
Jedním z cílů našeho časopisu je dávat prostor různým finančně zainteresovaným institucím a odborným 
organizacím, které spoluvytvářejí odpovídající podmínky pro existenci a správné fungování léčebné 
a preventivní adiktologické praxe. V tomto čísle otiskujeme hned několik aktuálních sdělení (řazeno 
abecedně). Prvním je představení A.N.O. – Asociace nestátních organizací, střešní organizace 
sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Dalšími příspěvky 
jsou sdělení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) o proběhlém semináři 
Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe ze zahraničí, a představení projektu Systémová 
podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky. RVKPP vás rovněž ve 
svém sdělení zve na již třetí ročník národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2018, 
která se uskuteční 15. května 2018. V neposlední řadě přinášíme přehledové sdělení Společnosti pro 
léčbu závislosti na tabáku (SLZT) a informaci České asociace studentů adiktologie, z.s.

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Jedná se o střešní organizaci sdružující adiktologické a so-
ciální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

„Asociace poskytuje stabilní zázemí pro získávání, rozvíjení 
a udržování kontaktů nejen mezi organizacemi poskytujícími 
služby prevence a léčby závislostí, ale i mezi těmito organiza-
cemi a  státními institucemi. Vytváří prostor pro sdílení od-
borných zkušeností a  témat. Zabývá se aktuálními problémy 
práce s lidmi ohroženými návykovým chováním jak po strán-
ce odborné, tak i  z  pohledu managementu služeb a  společně 
se svými členy navrhuje jejich řešení.“ Helena Rampachová, 
předsedkyně Asociace

Asociace je dobrovolným a nepolitickým sdružením a je 
nestátní, neziskovou, profesní a  odbornou organizací. 
Vznikla v  roce 1995 a  dnes sdružuje přes 22 klíčových 
organizací zabývajících se prevencí a  léčbou závislostí 
v  České republice. Díky členství v  Unii zaměstnavatel-
ských svazů může Asociace připomínkovat nejen legisla-
tivní návrhy, ale i další procesní dokumenty, které ovliv-
ňují náš obor.

Asociace sdružuje členská zařízení v odborných sekcích 
Asociace, v  rámci kterých dochází ke sdílení příkladů 
dobré praxe, řešení problematických témat, etických di-
lemat oboru a dalších témat, která oboru pomáhají rozví-
jet se a růst. Členové sekcí se pravidelně scházejí a prů-
běžně komunikují s Radou Asociace, pořádají vzdělávací 
akce pro své členy i nečleny, vydávají odborná stanovis-
ka, komunikují s médii.

Sekce primární prevence 

Sekce je odbornou platformou, jež sdružuje odborníky, 
kteří poskytují primární prevenci.

Sekce se v  loňském roce zabývala těmito tématy: sdílení 
příkladů dobré praxe, propojování jednotlivých služeb, větší účast 
na jednáních sekce (základna PP), společný komunikační tok (FB 
stránka), neefektivní prevence, výkaznictví RVKPP, evropská kon-
ference prevence EUSPR, zástupci sekce PP na meziresortní plat-
formě pro národní strategii prevence pod MŠMT.

Sekce Harm Reduction

Sekce je odbornou platformou sdružující odborníky z ob-
lasti terénní a kontaktní práce.

Sekce se v minulém roce zabývala těmito tématy: seznam 
a  definice výkonů drogových služeb (SaD), tvorba stanovisek  – 
na základě podnětů ze služeb HR, odborné veřejnosti, donátorů 
atp. má SHR ve své nabídce vypracování stanovisek v  souladu 
s tzv. dobrou praxí (testování na infekce ve službách, nakládání 
s  infekčním odpadem, podpora aktivit A.N.O.), činnost v  rám-
ci pracovních skupin (PS pro neleg. drogy, EWS, RAS, HA-RE-
ACT…), podklady NMS pro MZ ohledně metodiky screeningových 
testů – připomínkování dokumentu, HA-REACT  – zapojení 
zástupce SHR do projektu, účast na mezinárodním workshopu 
(1st International workshop Joint Action on HIV and Co-Infec-
tion Prevention and Harm Reduction HA-REACT – INTEGRA-
TED CARE: WHY? BUILDING A PLATFORM FOR INTEGRATED 
CARE, 5. April 2017, Vilnius, Lithuania), spolupráce na přípra-
vě a realizaci národních workshopů na téma: Integrovaná péče 
o uživatele drog v oblasti infekčních onemocnění (Praha a Brno).

