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1. Rada Asociace a vedoucí odborných sekcí   
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2. Kancelář   

 

Kancelář zajišťuje administrativu a organizační záležitosti Asociace. Významnou součástí její činnosti je 
zajišťování vnitřní i vnější komunikace s členskou základnou a sekcemi. Kancelář také udržuje pravidelný 
kontakt se zahraničními organizacemi a partnery (např. Pompidou Group, Eurocare, Viena NGO Comittee 
On Drugs a další). Kancelář má své zázemí ve sdílených prostorách s organizací Magdaléna, o.p.s. na 
adrese Bubenská 6, Praha 7.  

Nově je součástí kanceláře i Jakub Michal – projektový manažer získaného grantu Norských fondů. 

 

3. Ředitel  

Obsahem práce ředitele je příprava na jednáních zejména na centrální úrovni (předseda vlády, 
ministerstva apod.) podle zadání Rady. Ředitel se těchto jednání přímo účastní, v některých případech 
společně s některým z členů Rady, a vede také významnou část následné komunikace včetně plnění úkolů, 
které z těchto jednání vyplývají. Ředitel průběžně informuje Radu o vývoji v projednávaných záležitostech, 
přijímá od Rady zadání ke své další činnosti, připravuje podklady k jednání Rady a těchto jednání se účastní. 
Významným tématem práce ředitele je zaměření na prosazení potřebných legislativních změn, jednání 
s politiky jak na celostátní, tak i na místní úrovni a medializace aktivit Asociace i členských organizací 
formou mediálních výstupů či prostřednictvím sociálních sítí.  
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4. Činnost Asociace   

V roce 2021 proběhlo 10 jednání Rady, 1 pracovní/diskuzní setkání se členy Asociace a 1 Valná hromada. 
Z důvodu bezpečnostních opatření v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 proběhla větší část jednání 
on-line formou a část jednání hybridní formou. Stejně jako v roce 2020, využívala Rada on-line setkávání 
jako užitečný a komfortní způsob umožňující radním a řediteli operativně se setkat a projednat vše 
potřebné.    

V průběhu roku jsme sdíleli významné informace s členskými organizacemi prostřednictvím Newsletteru, 
zasílaného emailem a současně v online verzi uložené v interní části webu. 

V situaci pokračující pandemie onemocnění Covid-19 jsme zůstávali v pravidelném kontaktu s kolegy 
v rámci odborných platforem a spolupracujících subjektů (komunikace s členy Výboru Společnosti pro 
návykové nemoci Jana Evangelisty Purkyně (SNN ČLS JEP), spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky (APSS ČR), spolupráce s Českou asociací adiktologů (ČAA), spolupráce s Unií 
zaměstnavatelských svazů (UZS). 

Účastnili jsme se jednání se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (on-line), 
jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (on-line), jednání Výboru zástupců rezortů a 
institucí (VZRI) a pracovních skupin organizovaných v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky (sRVKPP) a  Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).  

Jednali jsme o záměru Ministerstva financí omezit výši dofinancování při probíhajícím nastavování pravidel 
pro čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů, kdy měl být zaveden pevně 
stanoveném podílu ve výši 5% spoluúčasti, kterou by musel hradit příjemce z vlastních prostředků. Obrátili 
jsme se dopisem na kompetentní místa (příslušné rezorty, poslanecká sněmovna, Senát). V březnu pak 
Senát ČR přijal na svém zasedání usnesení, kterým vrátil Pravidla zpět vládě k přepracování.  

Připomínkovali jsme materiál Operační program Zaměstnanost Plus 2021–2027, který je klíčovým 
předpokladem pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti 
zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021–2027 (předkladatel MPSV). 

Účastnili jsme se videokonference Ministerstva práce a sociálních věcí s poskytovateli služeb a asociacemi 
(31. 3. 2021), kde se projednávaly mimořádné dotace MPSV, novela zákona o sociálních službách, očkování 
v sociálních službách, karanténní opatření v případě osob bez přístřeší. 

V březnu jsme se zúčastnili hodnotícího webináře o Evropské drogové strategie 2021 – 2025.  

Spolupracovali jsme s Pompidou Group na tvorbě publikace představující zkušenosti a reakce pracovníků 
v tzv. první linii a uživatelů drog na pandemii Covid-19. 

Jednali jsme se Sekcí sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb o prioritách 
adiktologických služeb pro rok 2021. 
 
