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Úvodní slovo předsedy Sdružení
Vážení kolegové, přátelé a příznivci,
naše Sdružení prošlo během roku 2005 dalším náročným obdobím. Hlavní
pozornost se podařilo udržet na stabilizaci vydávání časopisu Adiktologie,
nicméně právě rok 2005 ukázal, že stabilita je v poměrech dnešního
financování neziskového sektoru značně relativní pojem. Přestože náš hlavní
program, kterým je právě vydávání časopisu, má za sebou na prahu roku 2006
již 5 let existence a máme vytvořenu stabilní čtenářskou i výrobní základnu, je
každý rok originální co se týká financování. Problémy se však podařilo vyřešit a
díky velkému úsilí při udržení všech základních činností se dokonce podařilo
rok zakončit s přebytkovým rozpočtem. Mohu tak hrdě říci, že i přes značně
nejistou a stále se měnící situaci a dotační politiku, se celé naše Sdružení stále
pohybuje v kladných číslech a nezadlužuje se. Samozřejmě že se tak neděje
beze změn ve všech oblastech.
Asi největší změnou, kterou pocítili kolegové zvyklí na naše knižní tituly
z minulých let, je zmrazení vydavatelské činnosti. Poměry na knižním trhu,
spolu s nepříznivou situací v dotační politice mě donutily v roce 2005 pozastavit
naši činnost v této oblasti. Věřím, že pouze dočasně, ale za stávajících
podmínek je prakticky vyloučeno vydávat původní odborné publikace a překlady
v takto malých nákladech a současně toto vydávání udržet bez schodkového
rozpočtu. Osobně je mi tento krok nemilý, ale vedla mě k němu snaha udržet
ostatní oblasti v nezměněné kvalitě a současně ochránit rozpočet organizace
od rozpočtových deficitů – které si na rozdíl od našich vlád bohužel jako každá
normálně fungující organizace nemůžeme dovolit.
Za výrazně pozitivní pro změnu mohu naopak označit naše aktivity v oblasti
organizace vzdělávacích aktivit. Zejména díky spoluorganizaci několika
významných konferencí se podařilo našemu Sdružení nejen zvýšit kvalitu a
profesionalitu našich služeb, ale současně vytvořit nosná partnerství s několika
významnými organizacemi a věřím v dalších letech budeme na tomto základě
moci spolupráci rychle rozvíjet. I díky úspěchům na tomto poli se podařilo naše
Sdružení více propagovat a opět vytvářet lepší zázemí pro naši práci. Také díky
tomu byl v roce 2005 připraven strategický dlouhodobý plán pro činnost naší
organizace v oblasti primární prevence. Na jeho základě pak od začátku roku
2006 budou probíhat přípravné kroky vedoucí ke vzniku regionálního centra
prevence, které bude naše Sdružení provozovat. Tím by mělo dojít
k výraznému zlepšení situace v oblasti vzdělávání a rozvoje profesionálů
v primární prevenci v Tišnově a okolí a k vytvoření zázemí pro realizaci
kvalitních dlouhodobých programů prevence rizikového chování.
V Tišnově 18. března 2006

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
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1. Historie Sdružení SCAN
Sdružení SCAN je nestátní neziskovou organizací typu občanského sdružení.
Sdružení vzniklo na účelem osvětové, vzdělávací, publikační a vědeckovýzkumné 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 členy 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, jsou občanská
sdružení i díky principům občanské společnosti na nichž jsou založeny,
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 kdy po formální stránce existuje
Sdružení SCAN a je vyvíjena činnost.
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2. Informace o činnosti v roce 2005
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.

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 zprostředkovávat 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) pak je prostřednictvím interaktivní části těchto WWW 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 2005 byla dle plánu publikována čtyři řádná čísla
časopisu a jedna příloha obsahující materiály z XI. Celostátní konferenci
Společnosti pro návykové nemoci a 44. konference sekce AT při ČLS JEP.

2.2. Vzdělávací a osvětová činnost
Sdružení se podílelo na organizaci přípravě VII. celostátní konference
„Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku“ konané v lednu 2006
v Olomouci. Role Sdružení SCAN spočívala v přípravě a vydání programu
konference jehož součástí byla také abstrakta (program měl své ISBN) a dále
v přípravě jmenovek a osvědčení pro účastníky konference. Naše Sdružení se
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dále podílelo na organizaci přípravě XI. celostátní konference Společnosti pro
návykové nemoci a 44. konferenci sekce AT při ČLS JEP konané v květnu 2005
v Měříně. Role Sdružení SCAN spočívala v přípravě a vydání programu
konference jehož součástí byla také abstrakta (program měl své ISBN) a dále
v přípravě jmenovek a osvědčení pro účastníky konference. Sdružení se
podílelo na organizaci přípravě II. celostátní konference o primární prevenci
rizikového chování konané v listopadu 2005 v Praze. Role Sdružení SCAN
spočívala v přípravě a vydání programu konference jehož součástí byla také
abstrakta (program měl své ISBN) a dále v přípravě jmenovek a osvědčení pro
účastníky konference.