Sekce Terapeutických komunit

Sekce je odbornou platformou sdružující odborníky pů-
sobící v oblasti léčby v terapeutických komunitách.

A.N.O. – ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ Zůstaň nad vlivem

Zůstaň nad vlivem
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Sekce se v loňském roce zabývala těmito tématy: příprava 
(sestavení odborného programu členy výboru sekce TK) a reali-
zace konference pracovníků TK, revize adiktologických výkonů 
pro TK, výplata části dávek v hmotné nouzi formou stravenek, 
hodnocení efektivity a nákladové efektivity TK.

Sekce Následné péče

Sekce je odbornou platformou sdružující odborníky z ob-
lasti následné péče a doléčování.

Sekce se v loňském roce zabývala těmito tématy: kapacita 
klientů ve službě, standardy MPSV, poskytování služby NP kli-
entům mladším 18 let, může sociální pracovník vykonávat te-
rapeutické činnosti?, klienti s omezením způsobilosti k právním 
úkonům, cena za pobyt, přednostní příjem klientů propuštěných 
z vězení, krádeže na bytě, změna v doplatcích na bydlení, povin-
nost volnočasových aktivit, kdy ukončit s  klientem službu NP 
a zařadit ho do programu ambulance, důvody k odmítnutí kli-
enta, Bělušice – specializované oddělení – terapeutická komu-
nita v podmínkách výkonu trestu – příprava do následné péče, 
specializovaný program 10–18 měsíců, uchovávání peněz klien-
tů, docházka, volný čas klientů, střet organizace a standardů.

Sekce drogových služeb ve vězení

Sekce je odbornou platformou, sdružující zástupce orga-
nizací poskytujících služby klientům v  konfliktu se záko-
nem. V  posledních letech byla činnost sekce zaměřena 
především na tvorbu specifického standardu odborné 
způsobilosti (Adiktologické služby ve vězení – ASV). ASV 
jsou významným mezičlánkem mezi věznicemi a návazný-
mi civilními službami a nelze je realizovat bez spolupráce 
s Vězeňskou službou ČR (VSČR).

Sekce se v  loňském roce zabývala těmito tématy: finan-
cování adiktologických služeb ve vězení – stabilita programů 
a zajištění kontinuální práce s klienty, komunikace mezi NNO 
a věznicemi – nejednotný přístup věznic k NNO, odlišné podmín-
ky spolupráce v jednotlivých věznicích, projekt MSp z Norských 
fondů a jeho část zajišťující péči o závislé klienty ve vězení a po 
výstupu, certifikace DSV – reflexe procesu certifikací.

Sekce ambulantních služeb

Sekce vznikla v roce 2016. Slouží jako platforma pro se-
tkávání odborníků z center poskytujících služby preven-
ce a léčby pro osoby ohrožené rizikovým hraním. Úkolem 
sekce AS je definovat odborné intervence a dobrou praxi 
ve vztahu k cílové skupině. 

Sekce v loňském roce řešila tato témata: sdílení dobré pra-
xe při práci s  cílovou skupinou patologických hráčů, sdílení 
studijních materiálu, metodik apod., sdílení praxe s rozjezdem 
podpůrných terapeutických skupin, zisk finančních zdrojů na 
propagaci služeb, fungování služeb na sociálních sítích, pláno-
vání uspořádání konference na jaro 2018.

Čím se aktuálně v Asociaci zabýváme?

•  Spolupráce se sekretariátem RVKPP na realizaci návště-
vy premiéra ČR v adiktologických službách

•  Jednání s MZ a MPSV o odborných a procesních tématech 
(vyrovnávací platba, úhrady substitučních přípravků)

•  Dofinancování platů a mezd v adiktologických službách
•  Partnerství v rámci AT konference
•  Partnerství se sekretariátem RVKPP při přípravě semi-

náře Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá 
praxe ze zahraničí

Preventivní kampaň Zůstaň nad vlivem

Asociace nestátních organizací (A.N.O.) spolu s  agentu-
rami Bílý Medvěd PR a Makáto přišla s kampaní zaměře-
nou na prevenci závislostí u dětí a mladistvých. Jedná se 
o pilotní celostátní kampaň, která běží na sociálních sí-
tích v České republice. Do projektu se zapojila řada vliv-
ných mladých osobností v  čele s  nejlepším horolezcem 
světa Adamem Ondrou a  předními youtubery Vláďou, 
Peeetou a Faynem.

