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1 Úvodní slovo ředitele

Vážení čtenáři,
jsem velice rád, že jste si našli čas otevřít výroční zprávu občanského sdružení PROGRESSIVE.
Rok 2009 byl pro nás významný hned z několika důvodů. Naše občanské sdružení navázalo na svoji
historii v oblasti práce s dětmi a mládeží, konkrétně zahájením projektu CROSS OVER. V minulém roce
spatřil světlo světa také projekt FIXPOINT, který vychází z naší dosavadní zkušenosti s prací v oblasti
snižování rizik a ochrany veřejného zdraví a naší snahy přinášet do tohoto oboru inovativní řešení.
Minulý rok se nenesl ale pouze ve znamení přípravy nových projektů, rád bych na tomto místě vyzdvihl výsledky již etablovaných programů, tedy terénního programu a kontaktního centra.
V neposlední řadě byl rok 2009 také rokem změny ve vedení organizace. Ke konci listopadu skončil
dosavadní předseda sdružení a ředitel organizace pan Jaroslav Karhánek. Rád bych Vás ujistil, že
tato změna nebude do příštích let znamenat polevení v našem úmyslu poskytovat kvalitní, profesionální služby.
S úctou
Vojtěch Janouškovec
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Základní informace

3 Poslání a cíle organizace
PROGRESSIVE o. s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby
v oblasti terciární prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy. Další aktivity sdružení
v minulosti i současnosti směřují k dětem a mladistvým. Dnes se této skupině věnuje program poradenského centra pro děti a mladistvé.

Název organizace: PROGRESSIVE o. s.
Právní forma: občanské sdružení
Registrace na MV ČR: 25. 11. 2003
Registrační číslo: VS/1-1/52514/03-R
IČO: 266 14 936

Naše služby v oblasti adiktologických služeb jsou zaměřeny především na ochranu veřejného zdraví a prevenci
HIV/AIDS prostřednictvím racionálního přístupu k řešení drogové problematiky. Program pro děti a mladistvé je
zaměřen na prevenci adaptačních, výchovných a výukových problémů u dětí a mladistvých.

Bankovní spojení: 182477407/0300
Sídlo sdružení: Francouzská 112/400, 101 00 Praha 10

Posláním PROGRESSIVE o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby. A to jednak osobám ohroženým užíváním
návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. Dále pak na poli
programů pro děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky a poradenství, přičemž klademe důraz na spolupráci mezi jednotlivými subjekty výchovného a vzdělávacího procesu (dítě/mladiství–rodič–učitel)
a (dítě/mladiství–ostatní vrstevníci).

Kontaktní adresa: Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 5
Web: www.progressive-os.cz
E-mail: progressive@progressive-os.cz

KDO
Řízení

PROGRESSIVE je nestátní nezisková organizace fungující od roku 2003.

Předseda – výkonný ředitel Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Místopředseda – odborný ředitel Bc. Ondřej Sklenář

KDE
Služby jsou poskytovány především na území hl. m. Prahy.

KOMU
Služba je poskytována aktivním uživatelům drog, osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejich blízkým
a rodinám a všem, kteří potřebují pomoci nebo získat informace v dané oblasti. V projektu CROSS OVER jsou
cílovou skupinou děti, mládež a rodina.

Výkonný výbor
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Bc. Ondřej Sklenář
Mgr. Simona Poláková

JAK
Nabízíme profesionální, odborné a inovativní služby v oblasti terciární prevence drogových závislostí. Zařízení
jsou držitelem certifikátů odborné způsobilosti pro poskytování služby, vydávané Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky. Zařízení jsou taktéž sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. V roce 2009 nabídlo poradenské centrum Test školní připravenosti pro předškolní děti a následnou včasnou péči formou metodické práce tvz.
rizikovým dětem.

