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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
2013.
Sdružení SCAN se opět největší mírou podílelo na přípravě, vydávání a distribuci
Časopisu ADIKTOLOGIE, realizaci 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“, který se týká organizačního zajištění konferencí, kulatých
stolů, osobních jednání, workshopů, přednášek, kurzů a školení.
Druhou oblastí činnosti Sdružení SCAN zůstaly dva projekty zaměřené na primární
prevenci rizikového chování dětí a mládeže s názvy Regionální centrum prevence a
Statečná srdce. Tato činnost je plně soustředěna do regionu Jihomoravského kraje,
proto jsme se v průběhu roku 2013 domluvili s garantem obou projektů, Mgr.
Kateřinou Smutnou, o založení nového občanské sdružení Spolek psychologických
služeb a převedení obou projektů do jeho gesce od 1.1.2014.
V závěru roku 2013 se Sdružení SCAN rozhodlo pro větší rozvoj a podporu osvětové
a vzdělávací činnosti a založilo nadaci „Nadace ADICTA“ za účelem shromažďování
finančních prostředků pro tuto činnost.
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.
Mgr. Soňa Čechová

V Praze 31. ledna 2014
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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, 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. 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 2013
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.
V roce 2013 byla vydána 4 čísla časopisu ve formátu A4, kdy 2 čísla vyšla
samostatně a jedenkrát bylo vydáno dvojčíslo s celkovým počtem 264 tiskových
stran, došlo tedy ke snížení počtu stran oproti roku 2012. Příčinou bylo zavedení
nových zpřísněných hodnotících kritérii. Podle dalšího vývoje je to však výkyv
dočasný, s podstatným pozitivním vlivem na kvalitu tištěných prací.
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
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k rostoucí kvalitě původních prací). Zde dosáhl určitého pokroku, avšak jde o
vývojovou záležitost, tento proces bude pokračovat nadále.
V roce 2013 bylo profilové číslo 2/2013 monotematické, věnované problematice
terapeutických komunit. Toto číslo bylo k dispozici na 14. mezinárodní konferenci
Evropské federace terapeutických komunit (EFTC) konané ve dnech 18.-20. září
2013 v Praze. Konferenci obohatili svojí přítomností a příspěvky odborníci z
evropských zemí, USA a Austrálie, proto byl časopis vydán dvojjazyčně (česky +
anglicky), přičemž plné texty v angličtině napomohly jak propagaci časopisu mezi
zahraničními kolegy a pracovišti, tak vzdělávacím účelům doma (anglická odborná
terminologie).
Náklad časopisu byl v roce 2013 průměrně 883 výtisků. 34 čísel časopisu
ADIKTOLOGIE je distribuováno vybraným cílovým skupinám projektu ESF „Síťování
vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami,
veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“. Toto předplatné
je hrazeno z projektu NETAD. Dalších 512 čísel každého vydání časopisu je zasláno
355 předplatitelům v České a 11 ve Slovenské republice. Mezi naše předplatitele
patří studenti a učitelé adiktologických programů, státní správa, zejména sociální
odbory, zdravotnická zařízení a sociální pobytová zařízení, dále instituce a
organizace působící v oboru adiktologie.
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. V roce 2013 byla na
základě vzájemné smlouvy zahájena indexace časopisu (licencování) v databázích
EBSCO.
Redakční rada hodnotí časopis a stanovuje další postup (2krát ročně).
Odbornou záštitu nad časopisem držely v roce 2013 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 vyvíjelo největší činnost v rámci projektu NETAD, který byl v hlavní
fázi své realizace a jen v roce 2013 se podílel na přípravě 24 vzdělávacích akcí.
Zpravidla se jednalo o společná setkání několika zástupců věnujícím se adiktologické
problematice, interaktivní jednání, kulatý stůl a workshopy. Všech akcí se zúčastnilo
celkem 970 osob dle prezenčních listin.
Akce realizované Sdružením SCAN:
1. Společné setkání – Souvislosti akutní intoxikace metylalkoholem a léčby závislosti
na alkoholu v psychiatrických léčebnách ČR
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Společné setkání pro 50 osob bylo založeno na čtyřech přednáškách, kterých se
zhostili prim. MUDr. Petr Popov „Úvod do problematiky metylalkoholu“, prof. PhDr.
Michal Miovský, Ph.D. a Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. „Studie mapování a analýzy
situace spojené s částečnou prohibicí alkoholu v ČR reagující na výskyt
metylalkoholu v síti prodeje“, MUDr. Libor Chvíla a MUDr. Eva Chvílová „Metylalkohol
