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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
2012.
Tento rok byl pro Sdružení SCAN poznamenán zásadními organizačními změnami.
Ke dni 1. 2. 2012 došlo ke změně statutárního zástupce Sdružení SCAN a přesunu
sídla do Prahy.
V Tišnově zůstala jen kancelář na původním sídle Náměstí Míru 114, která zajišťuje
kontaktní místo pro projekty Regionální centrum prevence a Statečná srdce.
Poskytuje současně prostor jak pro práci s jednotlivci, ale i celou rodinou v rámci
indikované primární prevence. Garantem obou projektů se stala Mgr. Kateřina
Smutná.
Sdružení SCAN se soustředilo na své dva nejdůležitější projekty, a to na vydávání
Časopisu Adiktologie a realizaci projektu s 1. LF UK „Síťování vědecko-výzkumných
kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,
soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, který se týká organizačního
zajištění konferencí, kulatých stolů, osobních jednání, workshopů, přednášek, kurzů
a školení.
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.
Mgr. Soňa Čechová

V Praze 31. ledna 2013
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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 2012
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.
Veškeré realizované aktivity směřovaly k naplnění cíle, jímž je zajistit kontinuální
vzdělávání všech cílových skupin pracovníků v oboru adiktologie (prevence, léčba i
trestně-právní sektor) formou recenzovaného odborného časopisu. Časopis je tvořen
tak, aby přispíval k budování identity samostatného oboru adiktologie a současně
vytvářel pravidelný prostor pro kvalitní a kultivovanou diskusi nad odbornými tématy.
Čtyři čísla časopisu ve formátu A4 měla dohromady 384 tiskových stran (je to o 120
stran více než v ročníku 2011, v roce 2012 však nebylo vydáno supplementum).
V aktivitách nedošlo k věcným ani rozsahovým změnám oproti původnímu plánu:
 časopis informoval, napomáhal komunikaci a vzdělával především
profesionály v oblasti prevence, léčby a výzkumu užívání návykových látek,
 informoval o nových trendech a poznatcích v oboru a zajišťoval výměnu
informací mezi různými profesními skupinami,
 vyvíjel aktivitu v zájmu koordinace a hodnocení drogové politiky, zveřejňoval
informace směrem dovnitř i vně odborných společností (A.N.O., SNN ČLS
JEP),
 časopis pracoval na stanovených prioritách, jako je zlepšení úrovně
anglických částí časopisu (profesionální překlady, péče o oborovou
terminologii), zvýšení rychlosti a kvality peer-review procesu (rozšiřování
skupiny recenzentů, zpřísnění požadavků na recenze), důraz na vyšší počet
získaných původních prací (vyzývání autorů, zdůrazňování potřeby původních
prací jak pro profesní kariéru autora, tak pro získání dalších mezinárodních
indexací časopisu a zvýšení jeho prestiže, komunikace s autory směřující
k rostoucí kvalitě původních prací). Zde dosáhl určitého pokroku, avšak jde o
vývojovou záležitost, tento proces bude pokračovat nadále.
V roce 2012 byl v časopisu patrný příklon k vysoce aktuálním tématům: číslo 2/2012
bylo monotematické, věnované různým aspektům problematiky alkoholu. Číslo
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3/2012 mapovalo poznatky a výstupy rozsáhlého projektu ESF „Tvorba systému
modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a
poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ („VYNSPI“, 1.
LF UK, 2009–2012). Toto číslo bylo vydáno dvojjazyčně (česky + anglicky), přičemž
plné texty v angličtině napomohly jak propagaci časopisu mezi zahraničními kolegy a
pracovišti, tak vzdělávacím účelům doma (anglická odborná terminologie). Číslo
časopisu bylo z projektu finančně podpořeno.
Náklad časopisu byl v roce 2012 průměrně 912 výtisků. Je to nárůst o prům. 192
výtisků na číslo oproti roku 2011. Růst nákladu byl způsoben např. navýšením
nákladu čísla 3/2012 (VYNSPI) pro účely distribuce na závěrečné konferenci
projektu. Číslo časopisu 3 a 4/2012 se rovněž distribuuje vybraným cílovým
skupinám projektu ESF „Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým
sektorem v adiktologii“ (NETAD, 1. LF UK, 2011–2014). Toto předplatné je hrazeno
z projektu.
Prodej starších výtisků je nahrazen bezplatným vystavením fulltextu čísla na
stránkách Národní lékařské knihovny v Praze (databáze Medvik), s řízeným
půlročním zpožděním oproti vydání papírového výtisku. V roce 2013 plánujeme
řízené zpoždění zkrátit na 3 měsíce.
Indexování v mezinárodních databázích : SCOPUS. Provozovatel databáze
(Elsevier) požádal o přístup k datům pro účely indexace na další rok. Časopis se
kontinuálně přibližuje možnosti žádat o další indexace (Medline).
Redakční rada hodnotí časopis a stanovuje další postup (2krát ročně).
Odbornou záštitu nad časopisem držely v roce 2012 tyto instituce:
 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti sekretariátu
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR
 Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
 Česká neuropsychofarmakologická společnost

