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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
2014.
Největším úkolem pro Sdružení SCAN bylo i v roce 2014 zajištění přípravy, vydávání
a distribuce 4 čísel Časopisu ADIKTOLOGIE.
Jako druhý velký cíl bylo dokončení projektu NETAD společně s klinikou adiktologie
1. LF UK s tématikou „Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj
spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým
sektorem v adiktologii“. Spolupráce se týkala organizačního zajištění seminářů a
panelových diskuzí v 6 krajských městech, tří interaktivních osobních jednání
v součinnosti s Asociací neziskových organizací a Klinikou adiktologie a realizace
závěrečné konference s názvem „Quo vadis, adiktologie?“.
Neopomíjenou činností je realizace odborných konferencí Primární prevence
rizikového chování, známá pod zkratkou PPRCH, a Ceny adiktologie s oceněním
významných osobností tohoto oboru.
I nadále se věnujeme distribuci materiálů Unplugged do základních škol a knih
s odbornou adiktologickou tématikou.
Ráda bych tedy na tomto místě poděkovala zejména těm donátorům, dárcům a
partnerům, kteří se navzdory nepříznivé rozpočtové situaci snaží udržet podporu
kvalitním programům našeho Sdružení SCAN.
Mgr. Soňa Čechová

V Praze 31. ledna 2015
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1. Historie Sdružení SCAN
Sdružení SCAN je nestátní neziskovou organizací původně typu občanského
sdružení, od roku 2014 spolek. Sdružení SCAN vzniklo za účelem osvětové,
vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby
postižené některou z duševních poruch (dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN10). 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 tehdejší občanské sdružení se zaměřením na oblast
duševního zdraví vznikla v průběhu roku 2000. Největším impulsem k jeho založení
bylo rozhodnutí vydávat odborný časopis věnovaný problematice závislostí s názvem
ADIKTOLOGIE. Časopis, stejně jako kterákoli připravovaná kniha, 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 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.
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 chce se plně věnovat
především vydavatelské a vzdělávací činnosti. Současně došlo ke změně právní
formy z typu občanského sdružení na spolek a Registrace Ministerstva vnitra byla
převedena na zápis do obchodního (spolkového) rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze.
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2. Informace o činnosti v roce 2014
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 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 v současné době jediným recenzovaným odborným
periodikem, které je primárně určeno pro obor adiktologie a zároveň pro související
obory, které se v rámci své multidisciplinarity 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 následky
látkových a nelátkových závislostí, kdy tyto poznatky jim zprostředkovává. 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 kolegů. S ohledem na multidisciplinaritu oboru a
tedy i časopisu ADIKTOLOGIE, je možné zapojení širokého spektra odborníků, kteří
se zabývají popsanou problematikou. Časopis rovněž buduje profesní identitu oboru.
Úkoly a role odborného časopisu vyplývají z jeho primární funkce, tedy informovat
odborníky v oboru, napomáhat komunikaci mezi jednotlivými obory, které závislostmi
zabývají, ale napomáhat komunikaci i uvnitř oboru mezi jednotlivými profesemi, a
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.
