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Úvodní slovo předsedy SCAN
Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás toto formou seznámil s naším spolkem a s jeho činností v
uplynulém roce 2016.
SCAN byl založen v roce 2001, pod názvem Sdružení SCAN. Postupem změny
právních předpisů se transformoval do dnešní podoby – SCAN, z.s.
Mezi hlavní úkoly SCANu patří již mnoho let tři základní náležitosti: 1) tvorba,
vydavatelská a distribuční činnost časopisu Adiktologie, 2) příprava a realizace
Mezinárodní konference PPRCh, která aktuálně reaguje na potřeby vzdělávání a šíření
relevantních a validních informací v oblasti primární prevence rizikového chování a 3)
Národní adiktologická konference Cena Adiktologie, která se zaměřuje na vzdělávání
v oboru a každoročně oceňuje nejvýznamnější osobnost a organizaci oboru.
Současně se věnujeme vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků v primární
prevenci rizikového chování formou realizace seminářů a kontinuálního vzdělávání, a
na vzdělávání lékařů, středního zdravotnického personálu a dalších nelékařských
profesí, a to zejména v oboru Adiktologie (ať již látkových či nelátkových závislostí).
Jsme vydavateli a distributory edukačních materiálů, monografií a knih pro školy,
školská zařízení a další profesionály v oboru Adiktologie.
Rád bych touto formou poděkoval všem donátorům – Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Magistrát hl. m.
Prahy a Ministerstvo zdravotnictví; dárcům – zejména Krajskému úřadu
Středočeského kraje a partnerům, kteří podporují naše aktivity.
Praha, 15. února 2017

Mgr. Jaroslav Šejvl
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1. Historie SCAN, z.s.
SCAN, z.s. je nestátní neziskovou organizací původně typu občanského sdružení, a od
roku 2014 – v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku – transformovanou
na zapsaný spolek. SCAN vznikl za účelem osvětové, vzdělávací, publikační a
vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních
poruch (podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10).
SCAN vyvíjí osvětovou, poradenskou, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumnou
činnost v oblasti péče o osoy, kteří jsou zdravotně, duševně či sociálně znevýhodněni v
důsledku duševní poruchy či poruchy chování. Cílem je zlepšit a zkvalitnit
informovanost a znalosti pracovníků všech profesí působících v této oblasti, jako
například psychologové, lékaři, speciální pedagogové, pedagogové a jiní pedagogičtí
pracovníci, sociální pracovníci, adiktologové, zdravotní sestry a další. Kromě toho je
cílem adekvátně a vhodným způsobem zlepšovat informovanost pacientů a širší
veřejnosti. SCAN je organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, politických
stranách, církvích a jiných občanských sdruženích, resp. spolcích a iniciativách.
Spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a při prosazování
společných zájmů a cílů.
První myšlenka založit tehdejší občanské sdružení se zaměřením na oblast duševního
zdraví vznikla v průběhu roku 2000. Největším impulsem k jeho založení bylo
rozhodnutí vydávat odborný vědecký časopis věnovaný problematice závislostí s
názvem ADIKTOLOGIE. Časopis, stejně jako kterákoli připravovaná publikace,
potřeboval 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 každý člen měl chuť dělat zajímavou a potřebnou práci,
která v této oblasti chybí nebo o jejíž 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.
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.
K 1. 1. 2014 Sdružení SCAN připravilo změnu své koncepce a rozhodlo se pro
rozdělení svých dosavadních aktivit, kdy projekty Regionální centrum prevence a
Statečná srdce přenechala Spolku psychologických služeb a plně se věnuje především
vydavatelské a vzdělávací činnosti. Současně došlo ke změně právní formy z typu
občanského sdružení na zaspaný spolek a Registrace Ministerstva vnitra byla
převedena na zápis do obchodního (spolkového) rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze.
V současné době SCAN, z.s., drží nastavenou koncepční linii, a kvalitativně
propracovává a prohlubuje svoje současné aktivity.
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2. Informace o činnosti v roce 2016
Jak již bylo shora uvedeno SCAN, z.s. se zabývá nakladatelskou a vydavatelskou
činností, organizací vzdělávacích aktivit a realizací programů v souladu se svými
stanovami. SCAN, z.s. je i nadále vydavatelem odborného časopisu ADIKTOLOGIE
(www.adiktologie.cz) věnovaného problematice prevence, léčby a výzkumu závislostí.
Časopis je vydáván kontinuálně od roku 2001 a je jediným odborným časopisem svého
druhu v této oblasti v České republice. Podrobné informace o časopise včetně
možnosti předplatného lze získat na webových stránkách Adiktologie a na webových
stránkách spolku.
Kromě vydávání odborných knih a časopisu se 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, kontinuálního
vzdělávání a konferencí. Aktuální nabídka obsahující základní informace o
jednotlivých akcích je k dispozici na našich webových stránkách www.scan-zs.cz .