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.
Sdružení SCAN realizovalo v rámci projektu NETAD další vzdělávací aktivity pro
jednotlivé cílové skupiny podle zadání projektové dokumentace. Zpravidla se jednalo
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o jednotlivé akce, v jednom případě se jednalo o setkání, která na sebe vzájemně
navazovala – adiktologická fóra. Všech akcí se zúčastnilo celkem 621 osob.
1. Adiktologická fóra. Byla realizována setkání č. 2 až 8.
Projekt NETAD umožnil realizaci tzv. „Adiktologického fóra“, jejímž cílem bylo
umožnit zapojení jednotlivých subjektů z oboru adiktologie do tohoto projektu.
Představení projektu provedl prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky
adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adiktologická fóra by měla umožnit jejich
účastníkům aktivně se podílet na proměně oboru, včetně možnosti zapojení širokého
spektra oborových specialistů na revizi standardů s ohledem na aktuální potřeby a
vývoj v oboru.
2. 04/01/2012 – Purkyňka a kulatý stůl
Akce „Purkyňka“ a kulatý stůl projektu NETAD se zaměřil na téma, jaké možnosti
nabízí projekt NETAD pro harmonizaci spolupráce mezi terénními pracovníky a
příslušníky bezpečnostních sborů. V rámci aktivity zazněla kompletní informace
týkající se projektu NETAD, definice jednotlivých klíčových aktivit, zapojení klíčových
institucí, plány a možnosti projektu. Předmětem jednání bylo rovněž téma, které se
zabývalo souvislostí projektu NETAD s transformací SNN ČLS JEP a jejím dalším
rozvojem.
3. 03/05/2012 – odborná přednáška
Akce se skládala ze dvou částí – ze samostatné přednášky a dále z diskuse a
dotazů. Úvodní slovo přednesl přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., na něj navázal hlavní přednášející Wouter
Vanderplasschen, Ph.D., který je odborným asistentem a výzkumným pracovníkem
Univerzity v Gentu s tématem Kvalita života jednotlivců závislých na opiátech po
zahájení metadonové udržovací léčby (Quality of life among opiate dependent
individuals after starting methadone maintenance treatment).
4. 05/09/2012 – Purkyňka
Hodnotová východiska v adiktologii
5. 10/09/2012 – kulatý stůl
Možné využití vzorového projektu pro budoucí spolupráci Kliniky adiktologie 1. LF UK
a VFN v Praze a sítě terapeutických komunit.
Úvodní slovo měl prof. Miovský a představil projekt NETAD, jednotlivé klíčové aktivity
1-5 v souvislosti pro danou cílovou skupinu (zástupci terapeutických komunit ČR).
Poté následovala diskuze k cílům projektu a způsobu zapojení se do konkrétních
aktivit. Následně předal slovo Dr. Čablové, která představila činnost koordinace sítě
terapeutických komunit a domluvila se zástupci sítě na způsobu další komunikace.
Dále prof. Miovský seznámil se vzorovým projektem na téma ADHD u dospělých
pacientů v léčbě závislostí. Na tomto projektu byly projednány aktuální výzkumné
zájmy cílové skupiny, konkrétní formy spolupráce, podmínky pro zapojení se do
projektu, limity a rizika sítě v oblasti výzkumu. Následně proběhla diskuze
k diagnostickým a klinickým problémům, které se mohou při realizaci výzkumu
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objevit, zástupci sítí představovali své zkušenosti z praxe a práce s klienty a
navrhovali se jednotlivé kroky a postupy pro další spolupráci.
6. 05/10/2012 – společné setkání
Společné setkání bylo tématicky zaměřeno na práci s uživateli konopí
v nízkoprahových sociálních službách. Akce se skládala ze dvou na sebe
