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Základní informace
Poslání organizace PROGRESSIVE o.p.s.:
Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.
Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.

Název organizace: PROGRESSIVE o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 26614936
Registrace Městský soud v Praze
Registrační číslo: oddíl O, vložka 1405
Bankovní spojení: 182477407/0300

Do konce roku 2013 byla organizace občanským sdružením.
Registrace na MV ČR: 25. 11. 2003 
Registrační číslo: VS/1-1/52514/03-R

Sídlo: Minská 774/6, 101 00 Praha 10

Kontaktní adresa:
Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 
Web: www.progressive-os.cz
E-mail: progressive@progressive-os.cz

Orgány PROGRESSIVE o.p.s.:
Ředitel: Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Správní rada: Mgr. Simona Poláková, Mgr. 
Pavel Plaček, DiS., Mgr. Martina Zikmundová
Dozorčí rada: Mgr. Jan Špaček, Mgr. Jana 
Brůnová, Mgr. Helena Vlčková (do ledna 2016), 
Bc. Tomáš Žák (od února 2016)
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Úvodní slovo ředitele 
Vážení čtenáři výroční zprávy PROGRESSIVE, o.p.s.,

ať už naší organizaci znáte, nebo se o ní právě dozvídáte, jsem 
rád, že hodláte věnovat chvilku času na seznámení se souhr-
nem aktivit za rok 2015. Čeho jsme dosáhli a co významného 
se za minulý rok stalo v rámci organizace, se dočtete na násle-
dujících stránkách.

Já využiji úvodního slova k tomu, abych poděkoval všem jed-
notlivcům a spolupracujícím institucím, které podpořily fun-
gování organizace, ať už finančně, nebo svojí náklonností  
a osobním nasazením. V neposlední řadě patří velký dík i všem 
kolegům, kteří se na výsledcích a naplňování našeho poslání 
podíleli vlastním přičiněním.

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
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Proč a co děláme:
V rámci terénního programu vyhledáváme a kontaktujeme 
aktivní uživatele drog. Nabízíme jim výměnu injekčního mate-
riálu, poradenství, základní zdravotní ošetření, zprostředková-
váme kontakt s dalšími institucemi. Skrze kontakt s uživateli 
drog a intervence zaměřené na zlepšení jejich životní situace 
chráníme před možnými riziky nejen je, ale také celou společ-
nost.

NO BIOHAZARD v roce 2015:
Terénní program NO BIOHAZARD prošel v roce 2015 mnoha 
změnami. Došlo ke změně vedoucího programu a také k roz-
šíření týmu. Nově jsme začali působit na MČ Praha 11 a MČ 
Praha 14; docházeli jsme tedy pravidelně na 8 městských částí 
a další 3 městské části jsme monitorovali průběžně. Navýši-
li jsme také počet terénních služeb. Díky speciálním teré-
nům (monitorovací terény nad rámec běžných služeb, terény  
v pozdních večerních hodinách, cykloterény) se nám lépe daři-
lo mapovat změny na drogové scéně a reagovat na ně. Ve 
srovnání s předchozím rokem proběhlo více kontaktů s uživa-
teli drog a také jsme poskytli více individuálních poradenství, 
zdravotních a sociálních informací a odkazů do návazných 
zdravotnických a sociálních služeb.

NO BIOHAZARD – terénní program pro 
uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze

Pracovníci programu v roce 2015:
Bc. Kateřina Bažantová – vedoucí programu (od 1. 6. 2015),
terénní pracovnice
Mgr. Jan Špaček – vedoucí programu (do 31. 5. 2015),
terénní pracovník
Bc. Kateřina Nejedlá, DiS. – terénní pracovnice,
zástupce vedoucí programu
Mgr. Pavel Venzara – terénní pracovník
Jan Plaček – terénní pracovník
Bc. Lenka Pethöová, DiS. – terénní pracovnice
Bc. Petra Matoušková – terénní pracovnice
Bc. Josef Krejčí – terénní pracovník
Mgr. Hana Švůgerová – terénní pracovnice
Mgr. Alexandra Tomková – terénní pracovnice
Mgr. Simona Poláková – terénní pracovnice