Připomínkovali jsme prostřednictvím Sekce PP materiál Návrh postupu a realizace opatření v době 
epidemie COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví na školách.  
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Na jednání Výboru zástupců rezortů a institucí jsme připomínkovali materiál metodika MŠMT Postupy při 
práci s dětmi vyžadující výchovně léčebnou péči v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
a v zařízeních pro preventivně výchovnou péči.  
 
V dubnu jsme upozorňovali kompetentní orgány na očekávané omezení finančních prostředků z dotací 
rezortů, krajů a měst, a aktivně jsme podporovali členské organizace při jednáních na úrovni krajů ohledně 
krajských rozpočtů pro rok 2021.  
 
Urgovali jsme možnost očkování pro pracovníky služeb, kteří nejsou registrováni v registru sociálních 
služeb, prostřednictvím žádosti o řešení na Ministerstvo zdravotnictví. 
 
Spolupracovali jsme při sběru dat do studie vyhodnocující implementaci protidrogového akčního plánu 
EU za období 2017 – 2020. 
 
Vydali jsme tiskovou zprávu k novele zákona o návykových látkách (obsahuje mj. návrh řešení 
problematiky testování čistoty látek). 
 
Jednali jsme se sekretariátem RVKPP na téma financování služeb za účasti zástupců sRVKPP, A.N.O. - 
Asociace, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Společnosti pro návykové nemoci, VZP, Svazu 
pojišťoven, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva financí; reflektovali jsme současnou situaci adiktologických služeb: 
velké rozdíly v přístupu krajů k financování služeb; velké rozdíly v parametrech krajských sítí a 
v podmínkách vstupu do nich, což přispívá k nestabilitě systému; potíže s financováním služeb v prvních 3 
měsících roku, v drtivé většině se neumožňuje čerpat zálohy na tyto první 3 měsíce, organizace jsou 
nuceny si půjčovat od bank, přátel, sponzorů apod.; očekává se v r. 2022 propad financování krajů (ale i 
měst a obcí), což přispívá k nestabilitě systému; referovali jsme ze služeb, že očekáváme příliv klientely 
v následujících obdobích; referovali jsme, že doposud není ošetřen přístup některých skupin pracovníků 
k očkování (př. primární prevence, kde nejsou registrováni jako sociální pracovníci); upozornili jsme na 
nutnost řešit bez prodlení rozpočet r. 2022, kde se očekává velký propad.  
 
Řešili jsme opětovně záměr přesunout protidrogové agendu pod Ministerstvo zdravotnictví. Intenzivním 
úsilím a vyjednáváním se podařilo tomuto přesunu opět zabránit. 

V říjnu 2021 jsme přistoupili společně s dalšími partnery poprvé v historii k otevřenému protestu, kdy 
adiktologické služby v celé republice zastavily na 15 minut svůj provoz a vyzvaly stávající národní 
protidrogovou koordinátorku k rezignaci. Poskytovatelé adiktologické péče dlouho upozorňovali na 
manažerská i úřední selhání a neodbornost národní protidrogové koordinátorky; teprve nyní však přikročili 
k zásadnímu požadavku na její rezignaci. Jedním z důvodů byla postupující personální destrukce Odboru 
protidrogové politiky, kdy se příslovečnou poslední kapkou stal odchod dlouholetého šéfa Národního 
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a uznávaného odborníka na závislosti, doc. Viktora 
Mravčíka. Pod vedením stávající národní koordinátorky tak dochází k destrukci nejen Odboru protidrogové 
politiky, jehož je ředitelkou, ale celé české protidrogové politiky.  Protest měl výrazný mediální ohlas. 
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Certifikace adiktologických služeb – zaregistrovali jsme problematický přístup agentury k procesu 
certifikací. Po pečlivém zvážení situace a ve shodě s APSS ČR a ČAA jsme projevili vážné obavy, že kvalita 
certifikací je významně ohrožena. Zorganizovali jsme online setkání po novém roce, kde bude možno 
diskutovat všechny poznatky, které doposud na toto téma máme. 

Připomínkovali jsme materiál Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na 
podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022.   

Účastnili jsme se konference Budoucnost sociálních služeb (organizováno APSS ČR). 
 
Účastnili jsme se vyhodnocení dopadů sloučení akčních plánů v oblasti závislostí.  
 
Připomínkovali jsme výstupy Systémového projektu IP RAS (Individuální projekt Rozvoj adiktologických 
služeb).   

