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Motto:
„Chráníme společnost a naše děti před negativními dopady užívání drog – za každou
investovanou korunu ušetříme společnosti nejméně šest.“
PROADIS, o. s. – propojené adiktologické služby
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
http://www.proadis.cz/
www.proadis.cz
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
na toto místo patří poděkování pracovníkům organizací sdružených v PROADIS, o. s.
Rádi bychom vám, kolegyně a kolegové, tímto způsobem znovu poděkovali za dobrou
práci, kterou jste odváděli v průběhu roku 2009 nejen ve svých organizacích, ale také
pod hlavičkou PROADIS, o. s. Bez vaší podpory a práce ve službách bychom jen
stěží mohli vytvářet novou značku PROADIS, o. s.
Při pohledu na rok 2009 bychom mohli hovořit o optimismu a energii, kterou přinášel
nově vznikající subjekt propojených adiktologických služeb PROADIS, o. s. Se
vznikem této organizace bylo spojeno mnoho nesnází, někteří nám přáli, jiní zase
naopak vnímali naše plány jako příliš romantické a již dopředu bylo společné počínání
vnímáno jako konkurenční, nikoli jako spolupracující a podporující.
Průběh roku 2009 ukázal, ž e se nakonec hrany obrousily a úzkosti spojené se
vznikem PORADIS, o. s., se výrazně zmenšily.
V rámci naší spolupráce a počáteční značné aktivity jsme narazili na limity nově
vznikající velké organizace. Jedná se o limity finančního zajištění managementu,
propagace a koordinace organizace ve smyslu dalšího posilování a rozvoje. V zásadě
jsme neuspěli se zpracovanými a předloženými projekty na ESF, jejichž cílem bylo
zejména posílit, profesionalizovat a těsněji zasíťovat organizaci PROADIS.
PROADIS, o. s., se tak podílí na menších a dílčích projektech a vzdělávacích
aktivitách a veškerá č innost a koordinace je tudíž hrazena z těchto prostředků
a z členských příspěvků. Původní záměr, který známe z některých evropských zemí,
tedy slučování nebo těsná spolupráce organizací s cílem hrát roli silného partnera ve
vztahu ke krajům a státu se nedaří naplnit.
Přestože se potýkáme se zmíněnými obtížemi či limity, základní cíle a společná práce
organizací a jednotlivců se v PROADIS, o. s., daří rozvíjet.
Vzhledem k situaci si nemůžeme stěžovat. V roce 2009 se nám podařilo
spolupracovat s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky v rámci projektu
„Lékárny – Sběr dat a monitoring situace v lékárnách v kontextu kontaktu s uživateli
drog ve vybraných lokalitách ČR a návrh praktických opatření – využitelnosti
a návaznosti.“
Zároveň jsme pracovali na přípravách Letní š koly pro adiktologické pracovníky,
zpracovali jsme databázi odborností včetně profesních ž ivotopisů a začali jsme
s přípravami kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Mimo tyto
aktivity se kolegové ze správní rady PROADIS, o. s., podíleli na mnoha odborných
aktivitách, pracovních skupinách a výborech v rámci odborných společností nebo
krajů a státní správy zejména SNN ČLS JEP, A.N.O., MHMP, RV KPP a dalších.
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Mnoho plánů a úkolů se nám nepodařilo včas, tedy v roce 2009, dokončit a jsou
součástí plánu aktivit pro rok 2010. Asi nejdůležitějším výsledkem roku 2009 je
značná míra stabilizace a profilace PROADIS, o. s., ve společenství, které je
respektováno odbornou veřejností a částečně i státní správou.
Přejeme PROADIS, o. s., a všem pracovníkům, aby se jim dobře dařilo v dalším roce.
PhDr. Josef Radimecký, Mgr. Ondřej Počarovský
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1. Základní informace a poslání
PROADIS ve spolupráci s dalšími partnery – veřejnou správou, odbornou a laickou
veřejností v ČR i v zahraničí – usiluje o to, aby poskytovalo odborné, výzkumem
ověřené, kvalitní a efektivní služby prevence rizikového chování a psychosociální
pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením. Proto budou jeho č lenové úzce
spolupracovat v oblastech poskytování sociálních a adiktologických služeb, výměny
zkušeností, dalšího vzdělávání personálu, vytvářet a realizovat inovativní a rozvojové
projekty v oblasti své působnosti.
2. Klíčové aktivity
Pro dosažení svých cílů bude PROADIS v oblasti sociálních a adiktologických služeb
realizovat zejména tyto činnosti:
1) koordinovat aktivity svých členů při poskytování odborných služeb;
2) vytvářet a realizovat programy všeobecné, selektivní a indikované primární
prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování;
3) poskytovat informační, poradenské a terapeutické služby, služby sociální
rehabilitace a minimalizace rizik;
4) vyvíjet ediční, publikační, vzdělávací a osvětové činnosti;
5) organizovat a realizovat vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost;
6) aktivně se účastnit realizace výzkumů, tvorby koncepcí a standardů kvality
služeb;
7) podporovat a podílet se na vytváření efektivního systému služeb v ČR;
8) spolupracovat s institucemi a organizacemi návazné péče ze státního
i nestátního sektoru;
9) rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery a mezinárodními organizacemi.

