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ZÁVĚREČNÁ INTERNÍ HODNOTICÍ ZPRÁVA PROJEKTU 

 

 
 
Název projektu: Feasibility Study 1 – zajištění udržitelnosti a rozvoje specializované adiktologické péče pro děti a dorost v České republice 

Realizátor projektu:  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Garant projektu: Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. 
Období trvání projektu:  1. 7. 2018 až 30. 4. 2020 

 
 
Partner projektu: 

Působnost (lokalita) projektu: Praha / Středočeský kraj – s dopadem na celonárodní úroveň  
Sídlo organizace: Všeobecná fakultní nemocnice, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 

Předpokládaná délka trvání projektu: od 1. 7. 2018 do 30. 12. 2019   Skutečná délka trvání projektu: od 1. 7. 2018 do 30. 4. 2020 (22 měsíců) 
Výše grantu: 1 298 000 Kč              Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku: 98 300 Kč 

Následné dofinancování: 0 Kč 

 

Zástupce Nadace Sirius: Kamila Badová 

 

 

Strategický cíl projektu:    
 
Cílem projektu je spustit přípravu komplexního centra pro dětské a dospívající adiktologické pacienty na území Prahy jako společný projekt Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Centrum se má stát vzorem a školícím pracovištěm pro plánovanou národní síť 

krajských specializovaných center a zajistit jim průběžné vzdělávání, podporu a také společné výzkumné a rozvojové projekty a propojení se zahraničím a podobnými 

strukturami např. ve Velké Británii, Německu, USA atd. Projekt má za úkol definovat celé spektrum dětské péče v adiktologii, pomoci její institucionalizaci a zajistit její 

dlouhodobý rozvoj a udržitelnost na celonárodní úrovni, tj. prostřednictvím postupně budované sítě specializovaných pracovišť.    

 

http://www.nadacesirius.cz/
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Dílčí cíle projektu:    
 

Číslo Cíl projektu Kritéria úspěšnosti a měření cíle Skutečnost 

C1 

Připravit vznik ambulantního 

specializovaného a koordinačního 

centra v oblasti dětské a 

dorostové péče ve VFN vč. 

Investičního záměru řešícího 

budoucí umístění a kapacitu 

centra 

Vypracovaná dokumentace vzniku centra mající 

podporu vedení nemocnice a zahrnující dlouhodobý 

záměr vytvoření jak (a) komplexního ambulantního 

adiktologického centra pro děti a dorost ve VFN, tak (b) 

navazujícího záměru toto centrum propojit 

s pracovištěm nemocnice Pod Petřínem a vytvořit tak 

unikátní národní centrum specializované dětské péče 

v adiktologii.    

Vypracovaná projektová studie skládající se ze samotné 

studie a 3D modelu obou hlavních variant: tedy 

zpracování investičního záměru v podobě uvedené 

studie, doplněné o popis základních scénářů, ze kterých 

studie vychází a popisuje kapacity provozů  

 

 

C2 

Vytvořit model komplexní péče s 

pokrytím celého spektra dětských 

pacientů  

Zpracování záměru zajištění širšího spektra služeb se 

směřováním na doplnění chybějících komplementů 

(spolupráce např. s kojeneckými ústavy, porodnicemi 

atd.) 

Koncepční usazení modelu dětské a dorostové ambulance 

a její propojení s okolními pracovišti a zasíťování.  

Vypracování studie potřebnosti dětské péče – 

prevalenční odhad počtu pacientů pro tento specifický 

typ provozu.  

C3 

Vytvořit podmínky pro šíření 

dílčích částí tohoto modelu do 

dalších regionů a metodické 

podpory služeb v nich 

Prostřednictvím zahájení činnosti sekce Společnosti pro 

návykové nemoci České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně  pro Dětskou adiktologii posílit 

expertnost týmů v průběhu projektu schopností 

pracovat společně a mít společné výstupy – vč. 

společného zabezpečení školící, tréninkové a výukové 

činnosti.   

