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Úvodní slovo předsedy Sdružení
Vážení kolegové, přátelé a příznivci,
rok 2010 byl v našem Sdružení rokem jednak organizačních změn, jednak rokem,
který byl z hlediska našich dlouhodobých projektových aktivit citelně zasažen
poklesem finančních příspěvků typu dotací, grantů, darů či vlastních příjmů
vyplývajících z našich aktivit.
Organizační změna se uskutečnila v úvodu tohoto roku, kdy ke dni 28. ledna 2010
byl stávající předseda sdružení, PhDr. Matúš Šucha, nahrazen novou předsedkyní
sdružení Mgr. Kateřinou Smutnou, která je od zmíněného data statutárním
zástupcem sdružení. Od nové předsedkyně sdružení se očekává odbornost a hlubší
orientace v oblasti primární prevence rizikového chování, která je podložena jejím
humanitním vzděláním v oboru psychologie, a současně koncepční práce vyžadující
přehled o veškerých aktivitách Sdružení SCAN v kontextu současného domácího a
zahraničního trendu v oblasti vzdělávání, osvěty a samotné realizace programů
primární prevence.
Další organizační změna byla realizována na konci roku 2010, kdy se podařilo nalézt
vyhovující kancelářské prostory v centru Tišnova, proto od prosince 2010 se veškeré
zázemí Sdružení SCAN přesunulo z adresy dosavadního sídla na adresu
Komenského náměstí 123. Zde momentálně v pronajatém prostoru obývá Sdružení
SCAN jednu světlou a prostornou místnost, která nabízí dostatek místa nejen pro
kancelářské zázemí, nýbrž je zde i část, kde postupně bude vybudováno prostor
specializované pro plnohodnotnou individuální činnost s dětmi mladší věkové
kategorie. Kancelářský prostor poskytuje současně i místo pro práci s jednotlivci či
celou rodinou v rámci indikované primární prevence.
Z hlediska realizace kontinuálních 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. Nepříznivá situace z hlediska dotací častěji nutí vedoucí jednotlivých
projektů zvažovat další nabízející se zdroje finanční podpory aktivit. Díky své
celostátní působnosti má časopis Adiktologie, představující špičkovou kvalitu ve
svém oboru, relativně širší možnosti získání příjmů ve formě předplatného či inzerce.
Prakticky vzato, od konce prvního čtvrtletí roku 2010 běžely rozsáhlé akce pro
získání potřebných prostředků pro časopis a zajištění chodu projektu po zbytek roku
2010. Oproti tomu projekt Regionálního centra prevence takové možnosti nemá a
v jeho případě zachování činnosti stojí nejen na dotaci centrálního orgánu jako je
MŠMT, nýbrž rozhodujícím podporovatelem na krajské úrovni je Jihomoravský kraj.
Ráda bych tedy na tomto místě poděkovala zejména těm donátorům, kteří se
navzdory značně nepříznivé rozpočtové situaci snaží udržet podporu kvalitním
kontinuálním programům.
V Tišnově 31. ledna 2011

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.

