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

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

✓ Asociace vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje 26 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou 
závislostí v České republice. 
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1. Úvodní slovo 

Již třetím 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. Součástí Asociace je i nadále 

Právní poradna - A.N.O., která sídlí na adrese Koněvova 95, P3, Žižkov. 

 

Kancelář komunikuje s členskou základnou, účastní se jednání odborných platforem a spolupracujících 

subjektů (Adiktologické fórum, jednání výboru SNN JEP, spolupráce s APSS ČR, spolupráce s UZS a další) a 

zajišťuje administrativní a organizační chod Asociace. 

 

V letošním roce byla obsazena pozice ředitele kanceláře panem Matějem Hollanem.  

2. Personální obsazení kanceláře v roce 2019 

Matěj Hollan - ředitel Asociace, úvazek 0,5 

Nora Staňková – vedoucí kanceláře, DPP/DPČ 

Lucie Zittová – metodik, DPP/DPČ 

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

3. Rada Asociace 

Členy Rady Asociace v roce 2019 byli: 

Helena Rampachová – předsedkyně 

Michal Němec – místopředseda, do 13.3.2019 

Martin Parula - člen Rady, od 13.3.2019 

Josef Radimecký - místopředseda 

Jiří Richter – člen Rady, od 13.3.2019 místopředseda 

David Adameček – člen Rady  

4. Aktivity kanceláře 

B) Vstup nových členů v roce 2019: 

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. - od ledna 2019 

Zařízení sociální intervence Kladno - od června 2019 

Farní charita Tábor - Auritus centrum adiktologických služeb - od června 2019 
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C) Proběhlá jednání Rady a Valné hromady Asociace: 

V roce 2019 proběhlo sedm jednání Rady Asociace a dvě jednání Valné hromady Asociace (březen a 

listopad). 

 

D) Realizované semináře, setkání a workshopy: 

Asociace spolupracovala jako partner SNN ČSL JEP při konání červnové AT konference – oslovení a výběr 

moderátorů na AT Konferenci 2019. Zástupce Asociace se účastnil pravidelných setkání Adifóra na půdě 

s RVKPP. 

E) Aktivity Asociace 

Zástupci Asociace se v letošním roce účastnili i nadále jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky. Aktivně se účastnili procesu připomínkování Národní strategie prevence a snižování škod spojených 

se závislostním chováním 2019 - 2027 na období 2019 až 2027 a připomínkování Akčního plánu realizace 

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027 na období 

2019 až 2021. V tomto kontextu jsme iniciovali řadu jednání, zejména s Ministerstvem financí ve věci výše 

dotačních prostředků na r. 2020 a roky následující (tzv. střednědobý výhled státního rozpočtu – zde se díky 

našemu úsilí podařilo udržet navýšení o 20mil. Kč). V průběhu roku jsme usilovali o změnu zastaralého 

dotačního systému a zavedení nového, jednoduššího, efektivnějšího a stabilnějšího systému financování sítě 

péče o osoby ohrožené závislostním chováním (například typu agentura po vzoru nově vzniklé agentury pro 

sport, či zavedené Rozvojové agentury ČR). Cílem našeho úsilí bylo především sjednocení roztříštěných 

dotačních titulů a větší rozšíření víceletého grantového financování u dlouhodobých ověřených projektů (viz 

příloha této Zprávy).  

Centrální koordinační orgán zareagoval na naše úsilí pouze částečně, výsledkem dosavadního úsilí je tedy 

zatím pouze centralizace státních zdrojů; tento krok jako krok dílčí akceptujeme, nepovažujeme jej však za 

cílový. 

Nadále pokračujeme v úzké odborné spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 

Společností pro návykové nemoci Jana Evangelisty Purkyně (SNN JEP) a Českou asociací adiktologů. Zástupce 

Asociace (předsedkyně Rady) se pravidelně jako host účastní jednání Výboru SNN JEP, zástupce výboru SNN 

JEP bude nově podle vzájemné dohody přizýván na některé části jednání Rady Asociace. 

F) Různé  

Asociace i v roce 2019 byla nadále členem Unie zaměstnavatelských svazů, jejichž členem se stala v srpnu 

2017. 