Věnovali jsme se přípravě změny právní formy a názvu Asociace v návaznosti na usnesení Valné hromady 
ze dne 26. 5. 2021, kdy byl diskutován, projednán a schválen záměr změnit právní formu Asociace z 
dosavadního zájmového sdružení právnických osob na zapsaný spolek a současně změnit název Asociace 
na Asociaci poskytovatelů adiktologických služeb. Ve spolupráci s právníkem jsou připraveny podklady k 
realizaci této změny.  

Podali jsme žádost o grant do Norských fondů a grnt jsme obdrželi. Započali jsme tedy realizaci projektu 
Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita pro propuštění.  Grant 
běží v rámci Programu Spravedlnost. Výše grantu činí 23 818 059 Kč, grant potrvá od 29. listopadu 2021 
do 30. dubna 2024. Organizace podílející se na realizaci projektu: CPPT Plzeň, o.p.s., Kotec, o.p.s., Laxus, 
z.ú., Magdalena, o.p.s., Sananim, z.s., Společnost Podané ruce, o.p.s. 

 

V závěru roku jsme se intenzivně věnovali především oblastem: 

1. Nedostatečný objem finančních prostředků na projekty protidrogové politiky v dotačním titulu 
RVKPP (přestože jsme na situaci upozorňovali od června 2021) 

2. Kombinace tohoto deficitu s propady ve financování způsobenými pandemií (inflace, nárůst cen 
energií, přijetí nových platových tabulek apod.) – i tyto propady byly předvídatelné a upozorňovali 
jsme na ně i na nutnost včasného řešení 

3. Situace kolem státního rozpočtu – zpoždění dotačního výboru a tedy celého procesu přidělování 
dotací 

 

Pokračovali jsme v realizaci projektu Informační kampaň o závislostech v rámci ČR a propagace služeb pro 
uživatele návykových látek a hazardní hráče. Projekt Zůstaň nad vlivem je celostátní informační kampaň 
fungující od roku 2017, která posiluje informovanost veřejnosti v tématu závislosti, návykovém chování a 
o síti služeb v této oblasti. Komunikačně cílí na děti a mladistvé ve věku 14 - 17 let. Sekundárně zasahuje 
také jejich blízké (rodiče, starší sourozence a sociální okolí). V uplynulých letech se podařilo vytvořit 
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dlouhodobou platformu informační kampaně především v rámci sociálních médií, které jsou pro danou 
cílovou skupinu primárním zdrojem informací a nástrojem pro interakci.  

Velký potenciál má zejména instagramový profil kampaně, na kterém se za rok 2021 zvedl počet sledujících 
z 500 na 707. Jednou z příčin nárůstu počtu sledujících instagramového účtu kampaně je volba vhodných 
prostředků ke komunikaci na trendy mezi cílovou skupinou. Trendy dodávají metodici prevence z řad 
odborníků, s kterými kampaň spolupracuje. Publikované posty jsou tak podložené odborně správnými 
informacemi, reagují na aktuální témata a vychází pravidelně podle předem stanoveného publikačního 
plánu. Kampaň má navíc jasný koncept, jednotný vizuál a styl komunikace. Všechny tyto faktory přispívají 
ke kontinuálnímu růstu sledujících. Na publikační činnost na sociálních sítích získáváme pravidelně 
pozitivní zprávy ze strany metodiků prevence a dalších pracovníků například z nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež, kteří jej využívají při práci se svými klienty, a kteří často obsah kampaně sdílí či přebírají na 
své sociální sítě.  

Za velice přínosné považujeme spolupráce s centry prevence rizikového chování a s dalšími organizacemi, 
které se zabývají podobnými tématy jako kampaň Zůstaň nad vlivem. V roce 2021 jsme tímto způsobem 
navázali spolupráci s organizací Triaspekta, brněnským Centrem prevence nebo s NZDM Barák. Kromě 
vzájemné propagace jsme se dohodli na účasti kampaně Zůstaň nad vlivem na jejich konferenci na 
téma Práce s mladou generací se vyplatí, která by se měla konat v příštím roce. Předběžne bychom 
vystoupili s tématem Prevence závislosti ve světě onlinu.  

