
 

 
Tisková zpráva ze dne 5. 6. 2007 
 
Obnovení procesu certifikací programů protidrogové politiky 
 
V těchto dnech byl obnoven  po více než roce a půl proces certifikace programů protidrogové politiky na základě 
smlouvy na činnost Certifikační agentury uzavřené mezi Úřadem vlády ČR zastoupeným Janem Novákem a 
Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. zastoupeným PhDr. Miroslavou Kopicovou. Činnost Certifikační 
agentury bude zajišťovat Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS) při Národním 
vzdělávacím fondu, o.p.s (NVF).   
 
Posláním Certifikační agentury je komplexně zabezpečovat organizaci místních šetření a vzdělávacích aktivit 
směřujících ke zkvalitňování celého procesu certifikací odborné způsobilosti drogových služeb sekundární a 
terciární prevence. 
 
 
Jaký je význam certifikací drogových služeb v praxi? 
Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným 
kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, 
jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro 
poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu. 
 
V rámci systému certifikací může být certifikováno 9 typů programů sekundární a terciární prevence: terénní 
program, kontaktní a poradenské služby, detoxifikace, ambulantní léčba, stacionární programy, krátkodobá a 
střednědobá ústavní léčba, rezidenční péče v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy a 
substituční léčba.  
 
CEKAS – NVF zajišťoval činnosti Certifikační agentury od května 2005 do  října 2006, kdy byl systém 
certifikací pozastaven z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na tuto činnost. Během této doby 
proběhlo 171 jednodenních místních šetření.  
 
Už dnes mohou poskytovatelé služeb podávat žádosti o certifikaci. Do konce roku 2007 se předpokládá 
provedení cca 20 - 30 místních šetření. 
 
Aktuální informace k certifikacím odborné způsobilosti drogových služeb včetně závazných dokumentů a 
formulářů jsou  zveřejněny  na webových stránkách www.cekas.cz , případně na www.vlada.cz. 
 
 
Kontakt pro média:  CEKAS – NVF: Eva Bedrníčková, Opletalova 25, 110 00  Praha 1; 
Tel. 224 500 538, GSM +420 602 211 891, e-mail: bedrnickova@nvf.cz    
www.nvf.cz, www.cekas.cz  
 

http://www.cekas.cz/
http://www.vlada.cz/
mailto:bedrnickova@nvf.cz
http://www.nvf.cz/
http://www.cekas.cz/

