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1. Základní informace a kontakty  

 

 

Název organizace: Česká asociace adiktologů o.s.  

Právní forma: občanské sdruţení  

Registrace na MV ČR: 10. 2. 2009  

Registrační číslo: VS/1-1/74510/09-R  

IČO: 265 69 434  

Bankovní spojení: 229084150/0300 (Československá obchodní banka a.s., Lidická 43, 

15000 Praha 5)  

Sídlo sdruţení: Za poštou 904/11, 100 00 Praha  

Kontaktní adresa: Cyprichova 706/1, 149 00 Praha  

Web: www.asociace-adiktologu.cz  

E-mail: info@asociace-adiktologu.cz  

 

Řízení - Výkonný výbor  

Předseda – Bc. Ondřej Sklenář (statutární zástupce)  

1. místopředseda – Bc. Vojtěch Janouškovec  

2. místopředseda – Bc. Lucie Jurystová  

 

Členská schůze – nejvyšší orgán sdružení  

Počet členů k 31. 12. 2010: 42 členů  

Aktuální stav k 30. 9. 2011: 51 členů  

 

Kreditní komise  

Bc. Ondřej Sklenář – předseda komise  

Bc. Vojtěch Janouškovec  

Bc. Kateřina Sklenářová Francová 
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2. Úvodní slovo  

 

Váţení čtenáři,  

 

jsem velice rád, ţe jste si našli čas otevřít výroční zprávu České asociace adiktologů. Rok 

2010 byl pro nás významný hned z několika důvodů. Aktivně jsme vystupovali a kooperovali 

na řadě činností směřujících do oblastí jako např. vědy a vzdělávání, změny a rozvoj 

systému a legislativy, zviditelnění a upevnění profese adiktologa.  

 

V oblasti celoţivotního vzdělávání (CŢV) bych rád zmínil to, ţe ČAA v roce 2010 vyjádřila 

souhlasné stanovisko se zařazením celkem 18 vzdělávacích aktivit do tohoto systému. 

Oproti roku 2009 je tak zjevné zvyšující se povědomí o povinném CŢV a zájem o akreditaci 

akcí pořádaných různými organizacemi a institucemi. Do oblasti vzdělávání patří i celoroční 

účast na jednáních Akreditační komise na Ministerstvu zdravotnictví (MZ) a spolupráce 

s Odborem vědy a vzdělávání. Na poli akreditační komise MZ ČR se udílí akreditace tzv. 

certifikovaným kurzům a akreditovaným kvalifikačním kurzům.  

 

Důleţitou součástí vzdělávání je i pořádání, partnerství a spolupráce při konání odborných 

seminářů a konferencí. V loňském roce výkonný výbor ČAA koordinoval jednu z pracovní 

schůzi Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, známější jako „Purkyňka“. Konkrétně se 

jednalo o Purkyňku s datem 3. března 2010, kde vystoupili jak členové ČAA, tak hosté z MZ 

ČR a Centra adiktologie PK 1. LF UK a VFN v Praze. V témţe roce jsme se stali partnery 

dvou hlavních oborových konferencí, a to v dubnu AT konference a v listopadu konference 

Primární prevence rizikového chování. Na přelomu září a října byla ČAA dále přizvána 

k participaci na programu mezinárodní konference Urban Drug Policies in the Globalised 

World.  Zajímavým záţitkem pro mě osobně byla facilitace workshopu na téma: „Asistovaná 

léčba heroinem: jak začít diskusi a s kým?“ právě na této konferenci.  

 

Z oblasti aktivit ČAA na poli legislativním, je zásadní zmínit zejména přípravu novely zákona 

č. 96/2004 Sb. a celkově produktivní spolupráci s MZ ČR při připomínkování novelizací  

zdravotnických vyhlášek a zákonů ovlivňujících profesi adiktologa. Neméně podstatné bylo 

zařazení adiktologa do katalogu prací v říjnu 2010, participace na novelizaci vyhlášky O 

poţadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, či 
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uskutečněná jednání a diskuse týkající adiktologických výkonů a jejich zařazení do 

sazebníku.   

 

Téma výkonů a jejich úhrad ze zdravotního pojištění zůstalo velkým úkolem i pro další rok, 

avšak dostalo základní obrysy a rozdělilo se na dvě cesty. První cesta vede za snahou 

sdílení vybraných existujících výkonů ostatních profesí i pro profesi adiktologa. V tomto 

případě by všechny uvaţované/navrţené výkony pro nasdílení u profese adiktologa měly 

omezení výhradně na diagnostickou skupinu F. 10 – F. 19 a patologické hráčství F. 63. 

Druhá a dlouhá cesta vede k vytvoření a definici zcela nových a specifických výkonů čistě 

pro profesi adiktologa.  

 

Z oblasti priorit ČAA ve zdokonalování a rozvoje systému a koncepce adiktologických sluţeb 

je na místě zmínit zapojení a započetí spolupráce na projektu NETAD (Síťování vědecko-

výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými 

organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie), 

podporu Druhého memoranda poskytovatelů adiktologických sluţeb či účast na jednání 

dotačního výboru RVKPP a při tvorbě Akčního plánu realizace Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010 aţ 2012 na sekretariátu RVKPP.  

 

Z hlediska PR organizace a dostupnosti informaci pro veřejnost bylo zásadní spuštění 

vlastního webu a profilu na sociální síti Facebook.  