Supervize: Mgr. Radek Markus

Statistiky programu: počet
kontaktů: 13 956

klientů v kontaktu: 1 995

vydaných injekčních stříkaček: 102 724

předaných injekčních stříkaček k likvidaci: 83 957

zdravotních ošetření: 37

individuálních poradenství: 345

krizových intervencí:    15

odkazů do institucí následné péče: 2 011
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Co a proč děláme:
Kontaktní centrum STAGE 5 pracuje primárně s cílovou sku-
pinou problémových uživatelů ilegálních návykových látek. 
K základním cílům našeho zařízení patří navazování kontak-
tu se skrytou populací injekčních uživatelů drog, která čas-
tokrát nevyužívá služby jiných pomáhajících zařízení. V naší 
každodenní práci klademe velký důraz na navazování důvěry 
a budování vztahu jakožto důležitého a nezbytného elemen-
tu individuální práce s klienty. Na problematiku užívání drog 
nahlížíme z multidisciplinárního pohledu. Z tohoto důvodu 
jsou naše služby komplexní – zaměřené na oblast snižování 
škod, oblast zdravotní, sociální práci, ale i na další posun klien-
ta v systému léčebných, zdravotních, nebo sociálních služeb. 
Mimo naši primární cílovou skupinu poskytujeme odborné 
konzultace pro rodiče, partnery a blízké osoby uživatelů drog. 
Naše zařízení také dlouhodobě umožňuje absolvování odbor-
ných stáží a exkurzí pro studenty a odbornou veřejnost.
 

STAGE 5 v roce 2015:
V roce 2015 došlo ke změně na pozici vedoucího kontakt-
ního centra. Dosavadní vedoucí Mgr. Alena Zelinová ode-
šla na rodičovskou dovolenou a novým vedoucím se stal  
Mgr. Miroslav Giljan. V uplynulém roce jsme se snažili zaměřo-
vat svojí energii na zintenzivňování individuální práce s klienty, 
kterou vnímáme jako hlavní oblast našeho zájmu. Povedlo se 
nám navýšit počty poskytnutých individuálních poradenství, 
navýšili jsme počty orientačních testů na infekční nemoci  
a taktéž jsme častěji klientům poskytovali osobní asistenci do 
návazných institucí. 

Pracovníci programu v roce 2015:
Mgr. Miroslav Giljan – vedoucí programu (od 1. 6. 2015)
Mgr. Alena Zelinová – vedoucí programu (do 31. 3. 2015)
Mgr. Lada Broklová – zástupce vedoucího, kontaktní pracovnice
Bc. Kristýna Kinkalová – sociální pracovnice
Bc. Tereza Pokorná – zdravotní sestra
Mgr. Radek Hodoval – kontaktní pracovník
Mgr. Jiří Tupý – kontaktní pracovník
MUDr. Jan Dvořák – lékař
Mgr. Olga Jablečníková – psycholog
Mgr. Jan Skopec – kontaktní pracovník
Mgr. Simona Poláková – psycholog a poradenský pracovník
Bc. Hana Slaná – zdravotní sestra
Hana Koutková, DiS. – sociální pracovnice
Vítězslav Kuntoš – kontaktní pracovník
Mgr. Michaela Kubátová – kontaktní pracovnice

Supervize: Mgr. Radek Markus

STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum 
závislostí v hl. m. Praze

Statistiky programu: počet
klientů v kontaktu:  1 178

vydaných injekčních stříkaček: 303 111

předaných injekčních stříkaček k likvidaci: 325 894

zdravotních ošetření: 718

individuálních poradenství: 535

krizových intervencí: 14

odkazů do léčebných institucí: 22

poradenství pro rodiče a osoby blízké: 50
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Proč a co děláme:
Vytváříme pracovní pozice pro aktivní uživatele návykových 
látek. Pod vedením kmenových pracovníků působí v programu 
uživatelé návykových látek, tzv. indigenní terénní pracovníci 
(ITP). Za vykonanou práci jsou finančně ohodnoceni a mohou 
rovněž využívat další podpůrný servis (sprcha, jídlo, vzdělávání 
atd.). Součástí působení v programu je vytvoření individuální-
ho plánu, v jehož rámci se snaží ITP za asistence kmenových 
pracovníků stabilizovat a zlepšit svou životní situaci. 