2.1.

Časopis Adiktologie

Časopis Adiktologie je v současné době jediným recenzovaným odborným
periodikem, který je primárně určen pro obor adiktologie a zároveň pro související
obory, které se v rámci své transdisciplinarity zabývají problematikou látkových a
nelátkových závislostí. Časopis je rovněž akceptován Radou vlády pro vědu a výzkum.
Časopis participuje na zajištění kontinuálního vzdělávání specifických cílových
skupin, které zabývají prevencí, harm reduction, léčbou a právními konsekvencemi
látkových a nelátkových závislostí, kdy tyto poznatky zprostředkovává široké odborné
veřejnosti vědeckou formou Tato aktivita je spojena s možností publikačních aktivit
všech odborníků v oboru, které jsou založeny na sdílení profesních zkušeností a
názorů, a napomáhají tak zvyšování odbornosti a informovanosti všech profesionálů. S
ohledem na transdisciplinaritu oboru a tedy i časopisu Adiktologie, je možné zapojení
širokého spektra odborníků, kteří se zabývají uvedenou problematikou. Časopis rovněž
výrazným způsobem napomáhá budovat profesní identitu oboru.
Úkoly a role odborného časopisu vyplývají z jeho primární funkce - informovat
odborníky v oboru, napomáhat komunikaci mezi jednotlivými obory, které závislostmi
zabývají, ale napomáhat komunikaci i uvnitř oboru mezi jednotlivými profesemi,
vzdělávat profesionály v oblasti prevence, léčby a výzkumu užívání návykových látek.
Informovat o nových trendech a zajistit výměnu informací mezi různými profesními
skupinami. Mezi další hlavní úkoly patří vzdělávání v oblasti koordinace a hodnocení
drogové politiky, informace směrem dovnitř i vně odborných společností (A.N.O.,
SNN ČLS JEP) a dalšími, kterými jsou pracovníci v oboru adiktologie a v obdobných,
souvisejících profesních oborech, kteří se zabývají:
-

prevencí, léčbou, harm reduction službami a právními následky látkových a
nelátkových závislostí,
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-

studenti oboru adiktologie v bakalářském i magisterském studiu na 1. LF UK
v Praze,

-

pracovníci státní správy (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra,
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),

-

pracovníci samosprávy (sociální odbory obcí a měst),

-

pedagogové a pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních,

-

lékaři a střední zdravotnický personál v oborech, které se protínají s adiktologií
(vnitřní lékařství, psychiatrie, pediatrie, praktičtí lékaři a další),

-

další profese, které se na práci se závislými podílejí - psychologové, sociální
pracovníci, neziskové organizace a další odborníci.

