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Motto:
„Chráníme společnost a naše děti před negativními dopady užívání návykových
látek – za každou investovanou korunu ušetříme společnosti nejméně šest.“
PROADIS – propojené adiktologické služby
Pobřežní 655/54, 186 00 Praha 8
http://www.proadis.cz/
www.proadis.cz
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Vážení čtenáři,
rok 2014 byl sedmým rokem existence Proadis, který se v důsledku změny
občanského zákoníku změnil z občanského sdružení na zapsaný spolek. To ale
není nic výjimečného, protože stejný osud potkal i nespočet dalších občanských
sdružení. Sedmileté zrání Proadis – v podobě mnoha společných diskusí a různých
aktivit – přineslo své ovoce, které nejenom překročilo hranice české kotliny, ale
podle reakcí těch, kteří je okusili, bylo i chutné. Mám na mysli konferenci „(Nové)
horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích“, kterou Proadis ve
spolupráci s dalšími partnery uskutečnil v září v Praze. Zmíněnými partnery byly
A.N.O – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální
služby pro osoby ohrožené závislostním chováním – a Univerzita Palackého v
Olomouci. Konference se zúčastnilo 209 zástupců městských samospráv,
pracovníků prevence, léčby, minimalizace rizik a prosazování zákona spolu se
zástupci výzkumné obce z oblasti užívání návykových látek z území celé ČR, kteří
hostili kolegy a kolegyně z Berlína, Frankfurtu n. Mohanem a Vídně.
Cílem konference bylo představit a diskutovat praktické otázky realizace různých
typů opatření drogové politiky v metropolích Evropy, zejména v oblastech snižování
zdravotních a sociálních rizik, ochrany veřejného zdraví a pořádku, bezdomovectví
u osob se závislostmi a spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s
policejními složkami. Hlavním výstupem konference byla Deklarace (Nové)
horizonty protidrogové politiky 2014, která definuje efektivní přístupy a postupy při
realizaci efektivních a realistických opatření drogových politik v evropských
metropolích, jež však mohou být inspirací i pro české ústřední státní orgány, kraje a
města.
Z ohlasů účastníků konference se zdá, že tento typ pracovního setkání se trefil do
potřeb všech zástupců cílové skupiny účastníků. Zahraniční účastníci společné
setkání ocenili a odjížděli s odhodláním převzít pomyslnou štafetu a uspořádat
v příštích letech navazující konference ve svých městech.
Nezbývá nám, než se na další setkání s nimi těšit a věřit, že se nám bude do
budoucna dařit nejenom si zkušenosti z dobré praxe při realizaci drogových politik
vyměňovat, ale také je zavádět do života. Nezbytným předpokladem pro to však je,
aby se financování opatření drogové politiky v České republice stabilizovalo.
Inspiraci pro to nám naši partneři z Berlína, Frankfurtu n. M. či z Vídně nabídli.
Za SR PROADIS
Josef Radimecký a 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 členové 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. Dne 1. ledna 2014 byl PROADIS
transformován do nové právní podoby a stal se spolkem zapsaným ve spolkovém
rejstříku.
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Rok 2008
PROADIS sdružuje poskytovatele sociálních a adiktologických služeb z osmi krajů
České republiky, kteří chtějí provázáním a rozvojem vzájemné spolupráce přispívat
ke zvyšování kvality a efektivity jimi poskytovaných služeb ve prospěch klientů i
společnosti. Členy PROADIS jsou občanská sdružení:







Laxus (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský kraj),
Prev-Centrum (hl. m. Praha),
Prevent (Jihočeský kraj),
SCAN (Jihomoravský kraj),
Semiramis (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský kraj),
WHITE LIGHT I. (Ústecký kraj).

Aktivity:– Testování Databáze UniData

Rok 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.

