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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,
do těchto řádků neodmyslitelně patří poděkování pracovníkům organizací sdružených
v PROADIS, o. s., je to pasáž, kterou vždy těší psát. Rádi bychom vám, kolegyně
a kolegové, touto cestou poděkovali za dobrou práci, kterou jste odváděli v průběhu
roku 2010. Povedlo se vám i přes různé obtíže pracovat s lidmi a profesionálně jim
poskytovat pomoc, léčbu, asistenci nebo radu.
Při pohledu na rok 2010 bychom znovu mohli, podobně jako v předešlých letech,
mluvit o nedostatečném financování poskytovaných adiktologických služeb,
o dotacích, které na účty organizací přicházejí s půlročním i delším zpožděním. Mohli
bychom znovu mluvit o úředním š imlovi, neustálých kontrolách, inspekcích,
certifikacích. Samozřejmě se při tom všem jaksi počítá s kvalitou i kvantitou
poskytovaných služeb.
V roce 2010 jsme společně, nejen v PROADIS, dávali hlasitě a konkrétně najevo, že
nelze zajišťovat funkční systém adiktologických služeb ve stávajících finančních
podmínkách. Nelze dobře pracovat v systému služeb, jehož samotná existence je pro
politiky a úředníky ambivalentní, a tudíž je jaksi podporován a nepodporován. Zdá se,
jako bychom měli nabízet služby neslužby, oblečeni neoblečeni. Stát deklaruje
a generuje závazky, strategie a akční plány v oblasti protidrogové politiky, ale
nezajímá se o financování služeb, respektive veřejného zájmu, který jej zavazuje. Tak
vzniká dojem, že adiktologické služby jsou perpetuum mobile, které umí žít z podstaty
a finanční prostředky si nejspíš tiskneme kdesi v chráněné dílně.
Tento stav se v roce 2010 přetavil v silnou reakci organizací i jednotlivců a vrcholil
deklarováním 2. memoranda poskytovatelů protidrogových služeb vládě ČR ve
spolupráci s Asociací nestátních organizací, Českou asociací adiktologů, Společností
pro návykové nemoci ČLS JEP a Českou asociací streetwork. S jakým výsledkem?
Memorandum i dopisy premiérovi republiky, ministrovi práce a sociálních věcí i dalším
zodpovědným autoritám a politikům vedly pouze k nejednoznačným odpovědím
a odkazům na hospodářskou recesi. Více se nestalo. Pro rok 2011 byly sníženy
finanční prostředky na MPSV a krajích a po dlouhé bitvě na RV KPP zůstal rozpočet
ve stejné podobě jako v roce 2010. Jak se vyvíjel rok 2011 si řekneme příště, bude-li
nějaké.
Přes všechna úskalí systému adiktologických služeb a zejména jeho financování jsme
rok 2010 doslova přestáli relativně úspěšně. V rámci PROADIS, o. s., jsme
spolupracovali s Olomouckým a Zlínským krajem na vypracování analýz stavu
drogové scény. Spolupracovali jsme s dalšími odbornými společnostmi a asociacemi.
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V oblasti vnitřní spolupráce PROADIS, o. s., jsme umožnili výměnné stáže
pracovníkům jednotlivých organizací, předávali si odborné zkušenosti a know how.
Mezi podstatné aktivity jednotlivých č lenů správní rady PROADIS, o. s., nepochybně
patří celá ř ada odborných aktivit, jako jsou prezentace na konferencích a odborných
seminářích a také účast v různých pracovních skupinách a výborech na úrovni krajů
i rezortů. Nedílnou součástí aktivit členů správní rady je prezentace oboru adiktologie
politikům a úředníkům tak, aby se podařilo posílit adiktologické služby jako obor, který
je stejně důležitý jako kterýkoliv jiný.
V roce 2011 nás jistě č eká tradiční souboj s financováním služeb a možná jde také
o rok, který může být zlomový pro další vývoj adiktologie. Přejeme vám proto mnoho
zdaru, dostatek sil a chuti do vaší práce.
Za SR PROADIS, o. s.
PhDr. Josef Radimecký a 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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2008
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).
Aktivity:
- Testování Databáze UniData
2009
Členem PROADIS se stalo občanské sdružení:
§Advaita (Liberecký kraj).
Aktivity:
- další spolupráce s NMS na rozvoji databáze UniData,
- výzkumný projekt Lékárny,
- spolupráce v rámci projektu Corellation II.
2010
Aktivity:
- Pracovní skupiny PROADIS – kulaté stoly o sociálních a adiktologických službách –
revize operačních manuálů,
- Analýza stavu drogové scény – Olomoucký kraj,
- Analýza stavu drogové scény – Zlínský kraj,
- 2. memorandum – Druhé memorandum poskytovatelů protidrogových služeb vládě
ČR.
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4. Činnost v roce 2010 a realizované projekty
V roce 2010 jsme realizovali zasedání správní rady pravidelně jednou za měsíc tak,
abychom byli schopni definovat společná témata a úkoly.
1. Web Proadis – další rozvoj webových stránek a nový design.
2. Byly vypracovány formuláře znalostí a dovedností lektorů v rámci Proadis
a vytvořena databáze pro poskytování lektorských služeb.
3. Probíhala další práce pracovní skupiny PROADIS – kulaté stoly o sociálních
a adiktologických službách a příprava operačních manuálů.
4. Byla vytvořena Analýza stavu drogové scény pro Olomoucký kraj a Zlínský kraj.
5. Bylo vypracováno „Druhé memorandum poskytovatelů protidrogových služeb vládě
ČR“ a návazná kampaň.
6. Byla vypracována a zavedena nová grafická identita sdružení Proadis.
Valná hromada PROADIS, o. s., se konala ve dnech 3.–4. 12. 2010 ve Mlýně Brejlov.

