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Po více než roční přípravě a spolupráci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze s mezinárodní organizací
ISSUP bylo v listopadu na konferenci Cena adiktologie
2020 slavnostně oznámeno oficiální zapojení České republiky do programu organizace ISSUP (International
Society of Substance Use Professionals) pod názvem „National Chapter“, který je specializovaným programem určeným na podporu spolupráce s národními odbornými
společnostmi a na podporu budování národní oborové infrastruktury. Hostitelskou organizací za Českou republiku
se stala právě Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, jež se tak ujala koordinační úlohy na národní úrovni
směrem k tuzemským odborným společnostem a dalším
institucím v oboru. Slavnostní oznámení proběhlo za přítomnosti pana profesora Michala Miovského a výkonné
ředitelky ISSUP Joanny Travis-Roberts.

Co je „ISSUP“?
International Society of Substance Use Professionals
alias „ISSUP“ je globální nevládní nezisková organizace,
jež vznikla na podporu rozvoje odborníků pracujících
v prevenci, léčbě užívání návykových látek a doléčování
v adiktologii. ISSUP svým bezplatným členstvím sdružuje země po celém světě, a tím i pracovníky z výše zmíněných oblastí. Děje se tak za účelem propojování mezinárodních odborných společností a profesionálů, zvyšování
jejich informovanosti a posilování výzkumu, praxí a tvorby a ověřování drogových politik.

Vizí ISSUP je vytvořit účinnou, propojenou, proškolenou
a informovanou mezinárodní síť odborníků v oblasti prevence, léčby a doléčování užívání návykových látek.
Mezi hlavní cíle patří reprezentovat mezinárodní i národní odborníky v oboru, vyvíjet a předávat znalosti pro podporu evidence-based prevenci, léčbu a doléčování. Dále
si ISSUP klade za cíl poskytovat přístupy k výcvikům,
vzdělávání a nabízet online probíhající akce.

Co je „National Chapter“?
Mezinárodní organizace ISSUP iniciuje vznik v jednotlivých zemích tzv. National Chapters po celém světě za účelem realizace aktivit na národní úrovni. Dále pak National
Chapter vytváří svou síť členů, jimž je umožněn sdílením
další rozvoj, a to v oblastech prevence, léčby a doléčování
z různých kultur a prostředí. Tím je umožněna a podporována profesionalizace odborníků v oboru s cílem zajistit vysokou kvalitu, etické zásady a praxi, které lze implementovat a sdílet na národní i mezinárodní úrovni.

Staňte se členy ISSUP!
Nově založená National Chapter Czech Republic nabízí členství také profesionálům všech oborů podílejícím
se v adiktologii na prevenci, léčbě, rehabilitaci a harm
reduction. Jelikož je členství zdarma a benefitů mnoho,
dovolujeme si vás všechny pozvat. Jedinou podmínkou,
abyste se mohli stát členem ISSUP, je být studentem, dobrovolníkem nebo profesionálem v oblasti prevence či léčby užívání návykových látek nebo v jiných souvisejících
oblastech, uchazečem může být i učitel, sociální pracovník, pracovník pomáhající profese.
Kontaktním pracovníkem pro Českou republiku je Mgr.
Barbora Povýšilová, v případě dotazů se nezdráhejte obrátit na e-mail: barbora.povysilova@lf1.cuni.cz.
Informace o členství a získávání výhod s ním spojené
najdete na webových stránkách https://www.issup.
net/about-issup/membership