Chráníme zdraví široké veřejnosti
Hlavní pracovní náplní ITP je snižovat výskyt pohozeného 
injekčního materiálu na veřejném prostranství. Jednak obslu-
hují bezpečností kontejnery FIXPOINT určené k likvidaci injekč-
ního materiálu, které jsou nainstalovány v rizikových lokalitách 
ohrožených výskytem drogové scény. Dále ITP provádějí terén-
ní sběr v lokalitách, kde dochází k injekční aplikaci a monitoru-
jí nové, potenciálně rizikové lokality. 

FIXPOINT v roce 2015: 
V tomto roce jsme spolupracovali s městskými částmi Praha 3, 
5, 7 a 8. Od ledna do srpna nabízel program 4 pracovní pozi-
ce. V srpnu 2015 došlo k vytvoření nové pracovní pozice pro 
jednoho z ITP, který dlouhodobě abstinuje. Ve srovnání s loň-
ským rokem se zvýšil počet bezpečně zlikvidovaných injekč-
ních stříkaček, a to jak v kontejnerech, tak v rámci terénního 
sběru. Na konci roku 2015 jsme ve spolupráci s městskou částí 
Prahou 3 nainstalovali 4 nové kontejnery.

Pracovníci programu v roce 2015:
Mgr. Simona Poláková – vedoucí programu
Mgr. Jan Skopec – kmenový pracovník 
Alexander Kazbal – administrativní a terénní pracovník  
programu

Supervize: Mgr. Radek Markus

FIXPOINT – pracovní resocializace aktivních 
uživatelů návykových látek

Statistiky programu: počet
ITP: 4+1

kontejnerů: (7x Praha 5, 1x Praha 7, 4x Praha 3) 12

nalezených injekčních stříkaček v kontejnerech: 1 247

nalezených injekčních stříkaček v terénu: 4 369
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Proč a co děláme: 
NON STOP 24 představuje technický nástroj harm reduction 
programů, jehož cílem je zvýšit dostupnost harm reduction 
zdravotnického materiálu a oslovit injekční uživatele drog, 
kteří nejsou v kontaktu s terénními programy či kontaktními 
centry. NON STOP 24 jsou speciální prodejní automaty, které 
jsou veřejně dostupné. Program doplňuje systém programů 
chránících veřejné zdraví především v oblasti šíření HIV/AIDS 
a virových hepatitid. Výhodou je nepřetržitý provoz, snadná 
obsluha a anonymita, která dovoluje využívat projekt i těm 
uživatelům návykových látek, kteří nechtějí být v kontaktu 
s terénními programy nebo kontaktními centry. 

NON STOP 24 v roce 2015:
V roce 2015 automaty NON STOP 24 fungovaly ve 3 městech 
ve spolupráci s místními organizacemi. Jedná se o Plzeň (spo-
lu s organizací POINT 14), Kolín (spolu s organizací PROSTOR) 
a Strakonice (spolu s organizací PREVENT). V roce 2015 došlo 
opět k navýšení počtu vydaného materiálu oproti minulým 
obdobím.

