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Úvodní slovo předsedy Sdružení

Vážení kolegové, přátelé a příznivci,
dovoluji si vám předložit první výroční zprávu občanského sdružení SCAN,
které začalo existovat 15. ledna 2001. Založeno bylo za účelem zvýšení úrovně
vzdělávání a informací v oblasti veřejného zdraví, především však v oblasti
prevence a léčby užívání návykových látek. Tento fenomén se stal ústředním
zájmem členů občanského sdružení a naší snahou je, aby výsledky naší práce
sloužily především širší odborné veřejnosti a samozřejmě též vzdělaným laikům
a zájemcům o tento obor.
Rok 2001 byl rokem startovním a potýkali jsme se s mnoha problémy spojenými
se vznikem nové organizace. Přestože jsem si vytkli za cíl nebudovat žádné
objekty, vybavovat kanceláře a utrácet peníze za další podobné věci, nevyhnuli
jsme se potřebě zajistit alespoň základní vybavení pro naši práci. Jsme malým,
dalo by se říci „domácím“ občanským sdružením. Tj. hlavní práci naši členové
vykonávají ve svém volném čase především v terénu a doma. Díky tomu jsme
minimalizovali naše provozní náklady (mimo mezd) pouze na telefony, internet
a poštovné. Prozatím se tato varianta ukázala být velmi výhodná a šetrná
k rozpočtu a současně dostačující pro realizaci cílů, kvůli kterým jsme vznikli a
existujeme.
V roce 2001 se nám podařilo spustit a stabilizovat náš hlavní produkt, tím je
odborný časopis Adiktologie popsaný dále v textu (viz také www.adiktologie.cz).
Vedle toho se podařilo dokončit a vydat také dvě zajímavé odborné publikace a
získali jsme první zakázku na překlad série publikací Světové zdravotnické
organizace věnované evaluaci drogových služeb. Domnívám se tak, že první
rok existence Sdružení je možné hodnotit více než pozitivně. Splnili jsme
všechny své cíle a uvedli na svět dlouho potřebné odborné periodikum.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem těm, kteří se ať již přímo či nepřímo
podíleli na naší činnosti a podpořili nás duchovně, svojí prací nebo finančně.
V Tišnově

20. února 2002

PhDr. Michal Miovský
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Historie Sdružení SCAN
Sdružení SCAN je nestátní neziskovou organizací typu občanského sdružení.
Sdružení vzniklo na účelem osvětové, vzdělávací, publikační a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních
poruch (dle Mezinárodní klasifikace onemocnění 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,
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 členi 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, jsou občanská
sdružení i díky principům občanské společnosti, na nichž jsou založeny,
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 kdy po formální stránce existuje
Sdružení SCAN a je vyvíjena činnost.
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Činnost Sdružení SCAN v roce 2001
Sdružení SCAN se zabývá nakladatelskou a vydavatelskou činností. Ta volně
navazuje na pokus o podobné systematické vydávání knih v edici SCAN, které
mezi lety 1998-2000 vydávalo Sdružení Podané ruce. Výběr titulů se převážně
orientuje na oblast léčby a prevence závislostí a jiných duševních poruch.
Sdružení SCAN je 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
získáte
na
našich
webových
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.

