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Úvodní slovo předsedkyně Sdružení SCAN 
 
 
Vážení kolegové, přátelé a příznivci Sdružení SCAN,  
 

 

ráda bych Vás touto formou seznámila s organizací a činností Sdružení SCAN v roce 
2011.  
 
I tento rok byl v našem Sdružení SCAN poznamenán několika organizačními 
změnami. Ke dni 1. 1. 2011 došlo k rezignaci Sdružení SCAN na členství ve sdružení 
Proadis z důvodu nenaplnění očekávání ve vztahu k výsledkům činnosti tohoto 
sdružení a k jejich konkrétním dopadům na činnost Sdružení SCAN.  
 
Co se týče personálních změn, zmínila bych rezignaci Mgr. Lenky Šťastné, Ph.D. na 
členství ve Sdružení SCAN, která byla přijata na Valné hromadě dne 29. 8. 2011. 
Volné místo v revizní komisi bylo doplněno Mgr. Romanem Gabrhelíkem, Ph.D. 
 
Již koncem roku 2010 se přestěhovalo Sdružení SCAN do prostor nové kanceláře na 
Komenského náměstí 123 v centru města Tišnova, kterou od roku 2011 využívá 
zejména pro činnost Poradny SCAN v rámci projektu Regionálního centra prevence. 
Poskytuje současně místo pro práci s jednotlivci, ale i celou rodinou v rámci 
indikované primární prevence. 
 
Jedna z nejvýznamnějších aktivit se uskutečnila na přelomu října a listopadu 2011, 
kdy naše Sdružení SCAN reagovalo na výzvu na podávání nabídek 1. LF UK Praha 
týkající se projektu Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce 
mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v 
adiktologii. Zakázka byla definována jako Kompletní organizační zajištění konferencí, 
kulatých stolů, osobních jednání, workshopů, přednášek, kurzů a školení. Naše 
nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
 
1.LF UK Praha a Sdružením SCAN uzavřely smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2014. 
V pozici zhotovitele realizovalo naše Sdružení již na sklonku roku 2011 první 
nasmlouvané akce, a to konferenci Nové drogy a Kulatý stůl s bezpečnostními sbory 
ČR.  
 
Vedle kontinuálních projektů jako je časopis Adiktologie nebo Regionální centrum 
prevence nedošlo, se tak dalším hlavním zdrojem příjmů do rozpočtu Sdružení 
SCAN zařadila právě realizace konferencí a dalších vzdělávacích akcí, neboť 
nepříznivá situace z hlediska dotací častěji nutí vedoucí jednotlivých projektů 
zvažovat další nabízející se zdroje finanční podpory aktivit.  
 
Ráda bych tedy na tomto místě poděkovala zejména těm donátorům, dárcům a 
partnerům, kteří se navzdory značně nepříznivé rozpočtové situaci snaží udržet 
podporu kvalitním programům našeho Sdružení.  
 

  

V Tišnově 31. ledna 2012           Mgr. Kateřina Smutná 
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1. Historie Sdružení SCAN   
 

Sdružení SCAN je nestátní neziskovou organizací typu občanského sdružení. 
Sdružení vzniklo za účelem osvětové, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné 
činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch (dle 
Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10). Sdružení SCAN vyvíjí osvětovou, 
poradenskou, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti péče o 
občany, kteří jsou zdravotně, duševně či sociálně postiženi v důsledku duševní 
poruchy či poruchy chování. Cílem je zlepšit a zkvalitnit informovanost a znalosti 
pracovníků profesí působících v této oblasti, jako například psychologové, lékaři, 
speciální pedagogové, pedagogové a sociální pracovníci. Kromě toho je cílem 
adekvátně a vhodným způsobem zlepšovat informovanost pacientů a širší 
veřejnosti. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických 
stranách, církvích a jiných občanských sdruženích a iniciativách. Spolupracuje však s 
nimi při uskutečňování společných záměrů a při prosazování společných zájmů a 
cílů. 
 