Valná hromada
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Jana Nováčková
Mgr. Simona Poláková
Bc. Ondřej Sklenář
Bc. Jan Špaček

CO
Cílem služeb je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u populace uživatelů drog a tím zároveň u populace
nezasažené. Program CROSS OVER je zaměřen na problematiku poruch chování a učení.

PROČ
Usilujeme o ochranu veřejného zdraví naší společnosti, skrze práci a pomoc uživatelům drog. Není nám lhostejný osud osob zasažených drogovou závislostí. Taktéž se věnujeme prevenci tzv. rizikového chování u dětí
a mladistvých.
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4 Historie PROGRESSIVE o. s.
Rok 2003
Dne 28. 1. 2003 registrace občanského sdružení PROGRESSIVE na MV ČR pod registračním číslem VS/1-1/52514/03-R.
První aktivity v rámci vznikajícího terénního programu.
V rámci nízkoprahových služeb aktivity pro NZDM EXIT na Praze 13.

Rok 2004
Dne 1. 5. 2004 oficiálně vzniká program NO BIOHAZARD – terénní práce pokračuje na Praze 9, zahájení terénní
práce na Praze 1 (víkendový provoz) a na Praze 5.
Aktivity sdružení v rámci nízkoprahových služeb pro děti a mladistvé se rozšiřují - kromě klubu EXIT na Praze13
dochází ke spolupráci s MČ Praha 9, konkrétně nízkoprahovým klubem HARFICA, jejíž hlavní klientelou jsou
romské děti a mládež – sdružení organizuje volnočasovou aktivitu BREAK DANCE, dále projekt SIKĽUVAS PES
SAVORE – doučování romských dětí a romský festival, dále spolupráce s MČ Praha 5 – volnočasové aktivity
pro děti a mládež.

Rok 2005
Terénní program NO BIOHAZARD pokračuje v činnosti na Praze 9, Praze 5 a na Praze 1 – dochází k rozšíření
služeb na všední dny + víkendy.
Sdružení pokračuje v provozu NZDM EXIT (Praha 13 a Praha 5) a v organizaci aktivit pro NZDM HARFICA.
Přípravná fáze programu STAGE 5 – nízkoprahového kontaktního centra pro uživatele nealkoholových drog
v hl. m. Praze.

Rok 2006
Dochází k rozšíření terénního programu NO BIOHAZARD a jeho působení v jednotlivých lokalitách hl. m. Prahy
Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 8 a Praha 10 (ukončení terénní práce na Praze 9).
Terénní program NO BIOHAZARD získává certifikát odborné způsobilosti RVKPP (14. 2. 2006).
Sdružení nadále provozuje NZDM EXIT (Praha 13 a Praha 5), končí aktivity pro NZDM HARFICA.
19. 7. 2006 zahájena činnost STAGE 5 – nízkoprahového kontaktního centra pro uživatele nealkoholových
drog v hl. m. Praze.
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Struktura organizace

Formální mapa organizace
VÝKONNÝ ŘEDITEL

Rok 2007

FINANČNÍ ÚČETNÍ

Program NO BIOHAZARD zahajuje terénní práci na Praze 7 (končí terénní práce na Praze 10).
Kontaktní centrum STAGE 5 získává certifikát odborné způsobilosti RVKPP.
Přípravná fáze programu NON STOP 24 – Prodejní automaty na zdravotnický harm reduction materiál pro
uživatele nealkoholových drog.
Končí činnost v oblasti NZDM.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
ODBORNÝ ŘEDITEL

Rok 2008
Program NO BIOHAZARD působí v lokalitách těchto městských částí – Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 7,
Praha 8, v rámci programu vzniká tzv. cykloterén, kdy pracovníci monitorují rozsáhlejší oblasti na jízdních kolech.
Nízkoprahové kontaktní centrum pro uživatele nealkoholových drog STAGE 5 rozšiřuje prostory a rovněž nabídku
služeb pro klienty.
Dne 29. 5. 2008 dochází na MČ Praze 5 k montáži 2 prodejních automatů k distribuci zdravotnického HR materiálu
pro uživatele nealkoholových drog v rámci programu NON STOP 24 – v říjnu došlo k demontáži obou automatů
a program byl pozastaven.
Přípravná fáze programu FIXPOINT – sběrné kontejnery na použitý injekční materiál.
Přípravná fáze projektu CROSS OVER.