Velkým pozitivem kampaně je skutečnost, že běží už několikátým rokem a stala se tak setrvalou součástí 
preventivního pole aktivit v oblasti závislostí, respektive v oblasti prezence rizikového chování v celé své 
šíři. Potřeba kampaně a osvětové činnost je u dětí a mladistvých stále velice nutná. V počtu dětí a 
mladistvých, kteří někdy v životě kouřily cigarety, pily alkohol nebo užily konopí, se totiž Česká republika 
stále umisťuje na prvních příčkách. Během covidu se podle lékařů navíc situace ještě zhoršila nejen u dětí, 
ale i u jejich rodičů. To zanechalo negativní dopady na fungování celé rodiny. S ohledem na to, že děti a 
mladiství jsou extrémně zranitelná cílová skupina, je kampaň nepostradatelným doplněním tak zásadních 
aktivit, jako je například spolupráce kampaně s Linkou bezpečí. Kampaň na děti působí velice dobře díky 
své tonalitě a způsobu komunikace. Nic nekáže a ani nezakazuje. Přináší pravdivé informace a nechává na 
teenagerech, aby se sami rozhodli, čímž se posiluje jednak jejich zodpovědný přístup k sobě a ke svému 
okolí, ale i kritické myšlení apelem na využívání ověřených zdrojů informací a dalšími adekvátními 
prostředky. Je prostředníkem mezi dětmi a odbornými organizacemi, na které odkazuje prostřednictvím 
interaktivní mapy pomoci umístěné na webových stránkách kampaně. Dětem a mladistvým navíc kampaň 
přináší informace o návykových látkách spolu s příběhy těch, kteří si závislostí prošli a teď o ní neskrytě 
informují, tak aby pomohli předejít stejnému osudu u ostatních.  

Projekt Zůstaň nad vlivem má i v následujících letech co nabídnout zejména díky stabilní zavedené pozici 
preventivních aktivit v České republice. Je zde velký potenciál pro její růst a zásah dalšího publika, které 
každoročně roste. Ve spolupráci s metodiky prevence máme nachystaný široký soubor aktivit, které jsme 
v případě schválení kampaně na následující rok připraveni realizovat. Žádoucím trendem by bylo 
rozšiřování kampaně i na další cílové skupiny a také reagování na nové trendy, které se objevují mezi 
mladými. Větší činnost kampaně si ale vyžaduje i navýšení rozpočtu, se kterým by mohla kampaň 
hospodařit. Navýšení dotačních prostředků od RVKPP pro projekt Zůstaň nad vlivem by kampaň posílilo a 
umožnilo by začít realizovat samostatnou aktivitu fundraisingu. Díky tomu by byl projekt schopen začít 
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komunikovat se zahraničními subjekty realizujícími podobné aktivity s cílem společně sdílet zkušenosti a 
promítnout je do obsahu kampaně. V neposlední řadě je třeba podotknout, že dopady pandemie 
koronaviru na duševní zdraví dětí a mladistvých se budou projevovat ještě roky, a proto je důležité a 
žádoucí, aby RVKPP počítala ve svých strategických výhledech s postupným navyšováním dotačních 
prostředků na fungování preventivně - informačních aktivit I v následujících letech. Je totiž zjevné, že 
preventivní aktivity jsou vždy levnější, než následné řešení případných negativních dopadů. 

 

Ve své činnosti pokračoval i projekt  Právní poradna A. N. O., která nabízí pomoc při řešení aktuálního 
celospolečenského problému marginalizace a s ní souvisejícího právního a sociálního poškozování 
uživatelů legálních i nelegálních návykových látek, patologických hráčů v léčbě a po léčbě, také blízkým 
osob ohrožených závislostním chováním a zaměstnancům adiktologických služeb při jejich poskytování za 
využití dostupných právních intervencí. Cílem této služby je rozšířit povědomí o právních aspektech 
běžných i specifických problémů spojených s užíváním návykových látek a závislostí a pomoci s jejich 
řešením v individuálních případech či na úrovni konkrétní adiktologické služby. 

Těžiště práce i v roce 2021 spočívalo zejména v poskytování právních konzultací (osobně, telefonicky, 
prostřednictvím e-mailu či anonymní webové poradny). O právní konzultace klienti i v roce 2021 žádali 
převážně prostřednictvím pracovníků adiktologických zařízení či na základě jejich doporučení, méně často 
pak přímo na základě informací získaných na webu projektu. 