2. Informace o činnosti v roce 2010
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 .
4

Zpráva o činnosti Sdružení SCAN za rok 2010

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 2010 časopis participoval
na všech hlavních velkých akcích: AT konference, PPRCH 2010, Cena adiktologie,
QA 2010 a další. Také na mezinárodních fórech: ISAJE 2010, Urban Drug Policy
Prague. Zástupce redakce (doc. Miovský) reprezentoval časopis na výročním
zasedání ISAJE v Praze (září 2010).
V roce 2010 vyšlo první číslo časopisu Adiktologie v měsíci dubnu v nákladu 600 ks
a druhé číslo v měsíci červenci v nákladu 1000ks. V první polovině roku proběhly
opět tři tradiční propagační akce, kdy byl potenciálním odběratelům zaslán jeden
výtisk časopisu Adiktologie č.1-4 z roku 2009. Za účelem zvětšení počtu oslovených
potenciálních čtenářů byla proveden reklamní akce na na AT konferenci v Měříně
spolu s propagací časopisu. Zbývající čísla skrze ekonomické problémy měla malé
opoždění v tisku, ale řádně byla vydána nakonec ve lhůtách, odpovídajících běžné
provozní praxi:
Číslo II: červenec 2010
Číslo III: říjen 2010
Číslo II/supplementum: září 2010
Číslo IV: prosinec 2010
K datu 31. 12. 2010 byl stav odběratelů časopisu Adiktologie celkem 408 platících –
meziroční přírůstek o 19 odběratelů a 92 neplatících (celkem 502).
V rámci vydavatelské činnosti byla v průběhu roku 2010 připravena vydání dvou
významných publikací. Jde jednak o publikaci Prevence předávkování návykovými
látkami, která je ojedinělá svého druhu u nás, jednak jde o publikaci Primární
prevence rizikového chování ve školství. Druhá jmenovaná byla díky individuální
dotaci Jihomoravského kraje distribuována do všech škol v kraji, k rukám školních
metodiků prevence a školních psychologů. Obě knihy vznikly v úzké vazbě
s Centrem adiktologie PK 1. LF UK v Praze.
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Sdružení SCAN uskutečnilo v roce 2010 také tisk kompletních materiálů metodiky
Unplugged (manuál pro učitele, pracovní sešity, karty). Tyto materiály slouží školám
při realizaci programu Unplugged (program všeobecné primární prevence) a kromě
toho, že forma je vizuálně velmi povedená, obsahově jde o plnohodnotnou českou
adaptaci mezinárodně rozšířeného programu.

2.2. Vzdělávací a osvětová činnost
Sdružení SCAN získalo v roce 2010 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. Kromě toho nám byla udělena akreditace k provádění
vzdělávacích programů v oblasti DVPP, a sice s platností do 27.12.2016. Akreditace
Sdružení SCAN týkající se metodiky Unplugged je dalším přirozeným krokem
spolupráce s odborným partnerem, kterým je Centrum adiktologie PK 1.LF UK
Praha, s cílem pokračovat v diseminaci metodiky Unplugged na území ČR.
Sdružení SCAN organizovalo v září 2010 zasedání ISAJE (International Society of

Addiction Journal Editors) v Praze. Součástí organizačního zajistění této významné
mezinárodní akce (za účasti editorů všechy prestižních odborných časopisů z celého
světa) byla také organizace paralelního sympozia pro české publikum. Zde
samostatně vystoupili přední světoví odborníci na návykové látky jako např. Prof.
Thomas Babor, Prof. Robert Balster nebo prof. Thomas McGovern. Obě akce měly
velmi pozitivní ohlas jak u zahraničních hostů, tak také u tuzemských návštěvníků
sympozia.
Významnou akcí, na které se každoročně partnersky Sdružení SCAN podílí, je
celostátní konference Primární prevence rizikového chování, letošní ročník
s podtitulem „Vzdělávání a profesionalita v prevenci“. Akce proběhla ve dnech 8.-9.
11. 2010. 7. ročník byl unikátní díky množství zahraničních hostů. Konference se
zúčastnilo celkem 322 registrovaných účastníků.

2.3. Vědecko-výzkumná činnost
Sdružení se v roce 2010 stalo realizátorem zpracování výstupů a evaluace
mezinárodní konference k ústavní a ochranné výchově Respekt k dítěti, která
proběhla 23.-25.6.2010. Sdružení SCAN se stalo zpracovatelem sborníku, který
obsahoval všechny příspěvky konference a evaluaci celé akce. Zadavatelem
zakázky bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě toho pak začalo
připravovat pro rok 2011 rozsáhlejší studii zaměřenou na oblast veřejného zdraví a
institucionalizace zdravotní péče v tomto segementu služeb. Žádost o podporu studie
byla zpracována a odeslány do firmy MSD, která by se měla stát donorem této
výzkumné aktitivy.