Časopis ADIKTOLOGIE
Po rozdělení bývalé ČSFR zůstal jediný odborný časopis věnující se
závislostem na Slovensku. ČR tak od svého vzniku neměla samostatný odborný
časopis věnovaný této oblasti. V září roku 2000 byl proto ustanoven přípravný
výbor ve složení PhDr. Csémy, PhDr. Miovský, prim. MUDr. Popov a Doc.
PhDr. Řehan, který se shodl na nutnosti iniciovat vznik takovéhoto periodika.
Přípravný výbor dále dosáhl jednomyslné shody v hlavních požadavcích na
nový časopis:
 nezávislost na organizacích a institucích,
 nezávislost na politických stranách a zájmových skupinách,
 vysoká odborná úroveň a kredit,
 mezioborové zaměření časopisu,
 zaměření časopisu jak na oblast teorie, tak praxe,
 interakční zaměření praktické části časopisu.
Z několika možných variant byla nakonec zvoleno řešení založení nového
občanského sdružení, které bude zajišťovat technickou stránku tvorby, výroby a
distribuce časopisu a současně zajistí technicko-organizační zázemí práci
členům redakční rady. Důvodem k této volbě bylo několik významných
skutečností. Vydávání časopisu prostřednictvím občanského sdružení zajistilo
splnění všech původních požadavků definovaných přípravným výborem.
Současně s tím, zajistilo průhlednost hospodaření a toku financí. Díky
povinnosti vydávání výročních zpráv a možnosti snadné kontroly hospodaření v
kombinaci s principy fungování neziskové organizace, bylo občanské sdružení
velmi vhodným řešením nabízejícím adekvátní platformu existenci časopisu.
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Členové přípravného výboru v listopadu 2000 připravili návrh stanov
občanského sdružení SCAN a v prosinci byly tyto stanovy odeslány k registraci
na MV ČR. Stanovy byly oficiálně zaregistrovány v lednu 2001. Mezitím byl
navržen také název časopisu. Vzhledem k tomu, že v českém jazyce není
doposud ustálen vhodný termín, který by označoval oblast závislostí, a to jak
alkoholových, tak nealkoholových, včetně závislosti na hracích automatech, byl
navržen za název časopisu termín ADIKTOLOGIE, vzniklý počeštěním
latinského slova „adictus.“
V prosinci 2000 byla členy přípravného výboru navržena redakční rada.
Jednotliví členové byli nominováni na základě své publikační, výukové, vědecké
či praktické profilace tak, aby vytvořili v rámci redakční rady několik pracovních
skupin dle jednotlivých významných oblastí. Tím byla zohledněna především
skutečnost, že obor léčby a prevence závislostí je oborem interdisciplinárním a
kromě medicíny a psychologie, do něj patří také sociologie a sociální práce,
pedagogika a speciální pedagogika. Navržené nominace členů redakční rady
představují dle členů přípravného výboru přední odborníky v ČR v jednotlivých
oborech a navíc odborníky, kteří se v oblasti odborných a populárně-naučných
publikací určitým způsobem profilují a mají tak v tomto smyslu slova blízko k
redakční práci. Současně s nominací na členy redakční rady byl členy
přípravného výboru přijat návrh na vznik tzv. odborné poradní a konzultační
skupiny, složené z dalších předních odborníků v ČR, kteří mohou svojí pomocí
významně přispět k profilaci a odborné úrovni časopisu.
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 zprostředkovávat 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) pak je prostřednictvím interaktivní části těchto WWW 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.).
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V roce 2002 byla dle plánu publikována dvě řádná čísla časopisu a bylo
připraveno supplementum čísla 2, které má být otištěné v průběhu roku 2002.
Časopis byl finančně podpořen Meziresortní protidrogovou komisí Úřadu vlády
ČR a ambasádou Nizozemského království v Praze.

Publikace knih
V roce 2001 byly pro vydání připraveny celkem 3 publikace. Jedna z nich byla
vydána již v roce 2001, další dvě se připravily pro vydání v roce 2002. Vydána
byla kniha editorů Iva Čermáka a Michala Miovského: Kvalitativní výzkum ve
vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí: Sborník z konference. Kniha
obsahuje přednesené referáty z „nultého“ ročníku konference v lednu 2000
v Brně. Konference pod názvem „Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na
prahu třetího tisíciletí“ byla určitým pokusem zmapovat zájem o výzkumný
přístup, který se v historii vždy objevoval spíše jako alternativní názorový proud.
Konference proběhla v komorní atmosféře Denního psychoterapeutického
sanatoria Elysium v Brně a díky úrovni příspěvků ve sborníku, lze čtenářům
nabídnout zajímavý titul doplňující prozatím na českém knižním trhu velmi
chudou nabídku odborných titulů v oblasti kvalitativního výzkumu.
Připraveny k vydání byly publikace Úvod do supervize a Ohniskové skupiny
jako metoda kvalitativního výzkumu, o kterých budeme podrobněji psát ve
výroční zprávě za rok 2002, neboť dokončení realizace přesáhlo rok 2001. Díky
tomu, že finanční prostředky na tyto publikace byly získány již v roce 2001,
promítla se tato skutečnost do hospodářského výsledku za rok 2001 jako zisk.
Jedná se však pouze o nedokončené projekty s délkou realizace více než jeden
rok.

