Zápis ze Členské schůze ČAA 2019

Termín: 3. 6. 2019, 19:00 hodin
Místo: Kongres hotel Jezerka, Seč – Ústupky.
Přítomni:
Výbor ČAA – Mahrová G., Vondrová A., Čalovka O., Janouškovec V.,
Členové ČAA – 21 členů ČAA

1. Návrh Programu
Vojtěch Janouškovec zahájil jednání a navrhl jeho program.
- Zahájení jednání členské schůze a seznámení s programem
- Představení aktivit v roce 2018 a 2019
- Aktuální dění v asociaci

2. Ad aktivity 2018 a 2019
Předávány informace z následujících oblastí:









Národní strategie a její finalizace,
sekce pro dětskou adiktologie,
návrh základní sítě adiktologických krajských ambulancí,
projekt rozvoje adiktologických služeb
o Typologie služeb
o Analýza nástrojů financování
o Analýza a zajištění dostupnosti služeb
o Výkaznictví
spolupráce v rámci projektu financovaným TAČR - Doporučené klinické postupy v adiktologie,
aktuality ohledně klinického adiktologa,
kurz S4 – aktuální stav.

3. Ad aktuální dění v asociaci





Aktuální předseda Vojtěch Janouškovec oznamuje svoje rozhodnutí odstoupit z funkce
předsedy asociace a člena výkonného výboru.
Vzhledem ke skutečnosti, že z aktuálního výboru asociace nikdo pozici předsedy nepřevezme,
byly avizovány předčasné volby. Volební schůze se dle předběžného sdělení bude konat
6. 11. 2019 v Praze.
Dále bylo diskutováno scházení se členské základny mimo místo a čas konání AT konference.
Stran přítomných členů zazněl návrh uskutečnit alespoň 2 členské schůze, kromě setkání na






AT konferenci realizovat setkání i v jiném místě ČR. Jedna z možností je spojit setkání OSPA
s konáním členské schůze.
Bylo diskutováno financování provozu kanceláře asociace a jakým způsobem zajistit
personální zajištění chodu kanceláře.
Stran některých přítomných členů bylo navrženo zvýšení členských poplatků, které by mj.
sloužili k pokrytí některých nákladů.
Vyslovena otázka povinné účasti na členských schůzích. Vzhledem k platným podmínkách
fungování asociace toto není možné.
Jako zcela zásadní se ukazuje problém absence běžícího kurzu potřebného k získání indexu
S4. Výbor potvrzuje zaměřit se na prioritně na hledání řešení tohoto problému.

Zapsal: Vojtěch Janouškovec