3. Historie
Dne 15. 8. 2008 oficiálně vzniklo občanské sdružení PROADIS (Propojené
profesionální adiktologické služby) – svaz právnických osob poskytujících odborné,
výzkumem ověřené služby osobám ohroženým sociálním vyloučením v souvislosti
s jejich rizikovým či problémovým chováním.“
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PROADIS sdružuje poskytovatele sociálních a adiktologických služeb z osmi krajů
České republiky, kteří chtějí prostřednictvím navázání a rozvoje vzájemné spolupráce
přispívat ke zvyšování kvality a efektivity jimi poskytovaných služeb ve prospěch
klientů i společnosti. Členy PROADIS jsou občanská sdružení:
§ Laxus (Královehradecký a Pardubický kraj),
§ Prev-Centrum (hl. m. Praha),
§ Prevent (Jihočeský kraj),
§ SCAN (Jihomoravský kraj),
§ Semiramis (Středočeský kraj),
§ WHITE LIGHT I. (Ústecký kraj),
§ Advaita (Liberecký kraj).
4. Činnost v roce 2009 a realizované projekty
V roce 2009 jsme realizovali zasedání správní rady pravidelně jednou za měsíc tak,
abychom byli schopni definovat společná témata a úkoly. V květnu roku 2009 se
konalo výjezdní zasedání valné hromady PROADIS, o. s.
Sdružení PROADIS se zabývá realizací výzkumných, vzdělávacích, koordinačních
a informačních aktivit v souladu se svými stanovami. V roce 2009 vyvíjelo sdružení
následující činnost:
I. Realizace výzkumného projektu – „Lékárny a uživatelé drog“. Jednalo se o sběr dat
a monitoring situace v lékárnách v kontextu kontaktu s uživateli drog ve vybraných
lokalitách ČR a návrh praktických opatření – využitelnosti a návaznosti. Projekt byl
realizován za podpory Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Vedoucím
projektu byl Mgr. Ing. Jiří Staníček.
V rámci realizace projektu byly naplánovány tyto aktivity:
•
•
•

příprava metodiky sběru základních informací o prodeji injekčního materiálu
v lékárnách,
proškolení vybraných terénních pracovníků č lenských organizací Proadis
o. s.,,
přímý sběr dat na území působnosti organizací sdružených v Proadis, o. s.,
ve všech lékárnách, které se podařilo kontaktovat. Jednalo se o celý
Pardubický kraj a Královéhradecký kraj, bez okresu Trutnov (Laxus, o. s.);
dále Jihočeský kraj – oblast Českobudějovicka a Strakonicka; Středočeský
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•

•
•
•
•

kraj – severovýchodní č ást (okresy Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník,
Praha-Východ) a Ústecký kraj – okres Teplice a Rumburk,
vyhodnocení prvního kola sběru dat s vytipováním vybraných lékáren pro
druhé kolo sběru dat. První kolo sběru dat bylo zaměřeno na informace
související s prodejem injekčního materiálu a léků a prekursorů. Na základě
objemu prodeje byly v každém regionu vybrány tzv. zájmové lékárny pro
druhé kolo,
zpracování metodiky pro II. kolo sběru dat,
proškolení stejných tazatelů v metodice pro druhé kolo sběru dat,
druhé kolo sběru dat, na základě zkušeností z prvního sběru se předjednalo
s vybranými zástupci lékáren formou dopisu, který představoval záměry
a cíle projektu,
příprava výstupů projektu a závěrečné zprávy,