Rok 2010
Občanské sdružení SCAN, o. s., ukončilo členství ve sdružení Proadis.
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
poskytovatelů protidrogových služeb Vládě ČR.– Web Proadis – další rozvoj
webových stránek a nový design.– Byla vypracována a zavedena nová grafická
identita sdružení Proadis.– Valná hromada o. s. PROADIS se konala ve dnech 3.–
4. 12. 2010 ve Mlýně Brejlov.
Rok 2011
Aktivity:
Vydání překladu publikace Outreach Work.
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Aktivní účast v komisích pro financování – RVKPP, zastoupení na MPSV a zapojení
do práce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Zapojení do řešení projektu NETAD – Síťování vědecko-výzkumných kapacit a
cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a
neziskovým sektorem v adiktologii.
Celoživotní vzdělávání – byly akreditovány 2 kurzy celoživotního vzdělávání v rámci
MPSV – „Vedení poradenského rozhovoru“ a „Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách, se zaměřením na problematiku adiktologie“.
Kurz „Vedení poradenského rozhovoru“ byl úspěšně realizován.
Vznikla „Odborná rada sdružení“, která se věnuje řešení odborných záležitostí
v rámci oboru a poskytování služeb.
Byly podány nabídky do veřejné soutěže vypsané Královéhradeckým (Analýza
drogových služeb na území Královéhradeckého kraje) a Libereckým krajem
(Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních
návykových látek). Obě nabídky byly úspěšné a Proadis bude realizovat dané
studie v roce 2012.
Proběhla valná hromada sdružení, a to v termínu 3.–4. 8. 2011 v Horažďovicích.
Rok 2012
Aktivity:
V roce 2012 Proadis u MPSV ČR úspěšně akreditovalo v rámci vzdělávání
sociálních pracovníků dva krátkodobé kurzy:
i.

Uživatel drog v síti sociálních služeb (14 hodin)

ii.

Kurz rodinného poradenství v adiktologii (16 hodin)

Kurzy byly nabídnuty potenciálním zájemcům prostřednictvím anonce na webové
stránce Proadis a dalšími informačními kanály. Zájem o účast v kurzech byla
nicméně velmi nízká, patrně z důvodu inflace nabídky bezplatných kurzů
financovaných z ESF, nabízených různými subjekty. Proto nebyl žádný
z uvedených kurzů v roce 2012 realizován.
Úspěšně byly realizovány následující veřejné zakázky:
i.
Zmapování dostupnosti služeb následné péče pro uživatele návykových
látek v Libereckém kraji
ii. Analýza drogových služeb na území Královéhradeckého kraje
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iii.

Detailní analýza potřeb základních škol na území Městské části Praha 14 ve
vztahu k realizaci primární prevence rizikového chování

Všechny výše uvedené veřejné zakázky byly realizovány týmy pracovníků z řad
členských organizací Proadis pod vedením PhDr. Josefa Radimeckého, který
výstupy analýz při jednáních se zástupci věcně příslušných orgánů veřejné správy
úspěšně obhájil.

Rok 2013
K hlavním změnám ve fungování Proadis pro další období od 1. ledna 2013 patří
Valnou hromadou schválený návrh na jmenování rotujícího projektového manažera
po jednotlivých organizacích. Bývalý, aktuální a budoucí projektový manažer
(zástupci tří členských organizací) se budou po dobu půl roku podílet na
projektovém řízení Proadis. Obsah pracovní náplně projektového manažera je
zpracován – pro každý půlrok budou schváleny krátkodobé cíle a aktivity k jejich
dosažení, za něž bude zodpovídat aktuální projektový manažer (zahájení činnosti
modelu od roku 2013).
Aktivity:
PROADIS na své valné hromadě diskutuje další možné oblasti působení sdružení.
Valná hromada principiálně souhlasí s budoucím zajišťováním nových
(inovovaných) služeb sdružením, zejména pokud by služby byly inovativní (ne
nutně nová služba, ale například nový způsob poskytování). Příklady:
síťování služeb (ve spolupráci s nadací Sírius), komunitní plány – podpora
ověřených služeb (např. NZDM).
Správní rada sdružení konstatuje, že příprava vzdělávacích kurzů se neosvědčila –
zejména z pohledu velké nabídky kurzů realizovaných v rámci ESF.
Valná hromada odsouhlasila pro rok 2013 a 2014 členský příspěvek ve výši
10 000,- Kč.
Sdružení na valné hromadě podpořilo záměr uspořádat konferenci volně navazující
na konferenci „Urban Drug Policy“ z roku 2010. Nová konference by se více
orientovala na služby a spolupráci s místními úřady, spíše než na drogovou politiku.
Valná hromada schválila návrh člena rady Ondřeje Počarovského ucházet se o
zajištění konference se zaměřením na služby a municipality v roce 2014 v Praze.
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4. Činnost v roce 2014 a realizované aktivity
Jak vyplývá z poslání, Proadis se snaží přispívat ke zvyšování kvality a efektivity
služeb prevence rizikového chování a psychosociální pomoci osobám ohroženým
sociálním vyloučením v České republice. Za tím účelem vyvíjí dva základní okruhy
aktivit:
a) zástupci členských organizací – členové Správní rady – se pravidelně
setkávají za účelem sdílení a/nebo výměny informací a zkušeností, jež
přispívají ke sjednocování praxe v řízení a poskytování odborných služeb;
Aktivity v této oblasti probíhaly v roce 2014 na těchto základních úrovních:
 setkávání členů Správní rady (SR)
 setkávání členů Odborné rady (OR)
 setkání členů Valné hromady (VH)
b) zástupci Proadis se na různých platformách zapojují do spolupráce
s externími partnery aktivními v oblasti drogové politiky a svými vstupy
přispívají ke zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb v ČR
(pracovní skupiny různých orgánů veřejné správy, analýzy pro orgány
veřejné správy, nabídka vzdělávacích aktivit, účast na odborných
konferencích apod.)