NON STOP 24 – prodejní automaty 
na zdravotnický materiál

Pracovníci programu v roce 2015:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. – vedoucí programu

Statistiky programu:
Za celý rok 2015 automaty NON STOP 24 ve všech 
třech městech vydaly 12 192 krabiček s různým 
zdravotnickým materiálem, konkrétně vydané 
krabičky obsahovaly na 17 691 jednorázových 
inzulínových stříkaček. Automaty se tak relativ-
ně velkou měrou podílejí na dostupnosti harm 
reduction materiálu v České republice. 
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CROSS OVER – osvětové a poradenské 
aktivity, mířící k dětem, dospívajícím i dospělým
SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ZŠ

Proč a co děláme:
V rámci programu specifické drogové prevence působíme 
na vybraných základních školách, kde předáváme relevantní 
informace o drogách a závislostech. Nejprve pracujeme s vyti-
povanými třídními kolektivy, poté realizujeme setkání s peda-
gogy. Dětem a mladým lidem pomáháme s utvořením reálné-
ho zdravého postoje k návykovým látkám, boříme nefunkční 
mýty a předsudky. Pedagogům předáváme informace o aktu-
ální situaci v oblasti drog a o řešení jejich výskytu ve školním 
prostředí. Informujeme o proběhlých programech a má-li 
škola zájem na spoluřešení problému spojeného s užíváním 
návykových látek, nabízíme odbornou spolupráci v rámci naší 
organizace.

Primární prevence v roce 2015: 
Rok 2015 byl ve znamení intenzivní spolupráce s MČ Praha 4, 
na jejíchž základních školách jsme začali s realizací dlouhodo-
bého projektu „Otevřete oči“. Taktéž pokračovala spolupráce 
na základních školách MČ Praha 5. Rovněž jsme spolupraco-
vali s několika středními školami, jejichž studenty jsme, stejně 
jako v předchozích letech, nejčastěji přivítali přímo v našem 
kontaktním a poradenském centru STAGE 5. Zde se účastnili 
workshopu na téma závislost a poté měli možnost prohléd-
nout si prostory a nahlédnout tak do zákulisí kontaktní a pora-
denské práce. Vše většinou končilo živou diskusí, která je pro 
nás důkazem dobré a smysluplné práce.

Pracovníci programu v roce 2015:
Mgr. Simona Poláková
PhDr. Olga Jablečníková
Bc. Kristýna Kinkalová

Statistiky programu:
V roce 2015 jsme realizovali programy na celkem 
10 ZŠ v lokalitě MČ Praha 4 a na 4 ZŠ v lokalitě 
MČ Praha 5. V našem kontaktním centru jsme 
realizovali workshop např. pro studenty gymná-
zia Duhovka či obchodní Akademie Heroldovy 
sady.





Proč, co a pro koho to děláme:
V rámci osvětových aktivit nabízíme vzdělávací programy pro 
studenty, pedagogy a další odborníky, kteří se s fenoménem 
závislosti při výkonu své profese potkávají. Pro pracovníky 
neziskových organizací, příslušníky Městské policie, Policie ČR, 
úředníky a zaměstnance státní správy přicházejícími do styku 
s uživateli drog, realizujeme školení na téma „Drogy, závislosti 
a kontakt s uživateli drog“. V neposlední řadě mohou odbor-
níci přijít do našeho kontaktního centra na exkurzi, nahléd-
nout do zákulisí kontaktní a poradenské práce a seznámit se 
s poskytovanými službami. Chceme rovněž sdílet zkušenos-
ti v rámci odborné obce, každý rok se tak pasivně i aktivně 
účastníme odborných konferencí.

Kurzy a školení v roce 2015:
V roce 2015 jsme realizovali vzdělávací programy pro studen-
ty SŠ a gymnázií přímo v kontaktním a poradenském cent-
ru závislostí STAGE 5. Dále zde proběhlo několik exkurzí pro 
odbornou veřejnost. Aktivně jsme se účastnili semináře HIV 
poradenství u vybraných rizikových skupin pořádaným Stát-
ním zdravotním ústavem. Dále jsme se účastnili konferencí 
Úzdrava a drogy, AT konference a Jihočeské AT konference.

KURZY A ŠKOLENÍ V OBLASTI DROGOVÉ 
PROBLEMATIKY
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Kontaktní osoba:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.



