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Úvodní slovo předsedy Sdružení
Vážení kolegové, přátelé a příznivci,
rok 2009 byl v našem Sdružení rokem rozvoje aktivit celoživotního vzdělávání.
Zde jsme se pokusili připravit několik projektů tak, aby jednak byla ověřena
kapacita našich současných možností a jednak jsme s dostatečným předstihem
reagovali na měnící se podmínky v této oblasti. Naopak v jiných projektech
jsme v roce 2009 kladli důraz na jejich stabilizaci a propojení.
SCAN buduje a rozvíjí své aktivity postupně. Nenachází se současně vždy
v příznivých podmínkách. Celoživotní vzdělávání donedávna patřilo spíše mezi
dobrovolné aktivity, které brala vážně pouze část odborné veřejnosti.
S rozvojem nových oborů a standardizací těch stávajících však postupně
dochází ke změnám. Pro část oborů se celoživotní vzdělávání stává povinnou
součástí a dochází k utváření minimálních požadavků na průběžné vzdělávání.
Spektrum programů, které do této oblasti spadají, je přitom velmi široké. SCAN
jako poskytovatel vzdělávání se musí tomuto procesu přizpůsobit a reagovat na
něj svoji nabídkou. První oblast do které jsme se pustili v rámci restrukturalizace
Sdružení byly konference. Ty tradičně tvoří významnou oblast vzdělávacích
aktivit a po několika letech realizace různých menších akcí, jsme se rozhodli
ověřit možnosti Sdružení v obasti mezinárodních konferencí. Po úspěšném
zvládnutí partnerské role na mezinárodním kongresu „Metamfetamin: poznatky,
strategie a odpovědi” konanému v září 2008 v Praze, jsme si vyzkoušeli roli
hlavního organizátora velké konference sami. K této příležitosti jsme využili
tradiční konferenci Primární prevence rizikového chování. V roce 2009 tak tato
konference proběhla za účasti předních odborníků z různých zemí EU a domácí
odborné veřejnosti byly představeny preventivní programy a tréningové aktivity
pro pedagogy z Itálie, Švédska, Belgie, Velké Británie, Německa a dalších.
V podobném duchu jsme v roce 2009 ověřili také stávající možnosti v oblasti
realizace různých kratších kurzů pro různé zdravotnické profese.
Z hlediska realizace velkých stávajícíh projektů jako je časopis Adiktologie nebo
Regionální centrum prevence nedošlo k žádným výrazným změnám. Pro oba
tyto projekty je hlavním úkolem vedení Sdružení zajistit větší stabilitu příjmů,
neboť oba tyto projekty příjmově kolísají a díky systému dotací je není možné
dlouhodobě stabilizovat. Přestože se jedná o dvě rozsáhlé oblasti činnosti
našeho Sdružení, nejsme v současných podmínkách schopni zajistit pevnější
ukotvení obou služeb ačkoli v prvním případě jde o projet s celostátní
působností a ve druhém pak o vzorový program pro další regiony. O to více
musím poděkovat všem našim donorům, partnerům a spolupracujícím
subjektům za jejich pomoc a zájem a těším se na další spolupráci v roce 2010.
V Tišnově 24. ledna 2010

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
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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 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 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 2009
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 a další publikační činnost
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 2009 byla dle edičního plánu publikována čtyři řádná
čísla časopisu a jedna příloha obsahující materiály z XVI. Celostátní konference
Společnosti pro návykové nemoci a 48. konference sekce AT při ČLS JEP.
Ve vydavatelské činnosti se naše Sdružení ujalo přípravy vydání dvou
významných publikací, které obě vyjdou v roce 2010. V prvním případě se
jedná o publikaci Prevence předávkování návykovými látkami, která je ojedinělá
svého druhu u nás a bude sloužit jako pro terénní pracovníky a profesionály
v dalších službách, tak také mezi samotnými uživateli. Druhou publikací je
rozsáhlá učebnice prevence ve školství. Obě knihy připravujeme v úzké vazbě
s Centrem adiktologie PK 1. LF UK v Praze.
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2.2. Vzdělávací a osvětová činnost
Sdružení se v roce 2009 podílelo na organizaci a přípravě X. celostátní
konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku“ konané v lednu
2009 v Brně. Stejně tak se naše Sdružení nadále podílelo na organizaci a
přípravě XVI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 48.
konferenci sekce AT při ČLS JEP konané v květnu 2009 v Měříně. Role
Sdružení SCAN spočívala v přípravě a vydání programu konference jehož
součástí byla také abstrakta atd. Sdružení dále spoluorganizovalo VI. celostátní
konference o primární prevenci rizikového chování konanou v listopadu 2009 na
Magistrátu hlavního města Prahy. 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.
Tato konferene pak dostala v roce 2009 rozměr mezinárodní akce, na které
vystoupilo několik předních odborníků z Itálie, Belgie, Velké Británie, Německa,
Švédska a dalších zemí.
Dalšími významnými vzdělávacími akcemi zajištěnými ve spolupráci s Centrem
adiktologie PK 1. LF UK patřily Cena adiktologie 2009 (realizovaná v listopadu
2009) a kurz pro metodiky prevence, který navázal na úspěšné aktivity v této
oblasti z předchozích let a zejména pak na Phare Twinning project 2000, na
které naše Sdružení participovalo. Zajímavou a bezesporu perspektivní akcí
pak byl také kurz pro drogové koordinátory, který odborně vedl PhDr. Jiří Broža.