Aktivity:
Hlavní aktivitou spolku v roce 2014 byla organizace mezinárodní konference.
Konferenci organizoval zapsaný spolek Proadis ve spolupráci s partnery A.N.O
(Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro
osoby ohrožené závislostním chováním) a s Univerzitou Palackého v Olomouci.
Konference se konala ve dnech 25.–27. 9. 2014 v Národní technické knihovně
(Technická 6/ 2710, 160 80 Praha 6). Odborný program probíhal ve společných
plenárních sekcích (hl. sál) a současně ve specializovaných blocích (workshopy).
Celkově se jednalo o 8 plenárních sekcí (90 minut) a 10 specializovaných bloků.
Jednacím jazykem konference byla čeština a němčina, tlumočení bylo
zabezpečené simultánně v hl. sále a konsekutivní ve specializovaných blocích.
Záštitu nad konferencí převzal primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, PhD.
a radní hl. m. Prahy doc. Martin Dlouhý.
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Cílem konference bylo definovat a představit efektivní a realistickou protidrogovou
politiku ve velkých metropolích Evropy. Hlavní témata konference:
1. Snižování zdravotních a sociálních rizik v oblasti protidrogové politiky;
2. Ochrana veřejného zdraví a veřejného pořádku;
3. Problematika bezdomovectví u osob se závislostmi;
4. Spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s policejními složkami
při realizaci protidrogových politik.
Program konference byl zaměřen na sdělování zkušeností ze zahraničních
partnerských měst – Berlín, Frankfurt a Vídeň – a ukázky osvědčené praxe z
uvedených lokalit. Na konferenci vystoupilo více než 20 zahraničních hostí.
V rámci konference byla vypracována Deklarace Nové horizonty protidrogové
politiky 2014. Deklarace je výstupem setkání a diskuse nositelů rozhodovacích
pravomocí a zástupců městských samospráv s pracovníky prevence, léčby,
minimalizace rizik a prosazování zákona a se zástupci výzkumné obce z oblasti
užívání návykových látek. K podpoře deklarace je možné se připojit podpisem na
http://www.drug-horizon-prague.cz.
Rozhodnutím Rady hlavního města Prahy ze dne 7. 10. 2014 se hl. město Praha
připojilo k deklaraci Nové horizonty protidrogové politiky 2014. Primátor hlavního
města Prahy ihned po schválení Radou deklaraci podepsal a vyzval primátory
Frankfurtu nad Mohanem, Berlína a Vídně, aby se rovněž k deklaraci připojili.