Kampaně zaměřené na prevenci závislostí u  mladých 
lidí jsou v České republice ojedinělé. „Přitom až dva tisíce 
českých dětí ročně bojuje v souvislosti s alkoholem o svůj život 
na jednotkách intenzivní péče. Kvůli alkoholu zemře v  České 
republice ročně čtyři sta lidí. Dobře nastavené a  promyšlené 
dlouhodobé kampaně můžou pomoci měnit vnímání nejen al-
koholu, ale i  dalších návykových látek u  dětí a  mladistvých,“ 
uvedla předsedkyně Asociace nestátních organizací He-
lena Rampachová. 

Projekt se inspiroval úspěšnou americkou kampaní Abo-
ve the Influence, která dokázala za roky svého působení 
prokazatelně měnit postoje dětí a mladistvých ve vztahu 
k návykovým látkám. Vychází z průzkumů, které dlouho-
době ukazují, že nefunguje zastrašování a moralizování, 
ale naopak důraz na smysl pro individualitu, nezávis-
lost, alternativní aktivity pro mladé, podpora vlastního 
odhodlání a rozhodnutí návykové látky neužívat. Hlavní 
myšlenkou kampaní je: buď sám sebou, zůstaň nad vli-
vem, rozhodni se sám za sebe.

Kampaň „Zůstaň nad vlivem“ tak nepracuje se zákazy 
a  příkazy. „Nechceme děti poučovat a  moralizovat. Chceme, 
aby přemýšlely, aby si uvědomovaly, že pití alkoholu není úplně 
běžná věc, že může být stejně nebezpečné jako užívání jakých-
koliv jiných návykových látek. Chceme děti a mladé lidi naučit 
přemýšlet o problematice závislostí,“ vysvětlila Helena Fia-
lová, vedoucí Sekce primární prevence Asociace a meto-
dik kampaně. 

Projekt běží především v online prostředí na sociálních 
sítích. Prostřednictvím soutěží spojených s jednotlivými 
influencery se zapojuje co největší počet mladých lidí. 
Smyslem je, aby se ambasadorem kampaně stali sami 
děti a mladiství, aby vzájemně sdíleli své příběhy o tom, 
co pro ně znamená být nad vlivem.
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Seminář „Substituce pro uživatele metamfetaminu – 
dobrá praxe ze zahraničí“

Dne 21. března 2018 proběhl v  Praze seminář na téma 
„Substituce pro uživatele metamfetaminu – dobrá praxe 
ze zahraničí“, který organizoval sekretariát Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Aso-
ciací nestátních organizací (A.N.O.). Česká republika se 
s  problematikou závislosti na metamfetaminu potýká 
dlouhodobě a zavedení farmakologicky podporované léč-
by pro tuto cílovou skupinu v podmínkách ČR je stále vel-
kou výzvou. Na seminář byli pozváni experti na substitu-
ci z Německa a Velké Británie a jeho cílem byla výměna 
zkušeností a  informací společně s  prezentací výzkumů 
a  případových studií z  těchto lokalit. V  rámci semináře 
proběhly diskuze mezi odbornými společnostmi, organi-
zacemi a decission makery.

Záznam a prezentace ze Semináře jsou dostupné na 
stránkách RVKPP: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidro-
gova-politika/koordinace/narodni-seminar-substituce-
-pro-uzivatele-metamfetaminu-2018-164051/

Národní konference „Hazardní hraní v České republice 
v roce 2018“

Dne 15. května 2018 se uskutečnila v pořadí třetí národ-
ní konference k  problematice hazardních her, kterou 
pořádá sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky ve spolupráci s  Ministerstvem financí ČR 
a Asociací nestátních organizací (A.N.O.). Hlavním téma-
tem letošní konference je poskytování služeb problémo-
vým hráčům. V rámci konference proběhne také několik 
workshopů a tisková konference, na které zástupci stát-
ní správy a  neziskových organizací představí aktuální 
trendy v  hazardu široké veřejnosti. Cílem konference 
je tradičně zvýšení povědomí o  rizicích hazardních her 
a vytvoření místa pro setkání a sdílení informací mezi zá-
stupci neziskového sektoru a státní  správy.

