
 

 

Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA 

 

Termín: 8. 1. 2020, 17:00 hod 

Místo: Klinika adiktologie 1.LF UK Praha  

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M. 

Schůzi vedl: Zatřepálek J.,  

 

 

1. Návrh Programu 

Jiří Zatřepálek zahájil jednání a navrhl jeho program. 

- přehled o nových členech ČAA 

- administrativní agenda ČAA 

- současný stav akreditace ČAA 

- web ČAA  

- propagace ČAA 

- analýza potřeb členů a propagace ČAA u studentů 

- revize agendy a stanovení dalších dílčích kroků do dalšího setkání VV 

- členský poplatek  

- kurzy pro získání kvalifikace S4 

- dotaz z členské základny 

 

2. Přehled nových členů ČAA 

Od minulého setkání výboru přibyly tyto členky - Rokosová Kateřina, Sobasová 
Vladěna, Roznerová Tereza. Současný VV ČAA bude i nadále dodržovat stávající 
postup schvalování členů – hlasováním VV ČAA na setkání výboru. Za schvalování 
členů je zodpovědný Zatřepálek, ten zdůraznil, že schvalování nechce protahovat a 
při splněných náležitostech pro uchazeče (doložení vzdělání, vyplnění přihlášky o 
členství a zaplacení členského poplatku) nebude protahovat přijetí nového člena a 
bude žádat kolegy o hlasování pomocí mailové komunikace (dle stanov IV.6. se 
členové VV ČAA pro hlasování o přijetí člena nemusí nutně scházet).  

 

3. Administrativa ČAA 

Hlavním mailovou adresou zůstává office@asociace-adiktologu.cz, ostatní mailové 
adresy budou přesměrovány na tento mail (společně formuláři o přihlášení členství 
na webu ČAA).  

 

4. Akreditace ČAA 

Od ledna 2020 VV ČAA mění systém schvalování žádostí o akreditaci odborné akce 
ČAA. Žádost již není nutné zasílat poštou. Pro žadatele o akreditaci je dostačující 
žádost vytisknout, orazítkovat, podepsat a následně odeslat na emailovou adresu 
office@asociace-adiktologu.cz. Potvrzené žádosti bude odesílat kancelář ČAA 
emailem na adresu žadatele. O současném stavu akreditací a pozastaveném 
systému celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků vytvoří Zatřepálek 
článek, který uveřejní na webu ČAA a facebooku ČAA.         



 

 

5. Web ČAA 

Anna Volfová se nabídla, že vytvoří přes webnode.cz nový přehlednější web ČAA. 
Členové VV ČAA tento návrh uvítali. Pokud nebude návrh od Anny vyhovovat, osloví 
VV ČAA pro spolupráci nějakého externího člena/webmastera. Členové VV ČAA by 
v optimistické variantě zveřejnili nový web do konce měsíce ledna 2020. 

 

6. Propagace ČAA 

V rámci své činnosti slíbili členové VV ČAA, že se zaměří na propagaci aktivit ČAA 
směrem k členské základně. Jako hlavní komunikační kanál by měly sloužit nové 
stránky ČAA a také nový web. VV ČAA bude prezentovat své aktivity formou 
psaných článků, vyjádření, ale také minivideí. Tématické okruhy budou „co je čaa“, 
kdo je čaa + výhled do roku 2020“, „aktivity čaa“, „čaa jako příležitost“, „příprava na 
členskou schůzi“, „pozvánka na členskou schůzi“.   

 

7. Analýza potřeb členů a propagace ČAA u studentů (konkrétně kdy a jak) 

Dne 21. 1. Proběhne setkání absolventů ČAA se studenty ČAA, setkání se zúčastní 
Anna Volfová. Koncem února půjdou zástupci ČAA prezentovat asociaci studentům 
do výuky studijního oboru Adiktologie na 1.lf UK Praha. Setkání ve výuce domluví 
Anna Volfová, zúčastní se členové VV ČAA. Anna Volfová také vytvoří anketu 
mapující potřeby současných členů ČAA, tuto anketu poté rozešle členské základně.   

 

8. Revize agendy VV ČAA a stanovení dalších dílčích kroků do dalšího setkání 
VV ČAA 

Členové VV ČAA prodiskutovali agendu z minulého setkání VV ČAA. Dlouhodobé 
úkoly nového výboru ČAA jsou rozděleny takto: 

Správa členství Jirka Zatřepálek 

Správa emailu Martin Svoboda 

Správa FB AnnaVolfová, Jirka Zatřepálek 

Akreditace akcí Jirka Zatřepálek 

Další agendou byl přepis sídla ČAA (odsouhlasení v květnu 2020 na členské schůzi) 
a další dílčí kroky pro chod VV ČAA. 

 

9. Členský poplatek 

Členové VV ČAA se shodli, že téma prodiskutují na členské schůzi ČAA 13. 5. 2020. 
K tématu se tak budou moci vyjádřit všichni členové, kteří na setkání dorazí. 

   

10.  Kurzy S4  

NNO Sananim by měla v první půlce roku 2020 otevřít kurz pro získání kvalifikace 
S4. VV ČAA bude dále zjišťovat podrobnosti o konání kurzu a bude informovat 
členskou základnu.  
 

11.  Dotazy z členské základny 

Do kanceláře ČAA dorazil dotaz z členské základny. Vzhledem ke zvýšení 
informovanosti členské základny dotaz a odpověď uvádíme v tomto zápise. 

 



 

Pracuje se prosím na uznání adiktologa, který je Mgr a ne Bc? Dosáhne třeba na 
klinika? Ptám se kvůli kolegům. 

- Základní zdravotnickou způsobilost uvedenou v zákoně má pouze absolvent 
bakalářského studia. Na uznání magisterského stupně se zatím nepracuje, a 
proto nedosáhne. Mezi hlavními tématy VV ČAA je tzv. „Klinický adiktolog“. 
Anna Volfová publikovala na toto téma v loňském roce článek viz. zde 
https://www.aplp.cz/ceska-asociace-adiktologu-brzy-i-tech-klinickych/    

  

12. Setkání VV ČAA 

Termín dalšího setkání VV ČAA byl stanoven na 17./18.2.2020 v Praze.  

 

 

Zapsal: Jiří Zatřepálek 

Ověřil: Anna Volfová, Martin Svoboda 