První myšlenka založit občanské sdružení se zaměřením na oblast duševního zdraví 
vznikla v průběhu roku 2000. Největším impulsem k založení sdružení bylo 
rozhodnutí vydávat odborný časopis věnovaný problematice závislostí s názvem 
ADIKTOLOGIE. Časopis, stejně jako kterákoli připravovaná kniha, potřebovali nějaké 
zastřešení a ekonomické zázemí. Jako nejvýhodnější se pro tuto činnost ukázalo být 
občanské sdružení. Důvodů k tomu bylo mnoho. Pravděpodobně nejvýznamnější z 
nich je, že nikdo z členů sdružení nevstupoval do činnosti se záměrem vydělávat 
"velké peníze", ale především s chutí dělat zajímavou a potřebnou práci, která v této 
oblasti chybí nebo o její současné kvalitě a podobě mají členové sdružení jinou 
představu. Nezanedbatelným faktem je také to, že organizace podobného typu musí 
být založeny na důvěryhodnosti a serióznosti. Díky velmi snadnému systému 
kontroly hospodaření a povinnosti zveřejnit výroční zprávy, je občanské sdružení, i 
díky principům občanské společnosti, na nichž je založeno, mnohem 
důvěryhodnějším partnerem pro státní organizace i jiné firmy nežli privátní subjekt.  
 
Během podzimu 2000 byly připraveny stanovy a základní koncepce činnosti. Stanovy 
byly zaregistrovány 15. ledna 2001, od tohoto data po formální stránce existuje 
Sdružení SCAN a vyvíjí svoji činnost. 
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2. Informace o činnosti v roce 2011 
 
Sdružení SCAN se zabývá nakladatelskou a vydavatelskou činností, organizací 
vzdělávacích aktivit a realizací programů v souladu se svými stanovami. Sdružení 
SCAN je i nadále vydavatelem odborného časopisu ADIKTOLOGIE 
(www.adiktologie.cz) věnovaného problematice prevence, léčby a výzkumu 
závislostí. Časopis je vydáván od roku 2001 a je jediným odborným časopisem v této 
oblasti v České republice. Podrobné informace o časopise včetně možnosti 
předplatného lze získat na našich stránkách ADIKTOLOGIE. Kromě vydávání knih a 
časopisu se Sdružení SCAN věnuje vzdělávání a propagaci. Vydává různé 
neperiodické tiskoviny týkající se prevence i informací o možnostech léčby. Do této 
oblasti patří také organizování odborných seminářů a konferencí. Aktuální nabídka 
obsahující základní informace o jednotlivých akcích je k dispozici na našich 
webových stránkách www.scan-os.cz .  
 
 

2.1. Časopis ADIKTOLOGIE  
 
Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast 
prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu 
interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, 
psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, 
kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes 
není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum. Cílem časopisu je 
zprostředkovat trvalou komunikaci mezi odborníky pracujícími v této oblasti a 
představovat důstojnou platformu této komunikace a být zdrojem moderních 
poznatků teorie i praxe. V návaznosti na tištěnou část (časopis samotný) je pak 
prostřednictvím interaktivní části internetových stránek zajištěn širší komunikační 
prostor. Časopis ADIKTOLOGIE odráží moderní trend postupného formování 
samostatného oboru ADIKTOLOGIE, jako jasně ohraničeného nového vědního 
oboru. Potřeba vytvořit vědní obor, který dokáže překročit nedostačující oborové 
pojetí a integrovat v sobě poznatky různých teoretických perspektiv je stále 
významnějším činitelem formujícím obor prevence, léčby a výzkumu závislostí. Tedy 
závislostí na všech typech legálních či nelegálních drog a závislostních poruch 
chování (závislost na hracích automatech apod.). V roce 2011 časopis participoval 
na všech hlavních velkých akcích: jako je AT konference, PPRCH, Cena adiktologie 
a další.  
   
V roce 2011 vyšlo první číslo čtvrtletníku Adiktologie až v měsíci květnu. Bylo to 
způsobeno skutečností, že časopisu byly na počátku roku 2011 podstatně sníženy 
dotace od různých poskytovatelů. Objem dotací byl dorovnán až na samém konci 
roku, takže nakonec byla vydána všechna čtyři čísla a supplementum. Ročník 2011 
měl průměrně 720 výtisků na číslo (včetně supplementa). Čtyři řádná čísla časopisu 
měla 264 tiskových stran, supplementum 76 tiskových stran. Tradiční rozesílání 
propagačních výtisků časopisu bylo v roce 2011 nahrazeno bezplatným vystavením 
fulltextu čísla na stránkách Národní lékařské knihovny v Praze (databáze Medvik), 
s řízeným půlročním zpožděním oproti vydání papírového výtisku. Na tradičních 
akcích, jako je AT konference aj., se však za účelem zvětšení počtu oslovených 
potenciálních čtenářů starší čísla časopisu stále distribuují. 
 

http://www.adiktologie.cz/
http://www.scan-os.cz/
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2.2. Vzdělávací a osvětová činnost 
 
Sdružení SCAN již v roce 2010 získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o absolvování 
kurzu Metodika prevence návykových látek Unplugged. Platnost akreditace je 
stanovena do 27.12.2013.  
 