Asociace je stále pravidelným přispěvatelem do odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné 

praxi, v rámci kterého propaguje nejen členské organizace, ale také představuje svou činnost. 
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Asociace je i nadále členem Asociace Eurocare, sítě, která je sdružením nevládních a veřejno vládních 

organizací v celé Evropě, které se zasazuje o prevenci a snížení škod souvisejících s alkoholem.   

Asociace aktivně prezentuje sebe i členské organizace v rámci PR na sociálních sítích (facebook). Interní část, 

která byla vytvořena v roce 2017, slouží pro každodenní využití členů, zejména k efektivnímu sdílení 

informací. 

Asociace i nadále 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  

✓ Předsedkyní sekce je Helena Fialová.  

✓ Setkání sekce PP proběhlo v letošním roce dvakrát.  

✓ Členové sekce se na setkáních věnovali tématům jako:  

o Certifikace (NÚV vloží kontrolu kvality do svoji zakládací listiny, tím by certifikace získaly větší 

stabilitu) 

o Schválená Národní strategie prim. prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019 – 2027 

o Revize výkonů v primární prevenci 

o Monitoring většího zájmu o kvalitní certifikované programy 

o Konference na téma ohrožené děti (meziresortní přístup) 

o Představení Kampaně A.N.O. Zůstaň nad vlivem 

o Seznámení se se stanoviskem Společnosti Podané ruce k energetickým nápojům – 

odsouhlasení, že stanovisko přebírá i sekce PP při A.N.O. 

o Seznáme s dokumentem Typy prevence – jejich definice 

o Prohlášení o škodlivých programech EUSPR – Position paper 

o Diskuze o vzájemných exkurzích, předávání informací, směřování sekce PP 

Sekce harm reduction  

✓ Předsedou sekce je Daniel Randák.  

✓ Členská základna: 32 služeb HR/11 organizací  

✓ Setkání sekce HR proběhlo v letošním roce jednou, Výbor sekce se sešel dvakrát.  

✓ Členové sekce se na setkáních věnovali tématům jako:  

o Shromáždění SHR (téma, prostory, volba VSHR, …)  

o Akční plán eliminace VHC – zapojení A.N.O.  
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o Pravidla vip ve službách (vs. saturace scény dle potřeby)  

o Naloxonový sprej  

o Informace z pracovních zkupin  

o Revize témat, priorizace aktuálních  

o Významné novinky a aktuality: Výbor pracoval do květnového Shromáždění ve stejném 

složení, jako na konci r. 2018. Vzhledem ke končícímu mandátu 3 členů VSHR prohěly nové 

volby do VSHR. 2 z 5ti kandidátů se ale rozhodli nekandidovat a nové zájemce se nepodařilo 

k dnešnímu dni sehnat. Výbor je proto tříčlenný. Od října byl přizván jako externí 

spolupracovník VSHR na DPP bývalý člen Výboru Jiří Frýbert. 

Sekce ambulantních služeb  

✓ Předsedou sekce je Břetislav Kantor.  

✓ Setkání sekce AS proběhlo v letošním roce třikrát.   

✓ Členové sekce se na setkáních věnovali tématům jako:  

o Vznik dvou aplikací pro hráče (jedna od Preventu a druhá od Podaných rukou, kde mají 

rovněž ,,káčko,, v online prostředí zaměřené na hráče),  

o nezodpovězené důležité otázky, jak to bude s typem ambulantních služeb do budoucna: viz. 

páteřní sít adiktologických ambulancí ve zdravotnictví a jak na základě toho komunikovat s 

donátory-úředníky  

o Potřeba zvýšit PR sekce AS s cílem připojení ostatních ambulancí a poraden z A.N.O., sekce je 

stále vnímána spíše jako sekce pro hráče  

o Vzdělávání pro členy sekce AS  

o Konference v PL Bohnice o zhodnocení 2 let působnosti zákona o hazardním hraní  

o Zavedení registru hráčů očekávaného v roce 2020  

Sekce následné péče  

✓ Předsedou sekce je Martin Rataj.  

✓ Setkání sekce NP proběhlo v letošním roce třikrát.  