Pracovníci v oboru adiktologie a v obdobných, souvisejících profesních oborů, kteří
se zabývají:
- prevencí, léčbou, harm reduction službami a právními následky látkových a
nelátkových závislostí,
- 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,
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lékaři a 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 pohybuje v intervalu 800 – 1000 výtisků na číslo.
Časopis významně přispívá k budování identity nového samostatného oboru
adiktologie 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. Cílem existence časopisu je kvalitnější komunikace
mezi profesionály různých oborů působících na poli prevence a léčby závislostí.
V roce 2014 byla vydána 4 běžná čísla ve formátu A4, s celkovým počtem 440 stran
odborného textu. Je vytištěn černobíle s barevnou obálkou a graficky odpovídá
obdobně zaměřeným periodikům ve vědeckém světě. Časopis má 361 předplatitelů
z České a 12 předplatitelů ze Slovenské republiky. Celkem je distribuováno každé
číslo v nákladu 503 kusů. Další výtisky jsou zasílány autorům příspěvků a
inzerentům.
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.
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.
Redakční rada hodnotí časopis a stanovuje další postup (2krát ročně).
Odbornou záštitu nad časopisem držely v roce 2014 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 dokončilo v roce 2014 činnost v rámci projektu NETAD, a to realizací
6 seminářů a panelových diskuzí, 3 interaktivních osobních jednání a závěrečné
konference. Dále se pak věnovalo činnostem spojeným s organizačním zajištěním
odborných akcí a distribucí tiskovin.
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Akce realizované Sdružením SCAN:
1. Seminář/kurz – "Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační
seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD“
První blok zahájil přednosta kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. se
svou úvodní přednáškou na téma „Integrace oboru adiktologie a klíčové výstupy
projektu NETAD“. Během prvního bloku zazněla tato témata:
- Akční plán: přehled koncepčních dokumentů oboru adiktologie
- Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR
- Koncepce vědy a vzdělávání
- Webový portál oboru adiktologie (CEKS)
Druhý blok vedla PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD. Blok byl zaměřen na strukturu
koncepce sítě specializovaných služeb v ČR. Dále se tematicky věnoval
detailnějšímu rozpracování struktury koncepce sítě specializovaných adiktologických
služeb v ČR a diskusi nad důsledky tohoto kroku a širšími souvislostmi předloženého
návrhu.
Odpolední blok s názvem „Financování adiktologických služeb“ prezentoval Bc.
Ondřej Sklenář. Poslední blok se mimo jiné soustředil i na tato témata:
- Obecné informace (možnosti financování, odkaz na manuál grantování…)
- Důsledky zavádění Koncepce sítě služeb
- AD ambulance
- Výkony a způsob financování adiktologických služeb
2. Panelové diskuze - "Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických
služeb“
Diskusi vedla PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. a Bc. Ondřej Sklenář. Pro diskusi
byla připravena následující témata:
- Zavádění koncepčních změn v oboru adiktologie
- Financování adiktologických služeb: může nám pomoci plánovaný vstup
zdravotního pojištění jako další zdroj financování a jaké to může mít
důsledky? Jaké máme alternativy?
- Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb
v jihomoravském kraji
Diskuse probíhala po dopoledním kurzu, školení OGK, během kterého vzešla řada