v mezioborovém náhledu“ MUDr. Andrey Miklovičové s kazuistikou „Může za to
metanol? Nebo ne?“.
Po přednáškách následovala diskuze s účastníky setkání.
2. Společné setkání zástupců sítě Městské policie a Policie ČR s cílem tematické
komunikace“
V rámci tohoto tematického setkání se uskutečnily 4 samostatné akce se zaměřením
na Rizikové chování užívání návykových látek v dopravě a Právo v rizikovém
chování, kdy cílem akce bylo zlepšení interní a externí komunikaci v síti projektu
NETAD, která je určena pro Městskou a obecní policii a Policii ČR. Akce se celkem
zúčastnilo 277 osob.
3. Společné setkání – „Co když je u výměny dítě?“
Společné setkání pro 51 osob bylo tematicky zaměřeno na oblast účasti dětí
uživatelů návykových látek při poskytování harm reduction služeb. Cílem akce byla
zlepšit interní a externí komunikaci v síti harm reduction služeb. Obsahovou náplní
byla právní problematika v oblasti harm reduction služeb a možnosti řešení právních
a případně etických dilemat zejména s ohledem na terénní práci.
4. Společné setkání - Drogy v současné penitenciární praxi
Dvoudenní akci navštívilo 62 osob a zahájila prof. A. Hogenová přednáškou na téma
člověka, jeho bytí a hledání důvodů zneužívání návykových látek. PhDr. J. Sochůrek
ve svém příspěvku přednesl historii zneužívání návykových látek ve vězeňství a
přístupu k uživatelům ve věznicích. Mezi další témata společného setkání patřila
substituční léčba, úvod do problematiky substituční léčby ve věznicích, zavedení
programu substituční léčby do věznice v českém prostředí. Druhý den byly
představeny následující tematické okruhy: Epidemiologická data v kontextu vězeňství
(Mgr. Grohmanová referovala o výzkumu prevalence užívání návykových látek
vězni), Drogy jako bezpečnostní problém, Spolupráce s nevládními organizacemi
v podmínkách vězeňství, Rozvoj drogových služeb ve věznicích podle Akčního
plánu.
5. Společné setkání „Spolupráce sekcí terapeutických komunit a doléčovacích
center“
Společné setkání pro 63 účastníků bylo tematicky založeno na úpravu problematiky
diskuse pro pracovníky doléčovacích center a terapeutických komunit.
6. Společné setkání „Rozvoj adiktologických služeb ve vězeňském prostředí (hledání
forem spolupráce)“
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Společné setkání bylo tematicky zaměřeno na oblast rozvoje adiktologických služeb
ve vězeňském prostředí, hledání forem spolupráce mezi Vězeňskou službou ČR a
jednotlivými věznicemi na straně jedné a zařízeními a pracovníky pracujícími v rámci
Drogových služeb ve vězení na straně druhé s cílem sdílet stávající zkušenosti se
začleňováním externích adiktologických služeb do vězeňského prostředí a rozvíjet
oblast vzdělávání vězeňského personálu prostřednictvím externích drogových služeb
ve vězení a prostřednictvím Kliniky adiktologie. Obsahovou náplní společného
setkání byla též právní problematika související s poskytováním adiktologických
služeb ve vězení s důrazem na problematiku povinnosti mlčenlivosti pracovníků
Drogových služeb ve vězení versus sdílení některých informací v návaznosti na
smluvní zajištění tohoto typu služeb v prostředí věznice a dále některé novinky
v oblasti práva související s adiktologickou problematikou (např. problematika
amnestie a navazující adiktologické práce s propuštěnými klienty, problematiky
oznamování zdravotní nezpůsobilosti léčených uživatelů drog lékaři v návaznosti na
silniční předpisy a v kontextu pracovního začlenění bývalých uživatelů drog po
skončení procesu léčby apod.). Účast byla 11 osob.
7. AT konference
Sdružení SCAN se podílelo na realizaci AT konference, kdy v rámci projektu NETAD
organizovala 6 příspěvků:
 Interaktivní osobní jednání „Nový způsob léčby závislosti na alkoholu“
 2x kulatý stůl „Český koncept adiktologie“ a „Výroční setkání SNN“
 Odborná přednáška prof. Roberta Westa týkající se problematiky vlivu užívání
tabáku a alkoholu na lidský organismus
 2x společné setkání „Pomáhající profese a bezpečnostní složky“ a „Zástupci
sítě následné péče“
Akce si vyslechlo celkem 244 posluchačů, někteří se účastnili několika akcí.
8. Interaktivní osobní jednání „Jaké cesty vedou k zavedení case managementu do
praxe v adiktologických službách“
Součástí jednání byl křest metodické příručky „Case management se zotavujícími se
uživateli NL. Dalšími tématy k diskuzi byly - Přechodové byty a Pasáž a Housing
First, Zkušenosti s uplatňováním principů case managementu v adiktologické praxi,
Význam týmové spolupráce v case managementu, Jak vytvářet půdu pro zavádění