2.3. Vědecko-výzkumná činnost
Sdružení se v roce 2005 stalo realizátorem nebo spolurealizáorem několika
výzkumných studií. Mnohem dynamičtěji tak začalo naplňovat své poslání právě
v oblasti, která bývá u neziskových organizací v u nás často podceňovaná a
dehonestovaná. Sdružení v roce 2005 získalo zakázku na realizaci výzkumné
studie v Novém Jičíně. Vedoucí studie se stal Mgr. Roman Gabrhelík, který
vypracoval větší část projektového záměru a sestavil malý realizační tým.
Studie je rozdělena na dvě části. První proběhla v roce 2005, druhá v roce
2006. V květnu by pak měla proběhnout slavnostní prezentace výsledků.
Partnerskou organizací se pro tuto studii stalo Centrum Adiktolgoie PK 1. LF U,
stejně jako u všech následujících výzkumný studií. Projektu nesl název
Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům
na území bývalého okresu Nový Jičín. Finanční záštitu nad realizací projektu
převzal Moravskoslezský kraj. Studie je realizována v pěti pověřených obcích:
Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a Odry. Projekt je
složen celkem ze sedmi dílčích substudií, které jako celek poskytnou data
potřebná pro adekvátní zhodnocení všech základních opatření drogové politiky
v regionu.
Další studií by projekt pro o.s. Sananim v oblasti analýzy potřeb klientů
adiktologických služeb z perspektivy jejich úspěšnosti na trhu práce. Studie by
měla skončit v květnu 2006 a naše Sdružení je zde partnerem. Třetí studii je
analýza potřeb adiktologických služeb pro dětí do 15 let na území hl. města
Prahy. Zadavatelem tohoto projektu je Magistrát hl. města Prahy a studie by
v první fázi měla být dokončena v únoru 2006 a ve druhé fázi pak v červnu
2006. U tohoto projektu je pro změnu Sdružení hlavní nositelem a realizátorem
a Centrum adiktologie je partnerem.

2.4. Příprava projektu regionálního centra prevence
V průběhu druhé poloviny roku 2005 začala probíhat v regionu diskuse nad
možností realizovat projekt regionálního centra prevence. Vzhledem k historii
bylo logické, že naše Sdružení je vhodným kandidátem na realizaci takovéhoto
6

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Výroční zpráva Sdružení SCAN za rok 2005
projektu. V regionu nepůsobí srovnatelná organizace a naše Sdružení mj. již
v roce 2002 organizovalo zdělávání pro školní metodiky prevence z Tišnova a
okolí. Rok 2005 se tak stal rokem diskuse nad koncepcí takovéhoto centra,
možnostmi a zájmem o jeho činnost a především vyjasňování si očekávání a
cílů spojených s jeho realizací. Ing. Šťastný, který projevil zájem o spolupráci
v této oblasti pak mezi zářím a prosincem připravuje první verzi projektového
záměru a začíná vyjednávat se zástupci města, Policie ČR a Kraje o možné
podpoře projektu a podobě vzájemné spolupráce na něm.
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3. Donátoři, dárci a partneři Sdružení
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2005 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
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Město Tišnov
Psychologický ústav Akademie věd ČR
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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 neuropsychofamakologická společnost
o.s. Sananim
Nakladatelství Albert Boskovice.
Firmě Ing. Jiří Jakubec
(účetnictví a daňové poradenství)
Firmě Ycnega Technologies
(servis PC)
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4. Přehled výnosů a nákladů Sdružení
a) Přehled výnosů v roce 2005 (celkem):

1 623 988,-

Z toho:
RVKPP Úřadu vlády ČR (projekt Adiktologie):
RVKPP Úřadu vlády ČR (projekt Sborník QA 2005):
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
Magistrát hl. města Prahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihomoravského kraje

337 000,43 000,121 000,48 000,80 000,100 000,-

Vlastní výnosy:

894 988,-

b) Přehled výnosů v roce 2005 dle typu příjmů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)
Vlastní výnosy:

581 000,148 000,894 988,-

Výnosy celkem:
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek:

1 623 988,1 340 008,283 980,-
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Celkový přehled nákladů v roce 2005
Druh finančních prostředků

1. investiční (kapitálové)
celkem:
2. neinvestiční
(běžné) celkem:

Celkové výdaje
Sdružení SCAN

0,1 340 008,-

z toho :
a) věcné celkem:
z toho:
1. materiálové:
včetně DHIM*
2. energie:

1 123 609,-

23 502,0,-

3. služby:
1 038 200,4. cestovní
náklady:
5. oprava,
údržba:
6. Jiné
náklady:
b) mzdové celkem:
z toho:
1. mzdy:

49 402,119,12 386,216 399,-

(plat. zaměstnanců)

62 560,-

2. ostatní
osobní
náklady:
3. odvody:

131 578,-

(zdrav. a soc. poj.)

22 261,-

CELKEM:
1 340 008,-
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VÝROČNÍ ZPRVÁVA 2005
Sdružení SCAN Tišnov

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
V roce 2006 vydalo jako svoji účelovou publikaci
Sdružení SCAN
Hanákova 710, 666 03 Tišnov
Náklad 50 kusů
Počet stran 11
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