Rok 2009
Zahájena činnost nového projektu CROSS OVER.
V červnu 2009 byl zahájen projekt FIXPOINT – sběrné kontejnery na použitý injekční materiál.
Bylo instalováno 10 kusů kontejnerů na městské části Praha 5.
Proběhla přípravná fáze projektu Centrum substituce a sociální integrace
Projektům STAGE 5 a NO BIOHAZARD se daří úspěšně poskytovat profesionální služby. Terénní program
NO BIOHAZARD úspěšně prošel druhou certifikací odborné způsobilosti.
V roce 2009 došlo ke změnám ve strukturách sdružení. V listopadu skončil dosavadní předseda sdružení
a ředitel organizace pan Jaroslav Karhánek. Na jeho pozicích ho nahradil Bc. Vojtěch Janouškovec.
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PRACOVNÍK
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KONTAKTNÍ
PRACOVNÍK
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KONTAKTNÍ
PRACOVNÍK
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5 Představení projektu NO BIOHAZARD
terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze

Slovo vedoucího programu
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2009 terénní program úspěšně pokračoval ve svém „běhu na dlouhou trať“.
Za slovem úspěšně se skrývá zvýšení efektivity monitoringu jednotlivých městských částí, což se mimo jiné
odrazilo zvýšením údajů uváděných ve statistikách. Kladně hodnotíme nárůst prvokontaktů – uživatelů, kteří
dosud nebyli v kontaktu s žádným typem obdobných služeb.
Velkou budoucnost vidíme v podprojektu BIKE STREET. Jedná se o monitoring rozsáhlých oblastí jednotlivých
městských částí na jízdních kolech. Záměrem je objevování nových lokalit, kde lze vypozorovat užívání injekčních drog, rychlejší a efektivnější monitoring oblastí za účelem potvrzení, respektive vyvrácení existence
drogové scény.
V roce 2010 bychom chtěli dále rozvíjet naše služby, pracovat se zatím obtížně dostupnými skupinami uživatelů
drog. V neposlední řadě si přejeme dobrou spolupráci se všemi zúčastněnými v procesu řešení problémů spojených se závislostmi.
V závěru bych chtěl poděkovat našim donátorům, sponzorům a všem ostatním, kteří nás podporují.
Bc. Jan Špaček

Co a proč děláme
Snáze viditelná část naší práce je přímý kontakt s uživateli drog. Této cílové skupině distribuujeme zdravotnický materiál, poskytujeme informace a odkazy. Účel naší práce má přesah přes tuto cílovou skupinu. To, že
jsme v kontaktu s uživateli drog, nám usnadňuje mapovat aktuální situaci a intervenovat ve prospěch majoritní
populace.Tím méně známým efektem naší práce je ve skutečnosti ochrana majoritní populace. Nechceme nijak snižovat své možnosti přímé pomoci klientům, snažíme se objasnit tuto skutečnost širší veřejnosti. Pokud
patříte mezi ty, kteří byli s těmito informacemi již dříve srozuměni, tak se Vám omlouváme a zároveň nás Vaše
informovanost těší.
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Vývoj programu NO BIOHAZARD v roce 2009