✓ Členové sekce se na setkáních věnovali tématům jako:  

o Klienti pohybující se na hranici pravidel užívání služby  

o Způsob hodnocení služby – jak jinak lze hodnotit službu než dotazníky spokojenosti  

o Vzájemné oslovování mezi pracovníky a klienty  

o Proplácení psychoterapeutických výcviků pracovníkům  

o Klienti s ochrannou léčbou  

o Vydávání antabusu  

o Pořadník zájemců, problémy s obložností  

o Výpověď klienta ze služby, podoba smlouvy  

o Zkušenosti s dobrovolníky  
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o Byty na DC pro matky s dětmi  

o Presenční listiny na skupinách  

o Zkušenosti s poruchami příjmu potravy  

Sekce terapeutických komunit  

✓ Předsedou sekce je Josef Radimecký.  

✓ Setkání sekce TK proběhlo v letošním roce čtyřikrát:  

o 20. – 21. 3. 2019 – 4. celostátní Konference pracovníků TK v Psychiatrické nemocnici 

Marianny Oranžské v Bílé vodě u Javorníka  

o 15. – 17. 5. 2019 – setkání sekce TK v TK Tavíkovace, kde byla hlavní diskutovaná témata:  

▪ aktuality a trendy z členských TK – „kolečko“ 

▪ trend klientů s hlubšími poškozeními a souvisejícími specifickými potřebami – jak 

s nimi pracujeme, úpravy programu dle jejich potřeb + specifické skupiny klientů (se 

závislostmi na užívání alkoholu a/nebo léků, gamblerů, s PPP, duálními diagnózami 

apod.).  

o 20. – 22. 9. 2019 Kulturfest – setkání pracovníků a klientů TK s kulturním programem.  

▪ Diskutované téma: umění jako jeden z nástrojů úzdravy klientů se závislostmi.   

o 23. – 25. 10. 2019 – setkání sekce TK v TK Krok v Kyjově, hlavní diskutovaná témata:  

▪ aktuality a trendy z členských TK – „kolečko“ 

▪ prevence relapsu a práce s relapsem v průběhu léčby v TK  

▪ zapojování ex-userů do týmů – zkušenosti z členských komunit TK 

Sekce drogových služeb ve vězení  

✓ Předsedkyní sekce byla do 31. 8. 2019 Lucie Vejrychová, od 1. 9. 2019 Jana Repková  

✓ Setkání sekce DSV proběhlo v letošním roce třikrát.  

✓ Členové sekce se na setkáních věnovali tématům jako:  

o Generální ředitelství vězeňské služby – norské finance na case management  

o Netransparentní přerozdělování financí v dotačním titulu MSp  

o Spolupráce s adiktology ve vězeních  

o Projekty na rok 2020 (omezování služeb, novinky ve službách, aj.)  

o Reflexe k setkání na MSp (hodnotící dotazník pro NNO)  

o Spolupráce předsedkyně sekce na vzniku Programu Spravedlnost  

o Pozvání zástupců jednotlivých programů z drogových služeb ve vězení na Ministerstvo 

spravedlnosti, kde probíhala debata nad tématem funkčnosti a spolupráce mezi službami a 

MS, potažmo VS.  

o Nově vzniklá Asociace organizací v oblasti vězeňství – zjišťování informací a zapojení se  
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6. Přehled členů Asociace k 20. 11. 2019  

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. Farní charita Tábor - Auritus Centrum adiktologických služeb 

8. Kolpingovo dílo České republiky z.s.  

9. Krok Kyjov, z.ú.  

10. Lotos – doléčovací centrum, o.p.s. 

11. Magdaléna, o.p.s.  

12. P-centrum, spolek  

13. Point14, z.ú. 

14. Portus Prachatice, o.p.s.  

15. Prev-Centrum, z.ú.  

16. Prevent99 z.ú.  

17. Proxima Sociale o.p.s.  

18. Renarkon o.p.s.  

19. SANANIM z.ú.  

20. Středisko křesťanské pomoci Plzeň  

21. Společnost Podané ruce o.p.s.  

22. Spolek Ulice Plzeň  

23. STŘED, z.ú.  

24. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.  

25. WhiteLight I, z.ú.  

26. Zařízení sociální intervence Kladno 
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