case managementu (diskuse poskytovatelů služeb, státní správy a akademické
obce), Historie a současnost zavádění case magementu v Nizozemí, Kolaborativní
přístup k řešení „drogových problémů“. Cílem bylo aktivní zapojení všech 58
přítomných účastníků.
9. Interaktivní osobní jednání „Kočičí zahrada - možnosti práce s žáky na 1. stupni
základních škol“
Účastníci se nejprve seznámili s metodikou „Kočičí zahrada“ a následně 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 předvést pro druhou část skupinky.
Stejný úkol měla i druhá skupina. Akce se zúčastnilo 23 pedagogů 1. stupně
základních škol.
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10. Workshopy o správné publikační činnosti - „Workshop na téma příprava rukopisu
a peer-review proces“ a „Workshop na téma pravidla publikační praxe a její vazby na
doktorské a postdoktorské projekty“
Obsahovou náplní byly dva příklady rukopisu výzkumné studie – co bylo špatně a co
mohlo být uděláno lépe při jejich přípravě a psaní. Účastníci během akce vytvořili
abstrakt výzkumné studie a lektoři podali zpětnou vazbu. Cílem akce bylo
účastníkům ukázat, jak funguje peer-review proces, informovat je o tom, jak připravit
výzkumnou studii k publikaci v odborném periodiku (postup od abstraktu k finální
verzi). Hlavními tématy druhé části setkání byla rešerše, etické aspekty přípravy
rukopisu, problematika vědeckého publikování a praktické aspekty pravidel
publikování. Součástí druhého workshopu bylo zaměření na praktické aspekty a
poskytnutí odlišných příkladů z praxe lektorů z ISAJE. Workshop probíhal v českém
a anglickém jazyce, byl zajištěn překlad. Workshopů se zúčastnilo 57 osob.
11. Společné setkání - Spolupráce zdravotnických zařízení a zařízení ústavní péče
v síti adiktologických služeb: současnost a budoucnost spolupráce
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. zahájil společné setkání pro 23 osob úvodní
přednáškou o současném stavu a vývoji sítě adiktologických služeb, jejich nastavení
a možnosti pro spolupráci se zařízeními ústavní péče. Dále se zaměřil na
představení vzorového projektu Dětského ambulantního provozu a možnosti jeho
využití. Cílem bylo představit klinické téma komorbidních klientů a jejich sdílení
v péči, limity a příležitosti institucionální sítě v kontextu péče o komorbidní klienty.
12. Společné setkání - „Současnost a budoucnost adiktologických služeb v ČR ve
Sdružení Podané ruce, o.s.“
Obecnými tematickými okruhy společného setkání byly - informace o výstupech
projektu NETAD, rozvoj adiktologických služeb v ČR, transformace právní formy
Sdružení Podané ruce, o.s. v souvislosti s novým občanským zákoníkem, možnosti
spolupráce mezi adiktologickými službami v ČR. Akce se zúčastnilo 68 posluchačů.
13. Interaktivní osobní jednání - Unplugged - možnosti práce s rodiči v prevenci
rizikového chování
Celá akce se skládala ze dvou částí. Nejprve na základě zkušeností účastníků
setkání byly reflektovány a diskutovány možnosti a šíře zapojení rodičů a blízkých
osob do preventivních aktivit a rovněž do spolupráce se školou. Byly předneseny
možné způsoby, kterými by se programy daly ve školách lépe implementovat a
dostat se k cílové skupině rodičů. Diskuze byla podpořena aktuálními poznatky
z výzkumů, které byly realizovány v ČR i zahraničí.
Druhá část setkání byla cílena na seznámení s aktuálními fakty o rizikových a
protektivních faktorech v rodině. V následné části také s metodikou Prevence pro
rodiče Unplugged, která je zacílena na témata související s dospíváním dětí a dává
rodičům prostor naučit nebo zdokonalit se v jednání s dospívajícím (nejenom)
prostřednictvím řešení modelových situací. Jedná se především o dovednosti
komunikační, vyjednávací a umění nastavení pravidel a hranic v rodině, zejména
vzhledem k užívání návykových látek, ale i dalším situacím v rodině. Obě akce byly
připraveny pro 35 osob.
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14. Konference - Primární prevence rizikového chování
10. ročník měl název „Jeden svět (ne)stačí“ a jeho hlavním cílem byla snaha o
propojení zdravotnické a školské prevence. Tradičně se stala ojedinělou akcí svého
druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v
prevenci v různých oblastech rizikového chování a umožňuje setkání velkého počtu
preventistů, školských metodiků, pracovníků státní správy různých oborů. Celkem
bylo registrováno 219 posluchačů a přednášejících.
I v letošním roce byla konference rozdělena do čtyř sekcí, kdy vedle hlavního sálu,
probíhaly přednášky i v dalších dvou místnostech. Čtvrtý sál byl určen především pro
workshopy. Programový výbor sestavil z registrovaných příspěvků 25 přednáškových