Nejčastější právní problémy, se kterými se klienti obraceli na právní poradnu v průběhu roku 2021 se týkaly 
zejména odvětví trestního, správního, občanského a rodinného práva. Ze strany pracovníků 
adiktologických služeb pak dotazy směřovaly hlavně do oblasti práva zdravotnického či sociálních služeb a 
dále se týkaly výkonu ochranného léčení protitoxikomanického či protialkoholního v ambulantní formě, 
které začalo být zřejmě ze strany soudů v důsledku rozšíření nabídky ambulantních adiktologických služeb 
více ukládáno. Mezi nejfrekventovanější řešené právní problémy patřilo např. trestní řízení klientů 
v oblasti související s obstaráváním si finančních prostředků na drogy či běžné životní potřeby, dále 
primárními drogové trestné činy související s různými způsoby nakládání  návykovými látkami, jejich 
výrobou, dovozem či vývozem, trestná činnost spáchaná pod vlivem drog, žádosti o odklad výkonu trestu 
či žádosti o propuštění z ochranného léčení v ústavní formě. Velká část jednorázového  mailového a 
webové poradenství se týká trestných činů či přestupků souvisejících s řízením pod vlivem návykových 
látek. Frekventované jsou též dotazy a žádosti o sepis listin v oblasti dluhové problematiky, ať už se to týká 
exekučního řízení, insolvenčního řízení či v závěru roku 2021 tzv. milostivého léta. V průběhu roku 2020 i 
2021 jsme zaznamenali vysokou poptávku po právním poradenství v oblasti péče o nezletilé děti, zejména 
v návaznosti na léčbu závislosti a rozpadu vztahů rodičů, event. v souvislosti s pěstounskou péči na 
přechodnou dobu a návratem dítěte k biologickým rodičům. V posledních dvou letech se nově objevují též 
dotazy související s nakládáním, dovozem a vývozem s různými tabákovými výrobky a nově též 
s nikotinovými sáčky. 

I přes opatření v důsledku pandemie COVID-19 se dařilo zajistit chod poradny a pokrytí služby v rozsahu 
odpovídajícím potřebám klientů a možnostem personálního obsazení s přihlédnutím k dodržování vládou 
stanovených omezení. Oproti roku 2020 již nedocházelo k tak častému rušení jednání z důvodů nákazy, 
což umožnilo zvětšit objem převzatých právních zastoupení.  I po rozvolnění epidemických opatření zůstala 
nadále vysoká poptávka po telefonickém či mailovém poradenství spojená s nižší ochotou části klientů 



10 

dostavit se alespoň k vstupní k osobní konzultaci i tam, kde je poskytování právního poradenství „na 
dálku“  méně efektivní, zejména to s ohledem na složitost věci a množství dokumentů s ní spojených. Ve 
druhém pololetí 2021 se však dařilo tento trend, který lze považovat za celospolečenský, zvrátit a struktura 
právních služeb co do formy jejich poskytování lépe odpovídá poptávané agendě. 

 
 

5. Činnost odborných sekcí    

Sekce primární prevence  

Počet setkání v roce 2021: 3 setkání (21.3. on-line, 21.6. on-line, 18.11. v rámci konference PPRCH v 
Praze) + 2 on-line tematické setkání zaměřené na podporu zavedení supervize do školství + on-line 
intervizní setkání na téma z přímé práce členských organizací (30.9., téma selektivní prevence) 
 
Hlavní probíraná témata:  

Ø aktuální situace členských organizací; sdílení dobré praxe; distanční poskytování prevence 
(výzvy, směřování, sdílení praxe); zajištění vstupu do škol pro poskytovatele programů vč. 
zajištění očkování; certifikace programů prevence ze strany MŠMT, RVKPP; snaha o oživení 
stáží ve službách členských organizací. 

 
Významné změny: formulování vize sekce (doposud neexistovala písemně, viz níže). 
 
Proběhlé události: Připomínkování materiálu Návrh postupu a realizace opatření v době epidemie 
COVID-19 pro oblast prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví na školách; sestavení 
akčního plánu sekce na rok 2021; zavedení nového modelu setkávání členů sekce – tematická 
intervizní setkání (plánovaná 3 v průběhu školního roku 21/22) – první setkání se setkalo s velkým 
ohlasem přítomných; dotazníkové šetření zaměřené na poskytování primární prevence on-line na 
jehož základě vznikl příspěvek na celostátní konferenci PPRCH, zapojilo se 10 členských organizací; 
příspěvek „Distanční primární prevence“ (Jan Veselý a Eva Vojáčková) na XVIII. ročníku konference 
PPRCH (2021), Téma: Kompetence a role různých profesí a pracovníků v oblasti prevence rizikového 
chování: novinky a výzvy; někteří členové se aktivně zapojili/podpořili říjnový protest proti 
neuspokojivé situace na Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. 

 

Sekce harm reduction  

Počet setkání v roce 2021: 6x online, jednání Výboru Sekce HR proběhlo 7x online.  
 