Realizace a zapojení do vzniku, chodu a stabilizace 

činnosti Sekce dětské a dorostové adiktologie a její 

institucionalizace v kontextu existujících odborných 

společností.     
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C4 

Vytvořit podmínky pro spuštění a 

realizaci vědecko-výzkumných 

projektů a činnosti v této oblasti 

Reálný výzkumný program odpovídající personálním a 

institucionálním možnostem pracovišť a jeho zasíťování 

do existujících infrastruktur.   

Zahájené výzkumné projekty a koncepční činnost (např. 

podíl na zpracování úprav výkonů adiktologů) a koncepční 

usazení ambulance a jejích vizí ve výzkumu (např. 

existující plán a přípravné práce v oblasti výzkumu 

rehabilitačních nástrojů, včetně úspěšného začlenění do 

programu Specifické podpory vědy a výzkumu na 1. LF – 

Specifický vysokoškolský výzkum).  Byla zpracována 

výzkumná koncepce ADDA a část z programu je již 

realizována. 

    

C5 

Vytvořit společnou komunikační a 

podpůrnou platformu na půdě 

odborných společností 

(Společnosti pro návykové nemoci 

České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně a České 

asociace adiktologů) směřující 

k integraci služeb v oblasti dětské 

péče a jejího profilování na 

celostátní úrovni. 

Vznik sekce pro dětskou a dorostovou adiktologickou 

péči při obou společnostech. Rozběhnutí činnosti sekce 

a pravidelného setkávání a vzdělávání a výměny 

zkušeností a informací. Provedení mapování existujících 

programů a jejich představní ve společném čísle 

časopisu Adiktologie a představení výsledků mapování 

na závěr projektu.    

Vznikla, po dobu projektu úspěšně fungovala a funguje i 

nadále Sekce pro dětskou a dorostovou adiktologickou 

péči a stala se společnou sekcí všem společnostem. 

(rozvíjení činnosti sekce, pravidelná setkávání, vzdělávání 

a výměna zkušeností a informací).  

Bylo provedeno (dokonce dvojí) mapování existujících 

programů a jejich představení ve společném čísle 

časopisu Adiktologie a výsledky mapování byly 

představeny na závěr projektu.    

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nadacesirius.cz/


                                     ZÁVĚREČNÁ INTERNÍ HODNOTICÍ ZPRÁVA PROJEKTU 

   

 NÁZEV PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                 Strana 4 z 6 
 

Dosažené výsledky a výstupy (vypsat; výstupy v písemné podobě jsou součástí příloh): 
 

Číslo 

aktivity 
(aktivit, 

které 

vedou 

k danému 

výstupu) 

Výstup 

Kritérium kvality a měření výstupu 

A1 Projektové investiční záměry Standardní provedení projektové studie  (architektonické)  

A2 

Vznik sekce Dětské a dorostové adiktologie 

(Sekce Dětské a Dorostové Adiktologie) při 

Společnosti pro návykové nemoci  (SNN) a její 

provázání s dotčenými odbornými společnostmi 

a partnery – pediatrie, dětská psychiatrie atd. 

Zahájení činnosti a setkávání členů – zástupců 

pracovišť. 

Mapování existujících programů a jejich 

představení ve speciálním čísle časopisu 

Adiktologie (4/2018) a monotematicky jej 

věnovat dětské péči. 

 

A) Vznik a rozvoj samostatné sekce a pracovní skupiny při SNN a ve spolupráci s MZ, MPSV 
a MŠMT a dotčenými odbornými společnostmi (jednání, dosažené dohody atd.): 

 
Sekce (Sekce Dětské a Dorostové Adiktologie úspěšně zahájila svoji činnost ihned a nad rámec 
původní úvahy (sdílení pouze dvěma společnostmi) se podařilo dosáhnout konsensu napříč všemi 4 
společnostmi, které tuto sekci sdílejí a považuji za „svoji“ a jde tedy o unikátní a institucionální 
zcela ojedinělý model, kdy jedna odborná sekce je sdílena všemi společnostmi (nemá precedens).  
Sekce se schází pravidelně každé cca 2-3 měsíce (se zápisem): 

