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Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.
Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.
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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

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

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

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

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘED DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PO



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 
Vážení čtenáři výroční zprávy PROGRESSIVE o.p.s.,
seznamte se prosím s našimi aktivitami a výsledky v roce 2014. Jednou z prvních událostí v roce 2014 byla změna 
právní formy, z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. S touto transformací se váže změna struk-
tury organizace, věřím, že směrem k větší srozumitelnosti a transparentnosti. O dalším vývoji služeb naší organizace 
v uplynulém roce se dozvíte na následujících řádkách. Změny dostál i formát výroční zprávy, při jejíž přípravě jsme 
se snažili soustředit na srozumitelnost, stručnost a přehlednost.
Rád bych využil příležitosti úvodu výroční zprávy, abych poděkoval všem jednotlivcům a spolupracujícím institucím, 
které podpořili fungování organizace, ať už finančně nebo svojí náklonností a osobním nasazením. Těším se na 
další spolupráci při naplňování našich cílů.



NO BIOHAZARD – terénní program
pro uživatele nealkoholových drog 
v hl. m. Praze
Proč a co děláme: 
Terénní práce s uživateli drog zahrnuje široké spektrum činností a stejně tak pestré jsou důvody, proč ji poskytovat. 
Přímou prací s klienty našeho programu spolupracujeme na zlepšení jejich životní situace, např. zprostředkování 
ubytování, sociálních a zdravotních služeb. Včetně léčby závislostí. Naším cílem není uživatele drog přesvědčit, aby 
s užíváním drog okamžitě přestali. Naší snahou je aby uživatelé drog co nejméně poškodili své zdraví a svou pozici 
ve společnosti. Zároveň je motivujeme k bezpečnějšímu chování vůči svému okolí. Směřujeme tedy k tomu, aby 
uživatelé drog neztratili reálnou šanci k návratu do života bez drog. Druhotným cílem je ochrana celé společnosti, 
nejen jako prevence infekčních nemocí, ale i ohleduplnost ke svému okolí.

NO BIOHAZARD v roce 2014: 
Úspěšně hodnotíme nárůst kontaktů s uživateli drog mimo drogovou scénu na MČ Praha 1. Jednalo se o kontakty 
v lokalitách, které je nutné více vyhledávat. Celkově jsme také navýšili počet terénních služeb. Na počátku roku 
2014 jsme zaznamenali menší počet případových prací s klienty, až v druhém pololetí jsme se s klienty, zejména na 
MČ Praha 2, MČ Praha 4 a MČ Praha 7, dostávali ke kontinuálnější spolupráci.
V uplynulém roce se nám dařilo pravidelně kontaktovat klienty ve všech lokalitách, ve kterých terénní program 
působil. Dokázali jsme vysledovat přesuny drogové scény na MČ Praha 2 a na MČ Praha 7. Za důležitou považujeme 
práci se skupinou mladých uživatelů drog na MČ Praha 7.

Pracovníci programu:
Mgr. Jan Špaček – vedoucí programu
Bc. Kateřina Bažantová – zástupce vedoucího, terénní
pracovnice
Bc. Kateřina Nejedlá - terénní pracovnice
Karolína Balcarová - terénní pracovnice
Bc. Kateřina Kaprasová- terénní pracovnice
Bc. Pavel Venzara - terénní pracovník
Mgr. Milada Sýkorová - terénní pracovnice
Bc. Alexandra Tomková - terénní pracovnice
Mgr. Simona Poláková – terénní pracovnice
Jan Plaček- terénní pracovník
Bc. Tereza Pokorná - zdravotní sestra
Supervize: Mgr. Radek Markus
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Statistiky programu:
Počet kontaktů 12 934
Počet klientů v kontaktu  2 358
Počet vydaných injekčních stříkaček  92 424
Počet předaných inj. stříkaček k likvidaci  77 610
Počet zdravotních ošetření  31
Počet individuálních poradenství  211
Počet krizových intervencí   8
Počet odkazů do institucí následné péče  527



STAGE 5 – kontaktní a poradenské  
centrum závislostí v hl. m. Praze
Co a proč děláme:
Kontaktní centrum STAGE 5 poskytuje bezplatnou, anonymní a dostupnou pomoc primárně injekčním uživatelům 
drog. Jejich potíže řešíme komplexně: vyměňujeme jim injekční materiál, informujeme je o rizicích užívání drog  
a promiskuitního chování, pomáháme jim obstarat doklady, ubytování a práci a motivujeme je k léčbě závis-
losti. Tím klientům nabízíme druhou šanci a zároveň snižujeme negativní důsledky jejich rizikového chování pro 
společnost. Další skupinou našich klientů jsou rodiče a osoby blízké uživatelům drog, kterým poskytujeme odborné 
poradenství v jejich nelehké životní situaci. V neposlední řadě nabízíme exkurze, stáže a workshopy o problematice 
závislostí studentům i odborné veřejnosti. 

