
 
 

V Praze 27.2.2023 

Vážená paní, Vážený pane, 

rádi bychom Vás pozvali na odborný seminář pořádaným Progresivním analytickým centrem 

o.p.s. na téma „Duševní zdraví a závislosti: rizika a dopady“.  

Úvodem bude představena nová studie Progresivního analytického centra o.p.s. „EU Cancer 

Strategy: Harm Reduction of the Licit Drugs with a Focus on Socially Vulnerable Groups“, 

která je příspěvkem do probíhající evropské diskuze o zdraví Evropanů, včetně duševního 

zdraví.  

V panelové diskuzi vystoupí Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, MUDr. Petr Popov, MHA, 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Seminář bude zaměřen na vzájemnou vazbu mezi duševním 

zdravím a závislostmi. Výstupy z diskuze přispějí k formulování ucelené agendy v této oblasti. 

Jedním z hlavní akcentů diskuze bude zejména situace sociálně zranitelných skupin obyvatel 

v oblasti duševního zdraví. Velmi rádi bychom ocenili Váš vstup do této aktuální veřejné 

debaty. 

Seminář proběhne ve dne 13. 3. 2023 od 17:00 na Skautském institutu na adrese Staroměstské 

náměstí 4/1, 110 00 Praha, v místnosti s názvem „Minuta“.   

Budeme velice rádi, pokud se zúčastníte naší diskuze. Zároveň bychom Vás rádi požádali o 

potvrzení Vaší účasti do 8.3. na adresu lukas@progresivnicentrum.eu, kde můžete také získat 

více informací.  

 

Se srdečným pozdravem 

 

 

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. 

ředitel 
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Program semináře: 

Duševní zdraví a závislosti: rizika a 

dopady 

 

Místo konání:  

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s. Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, místnost 

„Minuta“ 

 

Čas:  

17:00-18:30 

Moderuje:  

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ředitel Progresivního analytického centra o.p.s. 

Program: 

17:00-17:10   Úvodní slovo 

17:10-17:30  Prezentace na téma „EU Cancer Strategy: Harm Reduction of the 

Licit Drugs with a Focus on Socially Vulnerable Groups“ 

17:30-18:00 Panelová debata s hosty na téma „Duševní zdraví a závislosti“ 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro 

lidská práva,  

MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie 1. 

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze, 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., ředitel výzkumu a 

vzdělávání Podané ruce o.p.s. 

18:00-18:30   Veřejná diskuze s následným volným časem na kávu 