Statistiky za rok 2009

Terénní pracovníci působili zejména v těchto lokalitách:
20000

Praha 1

Praha 2

Praha 5

Praha 7

120000
19 104

Praha 8

100000

15000

V terénním programu NO BIOHAZARD došlo k několika změnám. Pravidelně jsme začali monitorovat nové oblasti,
zvýšili jsme čas přímé práce v terénu na 4,5 hodiny denně a změnili jsme čas pondělní terénní služby na dopolední hodiny, v reakci na zvýšenou poptávku našich služeb po víkendu. Došlo ke změně na pozici vedoucího
programu. Dále jsme na začátku roku získali Certifikaci odborné způsobilosti RVKPP.
Dění na otevřené drogové scéně bylo v roce 2009 velmi pestré. Docházelo k častým přesunům drogových scén,
což nás neustále nutilo aktivně vyhledávat uživatele drog. Již v předchozích letech dominovala z hlediska kontaktovaných klientů Praha 1 a za ní Praha 5. V roce 2009 vstoupila do hry i Praha 2, kde se v průběhu druhého pololetí
vytvořila relativně stabilní otevřená drogová scéna. Ve všech městských částech docházelo k menším či větším
posunům drogové scény, podstatná je skutečnost, že se drogová scéna na Praze 1 částečně rozdrobila.
Požadovaný zdravotnický materiál odpovídal zastoupení nejběžnějších intravenózně aplikovaných drog, tedy subutexu, pervitinu a heroinu. I v roce 2009 docházelo ke kombinaci užívaných látek. Kombinovány jsou opiáty s pervitinem, benzodiazepiny a alkoholem. Dobrou zprávou je častější používání bavlněných filtrů pro přípravu užívané látky
před aplikací. Nezaznamenali jsme prakticky žádné změny v etnické skladbě cílové skupiny. Populace se z hlediska
etnicity či původu uživatelů procentuelně nemění, tj. 65 % romská klientela, 25% klientela z řad majoritní populace
vč. občanů Slovenska a 10 % klientů z bývalého SSSR a Bulharska. Výjimečně přijdeme do kontaktu s anglicky mluvícími uživateli. Průměrný věk u naší klientely je u mužů cca 28 let, u žen cca 25 let. Ženy tvoří zhruba třetinu klientů, se
kterými jsme v kontaktu.
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Vedoucí terénního programu
Bc. Jan Špaček
Terénní pracovníci
Mgr. Simona Poláková
Bc. Ondřej Nový
Bc. Milada Sýkorová
Bc. Miroslav Giljan
Odborná garance
Bc. Vojtěch Janouškovec
Expert harm reduction služeb (do 31. 1. 2010)
Supervize
PhDr. Josef Radimecký, PhD., MSc.
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Plány do budoucna
V roce 2010 chceme rozšířit počet městských částí, na kterých působíme. Dále udržet monitoring na úrovni
roku 2009. Pozornost budeme věnovat hůře dostupným skupinám intravenózních uživatelů. Neustále chceme
zlepšovat spolupráci s organizacemi v oboru, donátory a dalšími zainteresovanými stranami.
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6 Představení projektu STAGE 5
kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze
Slovo vedoucího programu
Od otevření STAGE 5 v roce 2006 uběhly již čtyři roky. Za tuto dobu se mnohé událo, a to jak na poli práce s klienty,
profesionalizace a rozšíření nabídky služeb tak i v oblasti personální.
K významným počinům z oblasti práce s klienty a služeb v roce 2009 patří za zmínku nárůst počtu vyměněného
injekčního a zdravotnického materiálu a současně vzrůstajícího zájmu o zdravotnické ošetření. Jeden ze současných trendů tedy je i větší zaměření na oblast zdravotnických služeb.
Dalším zajímavým počinem bylo zavedení služby „fotostudia“. Tedy možnost zhotovení zdarma 4 průkazových
fotografií pro naše klienty. Tato služba se setkala s velikým ohlasem.
K dalším novinkám patří instalace 1 kontejneru FIXPOINT na vchod STAGE 5 a zprovoznění prodejního automatu
na zdravotnický a doplňkový materiál ve výměnné místnosti. Všechny tyto služby jdou naproti klientům na základě
vlastních průzkumů a analýzy potřeb našich klientů. Dodnes také zaznamenávají pracovníci STAGE 5 ohlasy na
projekt prodejních automatů NON STOP 24. Ohlasy pozitivní a většinou s dotazy volajícími po jeho znovuzavedení. O pilotních projektech FIXPOINT a NON STOP 24 je zmínka i ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog za rok
2008, jež zveřejňuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.
Rok 2009 byl tedy plný novinek, rozvoje centra, rozmanitý v práci s klienty a věřím, že minimálně takový bude
i příští rok. Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům za jejich každodenní práci a všem, kteří nám pomáhali, a podporovali nás.
Přeji Vám vše dobré,
Bc. Ondřej Sklenář