STAGE 5 v roce 2014:
Kontaktní centrum STAGE 5 prošlo v roce 2014 téměř kompletní personální proměnou, což přineslo krátkodobé 
omezení některých služeb a současně novou energii a směřování centra. Zároveň se nám podařilo udržet takřka 
stabilní počty klientů i výkonů při stále stejné kvalitě poskytovaných služeb. Vedle kontinuální práce s klienty jsme 
se také mohli věnovat setkávání s odbornou i laickou veřejností, vzdělávat se a podílet se na řadě výzkumných 
projektů. Tento rok se nám podařilo navýšit počet orientačních testů na infekční nemoci, stejně jako odkazů do 
léčby závislostí. 

Pracovníci programu:
Mgr. Alena Zelinová – vedoucí programu
Mgr. Lada Broklová – zástupce vedoucího, kontaktní pracovnice
Bc. Kristýna Kinkalová – sociální pracovnice
Bc. Tereza Pokorná – zdravotní sestra
Bc. Matěj Bažant – kontaktní pracovník
Mgr. Radek Hodoval – kontaktní pracovník
MUDr. Jan Dvořák – doktor
Mgr. Olga Jablečníková – psycholog
Mgr. Jan Skopec – kontaktní pracovník
Mgr. Simona Poláková – psycholog a poradenský pracovník
Bc. Marika Pošvancová – zdravotní sestra
Mgr. Radka Matějková – sociální pracovnice
František Knuth – kontaktní pracovník
Supervize: Mgr. Radek Markus
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Statistiky programu:
Počet klientů v kontaktu  1 325
Počet vydaných injekčních stříkaček  332 968
Počet kontaktů                                                 15 620
Počet předaných inj. stříkaček k likvidaci 335 213
Počet zdravotních ošetření  858
Počet individuálních poradenství  178
Počet krizových intervencí  8
Počet odkazů do léčebných institucí  23
Poradenství pro rodiče a osoby blízké            29



FIXPOINT – pracovní resocializace  
aktivních uživatelů drog
Proč a co děláme: 
Vytváříme pracovní pozice pro uživatele návykových látek 
V projektu působí uživatelé návykových látek, tzv. indigenní terénní pracovníci (ITP). Za vykonanou práci získávají 
finanční ohodnocení a mohou využít další podpůrné aktivity. Součástí působení v projektu je vytvoření individuál-
ního plánu, v jehož rámci se snaží ITP za asistence kmenových pracovníků stabilizovat a zlepšit svou životní situaci.  

Chráníme zdraví široké veřejnosti 
Jedním z cílů projektu je snižovat výskyt pohozeného injekčního materiálu ve veřejném prostoru. V rizikových loka-
litách máme nainstalované bezpečnostní kontejnery na odhoz injekčních stříkaček. ITP obsluhují tyto kontejnery, 
dále monitorují rizikové lokality a sbírají pohozené stříkačky v terénu, čímž zajišťují bezpečnou likvidaci injekčního 
materiálu.

FIXPOINT v roce 2014: 
V roce 2014 jsme se starali o veřejný prostor na čtyřech městských částech, konkrétně Praha 3, Praha 5, Praha 7  
a Praha 8. V souvislosti s ochranou veřejného zdraví jsme dosáhli úspěchu, kdy se oproti minulým rokům zvýšil počet 
nálezů jak v kontejnerech, tak v dalších lokalitách zatížených drogovou scénou. Na konci roku rovněž proběhlo 
několik pilotních výměn na uzavřené drogové scéně. 
Mimo pracovní náplň proběhlo školení ITP v IT dovednostech, kdy cílem je zlepšit počítačovou gramotnost. Pod ve-
dením MUDr. J. Dvořáka (FN Motol) se konal zdravotnický workshop zaměřený na redukci rizik spojených s užíváním 
drog. V neposlední řadě se musíme rovněž pochlubit prodejní výstavou fotografií našich ITP v kreativním studiu 
Družina.
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Pracovníci programu:
Mgr. Simona Poláková – vedoucí programu
Mgr. Jan Skopec – kmenový pracovník 
Supervize: Mgr. Radek Markus

Statistiky programu:
Počet ITP 4
Počet nalezených inj. stříkaček v kontejnerech  1 143 
Počet nalezených inj. stříkaček v terénu 3 303



NON STOP 24 – prodejní automaty 
na zdravotnický materiál
Proč a co děláme: 
NON STOP 24 představuje technický nástroj harm reduction programů, jehož cílem je zvýšit dostupnost harm reduc-
tion 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 2014:
V roce 2014 automaty NON STOP 24 fungovaly ve 3 městech ve spolupráci s místními organizacemi. Jedná se  
o Plzeň (spolu s organizace POINT 14), Kolín (spolu s organizací PROSTOR) a Strakonice (spolu s organizací  
PREVENT). V roce 2014 došlo opět k navýšení počtu vydaného materiálu oproti minulým obdobím.