bloků a pracovních setkání a celkem bylo prezentováno 50 samostatných přednášek
s různými tématy. Podle hodnocení účastníků měla konference vysokou úroveň,
přednášky byly hodnoceny jako přínosné a témata byla dobře zvolena. Propojení
školské a zdravotnické zaznělo ihned v úvodním bloku, který byl věnován certifikaci
odborné způsobilosti programů primární prevence a aktivitám ze strany Ministerstva
školství. Dále se prezentovaly různé organizace se svými projekty, záměry a postupy
pro práci s rizikovými skupinami, zejména s dětskými a dospívajícími klienty, jejich
pedagogy a terapeuty.
Součástí konference Primární prevence rizikového chování bylo Společné setkání
zástupců sítě primární prevence nad metodikou Unplugged v rámci projektu NETAD.
V první části (certifikovaní trenéři v metodice Unplugged) byla diskutována stávající
podoba školení v metodice Unplugged a možnosti zlepšení a) šíření metodiky do
základních škol, b) metodiky samotné. Výstupem diskuze byla např. podpora
efektivní projektové činnosti základních škol ve spolupráci s PPP či NNO
v regionech. Další část byla věnována možnosti nasycení regionálních poptávek po
školení a možnost rozšíření pedagogů, kteří realizují program ve školách. Rovněž
byla diskutována a navrhována podoba lepší propagace metodiky v některých
periodikách (Učitelské noviny, Prevence).
V druhé části workshopu byla širší cílové skupině preventivních pracovníků na
základě dosavadních zkušeností představena metodika a program Unplugged, vývoj
od roku 2007. Zároveň byla projednána možnost, jak vhodně zařazovat a podporovat
program Unplugged jako efektivní nástroj prevence rizikového chování na základních
školách. Stejně tak byly diskutovány další komponenty programu - Metodika pro
rodiče. Pro detailnější představu byla v druhé části workshopu demonstrována
modelová lekce a některé její aktivity s odborným komentářem a zarámováním od
lektorek.
15. Regionální konference - Bílá místa na mapě adiktologických služeb
Konference, jíž se zúčastnilo 101 posluchačů, byla rozložena do čtyř tematických
bloků. První blok se věnoval tématu děti a dospívající v adiktologických službách.
Druhý blok se zaměřil na téma těhotenství a užívání návykových látek, konkretizoval
jej především na kouření. Třetí blok na téma adiktologie v péči o seniory zahájil
přednášející PhDr. Josef Radimecký. Posledního tematického bloku se ujal hlavní
přednášející Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. a jednalo se o téma substituční léčba u
pervitinu. Na hlavní přednášky v blocích navazovala panelová diskuse přizvaných
odborníků, kteří se vyjadřovali k diskutabilním oblastem dané problematiky.
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2.3. Regionální centrum prevence
Rok 2013 byl sedmým rokem realizace Regionálního centra prevence. Na centrální
státní úrovni byl projekt dotačně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Na krajské úrovni projekt obdržel finanční prostředky od
Jihomoravského kraje. Po loňské absenci dotace ze strany MěÚ Tišnov se v roce
2013 podařilo opět vzájemnou spolupráci navázat a radnice podpořila část projektu,
která se týká programu indikované primární prevence.
V rámci programu všeobecné PP pro žáky 6. Tříd došlo k rozšíření realizace
programu na celkem 5 základních škol a jedno víceleté gymnázium v regionu
Tišnovska. Programem prošlo v tomto roce celkem 223 žáků. Rozšíření do dalších
škol je především otázkou zajištění financování lektorů programu. V přípravě pro
další rok jsou navazující aktivity určené pro cílovou skupinu rodičů žáků, kteří
procházejí programem Unplugged.
Realizace programu indikované primární prevence rizikových projevů je jedním
z nových typů našich služeb. Přesto indikovaná primární prevence a s ní spjaté
služby vykázaly v průběhu roku 2013 vzrůstající trend v počtu klientů – programem
prošlo celkem 74 dětí a jejich rodičů. Díky realizaci v oblasti menších měst a vesnic a
díky bezbariérovosti programu se v programu ocitají děti a rodiny s prvotními
rizikovými projevy, které mají šanci na úpravu a zlepšení. Stávající aktivity projektu
se podařilo v průběhu roku 2013 finančně, personálně a metodicky zakotvit.
Personální zabezpečení služby v roce 2013:
Vedoucí projektu Regionální centrum prevence: Mgr. Kateřina Smutná
Lektor všeobecné primární prevence: Mgr. Renata Kloubová, Mgr. Radim Vykoukal,
Mgr. Andrea Špačková, Mgr. Hana Valíková, Mgr. Šárka Křivská, Ing. Jana
Homolková
Lektor indikované primární prevence: PhDr. Tatjana Bláhová, Mgr. Kateřina Smutná
Externí supervize: PhDr. Lenka Skácelová