Co a proč děláme
Kontaktní centrum nabízí své služby cílové skupině drogově závislých, která není v kontaktu s jinými zdravotními
a sociálními institucemi. Snahou STAGE 5 je překonávat psychologické a administrativní bariéry dostupnosti
a umožnit této klientele přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, anonymně a v neformálním prostředí. Při práci s klienty vycházíme ze tří základních principů – nízkoprahovost, anonymita a bezplatnost. Znamená to, že služby jsou poskytovány s co možná nejnižšími vstupními podmínkami, bez nutnosti
udávání osobních údajů a zdarma.
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Statistiky za rok 2009

Mezi naše služby patří výměnný program, kontaktní práce, pitný režim a hygienický servis, sociální práce, klientský počítač s internetem, skupinová práce s klienty, filmové kluby, výtvarné dílny, asistence, poradenství, motivační rozhovory,
telefonické poradenství, poradenství pro rodiče a blízké, odborné konzultace profesionálům, přednášková činnost.
Co se odehrálo během roku 2009? Jak je uvedeno v úvodním slovu vedoucího, od července 2009 jsme nabídku
služeb rozšířili také o „fotostudio“. Příchozí klienti mají možnost si nechat dvakrát ročně ve STAGE 5 zhotovit zdarma průkazové fotografie. S touto službou je také úzce spojeno sociální poradenství a asistenční služba při zřizování nových dokladů totožnosti. Tato služba byla od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 využita 117 krát.
V červenci roku 2009 do týmu STAGE 5 nastoupila registrovaná zdravotní sestra, s čímž také souvisí nárůst počtu
zdravotních ošetření. V roce 2008 bylo zdravotní ošetření poskytnuto 94 krát a v roce 2009 424 krát.
Další novinkou za rok 2009 je poskytování želatinových kapslí, ve dvou velikostech, jako HR materiálu k bezpečnější aplikaci a zahájení provozu prodejního automatu na potřebný materiál, na který nemáme peníze z dotací.
Klienti si mohou touto cestou v případě potřeb pořídit materiál za minimální cenu a to např. sterilní lžičky na
rozdělávání drogy, náplasti, škrtidla, apod.
V roce 2009 se všichni členové týmu zúčastnili řady vzdělávacích akcí. Několik z nich také aktivně vystoupilo se
svými příspěvky (např. AT konference, Adiktologická konference Středočeského kraje).
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Počet zdravotních ošetření
Počet individuálních poradenství
Počet krizových intervencí

6000

6 394

Počet odkazů do institucí následné péče

Vize do roku 2010
V průběhu roku 2009 se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s primářkou MUDr. Jiřinou Hobstovou, CSc.
a Infekčním centrem pro drogově závislé ve FN Motol. Klienti jsou na infekční oddělení nejčastěji odesíláni
k lékařskému ošetření zdravotních komplikací, které souvisejí s nitrožilní aplikací, a také k vyšetření krve na
infekční choroby a případnému následnému očkování (VHA, VHB). Z infekčního oddělení jsou klienti také odesíláni do STAGE 5. Jedná se zejména o klienty využívající nabídku poradenských služeb. V roce 2010 se budeme
snažit ve vzájemné spolupráci pokračovat.
Nadále budeme také usilovat o získání statutu nestátního zdravotnického zařízení a o rozšíření nabídky služeb
pro klienty o testování na infekční choroby. V roce 2010 bychom rádi služby STAGE 5 zaměřily co nejvíce na aktuální potřeby klientů, což také souvisí s celkovou dostupností služeb. V první řadě budeme usilovat o rozšíření
otevírací doby a poskytování zdravotní péče v co nejširší možné míře.
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Pracovní tým
Vedoucí programu
Bc. Ondřej Sklenář
vedoucí programu STAGE 5 (do 31. 1. 2010)
Bc. Ilona Šulcová, DiS.
Vedoucí programu STAGE 5 (od 1. 2. 2010)
Odborná garance
Bc. Vojtěch Janouškovec
Expert harm reduction služeb (do 01/2010)
Supervizor
PhDr. Josef Radimecký PhD., MSc.