Proč a jaký smysl to má? 
Především stojíme o to zapojit do našich činností i Vás. Máme 
co nabídnout a myslíme, že to, co děláme, má smysl. Chce-
me o našich aktivitách informovat širokou veřejnost a sdílet 
pohled na možnosti řešení komplexní problematiky závislostí, 
která se přímo nebo nepřímo může týkat každého z nás. Pro 
financování našich služeb chceme získávat co nejvíce zdrojů. 
Fundraising („shromažďování zdrojů“) není vzhledem k naší 
cílové skupině lehkým úkolem, ale je pro nás výzvou poskyto-
vat vám dostatek informací pro uvědomění si, že minimalizace 
rizik (harm reduction) je činnost, která z velké části chrání spo-
lečnost - jedince, kteří do skupiny drogově závislých nepatří.

Co jsme v roce 2015 realizovali:
Zapojili jsme se do festivalu Jeden svět, kde jsme zajišťovali 
odborný program a diskusi spojenou s promítáním filmu Kat-
ka. Účastnili jsme se setkání na půdě ministerstva zdravotnictví 
s panem Vinay Saldanhy, regionálním ředitelem UNAIDS pro 
východní Evropu a střední Asii, kterému jsme prezentovali naše 
aktivity v oblasti harm reduction a prevence HIV/AIDS. Opět 
jsme nechyběli na tradiční akci Bezpečné prázdniny určené 
pro žáky ZŠ, která se v roce 2015 konala v Letenských sadech. 
Stejně tak jsme se opět účastnili veletrhů neziskových organi-
zací o odborných fór na MČ Praha 5, 8 a 14. Závěrem roku 
jsme se aktivně účastnili setkání Bezpečná škola pro rodiče 
dětí bydlících v okolí kontaktních center pořádané ÚMČ Pra-
ha 5. Pro širokou veřejnost jsme v kontaktním centru nabízeli 
testování HIV infekce zdarma v rámci Evropského testovacího 
týdne. V roce 2015 jsme se stali partnery projektu Givt – klikni  
a pomáhej a projektu Lepší místo – mobilní a webové aplikace 
pro zlepšování svého okolí.

PR a FUNDRAISING – co jsme společně 
zažili a kdo se stal naším podporovatelem
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Kontaktní osoba:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.



Vděčni jsme také:
Filipu Čejkovi za výbornou spolupráci v oblasti grafiky.
A všem vám, kteří jsme nás podpořili zakoupením fotografie, placky, finančním či materiálním darem.
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PRAHA 8 Praha 11 Praha 14

Odborní partneři a spolupracující organizace: 
Česká asociace adiktologů
Česká asociace streetwork
Člověk v tísni
Dům světla - Česká společnost AIDS pomoc
Drop in
Družina - kreativní studio zabývající se tvorbou veřejně  
prospěšných kampaní
Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol 
Jahoda
Klinika adiktologie 1. LF UK
Lepší místo
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Národní monitorovací středisko pro drogy
a drogové závislosti
Neposeda
Sananim
Sanek Ponte
Semiramis 
Státní zdravotní ústav
Point 14
Prevent
Prevent s.r.o.
Prostor plus
Proxima sociale
TRIBECA

Rada vlády
pro koordinaci

protidrogové politiky

Poděkování 
Děkujeme vám, kteří jste nás v roce 2015 podpořili:



Odborní partneři a spolupracující organizace: 
Česká asociace adiktologů
Česká asociace streetwork
Člověk v tísni
Dům světla - Česká společnost AIDS pomoc
Drop in
Družina - kreativní studio zabývající se tvorbou veřejně  
prospěšných kampaní
Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol 
Jahoda
Klinika adiktologie 1. LF UK
Lepší místo
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Národní monitorovací středisko pro drogy
a drogové závislosti
Neposeda
Sananim
Sanek Ponte
Semiramis 
Státní zdravotní ústav
Point 14
Prevent
Prevent s.r.o.
Prostor plus
Proxima sociale
TRIBECA

Kontakty
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Mgr. Vojtěch Janouškovec DiS. 
ředitel
Tel.: 731 906 605
E-mail: vojtech.janouskovec@progressive-os.cz

Mgr. Veronika Hmírová
odborná asistentka
Tel.: 284 811 328
E-mail: veronika.hmirova@progressive-os.cz