Všechny tyto profese jsou cílovou skupinou nejen ve smyslu odběratelů časopisu
Adiktologie, ale i ve smyslu aktivního podílu na jeho obsahové tvorbě. Možnost
publikovat je otevřena nejen těm, kteří jsou shora uvedeni jakožto profese zapojené na
tvorbě oboru, ale i dalším potencionálním přispěvatelům, a to včetně studentů oboru
adiktologie či dalších příbuzných oborů. Velikost cílové skupina je zjistitelná
nákladem časopisu, který se dlouhodobě pohybuje v intervalu 500 – 800 výtisků na
číslo.
Časopis významně přispívá k budování identity nového samostatného oboru
adiktologie (vznikl v roce 2005) a současně vytváří pravidelný prostor pro kvalitní a
kultivovanou odbornou polemiku nad odbornými tématy. Svojí existencí tak splňuje
požadavek kontinuálního vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických profesí
podílejících se na léčbě a prevencí závislostí.
V roce 2016 byla vydána 4 běžná čísla ve formátu A4, s celkovým počtem 380 stran
odborného textu v celkem 39 vědeckých článcích. Je vytištěn černobíle s barevnou
obálkou a graficky odpovídá obdobně zaměřeným periodikům ve vědeckém světě.
Časopis měl 374 předplatitelů z České a 12 předplatitelů ze Slovenské republiky.
Celkem je distribuováno každé číslo v nákladu 500 kusů. Další výtisky jsou zasílány
autorům příspěvků a inzerentům.
Prodej starších výtisků je nahrazen bezplatným vystavením fulltextu každého čísla na
stránkách Národní lékařské knihovny v Praze (databáze Medvik), s řízeným
zpožděním jednoho čísla oproti vydání papírového výtisku.
Indexování v mezinárodních databázích: SCOPUS. Provozovatel databáze (Elsevier)
požádal o přístup k datům pro účely indexace na další rok. Od roku 2013 je indexace
časopisu (licencování) v databázích EBSCO.
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Redakční rada hodnotí časopis a stanovuje další postup (2krát ročně).
Odbornou záštitu nad časopisem držely v roce 2016 tyto instituce:
-

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,

-

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,

-

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP,

-

Česká neuropsychofarmakologická společnost,

-

Katedra psychologie FF UPOL v Olomouci a

-

Psychologický ústav AV ČR.

Na financování časopisu Adiktologie se v roce 2016 významnou měrou podíleli, a
poděkování za poskytnutí finančních patří:
-

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

-

Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

-

Magistrátu hl. m. Prahy,

-

Ministerstvu zdravotnictví,

-

společnosti Reckitt Benckiser (Czech) s.r.o. a

-

společnosti Merck Sharp & Dohme s. r.o.
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2.2.

Vzdělávací a osvětová činnost

SCAN se věnoval činnostem spojeným s organizačním zajištěním odborných akcí a
distribucí tiskovin. S ohledem na snižování personálního stavu a zúžení profilačních
aktivit se zaměřením na podstatné zvýšení kvality jednotlivých akcí, jsme v roce 2016
realizovali pouze dvě konference.
1. Mezinárodní konferenci Primární prevence rizikového chování – Co děláme,
když děláme minimální preventivní program
Projekt konference byl určen na přípravu a vlastní realizaci vzdělávací akce XIII.
ročníku Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování 2016,
s tématem zaměřeným na tvorbu a realizaci minimálního preventivního programu
školy. Konference se, tak jako každý rok, uskutečnila v prostorách Magistrátu
hlavního města Prahy, a to ve dnech 31. října a 1. listopadu 2016. Konference byla
zaměřena na praktickou aplikaci teoretických znalostí a jejich využitelnost ve školách
a školském prostředí, a to zejména s ohledem na tvorbu minimálního preventivního
programu ve škole. Opět se zapsala jako jedinečná akce k setkání odborníků celé
republiky a posloužila tak k předání nových poznatků, výzkumů a změn v oblasti
primární prevence rizikového chování.
Konference měla velkou informovanost, neboť penzum spolupracujících subjektů /
participantů zasahovalo do všech profesních skupin:
-

MŠMT,

-

Ministerstvo zdravotnictví,

-

Krajský úřad Středočeského kraje,

-

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,

-

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,

-

Státní zdravotní ústav, p.o.,

-

Časopis Adiktologie,

-

Sekce pro prevenci ČLS JEP,

-

Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR,

-

Městská policie Praha,

-

Pedagogicko psychologická poradna Brno,

-

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity,

-

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,

-

Česká asociace adiktologů.

Záštitu nad konferencí poskytli:
-

Mgr. Kateřina Valachová (ministryně školství, mládeže a tělovýchovy)

-

Ing. Radek Lacko (radní hl. m. Prahy),
9

-

Ing. Miloš Petera (hejtman Středočeského kraje),

-

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy)

-

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. – ředitelka Všeobecné Fakultní Nemocnice
v Praze.