Hlavní probíraná témata: 
Ø Covid-19 (aktuální dopady situace kolem Covid-19 na klienty a chod služeb, testování na Covid-19, 

očkování klientů, distribuce respirátorů, jak tato témata zapadají do HR služeb a jejich priorit – 
doporučení Výboru pro prevenci šíření Covid-19 v populaci) 
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Ø Cílová skupina (sledování předávkování a úmrtí mezi klienty služeb, návaznost na EWS) 
Ø Poskytované služby, principy (zásobení služeb injekčními stříkačkami ve službách, různé typy 

stříkaček, pravidla výdeje, návratnost; veřejné zdraví versus veřejné mínění versus potřeby 
klientů; aktivity k propagaci služeb a mediální prostor; testování infekčních nemocí, především 
HCV, podpora klientů k testování a léčbě, spolupráce s klinickými pracovišti pro léčbu HCV, 
spolupráce s farmaceutickými firmami; rozběhnutí naloxonového programu v některých 
službách; terénní práce na makových polích; potravinový a hygienický servis ve službách; 
možnosti pouliční medicíny; reflexe výkonů služeb; činnost v prostředí nočního života a zábavy) 

Ø Spolupráce a vzdělávání (spolupráce s lékárnami - iniciace jednání s českou lékárnickou komorou; 
komunikace a spolupráce s místními úřady, s PČR; projekt RAS a jeho výstupy - nový seznam a 
definice výkonů služeb, aplikace AdiData, standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb 
a certifikace; představení e-learningu pro pracovníky služeb - Learn Addiction. 

 
Významné změny: Ve Výboru přestala působit Martina Brožová (Prevent). Novými členy se po 
hlasování členských zařízení stali Kamil Podzimek (Prevent) a Jiří Zatřepálek (Magdalena). 

 

Sekce ambulantních služeb  

Počet setkání v roce 2021: 4 setkání (2 online, 2 prezenčně: 27.4. online, 22.6. v Praze (Sananim), 20. 
9. v Brně (Podané ruce) a 22. 11. online. 
 
Hlavní probíraná témata:  
Ø novinky ve službách, statistiky, financování, covid19 a s ním spojené fungování služeb, certifikace, 

RVKPP, možnost vzdělávání v rámci sekce, příklady dobré praxe apod. 
 
Významné změny: po domluvě se členy sekce AS se sekce bude od příštího roku potkávat jen 3x (oproti 
4 setkáním v předešlých letech) a to tak, že v zimě v Praze, jaro/léto Olomouc a podzim opět v Praze. 
Fungují weby pro hráče, týden zodpovědného zdraví, spolupráce s FAČR (Prevent99, Hraní). 

 

Sekce drogových služeb ve vězení  

Počet setkání v roce 2021: 4 setkání  

Hlavní probíraná témata:  

Ø Norské fondy  
Ø Skype s věznicemi  
Ø Spolupráce s věznicemi v době covidu  

Významné změny: díky dění v sekci a společným aktivitám (pokusy o společné vzdělávání již v roce 
2020, psaní Norských fondů aj.) užší spolupráce mezi jednotlivými členy sekce.  



12 

Proběhlé události: podání projektu do Norských fondů zapojením všech členů sekce DSV, následné 
schválení projektu s realizací od prosince 2021 do konce března 2024  

 

Sekce následné péče  

Počet setkání v roce 2021: 3 setkání – s ohledem na pandemická omezení došlo v dubnu k online 
setkání, naživo pak v červnu 21 v Praze v gesci Magdalény a v říjnu v gesci Děčínského doléčovacího 
centra.  

Hlavní probíraná témata:  

Ø Součástí odborného programu bývá prohlídka a detailní referát o hostitelském zařízení, odborná 
diskuse nad přinesenými tématy účastníků či předem připravené konference na smluvená 
témata. Důležitou součástí setkávání je i sdílení zkušeností a vzájemné obohacování o nové 
přístupy či postupy v problematice ambulantní a residenční následné péče. Setkávání se 
tradičně účastní i nečlenové Sekce v roli hostů, pozorovatelů či adeptů na členství v A.N.O. 
Jednotliví členové výboru sekce spolu komunikují výhradně elektronicky. Ze všech jednání jsou 
zhotovovány zápisy, které obdrží členové Sekce i účastníci setkání. Seznam aktivistů udržuje 
v provozuschopném modu předseda Sekce. 

Plány 2022: Sekce plánuje pokračovat v činnosti osvědčeným a zaběhnutým způsobem, ve stejné 
frekvenci 4 dvoudenních setkání v jednotlivých zařízeních, plánují se vzájemné odborné stáže 
zaměřené na jednotlivé odbornosti zařízení (matky s dětmi, gambling, duální diagnosy…). Již je 
stanoven termín příštího setkání v lednu 2022. 