Jana Nováčková
finanční a mzdová účetní
Tel.: 739 070 693
E-mail: jana.novackova@progressive-os.cz

Mgr. Jan Špaček
manažer sociálních služeb
Tel.: 603 936 663
E-mail: jan.spacek@progressive-os.cz

Bc. Kateřina Bažantová
vedoucí terénního programu NO BIOHAZARD
Tel.: 736 183 025
E-mail: katerina.bazantova@progressive-os.cz

Mgr. Miroslav Giljan
vedoucí kontaktního centra STAGE 5
Tel.: 722 800 519
E-mail: miroslav.giljan@progressive-os.cz

Mgr. Simona Poláková
vedoucí programu FIXPOINT
Tel.: 604 741 010
E-mail: simona.polakova@progressive-os.cz

STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum
závislostí v hl. m. Praze 
E-mail: STAGE5@progressive-os.cz
Tel.: 257 217 871 / 605 319 926

NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele
nealkoholových drog v hl. m. Praze 
E-mail: nobiohazard@progressive-os.cz
Tel.: 284 811 328 / 605 883 994
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Výnosy Náklady
No Biohazard
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 1 920 000,00
Magistrát hlavního města Prahy 1 250 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 404 000,00
Ministerstvo zdravotnictví 250 000,00
ÚMČ Praha 14 - fakturace 80 000,00
ÚMČ Praha 2 - fakturace 108 060,00
ÚMČ Praha 8 - fakturace 110 000,00
ÚMČ Praha 4 150 000,00
ÚMČ Praha 4 - fakturace 50 000,00
ÚMČ Praha 7- fakturace 45 000,00
ÚMČ Praha 11 20 000,00
Celkem 4 387 060,00

Stage 5
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2 435 000,00
Magistrát hlavního města Prahy 1 300 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 464 000,00
Ministerstvo zdravotnictví 250 000,00
Celkem 4 449 000,00

Fixpoint
ÚMČ Praha 5 - fakturace 150 000,00
ÚMČ Praha 3 - fakturace 52 500,00
ÚMČ Praha 8 - fakturace 60 000,00
ÚMČ Praha 3 20 000,00
Celkem 282 500,00

Dary 483 120,00
Vlastní činnost 120 903,00
Celkem 604 023,00

Prevence
ÚMČ Praha 4 30 000,00
Celkem 30 000,00

Úřad práce 51 580,00
Celkem 51 580,00

Celkem příjmy 9 804 163,00

Spotřeba materiálu 299 280,00
Zdravotnický materiál 2 483 866,00
Spotřeba energie a plynu 131 142,00
Opravy a udržování 20 315,00
Cestovné 69 076,00
Nájem prostorů 114 248,00
Školení a kurzy 90 414,00
Telefonní poplatky a internet 58 261,00
Poštovné 12 435,00
Zpracování účetnictví a daňové poradenství 552 225,00
Mzdové náklady 5 556 459,00
Odpisy dlouhodobého majetku 24 200,00
Ostatní služby 289 416,00
Ostatní provozní náklady 95 118,00

Náklady celkem 9 796 455,00

Hospodářský výsledek 7 708,00



Summary
This is the annual report of organization PROGRESSIVE. PROGRESSIVE is a non-governmental and non-profit or-
ganization founded in 2003. The main activities of organization are services in the tertiary prevention of drug 
addiction in Prague. It´s mission is to provide quality and professional services to persons, who are at risk of drug 
using, with specific and innovative programs in the field of harm reduction.
We aim to protect the public health of our society through the harm reduction principles and help to drug users. 
PROGRESSIVE have four projects in this area - outreach program NO BIOHAZARD, low-threshold and contact centre 
STAGE 5, program NON-STOP 24 - distribution of harm reduction materials through vending machines and FIXPOINT 
– project of installation special security containers for used syringes and employment of drug users.
Other activities of the organization are directed to children and adolescents. We implement educational activities at 
elementary schools and specific events. We offer educational and learning internships, we offer training courses.
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Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.
Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.