Záznam a prezentace z konference, jsou dostupné na 
stránkách RVKPP: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidro-
gova-politika/koordinace/narodni-konference-hazard-
ni-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2018-165597/

Informace o projektu RAS 

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky 
je řešitelem projektu „Systémová podpora rozvoje adik-
tologických služeb v  rámci integrované protidrogové 
politiky“ (RAS – rozvoj adiktologických služeb). Pro-
jekt je podporován z finančních prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního progra-
mu Zaměstnanost, byl zahájen 1. září 2016 a  potrvá do  
31. srpna 2021.

Záměrem projektu je vytvoření nového strukturního rám-
ce pro adiktologické služby a nového integrovaného systé-
mu kvalitních a dostupných adiktologických služeb posta-
veného na jasném kompetenčním zakotvení v  soustavě 
veřejných služeb a na stabilním systému financování. 

Mezi hlavní cíle projektu patří: 
•  zmapování dopadů současného legislativního a  stra-

tegického rámce na podobu protidrogové politiky 
a její systémové nástroje, které se vztahují k adiktolo-
gickým službám,

•  závazné definování sítě adiktologických služeb a návrh 
nástroje pro tvorbu a správu této sítě,

•  revize Standardů odborné způsobilosti služeb pro uži-
vatele drog, závislé a  patologické hráče a  metodická 
podpora rozvoje kvality ve službách,

•  zmapování současného stavu financování adiktologických 
služeb a výběr nového nástroje financování těchto služeb, 

•  zmapování informačních systémů sledování dat o  vý-
konech a hodnocení potřebnosti adiktologických služeb 
v rámci systémů sociálních služeb a zdravotní péče, ná-
vrh sdíleného informačního systému sítě adiktologic-
kých služeb a jeho propojení s ostatními informačními 
systémy včetně návrhu softwarového řešení,

•  metodická podpora v oblasti moderních metod sociální 
práce a síťování,

•  rozvíjení systému vzdělávání krajských a místních pro-
tidrogových koordinátorů a dalších aktérů protidrogo-
vé politiky a zkvalitnění vykonávání jejich agendy v ob-
lasti závislostí. 

Projekt je realizován ve spolupráci se zástupci odborných 
společností a odborné veřejnosti (Společnost pro návyko-
vé nemoci ČLS JEP, Česká asociace adiktologů, Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociace nestátních 
organizací), kteří se také budou vyjadřovat ke všem vý-
stupům projektu formou schvalování.

V současné době se připravují webové stránky, kde budou 
k dispozici aktuální informace o vývoji projektu.

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI  
PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:
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DIAGNÓZA F17

Závislost na tabáku, tedy poruchy duševní a  poruchy 
chování způsobené užíváním tabáku, F17, patří mezi 
„efkové“ diagnózy. Kromě principu podobnému heroinu 
či kokainu se ale od ostatních závislostí liší: týká se více 
než 2 000 000 obyvatel České republiky. Naprostá většina 
kuřáků, cca 80–90 %, je fyzicky závislá. Kouření tabáku je 
příčinou šestiny všech úmrtí v zemi – kolem 16 000 ročně. 

Nemoci způsobené užíváním tabáku jsou také nejčastěj-
ší příčinou úmrtí adiktologických i  psychiatrických pa-
cientů – není divu, naprostá většina z nich kouří. Všiml 
si toho blahé paměti již známý docent Skála v Apolináři, 
a v šedesátých letech 20. století proto zavedl v Apolináři 
nekuřácké prostředí. Byl to jistě vizionářský krok, ale bez 
podpory personálu i pacientů, a tak byl nucen toto opat-
ření zase zrušit. Dnes by jistě cítil zadostiučinění: Apoli-
nář je jednou z mála adiktologických služeb, kde se uvnitř 
už zase nekouří.