2.3. Vědecko-výzkumná činnost
Sdružení se v roce 2009 stalo realizátorem nebo spolu-realizátorem několika
výzkumných studií. Na začátku roku 2009 proběhlo dokončení a předání studie
pro Fórum PSR, zaměřenou na evaluaci preventivní kampaně na užívání
návykových látek mezi mladými lidmi. Nadále pak pokračovala studie analýzy
dopadů drogové legislativy na Slovensku, kde je Sdružení partnrem Open
Society Fund Bratislava. Tato studie se dostala do závěrečné fáze a Sdružení
zde zajišťuje logistickou a odbornou podporu ve třetí komponentě a pro
supervizní část.
Významným výzkumným projektem roku 2009 byla studie pro Karlovarský kraj,
zaměřená na zjištění rozsahu užívání návykových látek a návrh preventivních
opatření pro další postup v této oblasti. Podobnou studií pak byl projekt pro
Středočeský kraj, který proběhl v první polovině roku a zaměřil se na analýzu
potřeb. Malou mírou se pak Sdružení zapojilo do spolupráce na projektu
EUDAP a do logistické podpory výměnných programů pro studenty 1. LF UK
v rámci spolupráce s University of Ghent v Belgii. Obě tyto aktivity měly ráz
pouze organizační podpory a pomoci při technickém zajištění aktivit.
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2.4. Regionální centrum prevence
Rok 2009 byl třetím rokem realizace Regionálního centra prevence na
tišnovsku. Třetí rok ukázal, že skutečně nebude snadné celou myšlenku
regionálních center dotáhnout do systémové podoby. Strategie Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy sice počítá s touto možností a v dalších letech ji
bude rozvíjet, nicméně celý systém financování není na takový krok dostatečně
připraven. Proto jsme v roce 2009 kladli důraz na další povázání jednotlivých
komponent programu, rozšířili jej o komponentu indikované prevence a začali
připravovat vazbu na programy pro oba dětské domovy (v Tišnově a
Předkláštěří). Úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou města
Brna se ukázala být velmi dobrým rozhodnutím a její další rozvoj je pro nás
prioritou zejména s ohledem na dobře se doplňující činnosti. Pro rok 2010 však
bude zásadním krokem přijetí psychologa do týmu Sdružení a rozšíření práce
zejména směrem k diagnostice a psychoterapii, kde prozatím aktivity rozvíjeny
nebyly. V průbehu roku 2009 tak byl postupně připraven koncepční plán vzniku
střediska psychosociálních služeb, který byl předložen na městě Tišnově
k posouzení a vyjádření. Klíčovým krokem podzimu 2009 pak bylo zapojení
Sdružení SCAN do projektu VYNSPI, který realizuje Centrum adiktologie PK 1.
LF UK v Praze. Partnerská role Sdružení spočívá zejména v koncepční práci
právě na konceptu integrovaného přístupu k prevenci a navazujícím službám na
bázi ambulantního psychosociálního centra. Celá tato oblast je pak pro rok
2010-2011 naprostou prioritou Sdružení, spolu se získáním prostor pro takový
záměr a současně odpovídající finační podpory. Kromě toho se na konci roku
2009 podařilo zajistit zájemce o práci v této oblasti a pokud v roce 2010 finanční
prostředky umožní zahájit činnost, bude možné tak učinit již v průběhu prvních
měsíců roku.
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3. Donátoři, dárci a partneři Sdružení
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2009 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
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Schering-Plough s.r.o., součást Merck
& Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, U.S.A

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
Magistrát hlavního města Prahy
Nakladatelství Albert Boskovice.
Firmě Ing. Jiří Jakubec
(účetnictví a daňové poradenství)
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4. Přehled výnosů a nákladů Sdružení
a) Přehled výnosů v roce 2009 (celkem):

4 144 478,60

Z toho:
RVKPP Úřadu vlády ČR:
Hlavní město Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
Město Tišnov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vlastní výnosy:

416 000,100 000,100 000,40 000,230 000,190 000,3 068 478.60

b) Přehled výnosů v roce 2009 dle typu příjmů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)

746 000,330 000,-

Vlastní výnosy:

3 068 478.60

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2009:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

4 144 478,60
3 862 687,40

Hospodářský výsledek:

281 791,20
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Celkový přehled nákladů v roce 2009
(dle typu nákladů)
Druh finančních prostředků

1. investiční (kapitálové)
celkem:
2. neinvestiční
(běžné) celkem:
z toho :
a) věcné celkem:
z toho:
1. materiálové:
v etn DHIM*
2. energie:
3. služby:
4. cestovní
náklady:
5. oprava,
údržba:
6. Jiné
náklady:
b) mzdové celkem:
z toho:
1. mzdy:

Celkové výdaje
Sdružení SCAN

0,3 862 687,40
2 916 019,4
106 503,07
0,2 735 399,24
41 198,0,32 919,09
946 668,270 277,-

(plat. zam stnanc )

2. ostatní
osobní
náklady:
3. odvody:

599 270,77 121,-

(zdrav. a soc. poj.)

CELKEM:

3 862 687,40
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VÝROČNÍ ZPRVÁVA 2009
Sdružení SCAN Tišnov

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
V roce 2010 vydalo jako svoji účelovou publikaci
Sdružení SCAN
Hanákova 710, 666 03 Tišnov
Náklad 50 kusů
Počet stran 12
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