23. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.  
24. WhiteLight I, z.ú.  

 