Nemoci způsobené kouřením se týkají všech částí těla, 
v  rámci všech klinických oborů, proto by se kouřením 
tabáku či užíváním jeho jiné formy měli zabývat všichni, 
kdo se ve zdravotnictví setkají s pacientem: lékaři, sestry, 
lékárníci, zubaři, fyzioterapeuti... a nepochybně i adikto-
logové. Je paradoxní, že právě mezi adiktology není často 
tato závislost za závislost považována, její léčba není na-
bízena. Snad s  tím souvisí nešťastná výjimka ze zákona 
65/2017, která povoluje kouření na uzavřených psychi-
atrických odděleních a  detoxech. Ovšem jedním ze zá-
kladních předpokladů léčby je nekuřácké prostředí a ne-
kuřácký personál. V  této souvislosti nám ale chybí také 
hrazené léky, zejména náhradní terapie nikotinem pro 
překonání akutních abstinenčních příznaků. Ale o  tom 
v některém z příštích čísel.

Zatím si čtenáři mohou zkusit odpovědět na několik 
následujících otázek a v ideálním případě silně nesou-
hlasit. Asi to tak u všech odpovědí zatím nebude, ale za 
posledních několik let se škála adiktologických názorů 
a  vědomostí posunula výrazně k  pětce, zejména mezi 
studenty, kteří tak snad budou novou nekuřáckou gene-
rací adiktologů, budou léčbu závislosti na tabáku svým 
klientům nabízet a budou je informovat, že léčba jejich 
základní závislosti bude úspěšnější, pokud zároveň 
přestanou kouřit. V  některém z  příštích čísel můžeme 
jednotlivé body následujícího dotazníku probrat a  do-
ložit publikacemi.

Škála postojů k léčbě závislosti na tabáku pro personál 
zabývající se léčbou jiných závislostí

(Adaptováno podle Hunta et al. – všechny otázky jsou formulovány negativně, 
v ideálním případě bychom měli silně nesouhlasit.)

Vliv tabáku

•  Tabák poškozuje zdraví méně než jiné návykové látky ( ).
•  Kouření neovlivňuje naše klienty tak bezprostředně 

jako jiné návykové látky ( ).
•  Závislost na tabáku působí našim klientům jen malé 

problémy, pokud vůbec nějaké ( ).
•  Pro naše klienty je lepší kouřit tabák než užívat jiné drogy ( ) 
•  Závislost na tabáku neovlivňuje schopnost našich klien-

tů fungovat ve společnosti ( ).

Role klinických pracovníků

•  Léčba závislosti na tabáku není součástí programu léč-
by jiných závislostí ( ).

•  Programy pro drogově závislé by se měly soustředit 
pouze na soudem nařízenou léčbu, nikoli léčbu závis-
losti na tabáku ( ).

•  Neměli bychom léčit závislost na tabáku, protože proto 
zde naši klienti nejsou ( ).

•  Závislost na tabáku bychom neměli léčit zároveň s jiný-
mi závislostmi ( ).

Vliv léčby závislosti na tabáku

•  Odvykání kouření by zhoršilo úzkosti a deprese našich 
klientů ( ).

•  Kouření pomáhá našim klientům překonávat každo-
denní stres ( ).

•  Léčba závislosti na tabáku by zpomalila zotavování na-
šich klientů ( ).

•  Není fér brát klientům tabák ( ).

HISTORIE SPOLEČNOSTI PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI  
NA TABÁKU

První organizace svého druhu byla u nás založena v roce 
1992 a její název reflektoval návaznost na Evropskou lé-
kařskou společnost Kouření nebo zdraví, European Me-
dical Association Smoking or Health, EMASH. Její po-
někud krkolomný název zněl Česká komise EMASH (ČK 
EMASH). V roce 2006 se stala Společností pro léčbu závis-
losti na tabáku (SLZT).
SLZT sdružuje lékaře, sestry, farmaceuty a  další zdra-
votníky, kteří se zajímají o závislost na tabáku a nikotinu 