2.4. Projekt Statečná srdce
Realizace projektu Statečná srdce pokračovala třetím 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 dětských domovech, tj. nezasaženou populaci s výraznou zdravotně-sociální
zátěží.
Donátory realizace programu v roce 2013 bylo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy a Jihomoravský kraj. Kromě finančního zabezpečení realizace projektu
ze státních zdrojů se podařilo zajistit kofinancování díky grantu Nadace Terezy
Maxové dětem.
Vzhledem k solidnímu finančnímu rozpočtu projektu byly aktivity realizovány ve třech
dětských domovech v rámci Jihomoravského kraje. Na lektorském zabezpečení
programu se v každém DD podílela stabilní lektorská dvojice. V rámci programu bylo
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v každém DD realizováno 14 lekcí programu a 1x tréninkový pobyt v délce 3 dny.
Projekt byl prezentován na konferenci Primární prevence rizikového chování v Praze
Mgr. Kateřinou Smutnou a PhDr. Veronikou Novotnou.
Personální zabezpečení služby v roce 2013:
Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Smutná
Lektoři – přímá práce s dětmi: PhDr. Veronika Novotná, Mgr. Michaela Bosáková,
Mgr. Kateřina Zaplatilová, Mgr. Lenka Kaštierová, Mgr. Jana Macková, Mgr. Kateřina
Smutná
Externí individuální supervize: Mgr. Pejčochová, Mgr. Tělupil, Mgr. Polák, Mgr.
Světlák
Grafik – MgA. Zuzana Lehutová Ondruszová
Realizaci projektů Regionální centrum prevence a Statečná srdce v roce 2013
ovlivnilo rozhodnutí předsedkyně Sdružení SCAN nepokračovat od roku 2014
v realizaci programů primární prevence z důvodu transformace sdružení a fokusu na
jiný typ aktivit. V reakci na tuto událost bylo na podzim roku 2013 založeno nové
občanské sdružení, Spolek psychologických služeb, které počínaje rokem 2014
převezme realizaci projekt obou projektů.