podnětů souvisejících s tématem zavádění koncepčních změn v adiktologii,
financováním adiktologických služeb a mezioborové spolupráce.
Obě tyto akce se zopakovaly v 6 krajských městech (Brno, Olomouc, Ostrava,
Hradec Králové, Ústí nad Labem a České Budějovice) a celkem se jich zúčastnilo
celkem 127 posluchačů.
3. Interaktivní osobní jednání – Spolupráce, rozvoj síťování a služeb v sekci následná
péče (ve spolupráci s Asociací neziskových organizací – A.N.O.)
Setkání se zúčastnilo 32 posluchačů. Zahájení se zhostil RNDr. Martin Rataj;
vedoucí sekce Následná péče - A.N.O.; vedoucí programu Intenzívní následná péče
s chráněným bydlením - Magdaléna, o.p.s. Po uvítání a představení programu
následoval příspěvek Mgr. Vojtěcha Janouškovce; výkonného ředitele
PROGRESSIVE o.s.. na téma „Česká asociace adiktologů a její působení“, ve
kterém mimo jiné představil legislativní změny související s výkonem povoláním
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adiktologa ve zdravotnickém zařízení. Dopolední blok ukončila Kateřina Baňacká, z
Centra pro rodinu a následnou péči: První následná péče na Mostecku – postřehy a
zkušenosti.
Odpolední blok zahájil na téma Cesta klienta přes terénní program, kontaktní
centrum, léčbu, doléčovací program Mgr. Jiří Koreš; z Doléčovacího centra Prevent.
Poslední dvě prezentace autorek Bc. Markéty Dolejší („Don´t listen to what they say,
go see Ecett traineeships“: jak se zkušenostmi naložíme ve své praxi?“) a Mgr. et
Mgr. Kláry Zajíčkové („Phoenix Futures, Sheffield - prezentace zkušenosti ze
zahraniční stáže“) byly představeny ve zbývajících dvou třetinách odpoledního bloku.
Po krátké pauze následoval workshop na téma spolupráce sekcí Následné péče,
NNO a externích odborných pracovníků v systému následné péče.
4. Interaktivní osobní jednání – Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství (ve
spolupráci s Asociací neziskových organizací – A.N.O.)
Jednání zahájila předsedkyně sekce drogových služeb ve vězení, Bc. Olga Šustrová
a Ing. Iveta Mikolášková, regionální vedoucí a zástupce partnera A.N.O.
Program akce zahrnoval přednášky Mgr. Jiřího Richtra; místopředsedy A.N.O. na
téma: „Úloha A.N.O. v drogové politice v ČR“, Bc. Tomáše Koňáka z Generálního
ředitelství Vězeňské služby ČR „Spolupráce GŘ VS ČR s NNO poskytujícími drogové
služby ve věznicích“, Tomáše Klímy z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Úřadu vlády ČR s názvem: „Systém certifikací standardů odborné způsobilosti“, Bc.
Olgy Šustrové se zaměření na specifický standard Adiktologické služby ve vězení a
povýstupní péči.
Po polední pauze s drobným občerstvením proběhl workshop – diskuse o spolupráci
NNO a VS (působení externích pracovníků ve vězeňském prostředí). Mgr. Hana
Fidesová (Gajdošíková) představila legislativní okénko demonstrující změny
v zákonech, dohodu o spolupráci mezi věznicí a NNO, souhlasu o sdílení informací –
klient X NNO X VS. Poslední téma – diskuse o předávání/sdílení informací o
klientech mezi NNO a VS zbudilo bouřlivou diskusi.
Na závěr proběhlo shrnutí výstupů a závěr interaktivního osobního jednání, který byl
následován zasedáním valné hromady sekce Drogových služeb ve vězení A.N.O.
pro zástupce členských organizací. Přítomno bylo 35 posluchačů.
5. Interaktivní osobní jednání – Kočičí zahrada - možnosti práce s žáky na 1. stupni
ZŠ II.
Setkání se zúčastnilo celkem 21 pedagogů z 1. i 2. stupně ZŠ, školní psychologové,
školní metodici prevence z regionů Brno – město, Brno – venkov, Olomoucký kraj.
Obsah setkání byl rozdělen do 4 bloků po 90-ti minutách. V prvním bloku se účastníci