navazujících částí – z přednášky, ve které bylo zahrnuto představení příručky
„Efektivní regulace užívání marihuany“ a z kazuistických částí. Úvodní slovo
přednesla za projekt NETAD PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D., na kterou navázal
hlavní přednášející MUDr. Jakub Minařík.
7. AT Konference
V rámci průběhu AT konference proběhlo celkem 5 akcí:
 Výroční shromáždění SNN
Hlavním přednášejícím byl prim. MUDr. Petr Popov, který seznámil přítomné
s vývojem v SNN JEP. Na přednášce se aktivní formou spolupodíleli doc. MUDr.
PhDr. Kamil Kalina, CSc., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Magdalena
Frouzová a MUDr. Dušan Randák. Během setkání aktivně vystoupil MUDr. Stanislav
Kudrle, který představil koncepci dopisu ombudsmanovi ve věci týkající se povinnosti
lékařů hlásit správním orgánům návrh na odebrání řidičských průkazů u
psychiatrických pacientů.
 Kulatý stůl policie vs terénní programy
Osobní interaktivní jednání bylo primárně určeno pro pracovníky bezpečnostních
sborů – zejména obecní/městská police, Policie České republiky a pracovníky
terénních služeb. Koordinátoři byli Mgr. Jaroslav Šejvl a PhDr. Lenka Vavrinčíková,
Ph.D. Jednání koordinátoři vedli spíše k široké diskusi, a usměrňovali jej tak, aby na
závěr mohla být stanovena kritéria pro další postup.
 Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie
Úvodní slovo přednesl zástupce přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze prim. MUDr. Petr Popov. Spolupřednášejícími byli přednosta Kliniky
adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. a PhDr. Jiří
Libra, kteří doplňovali přednášku hlavního řečníka. Přednáška byla zaměřena na
existující hlavní dokumenty, které tvoří obor adiktologie, a na tvorbu nové koncepce.
 Sympozium Lundbeck
Akce se skládala ze tří na sebe navazujících přednášek. Úvodní slovo přednesl doc.
MUDr. Pavel Mohr z 3. LF UK v Praze. První přednášku na téma: „Koncepce sítě
adiktologických služeb – pracovní verze 2012“ měl přednosta Kliniky adiktologie 1.
LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. a na něj navázal prim.
MUDr. Petr Popov s přednáškou na téma: „Jak vlastně léčíme závislost na alkoholu“.
Posledním přednášejícím byl doc. MUDr. Pavel Mohr s přednáškou na téma: „Proč
by se psychiatr měl zabývat alkoholiky?“
8. IX. ročník konference PPRCH – Problematika alkoholu
Odbornou přednášku na téma Dosavadní poznatky o účinnosti politik v oblasti
alkoholu při snižování a prevenci negativních dopadů užívání alkoholu přednesl prof.
Thomas F. Babor, vedoucí Katedry komunitního lékařství a zdravotní péče Lékařské
fakulty, University of Connecticut, Farmington, CT, USA. Přednáška byla tlumočena
do českého jazyka.
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Kulatý stůl / panelová diskuse a téma Symbolický význam diskuse o alkoholu a
národní alkoholové politice pro další rozvoj interdisciplinarity prevence rizikového
chování dětí a dospívajících anebo širší význam tzv. metylové kauzy pro koncepční
nastavení školské prevence. Kulatý stůl moderoval prof. Michal Miovský (přednosta
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) a prim. MUDr. Petr Popov (předseda
Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP), a rovněž se jej účastnil prof. Thomas F.
Babor, vedoucí Katedry komunitního lékařství a zdravotní péče Lékařské fakulty,
University of Connecticut, Farmington, CT, USA.
9. Regionální