 

Sekce terapeutických komunit  

Počet setkání v roce 2021: 2 (původně plánované setkání v rámci Konference pracovníků TK v Praze 
ve dnech 11.-12. 3. bylo spolu s konferencí přesunuto na 4.-5. října, kdy konference konečně 
proběhla), další setkání Sekce proběhlo v TK Vršíček ve dnech 17. - 18. 8. 2021. 

Jednání výboru: probíhala většinou on-line formou (5 setkání), hlavním tématem byla příprava 
konference, jejího programu, oslovování přednášejících, výměna informací a zkušeností v souvislosti 
s Covid (preventivní opatření v TK, očkování, testování). 

Hlavní probíraná témata: 

Ø aktuální situace v souvislosti s pandemií Covid, genderová specifika při práci s klienty, pracovní 
terapie, práce s motivací klientů, zátěžové pobyty, spolupráce s léčebnami (chybějící detoxy) 

Významné změny ve složení Sekce ani výboru nenastaly, činnost sekce byla ovlivněna omezujícími 
opatřeními vlády ČR v souvislosti s pandemií Covid. 

Proběhlé události: hlavní událostí roku 2021 byla Konference pracovníků TK 2021 (původní termín 11.-
12.3.2021 kvůli lockdownu přesunut na 4.-5. října), kterou u příležitosti 30. výročí vzniku TK Němčice 
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pořádal SANANIM, z.ú. v Praze. Konference měla v podtitulu „Tradice a inovace v TK“, zabývala se 
zejména otázkami postavení TK po 30 letech v ČR a v kontextu tzv. reformy psychiatrické péče a 
inovativními přístupy při práci s klienty TK.  

 

Pracovní skupina duálních diagnóz 

Počet setkání v roce 2021: Proběhlo 6 setkání za účasti přibližně 50 kolegů ze 17 různých pracovišť a 
organizací 

Hlavní probíraná témata: 

Ø Krizová podpora klientům během pandemie onemocnění covid-19, podpora osamělých klientů 
a práce s tématem izolace, práce s klienty s kognitivním deficitem, dialektická behaviorální 
terapie, triple trouble, vhodné typy bydlení a peer pracovníci, spolupráce s velkými 
zdravotnickými zařízeními 

Významné změny v rámci pracovní skupiny nenastaly, neboť pracovní skupina byla ustanovena 
počátkem roku 2021. Byl také ustanoven formální model setkávání skupiny – kulaté stoly.  

Proběhlé události: pracovní skupina se 2x vyjádřila k celospolečenské debatě o zásadních tématech 
v médiích (dopad pandemie onemocnění covid-19 na klienty, klienti s psychiatrickou diagnózou verzus 
zákon). Došlo také k záměru naplánovat rozšíření pořádání kulatých stolů na další regiony (mimo Prahu 
a Středočeský kraj) – nově by měly být kulaté stoly pořádány na Liberecku, Jesenicku a Plzeňsku 

 

6. Klíčové úkoly Asociace pro rok 2022  
 

1. Prosazení implementace výstupů systémového projektu IP RAS – prosazení řešení neuspokojivé 
situace adiktologických služeb 

2. Prosazování adekvátního finančního zajištění sítě adiktologických služeb  
3. Změna právní formy a názvu Asociace   
4. Významná profesionalizace PR Asociace a propagace na sociálních sítích 
5. Spolupráce a pokud možno aktivní zapojení do událostí vyplývajících z předsednictví ČR v EU v r. 2022 

a udržení chodu Asociace alespoň v dosavadním objemu. 
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7. Přehled členů Asociace k 31. 12. 2021 
 

1. Advaita, z.ú.  
2. Centrum Alma z.ú. 
3. Centrum Auritus, Farní charita Tábor 
4. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.  
5. Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.  
6. CSS Děčín p.o. 
7. Do světa z.s. 
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. Portimo, o.p.s. 
15. Portus Prachatice, o.p.s.  
16. Prev-Centrum, z.ú.  
17. Prevent99 z.ú.  
18. Proxima Sociale o.p.s. 
19. Renarkon o.p.s.  
20. SANANIM z.ú.  
21. Středisko křesťanské pomoci Plzeň  
22. Společnost Podané ruce o.p.s.  
23. Spolek Ulice Plzeň  
24. STŘED, z.ú.  
25. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s.  
26. WhiteLight I, z.ú.  
27. Zařízení sociální intervence Kladno 
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PŘÍLOHA: PR a medializace 
 