Akreditace Sdružení SCAN týkající se metodiky Unplugged je dalším přirozeným 
krokem spolupráce s odborným partnerem, kterým je Centrum adiktologie, s cílem 
pokračovat v diseminaci metodiky Unplugged na území ČR. Tato metodika vznikla 
s cílem formulovat ucelenou koncepci rozvoje a propagace nástroje primární 
prevence rizikového chování v rámci školní docházky v České republice. Koncepce 
registruje síť certifikovaných trenérů a stanovuje podmínky získání osvědčení. 
Odborný obsah metodiky Unplugged garantují master trenéři.  
 
V roce 2011 byla realizována revize písemných materiálů metodiky Unplugged, která 
se zaměřila na odbornou stránku, především na přesnost a aktuálnost terminologie 
vzhledem k použití v rámci ČR, a na jazykovou korekturu. Na textové revizi se 
podílela Mgr. Helena Fialová (Magdaléna o.p.s.), PhDr. Lenka Skácelová (PPP 
Brno), Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. (Centrum adiktologie, 1.LF UK Praha), a Mgr. 
Kateřina Smutná.  
 
Sdružení SCAN se v průběhu roku 2011 podílelo na realizaci mezinárodního projektu 
„Vývoj multidimenzionální diagnostické pomůcky k odhadování rizika nebezpečí a 
zanedbávání u dětí a mládeže”. Spolupracujícími organizacemi bylo sdružení 
ANANAS z Rakouska, Pedagogicko - psychologická poradna Brno a spolkové země 
Dolního Rakouska, Tyrolska a Štýrska, za podpory Evropské unie. V květnu 2011 
proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně závěrečné 
sympózium za účasti vedoucího projektu Mag. Wolfganga Schirmbranda, a 
významných hostů z ČR a Rakouska.  
 

Významnou akcí, na které se každoročně partnersky Sdružení SCAN podílí, je 
celostátní konference Primární prevence rizikového chování, letošní 8. ročník 
s podtitulem „Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb 
dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých 
školách?“. Akce proběhla ve dnech 7. - 8. 11. 2011.  
 
 

2.3. Vědecko-výzkumná činnost 
 
Sdružení SCAN se podílelo na tvorbě Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie, 
kterou vede Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a SNN ČLS JEP. V roce 2011 byly 
zahájeny práce na poslední fázi tvorby tohoto materiálu, který by začátkem roku 
2012 měl být přeložen do interního připomínkového kola členů SNN ČLS JEP.  
 
Z výzkumných a evaluačních aktivit se činnost Sdružení v roce 2011 omezila na 
přípravu projektu "Revize a rekonceptualizace programů Harm Reduction a Risk 
Reduction pro uživatele návykových látek a návrh implementačního plánu změn v 
těchto službách v ČR" realizovaného za podpory firmy MSD a ve spolupráci s 
Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Cílem projektu je provést revizi 
současného nastavení systému programů Harm Reduction a Risk Reduction  
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v České republice z hlediska poměru zdravotních a sociálních intervencí a porovnat 
tuto praxi s doporučenými postupy pro oblast adiktologických služeb. Dále uskutečnit 
hloubkovou analýzu příčin současného stavu, kdy došlo k ohrožení zdravotní 
komponenty těchto programů a její nedostatečné implementaci do systému 
zdravotních služeb. Tato analýza bude zahrnovat jak rozbor příčin z hlediska 
legislativního ukotvení těchto služeb, jejich systému financování, kontroly kvality a 
především pak příčin odchýlení od doporučených postupů v důsledku nezvládnutí 
integrace těchto služeb do zdravotnictví. V roce 2011 byla realizována první část 
celého projektu spočívající v analýze systému této oblasti AD služeb a jejich 
financování a analýza zdravotních výkonů v jejich rámci. V roce 2012 pak bude 
provedena analýza připravenosti, personální audit a implementační plán pro celý 
segment adiktologických služeb.   
  