2.5. Nadace ADICTA
V prosinci 2013 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. Zaměřit se na jejich zkvalitnění a
rozšíření o další projekty, což je spojeno s dostatečným množstvím finančních
prostředků. Za tímto účelem byla založena nadace s názvem Nadace ADICTA, která
bude shromažďovat finanční prostředky k podpoře a realizaci osvětové, vzdělávací,
publikační, klinické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby s problémy
vyvolanými užíváním návykových látek a závislostí na těchto látkách, osoby trpícími
nelátkovými závislostmi, osoby trpící souvisejícími nebo doprovodnými duševními
poruchami a s tím spojenými důsledky. Nadace se rovněž může účastnit na
vypracování speciálních projektů v souladu s etickými zásadami oboru adiktologie.
Cílem nadace je také zvyšování odborné úrovně a prestiže oboru adiktologie,
zlepšování kvality života osob se závislostí, jejich rodin a blízkých a snižování počtu
závislých osob.
Její činnost bude zahájena v roce 2014.
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Donátoři, dárci a partneři Sdružení
Děkujeme všem donátorům naší činnosti za podporu v roce 2013 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
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Magistrát hlavního města Prahy
Město Tišnov
Nadace dětem 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:
Klinika adiktologie VFN 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
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 2013 (celkem):

2 548 064,63

Z toho:
RVKPP Úřadu vlády ČR:
Hlavní město Praha

90 000,100 000,-

Nadace dětem T.Maxové
Krajský úřad Jihomoravského kraje

120 000,218 000,-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Město Tišnov

863 300,20 000,-

Vlastní výnosy:

1 136 764,63

b) Přehled výnosů v roce 2013 dle typu výnosů:
Státní dotace (centrální zdroje) celkem:
Jiné dotace (magistrát, kraj atd.)

953 300,458 000,-

Vlastní výnosy:

1 136 764,63

c) Celková bilance nákladů a výnosů v roce 2013:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

2 548 064,63
2 576 161,66

Hospodářský výsledek:

-28 097,03
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Celkový přehled nákladů v roce 2013
(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:

15

Celkové náklady
Sdružení SCAN

0,00
2 576 161,66

1 305 698,66
64 000,51

0,00
1 217 196,61
8 092,00
345,00
16 064,54
1 270 463,00
202 551,00

949 895,00

118 017,00

2 576 161,66

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
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 16
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