 26. 3. 2018 Apolinář Praha 
 11. 6. 2018 Drug-out Ústí nad Labem 
 17. 9. 2018 Sananim Praha 
 29. 11. 2018 CPPT Plzeň 
 14. 1. 2019 Apolinář Praha 
 5. 2. 2019 ADA+ Kladno 
 2. 4. 2019 Drug-out Ústí nad Labem 
 25. 6. 2019 Cesta Řevnice 
 15. 10. 2019 Apolinář Praha 

 
Ihned na počátku projektu se podařilo Sekci strukturovat a vytvořit její řízení – má tříčlenný výbor. 
Dokonce vznikla paralelní vnitřní platforma zaměřená na klinickou intervizi a členové se zde 
scházejí nad rámec schůzí členů. Skvělým počinem bylo prosazení samostatného bloku v rámci 
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pravidelné národní Adiktologické konference (Sekce realizovala již 2krát), kde Sekce má svůj 
program a prezentuje své výsledky. Stejně tak se podařilo prosadit, že od roku 2019 má také svoji 
„Purkyňku“ (Purkyňka je půldenní vzdělávací program realizovaný na Klinice, za který zodpovídá 
SNN a KAD společně) tedy 1krát za rok svůj půl denní program v kontinuálním programu vzdělávání 
SNN.    
 

B) Speciální číslo časopisu Adiktologie s popisem služeb a průzkumem současných 
programů: 

 
Aktivitu se podařilo realizovat i přes počáteční komplikace ve třech krocích: 
(a) do první vlny sčítání služeb a prezentace se zapojila jen část zařízení, zbytek programů se 
nezapojil; po publikaci se ale situace změnila a na základě zájmu vzniklo doplněné číslo, (b) 
časopisu a povedlo se tak nejen prezentovat úspěšné modely, ale díky vyšší aktivitě dokonce 
vzniklo několik hodnotných odborných – původních – sdělení zcela nad rámec původního plánu, (c) 
samotná Sekce poměrně dlouho otálela s katalogizací, ale nakonec se podařilo dosáhnout 
dokončení celé práce a spuštění stránek s novým přehledem dětských služeb – provozuje Sekce.    
  

A3 

Koncepční záměr vzdělávací a tréninkové 

funkce Centra (doškolování lékařů a dalších 

zdravotníků, sociálních pracovníků a speciálních 

pedagogů) – jak z hlediska pregraduální výuky, 

tak z hlediska postgraduálního studia a 

programů celoživotního vzdělávání. 

 

Koncepční záměr výzkumné a rozvojové funkce 

Centra – jde o zcela unikátní spojení programů 

do podoby komplexního zajištění adiktologické 

péče o děti a dorost. 

A)Internetové stránky, průběžné informace v časopise Adiktologie, výstupy na konferencích, 

závěrečná konference, výstupy do masmédií: 

i/ Internetové stránky:  
https://dada.snncls.cz  
http://dada-info.cz 
 
ii/ 2 hotová čísla časopisu Adiktologie 

iii/ prezentace projektu na konferencích: 2x AT (alkoholismus/toxikománie) konference, 

1xPsychiatrický sjezd, 2x Pediatrický sjezd, 2x odborné semináře dětských klinik 

iv/ mediální výstupy průběžně   

http://www.nadacesirius.cz/
https://dada.snncls.cz/
http://dada-info.cz/
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B) Koncepční dokument obsahující detailní popis struktury činnosti a obsahu vzdělávacích a 

tréninkových aktivit. Integruje také zkrácený koncepční dokument vědecko-výzkumné činnosti a 

náplně centra, včetně SWOT analýzy, zpracování výzkumného programu a zasazení do infrastruktur 

(např. BIOCEV, PROGRES), vazby na financování, zahraniční partnery  a zdroje. 

C) Jednodenní sympozium věnované výsledkům projektu 

Cena adiktologie: národní konference věnovaná výsledkům projektu a dětské péči  

 

Dodatečný výstup:  

Překlad metodiky „Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy“, (WHO) – metodika práce popisující 

screening těhotných uživatelek návykových látek  vč. krátké intervence; zcela chybějící nástroj na českém trhu, který je důležitou součástí preventivních aktivit.  

 