Statistiky programu:
Za celý rok 2014 automaty NON STOP 24 ve všech třech městech vydaly 11 255 krabiček s různým zdravotnickým 
materiálem, konkrétně vydané krabičky obsahovaly na 16 719 jednorázových inzulínových stříkaček. Automaty se 
tak relativně velkou měrou podílejí na dostupnosti harm reduction materiálu v České republice. 

Vedoucí programu: 
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
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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:
Nestrašíme, informujeme! V rámci programu specifické drogové prevence předáváme vytipovaným školním 
kolektivům relevantní informace o drogách a závislostech s ohledem na věk a aktuální potřeby. Dětem  
a mladým lidem pomáháme s utvořením reálného zdravého postoje k návykovým látkám, boříme nefunkční mýty 
a předsudky.
Součástí naší práce je blok určený pedagogickým sborům. Předáváme informace o aktuální situaci v oblasti drog 
a o řešení jejich výskytu ve školním prostředí. Odhalí-li škola užívání návykových látek, navazujeme spolupráci při 
spoluřešení.
Naším cílem je škola otevřená moderním metodám drogové prevence, nezavírající před problémy dveře, aktivně 
spolupracující s odbornou pomocí.

Primární prevence v roce 2014: 
Rok 2014 byl pro nás zajímavý v mnoha směrech. Za všechny stojí za připomenutí nárůst zájmu o realizaci druhých 
bloků prevencí přímo v kontaktním a poradenském centru STAGE 5. Děti a mladí lidé měli jedinečnou šanci vidět 
prostředí našeho centra. Prohlédli si prostory a nahlédli do zákulisí kontaktní a poradenské práce. Možnost spojit 
si získané znalosti o závislostech v konkrétní představu, končila zpravidla živou diskusí, která je pro nás důkazem 
dobré a smysluplné práce.
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Statistiky programu:
V roce 2014 jsme realizovali programy na celkem 8 ZŠ v lokalitě 
MČ Praha 5. V každé škole jsme pracovali se dvěma předem 
vytipovanými třídními kolektivy. Celé naše působení na škole 
pak bylo završeno setkáním s pedagogy. 

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



KURZY A ŠKOLENÍ V OBLASTI DROGOVÉ 
PROBLEMATIKY
Proč, co a pro koho to děláme:
V rámci osvětových aktivit nabízíme vzdělávací programy pro studenty, pedagogy a další odborníky, kteří se s feno-
ménem 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 odborníci přijít do našeho kon-
taktního centra na exkursi, nahlédnout do zákulisí kontaktní a poradenské práce a seznámit se s poskytovanými 
službami.

Kurzy a školení v roce 2014:
V roce 2014 jsme realizovali vzdělávací programy pro studenty SŠ a Gymnázií přímo v kontaktním a poradenském 
centru závislostí STAGE 5. Dále zde proběhlo několik exkurzí pro odbornou veřejnost.

Kontaktní osoba:
Mgr. Vojtěch Janouškovec

PR a FUNDRAISING – co jsme společně 
zažili a kdo se stal naším podporovatelem
Proč a jaký smysl to má? 
Především stojíme o to zapojit do našich činností i Vás. Máme co nabídnout a rádi bychom dostali šanci o tom dát 
vědět i mimo odborné kruhy či mimo okruh klientely. Problematika závislostí se může týkat každého z nás a je 
důležité, abyste se i Vy podíleli na jejím řešení. Dělat fundraising („shromažďování zdrojů“) není vzhledem k naší 
cílové skupině lehkým úkolem, ale je pro nás výzvou poskytovat Vám dostatek informací pro uvědomění si, že mini-
malizace rizik (harm reduction) je činnost, která z velké části chrání společnost - jedince, kteří do skupiny drogově 
závislých nepatří.