konference

projektu

NETAD

–

Děti

a

dospívající

v síti

adiktologických služeb
Regionální konference proběhla dne 22. listopadu 2012 v Praze 2 v prostorách
Lékařského domu. Regionální konference byla složena ze čtyř odborných bloků. Blok
č. 1: Současná situace péče o děti a dospívají, kteří užívají návykové látky, blok č. 2:
Status quo ústavní péče o děti a dospívající – perspektiva; blok č.: 3: Zapojení jiných
odborností do adiktologické péče o děti a dorost a blok č. 4: Děti, návykové látky a
etické aspekty.
Na konci každého příspěvku byl dán prostor všem účastníkům k pokládání dotazů a
ke všeobecné diskusi. Celkem přednášelo 9 odborníků z jednotlivých oblastí
adiktologických služeb.
Na regionální konferenci navazoval kulatý stůl/panelová diskuse na téma Současnost
a budoucnost adiktologických služeb pro děti a dorost. Jednalo se o dvě hodiny
trvající moderovanou diskusi, kde v plénu diskutovalo 17 odborníků. Moderátor
pokládal otázky k jednotlivým adiktologickým tématům, a odpovědi zarámovával do
kontextu adiktologických služeb; diskutující rovněž odpovídali na dotazy od účastníků
panelové diskuse.

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 2012 pokračoval projekt zaměřený na veřejno-zdravotní služby, který byl
podpořen firmou MSD. V průběhu roku byla dokončena institucionální a ekonomická
analýza mechanismu financování těchto služeb, spolu s analýzou zdrojů financování
a byly srovnávány modely pro Českou republiku a Slovensko, kde došlo k
dramatickému propadu a ohrožení těchto služeb. Ukazuje se, že současná situace je
pro tento segment služeb přímo ohrožující, a že pro uvažovaný proces transformace
je třeba vytvořit bezpečné ukotvení v obou resortních systémech. Tedy nevzdávat se
podpory a ukotvení v síti sociálních služeb, ale současně nutně získat podporu z
veřejného zdravotního pojištění. Analýza bude dokončena v roce 2013 a
publikována. Spolu s ní byla řešena otázka katalogizace typů úkonů a analýza jejich
spektra právě z pohledu legislativního ukotvení v systému sociálních a zdravotních
služeb a z pohledu odborností, k nimž tyto úkony mají blízko z hlediska požadavků
na kvalifikaci (ošetřovatelské výkony, výkony nutričního terapeuta, ergoterapie atd.).
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2.4. Regionální centrum prevence
Rok 2012 byl šestým rokem realizace Regionálního centra prevence. Na centrální
státní úrovni byl projekt dotačně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy, a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na krajské úrovni projekt
obdržel finanční prostředky od Jihomoravského kraje. Na lokální úrovni, ze strany
MěÚ Tišnov, nebyly projektu dotace pro tento rok přiděleny, a sice z ne zcela
transparentních příčin souvisejících se změnou systému přidělování dotací v oblasti
prorodinné politiky. Během roku byla postupně navázána spolupráce s vedoucím
odboru sociální péče při MěÚ Tišnov a projekt Regionálního centra prevence se stal
na sklonku roku 2012 součástí nově definované sítě služeb v oblasti poradenství pro
rodiče a děti v regionu Tišnov ORP.
Rok 2012 byl pro projekt Regionálního centra prevence specifický několika
podstatnými změnami. Od ledna 2012 byla realizována změna na pozici vedoucího
projektu, kterou obsadila Mgr. Kateřina Smutná. Další podstatná změna se dotkla
kancelářských prostor, které byly přesunuty do pronajaté pracovny v centru Tišnova
na Náměstí Míru 114. Vzhledem ke změně sídla organizace se tyto prostory staly
detašovaným pracovištěm našeho sdružení.
V linii primární prevence rizikového chování v rámci školní docházky se do projektu
prostřednictvím programu Unplugged zapojilo celkem 5 škol v regionu Tišnovska.
Překážkou spolupráce s větším počtem škol byl jednak finanční rozpočet projektu,
jednak na několika školách došlo ke změně na pozici školních metodiků prevence.
V rámci primární prevence mimoškolní linie pokračovala v roce 2012 činnost tzv.
poradny SCAN, která jako součást projektu RCP zajišťuje psychologické poradenství
v indikovaných případech. Počet klientů služeb psychologického poradenství v roce
2012 vzrostl, což je dáno přímými referencemi, inzercí v místním tištěném zpravodaji
a užší spoluprací s MěÚ Tišnov. Psychologické poradenství bylo personálně
zajištěno PhDr. Tatjanou Bláhovou a Mgr. Kateřinou Smutnou. Externí supervizi
poskytla PhDr. Lenka Skácelová.