2.4. Regionální centrum prevence
Rok 2010 byl čtvrtým rokem realizace Regionálního centra prevence na tišnovsku.
Čtvrtý rok ukázal, že skutečně nebude snadné celou myšlenku regionálních center
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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. V roce 2010 jsme
v souvislosti s modelem regionálních center prevence a krajského centra prevence
úzce spolupracovali s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který má zájem o
zmapování kroků nezbytných pro realizaci tohoto modelu v kraji. Z důvodu napjatého
finančního rozpočtu kraje v oblasti primární prevence se však nepodařilo najít
dostatečnou finanční rezervu na realizaci takto koncipovaného záměru. Koncepci
RCP a KCP zahrnul kraj do svých strategických plánů na období dalších let a
v dalším roce bude záviset na kombinaci politické vůle a finančních prostředků, zda
bude možné v tomto ohledu učinit další potřebný krok.
Rok 2010 je druhým rokem participace RCP na projektu VYNSPI, který realizuje
Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze. Partnerská role Sdružení spočívá
zejména v koncepční práci na konceptu integrovaného přístupu k prevenci v podobě
RCP a KCP. Jihomoravský kraj se prostřednictvím Sdružení SCAN a jeho participace
na projektu VYNSPI stal testovacím krajem pro koncept regionálních center
prevence a jejich možného budoucího využití v integrovaném systému školské
prevence.
Projekt Regionálního centra prevence obdržel z JMK v roce 2010 podnět, který nás
nutí řešit situaci, kdy je potřeba za podobných finančních podmínek zajistit alespoň
v základní míře všeobecnou primární prevenci v celém Brně-venkově. Do budoucna
bude potřeba přistoupit ke změnám ve struktuře čerpání dotací. Nynější systém se
opírá o spolupracující školní metodiky prevence. Bude však potřeba posilnit pozici
vedoucího projektu RCP a zajistit tak rozšíření možností přímé práce s dětmi na
školách. V roce 2010 se RCP podařilo navázat na program všeobecné primární
prevence tím způsobem, že od letošního roku zahajujeme navazující program
selektivní a indikované prevence. Do projektu RCP vstoupila zkušená poradenská
psycholožka PhDr. Tatjána Bláhová, která nyní zabezpečuje tento typ péče pro
věkovou kategorii 6-18 let. Problematika se týká rizikového chování na podkladě
disharmonického vývoje osobnosti, často se intervence zaměřuje na zkušenost
s dostupnými nelegálními NL typu marihuany.
Další cílovou skupinou pro intervence v oblasti selektivní a indikované PP jsou
v našem regionu děti z dětských domovů v Tišnově a Předklášteří. V roce 2010 jsme
rozvinuli spolupráci s těmito DD a proběhly přípravy na podání žádosti o dotace na
projekt týkající se problematiky dětí umístěných do výchovných zařízení tohoto typu.
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Donátoři, dárci a partneři Sdružení
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2010 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
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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Přehled výnosů a nákladů Sdružení

a) Přehled výnosů v roce 2010 (celkem):

3 327 147,-

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:

203 000,50 000,0,30 000,650 000,295 000,2 099 147,-

b) Přehled výnosů v roce 2010 dle typu příjmů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)

853 000,375 000,-

Vlastní výnosy:

2 099 147,-

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2010:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

3 327 147,3 045 968,-

Hospodářský výsledek:

281 179,-
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Celkový přehled nákladů v roce 2010
(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:

Celkové výdaje
Sdružení SCAN

0,3 045 968,-

2 307 647,236 636,0,-

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

1 991 595,37 576,0,41 840,738 321,157 500,-

(plat. zam stnanc )

2. ostatní
osobní
náklady:
3. odvody:

480 500,100 321,-

(zdrav. a soc. poj.)

CELKEM:

3 045 968,-
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VÝROČNÍ ZPRVÁVA 2010
Sdružení SCAN Tišnov

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
V roce 2011 vydalo jako svoji účelovou publikaci
Sdružení SCAN
Hanákova 710, 666 03 Tišnov
Náklad 50 kusů
Počet stran 11
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