Výstupy projektu budou prezentovány v Zaostřeno na drogy, na AT konference 2010
a Pražském drogovém fóru.
II. Zapojení Sdružení do iniciativy Correlation II, jehož cílem je bojovat proti
nevyváženosti v oblasti ochrany zdraví v Evropě – zlepšit prevenci, léčbu a služby pro
rizikové skupiny obyvatel, jako jsou uživatelé drog, prostitutky, nelegální migranti
a riziková mládež. Correlation II se zaměřuje především na krví přenosné nemoci,
zejména HCV a HIV/AIDS.
V rámci projektu vznikla evropská síť odborníků, která spolupracuje s více než
70 partnery v Evropě a sousedících zemích.
III. Zřízení a provoz webových stránek Sdružení – www.proadis.cz. Webové stránky
poskytují aktuální informace z oblasti adiktologie a drogové politiky v ČR. Veřejná část
stránek slouží pro širší veřejnost, neveřejná část pro členy Sdružení.
IV. Zřízení a č innost pracovních skupin pro jednotlivé oblasti č innosti č lenských
organizací – byly zřízeny pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti působnosti členských
organizací:
a) terapeutické komunity,
b) doléčovací centrum,
c) nízkoprahové služby,
d) ambulance.
Hlavním cílem pracovních skupin je koordinovat postup a přípravovat podkladové
materiály napříč jednotlivými členskými organizacemi.
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V. Příprava překladu a vydání publikace „Outreach work among marginalised
populations in europe:guidelines on providing integrated outreach services“. Publikace
bude vydána v spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové
závislosti.

5. Organizační struktura a členské organizace
Občanské sdružení – svaz PROADIS sdružuje na podkladě Smlouvy o součinnosti
7 poskytovatelů adiktologických služeb z 8 krajů v České republice.
Výkonným orgánem sdružení je správní rada, ve které je zástupce každé č lenské
organizace. Správní rada zasedá v následujícím složení:
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. – statutární zástupce, ředitel,
Mgr. Ondřej Počarovský – statutární zástupce,
Mgr. Ing. Jiří Staníček,
DiS. Miroslav Zavadil,
Michal Němec,
Mgr. Iva Radimecká,
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.,
MUDr. David Adameček.
Generálním ř editelem sdružení je PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., Msc. Projektovým
manažerem sdružení je Mgr. Ondřej Počarovský. Oba jsou statutárními zástupci
sdružení.
Valní hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a zasedá v následujícím
složení:
Ing. Mgr. Jiří Staníček (Laxus, o. s.),
Mgr. Jana Ženíšková (Laxus, o. s.),
Mgr. Ondřej Počarovský (Prev-Centrum, o. s.),
Mgr. Barbora Václavková (Prev-Centrum, o. s.),
Michal Němec (Prevent, o. s.),
Tomáš Brejcha (Prevent, o. s.),
Dan Randák (Prevent, o. s.),
doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. (SCAN, o. s.),
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (SCAN, o. s.),
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DiS. Pavel Plaček (Semiramis, o. s.),
DiS. Miroslav Zavadil (Semiramis, o. s.),
Mgr. Iva Radimecká (White Light I.),
Mgr. Tomáš Kříž (White Light I.),
PhDr. Josef Radimecký (White Light I.),
MUDr. David Adameček (Advaita, o. s.).
Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení a má 3 č leny. V současné době
zasedá v následujícím složení:
Brejcha Tomáš,
Plaček Pavel,
Ženíšková Jana.

6. Poděkování za finanční a organizační podporu
Sdružení PROADIS děkuje za spolupráci a finanční podporu následujícím institucím:
Finanční podpora
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Advaita, o. s., Laxus, o. s., Prevent,
o. s., Prev-Centrum, o. s., SCAN, o. s., Semiramis, o. s., White Light I.,o. s.
Poděkování za podporu a spolupráci
PhDr. Matúš Šucha, Jan Šalomoun, MUDr. Viktor Mravčík, Centrum adiktologie 1. LF
UK, Magistrát hl. města Prahy, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ivana Přibylová.
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7. Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
Označ.
Text
A.I. I. Spotřebované nákupy celkem
1
A.I.1. Spotřeba materiálu
2
A.II. II. Služby celkem
6
A.II.7. Náklady na reprezentaci
9
A.II.8. Ostatní služby
10
A.III. III. Osobní náklady celkem
11
A.III.9. Mzdové náklady
12
A.V.V. Ostatní náklady celkem
21
A.V.23. Manka a škody
28
A.V.24. Jiné ostatní náklady
29
Náklady celkem
42
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43
B.I.2. Tržby z prodeje služeb
45
B.IV. Ostatní výnosy celkem
57
B.IV.15. Úroky
61
B.IV.17. Zúčtování fondů
63
B.VI. Přijaté příspěky celkem
73
B.VI.28. Přijaté členské příspěky
76
B.VII. Provozní dotace celkem
77

