
 

Používáte nebo uvažujete o užívání aplikace UniData? Bloudíte v bludišti výkaznictví? 

Chcete vědět, jaké jsou plány s aplikací do budoucna?  

Pokud ano, pak je následující seminář určen právě Vám. 

POZVÁNKA 

SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA PRÁCI S APLIKACÍ UNIDATA 

2. 6. 2016 

Seminář je koncipovaný jako dvoustupňový. V první části bude vysvětleno základní ovládání 

aplikace, tato část je určena zařízením a pracovníkům, kteří s aplikací mají malé či žádné 

zkušenosti. Druhá část bude věnována tipům a trikům v práci s aplikací. Bude možné přímo 

na místě pokládat otázky z praxe jednotlivých zařízení. Předpokládáme vaše aktivní zapojení 

formou příkladů/otázek z praxe (Jak dostat správné sestavy? Jak zajistit rychlé fungování 

aplikace? atd.). Náměty a dotazy pro tuto část lze také zaslat v předstihu emailem na adresy 

uvedené níže. V třetí části budou představeny úpravy aplikace pro přenos dat do Národního 

registru léčených uživatelů drog.  

Místo setkání: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, budova Ministerstva dopravy 

ČR, místnost č. 80, http://1url.cz/jtrVi 

Program: 

09.45 - 10.00 Prezence  

10.00 – 10.05 Uvítání, organizace dne (Janíková) 

10.05 - 11.30 Základy práce s aplikací UNIDATA  (Šalomoun) 

11.30 - 11.45 Přestávka 

11.45 – 12.00 Seznam a definice výkonů v drogových službách - Informace 

o aktualizaci dokumentu (Sekce HR A.N.O.) 

12.00 – 13.30 Pokročilí uživatelé: Tipy a triky, otázky a odpovědi (Šalomoun) 

13.30 - 13.45 Přestávka 

13.45 – 14.45 UNIDATA a NRLUD. Postup práce. (Šalomoun) 

14.45 - 15.00 Diskuse, zhodnocení a zakončení semináře  
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Prosíme, zaregistrujte se na seminář do 20. 5. 2016 na tomto odkazu: 

http://doodle.com/poll/dsgr7hqvf6ne3422 

Seminář je pro všechny účastníky zdarma. Bude připraveno malé občerstvení. 

Pro vstup do budovy si prosím na recepci po předložení OP nebo pasu vyzvedněte návštěvní 

kartu. Vstup do budovy je umožněn pouze s osobním doprovodem zaměstnance NMS, proto 

prosím vyčkejte, budeme vás doprovázet po skupinkách. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Barbara Janíková  

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Odbor protidrogové politiky 

 

Úřad vlády České republiky  

118 01 Praha 1 

 

Kancelář: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

TEL: 224 003 873 

e-mail: janikova.barbara@vlada.cz  

 

www.drogy-info.cz 
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