Co jsme v roce 2014 realizovali:
PR a fundraising v PROGRESSIVE je dítětem, které se vyvíjí, učí, prozkoumává a snaží se přizpůsobit podmínkám, 
do kterých se narodilo. Někdy se musí spálit, aby se poučilo, ale vesměs je svědkem úspěšných akcí: koncert  
„BE PROGRESSIVE“ v Malostranské besedě, fotoprojekt s prodejní výstavou „ZÁVISLÁ FOTOGRAFIE“, tematické 
večery v DRUŽINĚ (Ateliér v Krymské ul.), benefiční představení „VYSKOČIT Z KUŽE“. Dále po celý rok probíhal 
prodej placek s motivy navrženými naší klientkou Denisou. Navázali jsme dlouhodobou sponzorskou spolupráci 
s firmou Potex a dále nás podpořili při výše zmíněných aktivitách partneři a dárci, jejich logo můžete vidět níže  
a jimž jsme velice vděčni. Neúspěchem shledáváme nulovou odezvu nadací, jež jsme v roce 2014 oslovili. 

Kontaktní osoba:
Bc. Dominika Duchková



PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme Vám, kteří jste nás v roce 2014 podpořili:
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PRAHA 8

Úřad vlády
České republiky

a Rada vlády
pro koordinaci

protidrogové politiky

Vděčni jsme také:
PEPAZZOVI za fotografie, které můžete vidět v této 
výroční zprávě.
Lence Madalové za dobrovolnickou práci.
Martinu Pávovi za videoklip, který nám natočil.
Filipu Čejkovi za výbornou spolupráci v oblasti grafiky. 
Ing. Kristýně Kochánkové za celkovou spolupráci při 
realizaci programu OPPA.

A všem Vám, kteří jsme nás podpořili zakoupením  
fotografie, placky, finančním či materiálním darem.

Odborní partneři a spolupracující organizace: 
KLINIKA ADIKTOLOGIE 1. LF UK 
Česká asociace adiktologů, o.s.
Česká asociace streetwork
Dům světla - Česká společnost AIDS pomoc
Družina - kreativní studio zabývající se tvorbou veřejně 
prospěšných kampaní
Infekční centrum pro drogové závislé FN Motol 
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské 
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 
závislosti
Sanek Ponte, o.s. 
Semiramis o.s. 
Point 14 o.s.
Prostor plus o.p.s.
Prevent z.s.
Prevent s.r.o.



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

Bc. Dominika Duchková
odborná asistentka, fundraiser
Tel.: 776 707 117
E-mail: dominika duchkova@progressive-os.cz

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

Mgr. Jan Špaček
vedoucí terénního programu NO BIOHAZARD
Tel.: 603 936 663
E-mail: jan.spacek@progressive-os.cz

Mgr. Alena Zelinová
vedoucí kontaktního centra STAGE 5
Tel.: 736 183 025
E-mail: alena.zelinova@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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No Biohazard

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 1 864 000,00

Magistrát hlavního města Prahy 1 080 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí 368 000,00

Ministerstvo zdravotnictví 73 317,15

ÚMČ Praha 1 18 000,00

ÚMČ Praha 2 60 000,00

ÚMČ Praha 4 - fakturace 90 000,00

ÚMČ Praha 8 - fakturace 110 000,00

Celkem 3 663 317,15

Stage 5

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2 364 000,00

Magistrát hlavního města Prahy 1 080 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí 422 000,00

Ministerstvo zdravotnictví 145 790,00

Celkem 4 011 790,00

Celkem příjmy 9 472 584,74

OPPA 1 026 881,42

Celkem 1 026 881,42

Dary 343 763,23

Vlastní činnost 274 332,94

Celkem 618 096,17

Fixpoint

ÚMČ Praha 5 - fakturace 100 000,00

ÚMČ Praha 3 - fakturace 22 500,00

ÚMČ Praha 8 - fakturace 30 000,00

Celkem 152 500,00

VÝNOSY
Spotřeba materiálu 203 094,20

Zdravotnický materiál 1 890 516,34

Spotřeba energie a plynu 119 583,74

Opravy a udržování 2 569,00

Cestovné 53 780,79

Nájem prostorů 121 819,20

Školení a kurzy 281 767,00

Telefonní poplatky a internet 58 958,16

Poštovné 7 511,00

Zpracování účetnictví a daňové poradenství 539 375,00

Mzdové náklady 5 196 156,00

Odpisy dlouhodobého majetku 74 800,00

Ostatní služby 738 377,50

Ostatní provozní náklady 35 261,73

Náklady celkem 9 323 569,66

Hospodářský výsledek 149 015,08

NÁKLADY SUMMARY
This is the annual report of organization PROGRESSIVE. PROGRESSIVE is a non-governmental and non-profit orga-
nization founded in 2003. The main activities of organization are services in the tertiary prevention of drug addic-
tion 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 center 
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 provide professional diagnostic 
services and consultancy to families with children who are at risk of educational, behavioral or adaptive problems. 
Currently the activities of the Centre focus on preschool children, their parents and teachers of kindergartens.