Na konferenci bylo zaregistrováno celkem 295 posluchačů. Jako aktivní účastník se
samostatně zaregistrovalo 50 přednášejících se svými spoluautory. Programový výbor
připravil program s finálním počtem 45 příspěvků. Konference se tedy celkem
zúčastnilo 345 osob, včetně přednášejících, hostů a organizátorů.
Mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování byla realizována díky
finanční podpoře Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl. m. Prahy
a Krajskému úřadu Středočeského kraje.
2. Odborný seminář – Vzdělávání zdravotnických pracovníků v adiktologii
Seminář se zaměřuje na vzdělávání zdravotnických pracovníků pracujících ve
vězeňské službě v oblasti Adiktologie. Je zaměřen specificky na primární, sekundární
a terciární prevenci, na léčbu a harm reduction ve specifickém prostředí výkonu trestu
odnětí svobody a ve vazbě u velmi rizikové cílové skupiny. Jedná se o uzavřené
vzdělávací semináře, které jsou určeny pouze pro tuto cílovou skupinu zdravotnických
pracovníků.
3. Distribuce materiálů Unplugged
SCAN zajišťuje dotisk a distribuci materiálů kurzu Unplugged do školských zařízení.
Jedná se o metodiky pro učitele, pracovní sešity pro žáky a pracovní karty. V roce
2016 pokračoval v této činnosti a pro následující rok připravuje realizaci odborného
vzdělávacího semináře pro aplikaci tohoto preventivního nástroje.
4. Cena Adiktologie
Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2016 jsme se podíleli na realizaci národní
adiktologické konference spojené s realizací Ceny Adiktologie.
Národní adiktologická konference a Cena Adiktologie a Cena Kiron proběhly ve
čtvrtek 8. prosince 2016 v prostorách děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3 ve
velkém zasedacím sále.
Slavnostní předání jednotlivých cen bylo, tak jako každý rok, spojeno s národní
adiktologickou konferencí. V roce 2016 se tematicky zaměřila na vědecko-výzkumnou
činnost v oboru adiktologie pregraduálních a postgraduálních studentů. Konference
byla akreditována u České asociace adiktologů. Úvodního slova se ujal rektor
Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., za VFN v Praze náměstek
ředitelky MUDr. Jan Bříza, CSc., za SNN ČLS JEP prim. MUDr. Petr Popov, za
Pedagogickou fakultu UK PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. Slavnostní předávání cen bylo v
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rukách přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michala
Miovského, Ph.D.
Rada Ceny Adiktologie ve svém hlasování rozhodla následovně: Cenu Adiktologie
získal za svoji celoživotní propagaci střízlivosti prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.;
Cenu Kiron ředitel a primář léčebny Červený Dvůr MUDr. Jiří Dvořáček s týmem
svých kolegů a spolupracovníků. Mimořádnou cenu obdržela pražská protidrogová
koordinátorka Mgr. Nina Janyšková za svůj profesní přístup k řešení drogové
problematiky na území hl. m. Prahy.
Cena Adiktologie byla realizována za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.
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Donátoři, dárci a partneři SCAN, z.s.
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2016 a věříme,
že s naší prací byli spokojeni a že ve vzájemné spolupráci setrváme
i v dalších letech naší činnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

Magistrát hl. m. Prahy,

Krajský úřad Středočeského kraje,

Ministerstvo zdravotnictví,

společnost Reckitt Benckiser (Czech) s.r.o. a

společnost Merck Sharp & Dohme s. r.o.

a dále děkujeme našim partnerům za spolupráci a podporu:

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Společnost pro návykové nemoci
České lékařské společnosti JEP
Česká asociace Adiktologů, z.s.
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Přehled výnosů a nákladů SCAN, z.s.
(v tisících)

a) Přehled výnosů v roce 2016 (celkem):

1.884

Z toho:
RVKPP Úřadu vlády ČR:
Hlavní město Praha

77
100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví

449
73

Vlastní výnosy:
Příspěvky

1.166
18

b) Přehled výnosů v roce 2016 dle typu výnosů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)

572
127

Vlastní výnosy:

1.166

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2016:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

-

Hospodářský výsledek:

1.884
2.076
-192
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Celkový přehled nákladů v roce 2016
(podle typu nákladů; v tisících)
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:

14

Celkové
náklady
Sdružení
SCAN

0
2.076

1.733
131

0
1.488
20
0
94
342
339

3

0

2.076

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
SCAN, z.s.
Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
V roce 2017 vydalo jako svoji účelovou publikaci
SCAN, z.s.
Pod Nemocnicí 220, 252 26 Třebotov.
Náklad: 10 výtisků
Počet stran 15
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