Kontaktní pracovníci
PhDr. Olga Jablečníková
Mgr. Vojtěch Betka (do 11/2009)
Bc. Ilona Šulcová, DiS.
Petra Kolovecká
Tomáš Vavřička
Alexandra Tomková – DPP

Kvalita poskytovaných služeb STAGE 5 a NO BIOHAZARD
Programy jsou držitelem Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele drog vydávaným Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.
Programy jsou dále dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách zařazeny v registru poskytovatelů
sociálních služeb.
Progressive o. s. od roku 2008 spolupracuje s centrem adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
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7 Představení projektu NON STOP 24
Projekt NON STOP 24 představuje pilotní projekt v České republice. Jde o distribuci sterilních jehel, stříkaček, kondomů, dezinfekcí (souhrnně harm reduction materiál) pomocí automatu, s cílem snižování
rizika nákazy HIV/AIDS, hepatitid a dalších nemocí mezi injekčními uživateli drog i majoritní společností.
Cílem programu NON STOP 24 je zvýšení dostupnosti specifického zdravotnického materiálu pomocí
prodejních automatů. Kromě zvýšení dostupnosti tohoto druhu materiálu je významným cílem oslovit
skryté populace injekčních uživatelů drog.
Program NON STOP 24 byl realizován v období 29. 5. 2008 až 24. 10. 2008, kdy byl projekt přerušen. V současnosti
usilujeme o jeho znovuobnovení.
Progressive o. s. nabízí možnost spolupráce (odborné know-how, pomoc při realizaci a provozu aj.) na tomto
typu projektu i ostatním organizacím v republice. V červnu 2008 začala spolupráce mezi Progressive o. s. a TEEN
CHALLENGE Plzeň, která projekt prodejního automatu zahájila v únoru 2009. Dovolujeme si uvést základní statistiky jimi provozovaného automatu za rok 2009.
2009

INZULIN BASIC

INZULIN PLUS

Únor

5

15

Březen

26

42

Duben

67

17

Květen

101

35

Červen

163

40

Červenec

171

28

Srpen

180

35

Září

197

48

Říjen

285

111

Listopad

211

50

Prosinec

223

45

Celkem prodaných setů

1629

466

Pozn.: INZULIN BASIC – stříkačka a desinfekce, INZULIN PLUS – stříkačka, desinfekce, voda a kyselina askorbová
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8 Představení projektu FIXPOINT

Statistiky
Celková bilance projektu od jeho zahájení do konce roku 2009 představuje:

600

Bezpečnostní kontejnery na injekční materiál

500

Obsahem projektu je instalace speciálních bezpečnostních kontejnerů uzpůsobených na odhoz injekčního materiálu. Kontejnery jsou instalovány ve vytipovaných lokalitách, které jsou zatížené injekčním užíváním drog.
Sekundárně mohou kontejnery sloužit i k odhozu dalšího přidruženého materiálu spojeného s injekční aplikací
(desinfekce, voda). Cílem projektu FIXPOINT je zvýšit počet míst, kde je možné bezpečně likvidovat použitý
injekční materiál v lokalitách zatěžovaných injekčním užíváním drog. Projekt se ve své činnosti zaměřuje na
ochranu veřejného zdraví a vychází z myšlenky, že bude-li více možností, jak anonymně zlikvidovat nebezpečný
odpad v libovolnou denní či noční hodinu, bude tak mnohonásobně zvýšena pravděpodobnost, že injekční materiál nebude odhazován na veřejných prostranstvích (dětských hřištích, parcích, komunikacích) nebo na dalších
nevhodných místech jako např. do košů se směsným odpadem apod.
Primární cílovou skupinou projektu jsou injekční uživatelé drog, především ti, kteří si z jakéhokoliv důvodu přejí
zůstat v anonymitě. Muže se jednat o rekreační uživatele drog, cizince, mladiství a všechny ty, kteří se nechtějí
identifikovat jako uživatelé drog. Sekundárně mohou kontejner využívat osoby, které ze zdravotních nebo jiných
důvodu používají injekční materiál. Kontejner muže být také použit člověkem, který nalezne injekční stříkačku
a rozhodne se jí odborně zlikvidovat.
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0
injekčních stříkaček nalezených
v rámci monitoringu spádových lokalit
injekčních stříkaček nalezených v kontejnerech

V roce 2010 plánujeme navýšení počtu kontejnerů a rozšíření projektu do dalších městských částí a následně
i do jiných měst.

Pracovní tým
Bc. Miroslav Giljan
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Mgr. Pavel Vykydal

Rok 2009
K instalaci prvního bezpečnostního kontejneru v rámci projektu FIXPOINT došlo v květnu 2009 a byl umístněn
na kontaktním a poradenském centru závislostí STAGE 5. Instalace dalších kontejnerů proběhla dne 9. června.
V současnosti je umístněno 6 kontejnerů na území městské části Prahy 5.
Pracovníci projektu FIXPOINT pravidelně provádí monitoring a sběr pohozeného injekčního materiálu v lokalitách, ve kterých jsou umístněny bezpečnostní kontejnery. Můžeme konstatovat, že od umístnění kontejnerů se
výskyt pohozených injekčních stříkaček podařilo v značné míře eliminovat.
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9 Představení projektu CROSS OVER
poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu
Slovo vedoucího programu
Poradenské centrum CROSS OVER vzniklo již v roce 2008, kdy byla definována základní idea programu a byla
vytvořena poměrně široká nabídka služeb pro děti s výukovými a výchovnými problémy. Služby našeho centra
měly být do jisté míry podobné službám pedagogicko-psychologických poraden, které jsme chtěli tímto rozšířit
a zaměřit se na jejich komplexnost směrem ke klientům. Naším cílem je pracovat s klienty dlouhodoběji, ideálně
je-li to vhodné s celou rodinou, kromě výchovných a výukových problémů se věnovat také problémům osobního a rodinného charakteru. Pevně doufáme, že spolupráce, kterou jsme navázali s pedagogy, dětmi i jejich rodiči,
byla přínosem pro všechny účastněné a bude i nadále rozvíjena ke spokojenosti všech. Patří jim naše díky, neboť
i jejich zásluhou snad již brzy dosáhneme akreditace našeho diagnostického materiálu. Naše poděkování patří
také našemu donátorovi a všem, kteří nás podporují a drží nám palce.
Mgr. Simona Poláková