5. Organizační struktura a členské organizace
Spolek PROADIS sdružuje na podkladě Smlouvy o součinnosti 6 poskytovatelů
adiktologických služeb ze 7 krajů v České republice.
Členské organizace:
- Advaita (Liberecký kraj)
- Laxus (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský kraj),
- Prev-Centrum (hl.m. Praha)
- Prevent (Jihočeský kraj)
- Semiramis (Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Středočeský kraj),
- WHITE LIGHT I. (Ústecký kraj)
Výkonným orgánem sdružení je správní rada, ve které je zástupce každé členské
organizace. Správní rada zasedá v následujícím složení:
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PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. – statutární zástupce, generální ředitel
Mgr. Ondřej Počarovský
Michal Němec
Mgr. Iva Radimecká
Mgr. Alexandra Roubalová
Olga Merglová
Mgr. Pavel Plaček, DiS
Generálním ředitelem sdružení a statutárním zástupcem je PhDr. Josef Radimecký,
Ph.D., Msc.
Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a zasedá v následujícím
složení:
Ing. Mgr. Jiří Staníček (Laxus/ Semiramis)
Mgr. Pavel Plaček, Dis. (Laxus/ Semiramis)
Bc. Miroslav Zavadil, Dis. (Laxus/ Semiramis)
Mgr. Ondřej Počarovský (Prev-Centrum)
Mgr. Alexandra Roubalová (Prev-Centrum)
Michal Němec (Prevent)
Bc. Tomáš Brejcha (Prevent)
Mgr. Daniel Randák (Prevent)
Mgr. Iva Radimecká (White Light I.)
PhDr. Josef Radimecký, PhD., MSc. (White Light I.)
MUDr. David Adameček (Advaita)
Olga Merglová (Advaita)
Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení a má 3 členy. V současné době
zasedá v následujícím složení:
Bc. Tomáš Brejcha (Prevent)
Mgr. Daniel Randák (Prevent)
Bc. Miroslav Zavadil, Dis. (Laxus/Semiramis)

6. Poděkování za finanční a organizační podporu
Sdružení PROADIS děkuje za spolupráci a finanční podporu následujícím
institucím:
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Finanční podpora
Hlavní město Praha, Advaita, Laxus, Prevent, Prev-Centrum, Semiramis, White
Light I.
Poděkování za podporu a spolupráci
Prev-Centru za poskytnutí prostor pro jednání SR, Janu Šalomounovi za správu
webových stránek, Milanu Krištůfkovi za grafické zpracování, dále pak: A.N.O –
Asociaci nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro
osoby ohrožené závislostním chováním, Univerzitě Palackého v Olomouci, ČAA,
SNN ČLS JEP, Klinice adiktologie 1. LF UK v Praze, MHMP, RVKPP a NMS za
jejich spolupráci.
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7. Finanční zpráva
7. 1. Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
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7. 2 Rozvaha pro nevýdělečné organizace
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7. 3 Seznam zdrojů – členské příspěvky a dotace

HMP – Hlavní město Praha
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Závěry a cíle pro rok 2015
Jak již bylo zmíněno v úvodu, nejvýznamnějším výstupem spolupráce členských organizací
sdružených v Proadis a dalších partnerů byla v roce 2014 konference s mezinárodní účastí
kolegyň a kolegů z Berlína, Frankfurtu n. Mohanem a Vídně s názvem „(Nové) horizonty
protidrogové politiky ve středoevropských metropolích“. To, že se konference setkala
s příznivým ohlasem více než dvou stovek účastníků, jakož i příslib zahraničních kolegů
uspořádat v budoucnu navazující konference s obdobným zaměřením ve svých městech nás
potěšily. Pro rok 2015 si nicméně klademe méně ambiciózní cíle, směřující do české
společnosti.
Naším hlavním cílem je – prostřednictvím setkávání členů SR – pomáhat členským
organizacím vypořádávat se s aktuálně probíhajícími změnami při financování jimi
poskytovaných služeb tak, aby je úspěšně zvládly a mohly se věnovat své hlavní činnosti, tj.
poskytovat kvalitní služby lidem, kteří je potřebují.
Dále chceme zapojováním pracovníků členských organizací Proadis do různých pracovních
platforem přispívat k naplňování našeho poslání, tj. ke zvyšování kvality a efektivity, ale i
podmínek pro poskytování služeb nejenom členských organizací, ale i dalších organizací
v celé ČR.
Cílem, o jehož průběžné naplňování usilujeme, je (prostřednictvím setkávání SR, OR a/nebo
ad hoc ustavovaných pracovních skupin) sdílet zkušenosti a informace, a přispívat tak ke
zvyšování kvality a efektivity služeb poskytovaných (nejenom) členskými organizacemi
Proadis.
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Kontakty
Hlavní kontakt:
PROADIS
Pobřežní 655/54
186 00 Praha 8
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
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2014
V roce 2015 jako účelovou publikaci vydalo
Sdružení PROADIS
Pobřežní 655/54
186 00 Praha 8
info@proadis.cz / www.proadis.cz
Odpovědný redaktor: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Vydání první
Náklad 30 kusů

Neprodejné
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