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Asociace je střešní organizací sdružující zejména nestátní organizace 
poskytující služby pro osoby 

ohrožené závislostním chováním a jejich blízké.
 

Asociace vznikla v roce 1995 a dnes je jejími členy více jak 22 organizací.
	 	Poskytujeme stabilní zázemí pro získávání, rozvíjení a udržování   
  kontaktů nejen mezi organizacemi poskytujícími služby prevence 
  a léčby závislostí, ale i mezi těmito organizacemi, státními,  
  samosprávnými a dalšími institucemi.

	  Jsme partnerem pro komunikaci s vládou ČR, s ministerstvy, 
  se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky   
  a s dalšími státními a samosprávnými institucemi a subjekty   
  působícími v oblasti integrované protidrogové politiky 
  České republiky. 

	  Zabýváme se aktuálními problémy práce s lidmi ohroženými 
  návykovým chováním jak po stránce odborné, tak i z pohledu 
  managementu služeb a navrhujeme řešení.

	  Vytváříme prostor pro sdílení odborných zkušeností a témat. 

	  Věnujeme se právnímu poradenstvím souvisejícímu s problematikou  
  užívání zejména nelegálních drog.

Členem Asociace nestátních organizací (A.N.O.) se může stát organizace 
poskytující služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

Více informací na našich webových stránkách www.asociace.org



The Association of non-governmental 
organizations (A.N.O.)

www.asociace.org
The Association is a roofing organization comprising non-governmental 

organizations providing services for people at risk of addictive
 behavior and their loved ones.  

The Association was established in 1995 and more than 22 organizations 
are members today.

	 	We provide a stable base for acquiring, developing and maintaining   
  contacts not only between organizations providing services related   
  to the prevention and treatment of dependencies, but even among   
  these organizations, the public, self-governing and other institutions.

	  We are a communication partner for the Government of the Czech  
  Republic, with the ministries, the Secretariat of the Government   
  Council for Drug Policy Coordination and other state and self-gover- 
  ning institutions, as well as entities active in the integrated drug   
  policy of the Czech Republic. 

	  We are deal with current issues of working with people at risk 
  of addictive behavior both professionally and in terms of service  
  management, and we propose solutions.

	  We create space for sharing professional experience and topics.  

	  We provide legal advice related to the use of illegal drugs 
  in particular.

A member of the Association of Non-Governmental Organizations 
(A.N.O) may become an organization providing services for persons at risk 

of addictive behavior. 
More information on our website www.asociace.org