 

2.4. Regionální centrum prevence 
 
Rok 2011 byl pátým rokem realizace Regionálního centra prevence na tišnovsku. 
Pátý rok jeho existence se ukázal být rokem stabilizace finančního zakotvení projektu 
ve smyslu spektra dotací podle zdrojů. Na centrální státní úrovni byl projekt dotačně 
podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a také, po roční přestávce, 
Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Na krajské úrovni projekt obdržel 
finanční prostředky od Jihomoravského kraje, které dlouhodobě představují jednu 
z mála finančních jistot projektu. Na lokální úrovni byly projektu přiděleny prostředky, 
byť snížené, městem Tišnov, kde probíhá vlastní realizace projektu, ať už v rámci 
školní docházky nebo mimo ni. Současně je nutné podotknout, že i projektu RCP se 
citelně dotklo snížení výše přidělených dotací, kdy spektrum donátorů se jeví být jako 
dostatečné, přesto celkový reálný rozpočet projektu nedovolil ani v roce 2011 
realizovat plánovaný vývoj projektu a jeho konkrétní kroky.  
 
V těchto finančně napjatých podmínkách se projekt přesto podařilo udržet ve dvou 
základních liniích, a sice jde o linii PPRCH v rámci školní docházky a linii PPRCH 
mimo školní docházku. V roce 2011 se do projektu prostřednictvím programu 
Unplugged zapojilo celkem 9 škol v regionu tišnovska. Spolupráce se školními 
metodiky prevence je stabilně na velmi dobré úrovni a z jejich zpětných vazeb je 
znát, že program Unplugged hodnotí pro dvanáctileté děti jako velmi přínosný a 
smysluplný. V rámci mimoškolní linie pokračovala v roce 2011 činnost tzv. Poradny 
SCAN zajišťující psychologické poradenství v případech indikované primární 
prevence rizikového chování.  
 
Personální zabezpečení projektu, které od jeho počátku reprezentoval vedoucí 
projektu ing. Vladimír Šťastný, prošlo v roce 2011 změnou na této pozici. Po jeho 
výpovědi z pracovního poměru a po vypršení dvouměsíční lhůty, byla na pozici 
vedoucího projektu přijata manažersky zkušená PhDr. Martina Bílá, a to s trváním 
pracovního poměru u Sdružení SCAN v období 1.8. - 31.12.2011.     
  
V průběhu roku 2011 byla za projekt RCP podána předběžná žádost o certifikaci 
jednak programu primární prevence rizikového chování v rámci školní docházky, 
jednak i včasné intervence, kterou reprezentuje činnost Poradny SCAN. Žádost byla 
adresována Mgr. Vladimíru Sklenářovi z odboru 27 Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy.   
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2.5. Projekt Statečná srdce 
  

V roce 2011 byla spuštěna realizace projektu Statečná srdce, který představuje 
rozšíření oblastí našeho zájmu v rámci primární prevence rizikového chování. Na 
rozdíl od běžné populace dětí a mládeže, na kterou je zaměřen projekt Regionálního 
centra prevence, projekt Statečná srdce se orientuje na skupinu dětí a mládeže 
ohrožené sociální exkluzí. V uplynulých dvou letech navázali pracovníci Sdružení 
SCAN kontakt a spolupráci se dvěma dětskými domovy na tišnovsku. Jedná se o 
dětské domovy v Tišnově a Předklášteří u Tišnova. Z této spolupráce, týkající se 
zabezpečení základní psychologické záchytné péče o děti z těchto domovů, 
vyplynula snaha dát našim službám podobu uceleného projektu a projekt finančně 
zakotvit. Pro dotační rok 2011 byly využity prostředky Ministerstva práce a sociálních 
věcí pro nestátní neziskové organizace, příslušející k dotační oblasti Rodina a 
ochrana práv dětí. Program Statečná srdce je souborem metod a technik sloužících 
k tomu, aby před svým odchodem z dětského domova měli děti ve věku 16-19 let 
možnost osvojit si potřebné sociální a praktické dovednosti. Pro realizaci programu 
byla do pracovně právní poměru přijata lektorská dvojice mladých psychologů, Mgr. 
Kateřina Zaplatilová a Mgr. Pavol Hašan. Vedoucí projektu se stala Mgr. Kateřina 
Smutná. Kromě dvou zmíněných dětských domovů byla navázána spolupráce se ZŠ 
a DD Račice u Vyškova. Po dobu realizace programu (jaro – prosinec) programem 
prošlo celkem přibližně 30 dětí ze všech tří dětských domovů. Navzdory snaze o 
zajištění dostatečného kofinancování projektu bylo kofinancování zajištěno pouze 
částečně z grantu Nadace Terezy Maxové dětem. Z prvního roku realizace projektu 
byly vyvozeny závěry a předpoklady jeho dalšího pokračování v následujících letech. 
Podmínkou je jednoznačně získání podpory ze strany dalších donátorů, kteří se na 
kofinancování budou spolupodílet. V tomto duchu se v srpnu 2011 jako výsledek 
jednání na odboru 27 podařilo získat příslib dotační podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na rok 2012.  
 
