Výroční zpráva za rok 2019
Nadační fond pro výzkum psychedelik
Účelem nadačního fondu je především podpora výzkumných pracovišť a týmů, které se zabývají
studiem psychedelických látek. Primárně je fond určen na podporu studií z oblastí farmakologie,
neurobiologie, primární a sekundární prevence rizikového užívaní, psychologie, adiktologie a
psychiatrie, které se věnují mechanismu účinku psychotropního působení těchto látek. V širším
kontextu pak fond podporuje také společenskovědní projekty orientované na kulturní konsekvence a
historii užívání psychedelik. Současně také podporuje organizaci přednášek a vzdělávacích akcí.

Aktivity
Nadační fond pro výzkum psychedelik se v roce 2019 podílel na organizaci několika akcí, konkrétně
odborné přednášky s tématikou využití psychedelik u osob s nevyléčitelnou diagnózou, kterou
přednášel prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA. Další finanční podpory se dočkala akce k příležitosti
promítání dokumentu „Doktoři na tripu“. V neposlední řadě finančně podpořil organizaci symposia
„Velký psychedelický pátek“, kterého se účastnili zahraniční experti a jehož tématem bylo propojení
vědy a spirituality v kontextu života, zároveň zde odborníci prezentovali nové poznatky z výzkumů
v oblastech filozofie, náboženství, psychosomatiky a klinického potenciálu psychedelik.
5.3.2019 Psychedelika v paliativní péči
18.6.2019 Expedice Neuron: Doktoři na tripu
19.4.2019 Velký psychedelický pátek/ Psychedelika, věda a spiritualita
K organizaci těchto přednášek jsou vázány náklady na pronájem prostor, grafické, propagační a
ostatní služby v celkové výši 162 278,- Kč. S přednáškami jsou spojeny výnosy v částce 164 241,- Kč,
zejména za vstupné.

Dary
V roce 2019 přijal Nadační fond dary v celkové výši 13 970,- Kč.

Hmotný majetek
V roce 2019 byly uplatněny odpisy dlouhodobého hmotného majetku (přístroj Ultra Vox pořízený v
roce 2016) a v částce 9180,86 Kč byl částečně rozpuštěn fond přijatých darů z předchozích let.

Hospodaření za rok 2019
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl nulový.

Příloha 1: Rozvaha k 31.12.2019 ve zkráceném rozsahu
Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 ve zkráceném rozsahu
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