2.5. Projekt Statečná srdce
Realizace projektu Statečná srdce pokračovala druhým rokem. 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 vyrůstající
v ústavní péči.
Pro realizaci projektu v roce 2012 byla získána podpora nových donátorů, a sice
dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.
Podpora MPSV, tak jako tomu bylo minulý rok, již nebyla možná, neboť v rámci
dotační oblasti Rodina a ochrana práv dětí došlo k odklonu priorit od cílové skupiny
dětí z dětských domovů směrem k podpoře rodiny a rodičovských kompetencí.
Změny souvisejí s novelou sociálně právní ochrany dětí a s profesionalizací
pěstounské péče.
Vzhledem k finančnímu rozpočtu projektu byly aktivity realizovány pouze v jednom
dětském domově, a sice v Dětském domově Tišnov. Věková skupina dětí pro tento
rok byla vyčleněna dětským domovem, šlo o děti ve věku 5-8 let. Bylo uskutečněno
celkem 10 skupinových setkání v obvyklé struktuře a 1x pobytová akce v termínu
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30.11.-1.12.2012. Personálně projekt zajistila lektorská dvojice Mgr. Kateřina
Zaplatilová a Mgr. Milan Růžička. Externí supervizi lektorské dvojice poskytl Mgr. Jiří
Kučera.
V roce 2012 byl program Statečná srdce publikován v rámci publikace Příklady dobré
praxe programů školní prevence rizikového chování (Michaela Širůčková et al.,
2012).
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Donátoři, dárci a partneři Sdružení
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2012 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
Nadace Terezy Maxové
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 2012 (celkem):

2 391 156,92

Z toho:
RVKPP Úřadu vlády ČR:
Hlavní město Praha

75 000,50 000,-

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Jihomoravského kraje

95 601,189 000,-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Merck Sharp Dohme - dar

662 127,100 000,-

Vlastní výnosy:

1 219 428,92,

b) Přehled výnosů v roce 2012 dle typu výnosů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)
Dar
Vlastní výnosy:

832 728,239 000,100 000,1 219 428,92

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2012:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

2 391 156,92
2 220 584,88

Hospodářský výsledek:

170 572,04
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Celkový přehled nákladů v roce 2012
(dle typu nákladů)
Druh finančních prostředků

1. investiční náklady
celkem:
2. neinvestiční náklady
celkem:
z toho:
a) věcné celkem:
z toho:
1.
materiálové:
včetně DHIM*
2. energie:
3. služby:
4. cestovní
náklady:
5. oprava,
údržba:
6. Jiné
náklady:
b) mzdové celkem:
z toho:
1. mzdy:
(plat.
zaměstnanců)
2. ostatní
osobní
náklady:
3. odvody:
(zdrav. a soc.
poj.)
CELKEM:
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Celkové náklady
Sdružení SCAN

0,2 220 584,88

1 467 908,88
193 925,48

0,00
1 256 001,65
0,000,17 981,75
752 676,198 614,-

477 230,-

76 832,-

2 220 584,88

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Sdružení SCAN

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
V roce 2013 vydalo jako svoji účelovou publikaci
Sdružení SCAN
Lamačova 862/26, 152 00 Praha 5
Náklad 30 kusů
Počet stran 15
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