Na konci roku 2011 byl projekt Statečná srdce formulován jako ucelený program pro 
Manuál příkladů dobré praxe, který se týká programů primární prevence rizikového 
chování a který k vydání připravuje Centrum adiktologie, 1. LF UK Praha.  
 
V průběhu roku 2011 byla za projekt Statečná srdce podána předběžná žádost o 
certifikaci programu specifické primární prevence rizikového chování mimo rámec 
školní docházky. Žádost byla adresována Mgr. Vladimíru Sklenářovi z odboru 27 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   
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Donátoři, dárci a partneři Sdružení 

 
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2011 a věříme,  

že s naší prací byli spokojeni a že ve vzájemné spolupráci setrváme  
i v dalších letech naší činnosti. 

 

 

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Úřadu vlády ČR 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 

Magistrát hlavního města Prahy  
 

Město Tišnov 
 

Nadace Terezy Maxové dětem 
 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Merck Sharp & Dohme s.r.o. 
Pražská plynárenská, a.s. 

  

LABOSERV s.r.o. 
 
 

a dále děkujeme našim partnerům za spolupráci a podporu: 
 

 

Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 

Společnost pro návykové nemoci 
České lékařské společnosti JEP 

 
Česká asociace adiktologů  

 
Katedra sociálnej práce Pedagogická fakulta  

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 
 

Nakladatelství Albert Boskovice. 
 

Firmě Ing. Jiří Jakubec 
(účetnictví a daňové poradenství) 
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Přehled výnosů a nákladů Sdružení SCAN 
 

a) Přehled výnosů v roce 2011 (celkem):        3 031 309,40  

   
Z toho:   
   
RVKPP Úřadu vlády ČR:  380 000,- 
Hlavní město Praha  50 000,- 
Ministerstvo práce a sociálních věcí   262 500,- 
Město Tišnov  25 000,- 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   537 000,- 
Krajský úřad Jihomoravského kraje  197 000,- 
Nadace Terezy Maxové 
 

 30 000,- 

Vlastní výnosy:  1 549 809,40 
   
 

 
  

b) Přehled výnosů v roce 2011 dle typu výnosů: 
 

Státní dotace (centrální zdroje) celkem:   1 179 500,- 
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)   302 000,- 
   
Vlastní výnosy:     1 549 809,40 
    
   

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2011: 
 

   

Výnosy celkem:  3 031 309,40 
Náklady celkem:    2 828 142,14 
   
Hospodářský výsledek:              203 167,26 
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Celkový přehled nákladů v roce 2011 
(dle typu nákladů) 

 

 

Druh finančních prostředků Celkové náklady 
Sdružení SCAN 

 

1. investiční náklady 
celkem: 

 
0,-   

2. neinvestiční náklady 
    celkem: 

2 828 142,14  
 

z toho: 
 a) věcné celkem:       
                 z toho: 

 
1,554,061,14 

      1. 
materiálové: 
včetně DHIM* 

197 874,33 
 

 2. energie:              7 532,69 
 

 3. služby: 1 270 398,32 
 

 4. cestovní 
náklady: 

57 738,- 

 5. oprava, 
údržba: 

0,- 

 6. Jiné 
náklady: 

20 517,8 

b) mzdové  celkem: 
                   z toho: 

1 274 081,- 

 1. mzdy: 
(plat. 
zaměstnanců) 

498 363,- 

 2. ostatní 
osobní 
náklady: 

602 885,- 

         3. odvody: 
(zdrav. a soc. 
poj.) 

172 833,- 

CELKEM: 
 

2 828 142,14,- 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
Sdružení SCAN Tišnov   

 
Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.  

V roce 2012 vydalo jako svoji účelovou publikaci 
Sdružení SCAN 

Hanákova 710, 666 03 Tišnov  
 

Náklad 50 kusů 
 

Počet stran 12 
 

 
 
 