seznámili se samotnou metodikou Kočičí zahrady, její strukturou a jednotlivými
tématy.
Druhý blok byl zaměřený více prakticky, pracovalo se již s konkrétní lekcí. Účastníci
si ukázkově vyzkoušeli práci s příběhem tak, jak je doporučená struktura samotnými
autorkami metodiky. Byli upozorněni, na co si mají dát v rámci jednotlivých témat
pozor.
Poslední dva bloky pak byly věnovány samotné práci s lekcemi. Skupina byla
rozdělena na dvě části a pedagogové měli za úkol si během vymezeného času
připravit práci s lekcí tak, aby byli schopni ji pak odvést pro druhou část skupinky.
Stejný úkol měla i druhá skupina. Jednalo se o praktický nácvik s metodikou Kočičí
zahrada.
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6. Celostátní konference (závěrečná konference projektu NETAD) – Quo vadis,
adiktologie?
V průběhu závěrečné celonárodní konference byly 247 posluchačům představeny a
reflektovány klíčové výstupy projektu NETAD (klíčové dokumenty, systém NISA,
OGK, stáže a praxe).
Konferenci zahájil přednosta kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. se
svou úvodní přednáškou na téma „Představení klíčových aktivit a výstupů projektu a
jejich smyslu a dalšího využití“. Během prvního bloku zazněla témata příspěvků prim.
Popova „Změny v systému organizace řízení SNN“ a doktorky Richterové-Těmínové
„Etika v adiktologii“. V odpoledním bloku byly předneseny prezentace doc. Kamila
Kaliny: „Koncepce, struktura a příprava Doporučených postupů v adiktologii“ a PhDr.
Lenky Vavrinčíkové, Ph.D.: „Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb
v ČR“. Třetí blok se věnoval tématu praxí a stáží realizovaných v rámci projektu
NETAD (autoři dvou příspěvků, Mgr. Amalie Pavlovská a Bc. Martin Boxan).
Současně MUDr. David Adameček představil výstupy za partnerskou část A.N.O.
v přednášce „Quo vadis, A.N.O. aneb změny v A.N.O. a jeho další směřování“.
Závěrečný blok byl tematicky zaměřen na „Koncepci vzdělávání profese adiktologa“
(prof. Michal Miovský) a „Koncepci vědy a vzdělávání: důsledky pro obor a širší
souvislosti spojení s implementací obou dokumentů do praxe“ (Bc. Ondřej Sklenář).
Autoři se věnovali detailnějšímu představení struktury koncepce sítě
specializovaných adiktologických služeb v ČR a diskusi nad důsledky tohoto kroku a
širšími souvislostmi předloženého návrhu.
7. Konference Primární prevence rizikového chování – (Ne)bezpečná školka! A pro
koho?
Projekt byl určen na přípravu a vlastní realizaci vzdělávací akce Mezinárodní
konference primární prevence rizikového chování 2014 – 11. ročník, který měl
stanovené hlavní téma „(Ne)bezpečná škola! A pro koho?“ Konference se
uskutečnila ve dnech 18. - 19. listopadu 2014 v prostorách Magistrátu hlavního
města Prahy. Zaměřila se na školu, její bezpečnost, možnosti ochrany dětí, rizika, se
kterými se denně setkávají a jak děti ovlivňují. Jedním z nejvíce diskutovaným
tématem byla kyberšikana. 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 poměrně velkou informovanost, Informace (elektronické anebo
tištěné letáky a pozvánky) o konání konference byla distribuována mezi účastníky již
konaných vzdělávacích akcí projektu NETAD, do sítě adiktologických služeb,
středisek výchovné péče a psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů, dále mezi
koordinátory prevence na regionální i krajské úrovni a zástupce pedagogickopsychologických poraden (PPP) a nestátních neziskových organizací (NNO)
působících v celé ČR. Osloveni byli také krajští protidrogoví koordinátoři a krajští
koordinátoři prevence.
Slavnostního zahájení a záštity nad konferencí se ujali:
-