Tiskové zprávy: 

https://www.asociace.org/aktuality/3627-2/ (Odborníci na závislosti podporují pozměňovací návrhy 
poslance Vymazala k novele zákona o návykových látkách) 

https://www.asociace.org/aktuality/3797-2/ (České adiktologické služby požadují odchod Národní 
protidrogové koordinátorky) 

 

Články v médiích reagující na opětovný přesun agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
pod Ministerstvo zdravotnictví: 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/06/urad-vlady-se-chce-zbavit-protidrogove-agendy-spinava-hra-
bouri-se-odbornici-destrukce-pred-volbami-dodava-opozice/ 

https://www.asociace.org/aktuality/opet-hrozi-presun-agendy-zavislosti-pod-ministerstvo-zdravotnictvi/ 

 

Články v médiích reagující na protest proti nekompetentnosti národní protidrogové koordinátorky 5. 10. 
2021: 

https://www.facebook.com/viktor.mravcik.5/posts/245576554247740 

https://www.spektrum.kolping.cz/view_news.aspx?id=1573 

https://www.zdravezpravy.cz/2021/10/05/viktor-mravcik-odchazi-z-nmsdz-nesouhlasi-s-vedenim/ 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/experti-vyzvali-protidrogovou-koordinatorku-vedralovou-k-
odstoupeni/2098989?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

https://www.forum24.cz/udalosti/experti-vyzvali-protidrogovou-koordinatorku-vedralovou-k-odstoupeni/ 

https://denikn.cz/minuta/717828/ 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/asociace-nestatnich-organizaci-protidrogova-politika-adiktologie-
jarmila_2110051535_ere 

https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/protest-za-sluzby-pro-zavisle-hrozi-navrat-do-praveku-zni-ze-zdaru-
20211005.html 

https://vyskovsky.denik.cz/z-regionu/protest-pracovniku-pecujicich-o-zavisle-zapojily-se-i-organizace-z-jihu-
moravy-2.html 

https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/10/neziskove-organizace-vyzvaly-protidrogovou-koordinatorku-
vedralovou-k-odstoupeni-ta-k-tomu-nevidi-duvod/ 
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https://cz.sputniknews.com/amp/20211005/protidrogova-politika-cr-je-na-pokraji-zniceni-experti-volaji-po-
rezignaci-koordinatorky-vedralove-16062587.html 

https://a2larm.cz/2021/10/adiktologicke-sluzby-byly-v-cesku-na-ctvrt-hodiny-zastaveny-adiktologove-zadaji-
rezignaci-protidrogove-koordinatorky/ 

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/protest-pracovniku-pecujicich-o-zavisle-zapojily-se-i-organizace-z-
jihu-moravy-2.html?fbclid=IwAR0td1zkgcfryVWoXa2mZ9-gKxPj3mxavpOYCNgjQ74-uUYgbMYx84_QRn0 

https://www.adam.cz/protest-proti-destrukci-ceske-protidrogove-politiky/ 

https://breclavsky.denik.cz/z-regionu/protest-pracovniku-pecujicich-o-zavisle-zapojily-se-i-organizace-z-jihu-
moravy-2.html 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/12227/583102237-
eb1c52d074d9b83ea39d/?_ga=2.24338867.80492748.1633507602-1110288008.1632214156 

https://wick.cz/experti-vyzvali-protidrogovou-koordinatorku-vedralovou-k-odstoupeni-neni-podle-nich-
kompetentni-irozhlas/ 

https://plus.rozhlas.cz/program#/2021-10-5 (Zmínka v rámci pořadu Odpolední plus) 

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-5-rijna-2021/ 

https://www.facebook.com/340208672684617/posts/4524085700963539/ (Facebook Sputnik Česká 
republika) 

https://magazin-legalizace.cz/adiktologicke-sluzby-protestuji-proti-navratu-protidrogove-politiky-do-
praveku/  

https://www.mujrozhlas.cz/dvacet-minut-radiozurnalu/dochazi-k-narustu-drogove-zavislych-nejvice-u-
alkoholu-cigaret-popisuje  

https://www.zdravezpravy.cz/2021/10/07/jarmila-vedralova-musi-odejit-rika-matej-hollan-z-a-n-o/ 

https://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/protest-za-sluzby-pro-zavisle-hrozi-navrat-do-praveku-zni-ze-
zdaru-20211005.html 

https://www.facebook.com/623521487687579/posts/4640196186020069/ 

Fotografie: https://1url.cz/MKScp 

 

 

 

 

 