 

Na závěr bych rád poděkoval především všem spolupracujícím institucím, jejichţ výčet 

naleznete na konci celé výroční zprávy. A samozřejmě všem, kteří jakýmkoli způsobem 

přispěli k rozvoji asociace a našeho oboru.  

 

S úctou,  

 

Ondřej Sklenář  

Předseda sdruţení 
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3. Poslání a cíle organizace  

 

Cílem sdruţení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické 

osoby v České republice zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor 

adiktologie.  

Obsahem činnosti sdružení je v souladu s jeho cílem zejména:  

a) podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání 

adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního vzdělávání ve smyslu 

aktuálních právních předpisů;  

b) účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických 

služeb, podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu 

spolupracovat s jinými organizacemi obdobného či souvisejícího zaměření;  

c) zastupovat členy sdružení při koncepční komunikaci a jednání se státními orgány v 

příslušné oblasti, jakoţ i institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel 

přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie;  

d) upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů sdružení nejenom v domácím, ale i 

v mezinárodním měřítku;  

e) podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve 

společnosti;  

f) aktivně přispívat do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, pravidel a norem 

týkajících se zejména adiktologických sluţeb, nakládání s legálními a nelegálními drogami 

apod.;  

g) spolupracovat na změnách systému týkajících se adiktologických sluţeb;  

h) vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů sdružení či jejich zaměstnanců nebo 

spolupracovníků ve smluvním vztahu, a v té souvislosti organizovat konference, školení a 

přednášky, jejichţ obsahem bude problematika oboru adiktologie;  

i) podporovat a rozvíjet adiktologický výzkum a iniciovat koncepční změny v této 

oblasti; 

j) spolupracovat s ostatními profesními a zájmovými sdruţení, neziskovými organizaci a 

obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se obdobnou činností jako 

sdruţení;  

k) aktivně působit jako člen v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného 

zaměření;  

l) podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních programů, 

jejich cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se poskytováním 

adiktologických sluţeb. 
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4. Aktivity České asociace adiktologů  

 

Rok 2008  

 První myšlenky na vznik asociace, vzniká pracovní skupina sloţená z pedagogů 

Centra adiktologie a prvních absolventů bakalářského oboru adiktologie.  

 Vznik přípravného výboru, tvorba stanov občanské sdruţení.  

Rok 2009  

 Dne 10. 2. 2009 dochází k registraci občanského sdruţení na Ministerstvu vnitra ČR.  

 Ustavující členská schůze jmenuje výkonný výbor sdruţení a jeho předsedu.  

 Vzniká kreditní komise ČAA.  

 Ministryně zdravotnictví jmenuje předsedu ČAA členem akreditační komise MZ ČR.  

 Probíhá nábor prvních členů sdružení a postupně se rozvíjejí aktivity sdružení.  

 Průzkum mezi absolventy oboru adiktologie – jejich současné uplatnění a vize do 

budoucna.  

 Vydání dvou čísel bulletinu ČAA – aktuální informace o dění v oboru, zejména o 

moţnosti získání statutu adiktologa či osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu.  

 

Rok 2010 

 Dne 27. 4. 2010 proběhla ve Špindlerově Mlýně členská schůze sdružení. Hlavními 

tématy schůze byly výkony adiktologů, transformace organizací na zdravotnická 

zařízení, spolupráce se SNN, propagace ČAA, rozšíření výkonného výboru a 

aktivizace stávajících členů. 

 Mimořádné jednání členské schůze proběhlo 29. 6. 2010 v Praze. Z důvodu ţádné 

nominace nebyl dle plánu rozšířen výkonný výbor sdruţení. 

 V srpnu a září ČAA spolupracovala na Analýze potřeb dalšího vzdělávání 

nelékařského zdravotnického oboru adiktologie. Cílovou skupinou byli 

adiktologové pracující v programech léčby a prevence závislostí v celé ČR. 

 Září – příprava informačního materiálu k tématu transformace služeb na nestátní 

zdravotnická zařízení v rámci navrhovaného konceptu ambulantních sluţeb. 

 V termínu 30. září – 2. října spolupráce na Konferenci Urban Drug Policies in the 

Globalized World, Praha 

 Říjen – připomínkování plánované re-akreditace studijního oboru adiktologie na 1. 

LF UK 

 Za celý rok 2010 ČAA akreditovalo 18 kurzů 
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5. Finanční zpráva za rok 2010 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010  

AKTIVA KČ PASIVA KČ BILANCE/Kč 

Členské poplatky 3400,-  Vedení účtu 1605,-   

 

2213,-  

Akreditace 

(kreditní komise)  

3600,-  Poštovné  600,-  

Zůstatek k 31. 12. 

2009 – převod do 

2010 

1341,- Web, email 3923,-  

Celkem 8 341,-   5128,-  

 

6. Seznam kontaktů 

 

Sídlo sdruţení: Za poštou 904/11, 100 00 

Praha  

Web: www.asociace-adiktologu.cz  

Dotazy a kreditní komise:   

E-mail: info@asociace-adiktologu.cz  

 

Bc. Ondřej Sklenář – předseda sdruţení 

E-mail: sklenar@asociace-adiktologu.cz  

Tel.: +420737105448  

 

7. Poděkování  

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím 

organizacím za jejich spolupráci v roce 2010.  

Centrum Adiktologie  Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze  

Časopis Adiktologie  

Český adiktologický institut  

Česká asociace sester  

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

Společnost pro návyková nemoci ČLS JEP  

http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz
mailto:sklenar@asociace-adiktologu.cz