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. (radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví,
sociální a bytovou politiku)

-

PhDr. Marcel Chládek, MBA (ministr školství mládeže a tělovýchovy)

-

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor Univerzity Karlovy v Praze)
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-

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

-

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

-

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a
VFN v Praze

Na konferenci bylo zaregistrováno celkem 252 posluchačů z čehož se 13 osob
zaregistrovalo až v den konání konference. Jako aktivní účastník se samostatně
zaregistrovalo 67 přednášejících se svými spoluautory. Programový výbor připravil
program s finálním počtem 78 příspěvků (66 ústních sdělení, 7 workshopů a 5
posterů). Konference se tedy celkem zúčastnilo 372 osob, včetně přednášejících,
hostů a organizátorů.
Jako velký úspěch považujeme zařazení zdravotnické sekce do programu
konference, čímž byl program zatraktivněn. Díky zařazení zdravotnických témat,
mohli jsme požádat o vydání souhlasného stanoviska ČLS JEP, ČAS, Asociaci
klinických psychologů a rozšířit řady posluchačů o více zdravotnických pracovníků.
8. Odborná konference – Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování
oboru adiktologie
Konference se zúčastnilo 94 posluchačů, kteří si vyslechli příspěvky na téma
budoucnosti, změn a financování oboru adiktologie. Témata přednášek se zabývala
nejčastější problematikou řešenou v adiktologických ambulancích, a to včetně
zaměření na dětské a dorostové pacienty. V druhé části konference zazněly čtyři
příspěvky studentských prací pregraduálního a postgraduálního studia.
Záštitu nad Cenou adiktologie a odbornou konferencí převzali:
- Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., - MBA ředitelka VFN v Praze
- prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc - děkan 1. LF UK v Praze
- Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. - národní protidrogový koordinátor a výkonný
místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
9. Kurz celoživotního vzdělávání – Prevence přenosu infekčních onemocnění a
prevence předávkování
Kurz s časovou dotací 32 hodin byl určen pro 35 zaměstnanců vězeňské služby. Byl
rozdělen do teoretické a praktické části, kdy teoretická část nabízela 24 hodin výuky
s cílem seznámit frekventanty kurzu se základními informacemi a postupy, které se
týkají prevence přenosu infekčních onemocnění, a to se zaměřením na specifickou
komunitu, kterou prostředí výkonu trestu odnětí svobody je.
Vzdělávací aktivita je zaměřena na odstraňování komunikačních bariér mezi
pracovníkem věznice a vězněm (klientem), na zvýšení sebedůvěry pracovníka v
poradenské praxi a na zvýšení informovanosti a znalosti dané problematiky
(teoretickou i nácvikovou formou, zejména se zaměřením jak se ptát na nepříjemné
otázky spojené s intimitou klienta) a zároveň vybudovat důvěru mezi klienty a
potencionálními klienty v toto poradenství.
Stáž byla realizována na jednom z oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze, se sídlem Praha 2, Apolinářská 4. Klinika adiktologie disponuje
následujícími odděleními zaměřenými pro léčbu a výzkum závislostí: lůžkové
oddělení ženy, lůžkové oddělení muži, detoxifikační jednotka, adiktologická
ambulance, ambulance pro alkoholové závislosti, ambulance pro nealkoholové
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závislosti, centrum substituční léčby (metadonové centrum), středisko pro
psychoterapii a rodinnou terapii a adiktologicko-psychologická laboratoř.
Stáž úzce sledovala program kurzu a byla soustředěna na provoz centra substituční
léčby a ambulancí kliniky s důrazem na první kontakt a komunikaci se závislými a
obecně uživateli a procvičení dovedností, včetně práce s kazuistikami.
Lektory teoretické části byly MUDr. Petr Popov a Mgr. Ondřej Sklenář.
10. Spolupráce s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Sdružení SCAN se v roce 2014 podílel na organizačním zajištění několika akcí
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, např. zajištění přednáškové činností,
školení v monitorování drogové situace v Gruzii, zajištění výzkumné činnosti v rámci
projektu iTREND.
11. Distribuce materiálů Unplugged
Sdružení 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 2014 bylo expedováno 79 kusů metodik, 93 sad pracovních karet a 3068 kusů
pracovních sešitů.
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Donátoři, dárci a partneři Sdružení SCAN
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2014 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
Magistrát hlavního města Prahy

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s.r.o.

a dále děkujeme našim partnerům za spolupráci a podporu:
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a VFN
Společnost pro návykové nemoci
České lékařské společnosti JEP
Česká asociace adiktologů
Firmě Ing. Jiří Jakubec
(účetnictví a daňové poradenství)
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Přehled výnosů a nákladů Sdružení SCAN
a) Přehled výnosů v roce 2014 (celkem):

2 540 541,94

Z toho:
RVKPP Úřadu vlády ČR:
Hlavní město Praha

75 000,00
100 000,00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

519 000,00

Vlastní výnosy:

1 846 541,94

b) Přehled výnosů v roce 2014 dle typu výnosů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)

594 000,00
100 000,00

Vlastní výnosy:

1 846 541,94

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2014:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

2 540 541,94
2 291 588,55

Hospodářský výsledek:

248 953,39
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Celkový přehled nákladů v roce 2014
(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

0,00
2 291 588,55

1 691 124,55
84 363,76

0,00
1 352 857,66
1 618,00
00,00
252 285,13
600 464,00
61 576,00

517 850,00

21 038,00

2 291 588,55
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Sdružení SCAN
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