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.
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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, Ph.D.(SCAN, o. s.),
PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. (SCAN, o. s.),
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 ke 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.
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Poděkování za podporu a spolupráci
PhDr. Matúš Š ucha, Ph.D., Jan Š alomoun, Milan Krištůfek, Mgr. Petr Horyanský,
Mgr. Zuzana Starostová, ČAA, SNN ČLS JEP, Mgr. Jindřich Vobořil, MUDr. Viktor
Mravčík, Centrum adiktologie, MHMP, RV KPP, NMS, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
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7. Finanční zpráva

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
PROADIS ,občanské sdružení

Ke dni:
IČO:

31.12.2010 23:58:00
22726641

16000 Praha 6
Označ. Text
A.I.
A.I.1.
A.II.
A.II.7.
A.II.8.
A.III.
A.III.9.
A.V.
A.V.23.
A.V.24.
B.I.
B.I.2
B.IV.
B.IV.15.
B.IV.17
B.VI.
B.VI.28.
B.VII.
B.VII.29
C.
D.

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
II. Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostaní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
V. Ostatní náklady celkem
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěky celkem
Přijaté členské příspěky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Řádek
1
2
6
9
10
11
12
21
28
29
42
43
45
57
61
63
73
76
77
78
79
80
82

Brutto

Korekce

Netto

1 677
1 677
441 814
184
441 630
9 050
9 050
1 473

1 677
1 677
441 814
184
441 630
9 050
9 050
1 473

1 473
454 014
374 100
374 100
342
342

1 473
454 014
374 100
374 100
342
342

123 668
123 668

123 668
123 668

498 110
44 096
44 096

498 110
44 096
44 096

V min. obd.
0
0
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
240 000
383 840
-8 893
-8 893
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Závěry a cíle pro rok 2011
PROADIS, o. s. se ve svých aktivitách ukazuje jako důležitý podpůrný element pro
jednotlivé č lenské 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 2011 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 příprav změn financování
protidrogové politiky 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 rok 2012–2014 a definuje priority činností a projektů
pro rok 2012.
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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
E-mail: 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 2010
V roce 2011 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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