Jiná odborná činnost
V této oblasti proběhly v roce 2001 celkem dva rozsáhlé projekty. Prvním bylo
započetí realizace získané zakázky na překlad série 11 dílů manuálu Světové
zdravotnické organizace pro evaluaci drogových služeb. Realizace zakázky
opět překročila období jednoho roku a pokračovalo s v ní v roce 2002. Díky
tomu se opět ve finanční uzávěrce za rok 2001 objevily nevyčerpané prostředky
pro realizaci této zakázky. Každý díl je po svém ukončení předáván zadavateli
(Mezirezortní protidrogová komise Úřadu vlády ČR) a je volně přístupný zdarma
jak na serveru Úřadu vlády (www.drogy-info.cz), tak na stránkách SCANu.
Druhou významnou akcí roku 2001 bylo dokončení realizace konference o
kvalitativním výzkumu, kterou spolu se Sdružením SCAN organizoval
Psychologický ústav Akademie věd ČR. Z této konference Sdružení SCAN
vydávalo sborník (viz Publikace knih).
V roce 2001 vznikla první verze internetových stránek www.adiktologie.cz a
internetových stránek Sdružení www.scan-os.cz.
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Donátoři, dárci a sponzoři činnosti Sdružení
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2001 a věříme, že
s naší prací byli spokojeni a že ve vzájemné spolupráci setrváme i v dalších
letech naší činnosti.
Mezirezortní protidrogová komise Úřadu vlády ČR
Ambasáda Nizozemského království v Praze
Ministerstvo obrany ČR
Psychologický ústav Akademie věd ČR
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Okresní úřad Brno-venkov
A dále děkujeme našim partnerům za spolupráci a podporu:
Společnost pro návykové nemoci
České lékařské společnosti JEP
Česká neuropsychofamakologická společnost
Nakladatelství Albert Boskovice.
Firmě Ing. Jiří Jakubec
(účetnictví a daňové poradenství)
Firmě RnDr. Ivan Miovský
(poradenství a softwarová podpora)
Firmě Ycnega Technologies
(servis PC)
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Přehled příjmů a výdajů Sdružení v roce 2001
Příjmy celkem:

… 1 267 979,-

Z toho
a) dotace:
Ambasáda Nizozemského království v Praze:
Ministerstvo obrany:

… 294 400,… 210 400,… 84 000,-

b) ostatní:
Mezirezortní protidrogová komise Úřadu vlády ČR:
Psychologický ústav Akademie věd ČR:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

… 380 000,… 350 000,… 20 000,… 10 000,-

Výdaje celkem:
Základ daně:

… 1 077 094,… 190 884,-

Pozn.:
Hospodářský výsledek na konci roku 2001 po účetní závěrce byl ovlivněn
realizovanými příjmy, ale některé z výdajů byly díky delší době realizace
vynaloženy až v roce 2002 (podrobněji viz strana 6-7 Výroční zprávy).
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Celkový přehled výdajů v roce 2001
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Hospodářský výsledek:

… 1 267 979,… 1 077 094,… 190 884,-

Druh finančních prostředků

Celkové výdaje
Sdružení SCAN

1. investiční (kapitálové)
celkem:
2. neinvestiční
(běžné) celkem:

0,1 077 094,-

z toho :
a) věcné celkem:
z toho:
1. materiálové:
včetně DHIM
2. energie:

1 004 538,131 318,0,-

3. služby:

850 578,-

4. cestovní náklady:

22 641,-

5. oprava, údržba:

0,-

b) mzdové celkem:
z toho:
1. mzdy:

72 556,40 475,-

(plat. zaměstnanců)

2. ostatní osobní
náklady (DPP):
3. odvody:

14 460,17 621,-

(zdrav. a soc. poj.)

CELKEM:

1 077 094,-
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VÝROČNÍ ZPRVÁVA
Sdružení SCAN Tišnov

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
V roce 2002 vydalo jako svoji účelovou publikaci
Sdružení SCAN
Hanákova 710, 666 03 Tišnov
Náklad 50 kusů
Počet stran 11
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