Řádek

193 358
956
192 402
198 000
198 000
1 375
1
1 374
392 733
70 000
70 000
33 840
1 040
32 800
40 000
40 000
240 000

Brutto

Korekce

193 358
956
192 402
198 000
198 000
1 375
1
1 374
392 733
70 000
70 000
33 840
1 040
32 800
40 000
40 000
240 000
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NettoV min. obd.
225
225
60 322
0
60 322
27 000
27 000
480
0
480
88 027
277 200
277 200
110
110
0
40 000
40 000
0

B.VII.29. Provozní dotace
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění
Označ.
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1. Odběratelé
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1. Pokladna
B.III.3. Účty v bankách
Aktiva celkem
Vlastní zdroje celkem
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.2. Výsledek hospodaření celkem
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.III.1. Dodavatelé
B.III.5. Zaměstnanci
B.III.9. Ostatní přímé daně
B.III.23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Pasiva celkem
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240 000

240 000

0

79
80
82

383 840
-8 893
-8 893

383 840
-8 893
-8 893

317 310
229 283
229 283

Text
41
52
53
72
73
75
85
86
91
93
94
95
106
107
111
115
129

Řádek
403 960
38 500
38 500
365 460
3 332
362 128
403 960
220 390
220 390
-8 893
229 283
183 570
183 570
35 570
125 800
22 200

Brutto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Korekce
403 960
38 500
38 500
365 460
3 332
362 128
403 960
220 390
220 390
-8 893
229 283
183 570
183 570
35 570
125 800
22 200

NettoV min. obd.
231 283
0
0
231 283
1 453
229 830
231 283
229 283
229 283
229 283
0
2 000
2 000
0
0
0
2 000

134

403 960

0

403 960

231 283
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Závěry a cíle pro rok 2010
PROADIS, o. s., se ve svých aktivitách ukazuje jako důležitý podpůrný element pro
jednotlivé čl enské organizace nejen v oblasti sdílení informací, know how, výměnných
stáží, vzdělávacích aktivit, ale také z hlediska jednotných postojů ve vztahu ke krajské
a státní správě a ostatní odborné a laické veřejnosti.
Cílem PROADIS, o. s., pro rok 2010 je aktivní práce v rámci vzdělávacích aktivit, zejména
příprava a realizace kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách
a adiktologické pracovníky. Velmi zásadním cílem je navázat na dobrou spolupráci
s Centrem adiktologie 1. LF UK a podílet se společně na připravovaných projektech.
Dalším z velmi důležitých cílů je spolupráce s RV KPP v oblasti výkaznictví, zejména
databáze UniData, a zapojení do pracovních skupin realizovaných RV KPP, případně
dalšími subjekty nebo krajskými úřady.
PROADIS, o. s., stejně jako každý rok svolá valnou hromadu a bude se zabývat
zpracováním strategického plánu na roky 2011–2014 a definuje priority činností a projektů
pro rok 2011.
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Kontakty
Hlavní kontakt:
PROADIS, o. s.
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel. / fax: 233 355 459
GSM: 775 161 138
Webové stránky: www.proadis.cz
Email: info@proadis.cz
Generální ředitel:
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., Msc.
Tel.: +420 224 965 102
Fax: +420 224 965 035
E-mail: radimecky@proadis.cz
Projektový manager:
Mgr. Ondřej Počarovský
Tel.: +420 233 355 459
Fax: +420 233 355 459
E-mail: pocarovsky@proadis.cz
Asistent:
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Tel.: +420 224 965 102
Fax: +420 224 965 035
E-mail: sucha@proadis.cz
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2009
V roce 2010 jako účelovou publikaci vydalo
Sdružení PROADIS
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
info@proadis.cz / www.proadis.cz
Odpovědný redaktor: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Vydání první
Náklad 30 kusů

Neprodejné
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