Co a proč děláme
Projekt poradenského centra pro děti, mládež a rodinu navázal tak trochu na aktivity občanského sdružení na poli
nízkoprahových služeb pro děti a mladistvé, které provozoval v letech 2003 až 2007. Idea projektu CROSS OVER
začala vznikat již na konci roku 2008, svoji činnost centrum zahájilo v roce 2009.
Cílem poradenského centra pro děti, mládež a rodinu je doplnit chybějící služby v rámci komplexní péče
o klienta za účelem prevence vzniku a rozvoje negativních projevů chování, zmírňování či odstraňování
již vzniklých poruch, směrem ke zdravému osobnostnímu rozvoji jedince.
V roce 2009 zaměřilo centrum svoji pozornost na děti předškolního věku, jejich rodiče a pedagogy MŠ. Pracovnice centra vytvořily diagnostický test Screeningové šetření připravenosti pro školu, který slouží k orientačnímu
posouzení schopností, dovedností a celkové úrovně zralosti dítěte před vstupem do školy. Screening zahrnuje
vyšetření dítěte, nejčastěji na půdě MŠ, následné vyhodnocení testu, vypracování zprávy včetně přiloženého
metodického materiálu, konzultaci s učiteli MŠ (zprávu z vyšetření obdrží rodiče i učitelé), a dle potřeby konzultaci s rodiči dětí. Diagnostický test směřujeme k akreditaci.
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V rámci zmíněné komplexnosti péče vznikl v roce 2009 Kognitivně stimulační-reedukační program STIMULUS.
Program je určen dětem, které potřebují zdokonalit své schopnosti a dovednosti před vstupem do školy (stimulovat příslušné oblasti), popř. žákům 1. tříd ZŠ, u nichž se vyskytnou potíže obdobného charakteru. V roce 2009
proběhla testovací fáze programu.
Protože se domníváme, že pedagogové MŠ znají své děti lépe a jsou jim blíže, než pracovník, který zažije dítě
pouze v rámci vyšetření, zahájili jsme přípravu kurzu pro lektory – pedagogy MŠ, kteří budou vyškoleni tak, aby
screeningové šetření mohli provádět v rámci svého působení v MŠ.

10 Finanční zpráva za rok 2009
NO BIOHAZARD
Úřad vlády ČR
Ministerstvo práce a soc.věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví

Statistiky

Magistrát hl. m. Prahy

V průběhu roku 2009 a na počátku roku 2010 prošlo screeningovým testem
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310 000 Kč
58 205 kč
800 000 Kč

Městská část Praha 2

55 100 Kč

Městská část Praha 5

100 000 Kč

Městská část Praha 7

280 000 Kč

Městská část Praha 8

70 000 Kč

Celkem:

2 917 305 Kč

STAGE 5
Úřad vlády ČR

200
420 dětí

Ministerstvo práce a soc.věcí ČR

100
0

1 244 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví
z toho 370 ze Středočeského kraje, 50
z MČ Prahy 5

Působnost centra v roce 2009

260 000 Kč
30 075 Kč

Magistrát hl. m. Prahy

700 000 Kč

Městská část Praha 2

20 000 Kč

Městská část Praha 5

450 000 Kč

Městská část Praha 7

42 800 Kč

Celkem:

Praha 5 a Středočeský kraj

1 932 000 Kč

3 434 875 Kč

CROSS OVER

Pracovnice centra

Městská část Praha 5
Celkem:

Mgr. Simona Poláková
Psycholog – Speciální pedagog
Mgr. Helena Vlčková
Psycholog – Speciální pedagog
Supervizorka
PhDr. Dana Marková
Psycholog

100 000 Kč
100 000 Kč

FIXPOINT
Městská část Praha 5
Celkem:

280 000 Kč

Přijaté dary:

169 497 Kč

Celkem:
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280 000 Kč

6 901 677 Kč

11 Poděkování
Činnost občanského sdružení PROGRESSIVE v roce 2009 podpořili
MČ Praha 2 MČ Praha 5 MČ Praha 7
MHMP RVKPP MPSV ČR MZ ČR

MČ Praha 8

Zaměstnanci
Mgr. Vojtěch Betka Bc. Miroslav Giljan PhDr. Olga Jablečníková Bc. Vojtěch Janouškovec
Jaroslav Karhánek Petra Kolovecká Iveta Mullerová, Dis. Jana Nováčková
Bc. Ondřej Nový Mgr. Simona Poláková Bc. Ondřej Sklenář Bc. Milada Sýkorová
Bc. