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Úvodní slovo předsedy Sdružení 
 
Vážení kolegové, přátelé a příznivci,  
 
rok 2006 byl pro naše Sdružení do značné míry přelomovým. Nadále probíhaly 
samozřejmě již plně stabilizované aktivity jakými je vydávání odborného 
časopisu Adiktologie, realizace menších výzkumných studií nebo organizace 
vzdělávacích akcí a konferencí. Nicméně došlo k jedné zásadní změně 
v podobě nové oblasti aktivit. Tou se stala primární prevence. Po několika 
jednáních s partnery (Pedagogicko-psychologická poradna města Brna, Město 
Tišnov atd.) jsme se rozhodli otevřít tento zcela nový program a začít v něm 
vyvíjet aktivitu na regionální úrovni. To s sebou přineslo mnoho změn jak 
z hlediska rozpočtu organizace, tak z hlediska personálního obsazení. Sdružení 
udělalo dohodu s Úřadem práce Brno-venkov a zaměstnalo Ing. Šťastného jako 
koordinátora a vedoucího Regionálního centra prevence, které jsme v roce 
2006 v Tišnově založili. Ještě v tomtéž roce projekt získal první podpory a díky 
tomu byla zrealizována přípravná fáze, včetně rozsáhlé regionální výzkumné 
studie mapující situaci v užívání návykových látek na školách v Tišnově a okolí. 
Do konce roku byly práce dokončeny a nový vedoucí projektu vytvořil 
střednědobý plán na další 3 roky a zahájil spolupráci s jednotlivými dotčenými 
subjekty. Pro naše Sdružení je tato změna významná také proto, že na rozdíl 
od mnoha dalších aktivit je Regionální centrum prevence realizováno přímo 
v místě, kde sídlíme, zatímco ostatní projekty jsou buďto na celostátní nebo 
krajské úrovni. Znamená to také nové požadavky na organizační strukturu i 
koncepční změny.  
Zajištění vydávání časopisu Adiktologie je postupně stále více pozitivně 
ovlivňováno úzkou spoluprací s Centrem adiktologie PK 1. LF UK v Praze a toto 
propojení se ukazuje být užitečné nejen pro elektronickou část časopisu, pro 
styk s pedagogy a pracovníky Centra, ale také se studenty. Právě pro ně jsme 
připravili některé výstupy v podobě studentské soutěže o nejlepší odbornou 
publikaci atd. Tato investice jistě v budoucnu přinese další tématické rozšíření 
časopisu a zlepšení autorské základny jak z hlediska kvality příspěvků, tak 
samotného autorského potenciálu.  
Nezanedbatelným úspěchem našeho Sdružení je také mezinárodní spolupráce 
na slovenském evaluačním projektu, který v Bratislavě realizuje Open Society 
Foundation se svými partnery. Sdružení spolu s Centrem adiktologie zajišťují 
supervizní dohled na projektu.  
Myslím, že z uvedeného kratičkého nahlédnutí do minulého roku je zřejmé, že 
se nám daří naplňovat smysl pro který Sdružení vzniklo a dokonce jít daleko za 
původní plány, které jsme při jeho zakládání měli. Jistě je to pozitivní signál pro 
naše partnery i donátory a věřím, že uvedené úspěchy opět pomohou zlepšit 
služby a aktivity v dalším roce.    
 

V Tišnově 25. března 2007  Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
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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 2006 
 
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. V roce 2006 se do pravidelné činnosti a aktivit zařadil také 
projekt Regionálního centra prevence. 
 

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 2006 byla dle edičního plánu publikována čtyři řádná 
čísla časopisu a jedna příloha obsahující materiály z XII. Celostátní konference 
Společnosti pro návykové nemoci a 45. konference sekce AT při ČLS JEP.  
 
Ve vydavatelské činnosti se naše Sdružení ujalo organizačního a finančního 
zajištění titulu editorované monografie „Věda a umění“, na kterém pracuje 
autorský kolektiv sestavený z vybraných aktivních účastníků konference o 
kvalitativních metodách v roce 2006. Knihu bude vydávat nakladatelství Grada 
a vydání je plánované na konec roku 2007.   
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2.2. Vzdělávací a osvětová činnost 
 
Sdružení se v roce 2006 podílelo na organizaci a přípravě VII. celostátní 
konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku“ konané v lednu 
2007 v Olomouci. Role Sdružení SCAN spočívala v přípravě a vydání programu 
konference jehož součástí byla také abstrakta (program měl své ISBN) a dále 
v přípravě jmenovek a osvědčení pro účastníky konference. Naše Sdružení se 
dále podílelo na organizaci a přípravě XII. celostátní konference Společnosti pro 
návykové nemoci a 45. konferenci sekce AT při ČLS JEP konané v květnu 2006 
v Měříně. Role Sdružení SCAN spočívala v přípravě a vydání programu 
konference jehož součástí byla také abstrakta (program měl své ISBN) a dále 
v přípravě jmenovek a osvědčení pro účastníky konference. Sdružení se dále 
podílelo na organizaci a přípravě III. celostátní konference o primární prevenci 
rizikového chování konané v listopadu 2006 na Magistrátu hlavního města 
Prahy. Role Sdružení SCAN spočívala v přípravě a vydání programu 
konference jehož součástí byla také abstrakta (program měl své ISBN) a dále 
v přípravě jmenovek a osvědčení pro účastníky konference.   
 
Pro Správu uprchlických zařízení MV ČR jsme zorganizovali a ve spolupráci 
s Centrem adiktologie PK 1. LF UK zajistili specializovaný výukových a 
nácvikový kurz určený pro pracovníky Správy. Kurz byl hodnocen velmi kladně 
a v budoucnu na něj mohou navázat další aktivity. Další akcí byla organizace 
Ceny adiktologie v roce 2006. Naše Sdružení zajistilo organizační a technický 
servis této akci se kterou je spojeno jednodenní odborné sympozium na hlavní 
téma. Tím v roce 2006 byl alkohol. Cenu převzali doc. Jaroslav Skála a Dr. 
Luděk Kubička. Hlavním hostem byl Dr. Isidor Obot ze Světové zdravotnické 
organizace (Ženeva). Akce proběhla v červnu.  
 

2.3. Vědecko-výzkumná činnost 
 
Sdružení se v roce 2006 stalo realizátorem nebo spolu-realizátorem několika 
výzkumných studií. Na začátku roku 2006 proběhlo dokončení a předání tří 
studií započatých ještě v roce 2005. Jednalo se o projekt na realizaci výzkumné 
studie v Novém Jičíně (vedoucí studie Mgr. Roman Gabrhelík). Projekt nesl 
název „Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich 
uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín“. Finanční záštitu nad 
realizací projektu převzal Moravskoslezský kraj. Studie byla realizována v pěti 
pověřených obcích: Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a 
Odry. Projekt je složen celkem ze sedmi dílčích substudií, které jako celek 
poskytují data potřebná pro adekvátní zhodnocení všech základních opatření 
drogové politiky v regionu. Druhou dokončenou a odevzdanou studií byl projekt 
pro o.s. Sananim v oblasti analýzy potřeb klientů adiktologických služeb 
z perspektivy jejich úspěšnosti na trhu práce. Studie skončila v květnu 2006 a 
naše Sdružení zde bylo partnerem. Třetí dokončenou studií byla analýza potřeb 
adiktologických služeb pro dětí do 15 let na území hl. města Prahy. 
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Zadavatelem tohoto projektu byl Magistrát hl. města Prahy a studie byla 
dokončena v únoru 2006 a ve druhé fázi pak v červnu 2006. U tohoto projektu 
bylo pro změnu Sdružení hlavní nositelem a realizátorem a Centrum adiktologie 
partnerem.  
 

2.4. Regionální centrum prevence 
 
Rok 2006 byl prvním rokem realizace Regionálního centra prevence na 
tišnovsku. S koncepcí Regionálního centra prevence byli seznámeni ředitelé a 
školní metodici prevence všech základních škol s ll. stupněm, všech středních 
škol a odborných učilišť v regionu a také další instituce významné v tomto 
regionu. Bylo provedeno mapování situace v oblasti návykových látek 
z hlediska vědomostí, postojů a užívání u středoškolské mládeže a provedeno 
šetření úrovně primární prevence na školách. Ke spolupráci na školní studii 
NEAD 2006 byly požádány 4 střední školy regionu města Tišnova a všechny 
tyto školy se také do spolupráce aktivně zapojily. Průběh jednání a vlastního 
dotazníkového šetření poukázal na zájem jednotlivých středních škol o 
spolupráci v oblasti primární prevence užívání návykových látek a ostatních 
jevů rizikového chování. 
 
Vlastní šetření prostřednictvím dotazníků ESPAD proběhlo v měsíci květnu a 
červnu 2006 na Gymnáziu Tišnov, na Středním odborném učilišti Tišnov, na 
Střední odborné škole FORTIKA Lomnice u Tišnova a Střední odborné škole 
Lomnice u Tišnova v celkovém počtu 500 respondentů ve věku 16-18 let. Na to 
navazovalo v měsíci říjnu a listopadu šetření u školních metodiků prevence na 
všech základních školách s ll. stupněm a nižším stupni gymnázia v působnosti 
města Tišnova. Průběh jednání a vlastního šetření ukázal na potřebu mít 
snadno dostupného partnera pro řešení a realizaci primárně preventivních 
aktivit. Vzhledem k velmi výrazným změnám rozpočtu byly ze studie NEAD 
2006 vyloučeny dvě nejnižší věkové skupiny základních škol (12 a 14 let). 
Rovněž tak velikost výběrového souboru byla snížena na 500 respondentů. 
Toto omezení snížilo vypovídací hodnotu o užívání návykových látek z hlediska 
věkových skupin dětí a mládeže, ale podstatně se nedotklo vyhodnocení míry a 
vývoje rizikového chování (srovnání NEAD 2000 a NEAD 2006). 
 
V průběhu roku 2006 bylo jednáno na institucích a dalších subjektech, které se 
podílí nebo mají vliv na práci v oblasti primární prevence v regionu, a to 
především na: Krajském úřadě Jihomoravského kraje se školním a 
protidrogovým krajskými koordinátory a krajským koordinátorem prevence 
kriminality, městě Tišnov, Policii ČR (místní oddělení Tišnov), s řediteli a 
školními metodiky prevence středních škol a odborných učilišť, s řediteli a 
školními metodiky prevence základních škol s ll. stupněm. Z proběhlých jednání 
je možné říci, že na všech oslovených subjektech je zájem o spolupráci a 
využívání služeb a aktivit Regionálního centra prevence. 
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V roce 2006 byly provedeny analýzy a vyhodnocení získaných dat z dotazníků 
ESPAD a byla vydána studie NEAD 2006 v tiskové podobě, zpracována 
analýza potřeb u školních metodiků prevence a vyhodnocení primárně 
preventivních aktivit na základních školách a gymnáziu. V prvním roce realizace 
projektu došlo k výraznému snížení dotací, které si vyžádalo redukci objemu 
některých aktivit nebo jejich přesun do dalšího roku realizace (zjištění nabídky 
v oblasti nespecifické prevence (volnočasových aktivit) a příprava regionálního 
katalogu programů pro pedagogy a rodiče. Tato omezení však neohrozilo 
realizaci školní studie NEAD 2006, ani přípravu celkové koncepce Regionálního 
centra prevence. Na  základě provedených analýz a vyhodnocených jednání je 
třeba poukázat na problémy při práci školních metodiků prevence, a to 
především: prakticky žádná časová rezerva - práce v prevenci v osobním 
volném čase, nepatrné možnosti dalšího vzdělávání. Z těchto důvodů 
doporučujeme prosadit u zřizovatelů a ředitelů škol alespoň 0,25 pracovního 
úvazku školních metodiků prevence pro práci v prevenci a pro další vzdělávání. 
Tíživou situaci ve financování projektu (získáno na první rok bylo 50 % 
původního plánovaného rozpočtu) se podařilo  částečně zmírnit vyjednáním 
příspěvku na mzdy vedoucího projektu od Úřadu práce Brno-venkov. Tyto 
finanční prostředky byly uvolňovány postupně po dobu 6 měsíců. 
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3. Donátoři, dárci a partneři Sdružení  
 
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2006 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 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 
Město Tišnov 

 
Psychologický ústav Akademie věd ČR 

 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 
Úřad práce Brno-venkov 

 
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 neuropsychofamakologická společnost 

 
Magistrát hlavního města Prahy 

 
o.s. Sananim 

 
Nakladatelství Albert Boskovice. 

 
Firmě Ing. Jiří Jakubec 

(účetnictví a daňové poradenství) 
 

 Firmě Ycnega Technologies 
(servis PC) 
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4. Přehled výnosů a nákladů Sdružení  
 
 
a) Přehled výnosů v roce 2006 (celkem): 1 759 538,52,- 
   
Z toho:   
   
RVKPP Úřadu vlády ČR:  289  000,- 
Úřad práce Brno-venkov  32 772,- 
Ministerstvo zdravotnictví ČR:     96 000,- 
Město Tišnov  15  000,-         
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   152  500,-    
Krajský úřad Jihomoravského kraje  161  000,- 
   
Vlastní výnosy:     1 013 266,52,- 
   
   
b) Přehled výnosů v roce 2006 dle typu příjmů: 

 
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:   537 500,- 
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)   208 772,- 
   
Vlastní výnosy:  1 013 266,52,- 
   
   
c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2006: 

 
   
Výnosy celkem:  1 759 538,52,- 
Náklady celkem:    1 830 497,24,- 
   
Hospodářský výsledek:              -   70 958,72,- 
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Celkový přehled nákladů v roce 2006  

(dle typu nákladů) 
 

Druh finančních prostředků Celkové výdaje 
Sdružení SCAN 

 
1. investiční (kapitálové) 
celkem: 

 
0,-  

2. neinvestiční 
(běžné) celkem: 

 
1 830 497,24,- 

z toho : 
 a) věcné  celkem:       
                 z toho: 

 
1 479 049,24 

      1. materiálové: 
včetně DHIM* 

 
103 777,96,- 

 2. energie:  
0,- 

 3. služby:  
1 249 637,15,- 

 4. cestovní 
náklady: 

 
34 848,00,- 

 5. oprava, 
údržba: 

 
0,- 

 6. Jiné 
náklady: 

 
90 786,13,- 

b) mzdové  celkem: 
                   z toho: 

 
351 448,00,- 

 1. mzdy: 
(plat. zaměstnanců) 

 
137 282,00,- 

 2. ostatní 
osobní 
náklady: 

 
165 650,00,- 

         3. odvody: 
(zdrav. a soc. poj.) 

 
48 516,00,- 

CELKEM: 
 

 
1 830 497,24,- 

 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Zpráva o činnosti Sdružení SCAN za rok 2006 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRVÁVA 2006  
Sdružení SCAN Tišnov   

 
Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.  

V roce 2007 vydalo jako svoji účelovou publikaci 
Sdružení SCAN 

Hanákova 710, 666 03 Tišnov  
 

Náklad 50 kusů 
 

Počet stran 12 
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