SPOLEČNOST PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

1 2 3 4 5

Silně 
souhlasím

Silně 
nesouhlasím

Souhlasím NesouhlasímNevím
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u svých pacientů a nabízejí jim léčbu, od krátké několi-
kavteřinové intervence až po intenzivní, tedy více než 
hodinovou. Poskytuje v  tomto směru informace a  vzdě-
lávací možnosti – organizuje kurzy, workshopy, seminá-
ře, konference, připravuje desítky informačních tiskovin 
pro pacienty i doporučené postupy, konkrétně pro léka-
ře, sestry a farmaceuty (ke stažení na webu SLZT). Spo-
lupracuje s  Českou lékařskou společností JEP, Českou 
lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou 
i Českou lékárnickou komorou a dalšími odbornými spo-
lečnostmi. Podporuje obecné principy kontroly tabáku 
na všech úrovních včetně Parlamentu ČR. Na meziná-
rodní úrovni je v  kontaktu především s  Association for 
the Treatment of Tobacco Use and Dependence, ATTUD, 
www.attud.org a  Nicotine Dependence Center na Mayo 
Clinic, Rochester, MN, USA. Další odbornou mezinárod-
ní společností je Society for Reasearch on Nicotine and 
Tobacco, SRNT, www.srnt.org. SRNT vydává impaktovaný 
časopis Nicotine and Tobacco Research (IF 2016 4,609), 
https://academic.oup.com/ntr. Dalším časopisem, který 
můžeme doporučit, je Tobacco Control (IF 2016 5,469), 
http://tobaccocontrol.bmj.com/.

SLZT iniciovala vznik Center pro závislé na tabáku, tedy 
pracovišť, kde se vyškolení lékaři a sestry věnují kuřákům 
intenzivně. Vždy se však jedná o klinická pracoviště pří-
slušných klinik a péče je komplexní, podle jejich zamě-
ření – většinou interní, kardiologická, endokrinologická, 
pneumologická a další. Tak se také ukazuje odlišnost od 

léčby jiných závislostí v souladu s mezinárodními dopo-
ručeními. Žádná jiná závislost není tak rozšířena, nemá 
tak významný dopad na mortalitu a morbiditu i negativní 
vliv na ekonomiku státu. 

Přes unikátní a zcela bezkonkurenční rozsáhlost preva-
lence této závislosti nechceme zakládat nový obor – na-
opak, snažíme se k zájmu o ni motivovat všechny zdra-
votníky v  rámci jejich profesí. To ostatně doporučuje 
i  jediný právně závazný dokument v  historii WHO, totiž 
Rámcová úmluva o  kontrole tabáku ve svém paragrafu 
14: léčba závislosti na tabáku má být nabízena a dostup-
ná v rámci stávajících systémů zdravotní péče.

Těšíme se na spolupráci a  zájem adiktologů o  nejčas-
tější závislost.

Za výbor SLZT prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
předsedkyně
E-mail: kralikova@me.com
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ČASA, Česká asociace studentů adiktologie, z. s., je univer-
zitním spolkem studentů adiktologie působícím na území 
České republiky a pracujícím na základě dobrovolnosti.

Mezi naše hlavní cíle patří sdružovat studenty adiktologie 
a pomáhat jim ve studiu a profesním uplatnění, spolupráce 
s akademickou obcí a profesionálními pracovníky v adik-
tologických službách v České republice i v zahraničí a pro-
pagace samotného oboru.

Naše akce za rok 2017:

– Filmové nášlehy s hostem primářem Petrem Popovem
– Podpora akce Suchý Únor
–  AdiBeseda na téma Adiktologie ve Velké Británii s hos-

tem Mgr. Martinem Šefránkem, Ph.D.
– Účast na HR Cupu
–  Besedy na téma závislosti se studenty pedagogiky 

a psychologie
–  Účast v  rádiovém vysílání na téma návykové látky ve 

školách
– Workshop ČASA na mezinárodní konferenci ICUDDR
–  Účast na školních akcích (Jednička na startu, Muzejní 

noc, Infoden UK, Den otevřených dveří)

	

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ ADIKTOLOGIE

–  Příprava a prodej benefičního kalendáře spolu s ostat-
ními spolky

–  AdiBeseda s bývalým primářem Karlem Nešporem na 
téma bažení

– Příprava Mikulášské nadílky na Klinice adiktologie

Plán akcí na 2018:
– Účast na světové m Dni Zdraví
– AdiBeseda
– Neformální setkání studentů adiktologie
– Edukační infografiky sifty.eu 
– Benefiční diář
– Prodej nových propagačních předmětů
– Pravidelné vydávání našeho spolkového časopisu ČASÁK
–  Spolupráce se studenty VŠE na preventivní akci ohled-

ně netolismu

Webové stránky: http://www.addictology.net/
Facebook: https://www.facebook.com/addictology.cz/ 
Instagram: @addictology.student
E-mail: addictology.student@gmail.com
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