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ODBORNÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ

Mimořádná volební členská schůze České
asociace adiktologů
Dne 13. listopadu 2019 od 13:00 hodin proběhlo setkání
nejvyššího orgánu České asociace adiktologů, z. s. (ČAA)
– Členské schůze – tentokrát za účelem volby nového Výkonného výboru v mimořádném termínu. Setkání proběhlo v aule Kliniky adiktologie v Praze.

solventem oboru adiktologie (bakalářské, magisterské,
doktorské formy studia) nebo je adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů. Další formou členství je
členství přidružené a čestné. Po zaslání žádosti o členství s příslušnými náležitostmi (doklad o splnění kritérií
a zaplacení členského poplatku) schvaluje přijetí člena
Výkonný výbor.

Co je ČAA a jaký je její cíl?

Volební Členská schůze

Česká asociace adiktologů, z.s., vznikla v roce 2009 registrací Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů. ČAA je profesní organizací, jejímž cílem je sjednocovat odborníky na adiktologickém
poli a podílet se na rozvoji oboru adiktologie, zejména
pak na rozvoji profese adiktologa.

Od vzniku spolku se uskutečnila tři setkání členské schůze za účelem volby členů Výkonného výboru jakožto statutárního orgánu spolku sestávajícího z předsedy, dvou
místopředsedů a členů výboru: v roce 2013 (kdy byl ustanoven počet členů výboru na sedm), v roce 2017 (počet
členů výboru devět) a v letošním roce. Funkční období
Výkonného výboru je čtyři roky.

Hlavními oblastmi činnosti spolku jsou:

Na setkání členské schůze v červnu 2019 tehdejší předseda spolku Mgr. Vojtěch Janouškovec oznámil svou rezignaci na tento post a byl stanoven termín mimořádných
voleb na listopad 2019. Ze stávajícího výkonného výboru
se rozhodlo odstoupit celkem sedm členů. Výbor obdržel
tři kandidatury – z bývalého výboru to byli:

– celoživotní vzdělávání,
– rozvoj systému adiktologických služeb a spolupráce
s dalšími organizacemi na tomto poli,
– zastupování a prosazování zájmů jeho členů,
– posilování postavení jeho členů a postavení nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti,
– účast v diskuzích týkající se utváření a změn právních
norem a pravidel,
– pořádání vzdělávacích akcí,
– podpora adiktologického výzkumu a
– podpora a spolupráce s českými i zahraničními spolky
s obdobným záměrem.

– Mgr. Jiří Zatřepálek,
– Mgr. Anna Volfová,
novým kandidátem byl:
– Mgr. et Mgr. Martin Svoboda.

(volně dle Stanov ČAA)

Tito kandidáti byli jednohlasně zvoleni Členskou schůzí
a stali se představiteli nového Výkonného výboru ČAA.

Kdo může být členem?

Vize a nejbližší kroky

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze sestávající ze všech členů. Členem se může stát každý, kdo je ab-

Během setkání Členské schůze byl prostor pro diskuzi
týkající se současného dění. Zejména představitelé bý-

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

valého výboru popisovali vizi, kterou by rádi předali do
dalšího fungování spolku. Hlavním zaměřením nového
Výkonného výboru je aktivizace stávajících členů spolku
a nábor nových členů s fokusem na studenty adiktologie.
Dalším důležitým tématem je pokračování ve vývoji specializačního vzdělávání Klinický adiktolog ve spolupráci
s Klinikou adiktologie a celkové ukotvování celoživotního
vzdělávání adiktologů. Mgr. et Mgr. Martin Svoboda jako
zástupce adiktologa ve vězeňství by se zaměřil na tuto oblast výkonu profese adiktologa. Účastníci se shodli na důležitosti činnosti Odborné sekce pro výkon profese adiktologa a tématu revize adiktologických výkonů ve vztahu
k výkaznictví. Strategie činnosti spolku je omezení aktivit
spolku v období následujících šesti měsíců a zaměření se
na členskou základnu.
Další setkání Členské schůze ČAA bylo stanoveno na
13. května 2020. Pro další informace sledujte webové
stránky www.asociace-adiktologu.cz.
Děkujeme všem přítomným členům za účast na této mimořádné schůzi!
Anna Volfová, Jiří Zatřepálek, Martin Svoboda
anna.volfova@lf1.cuni.cz
Odesláno redakci 18. 11. 2019
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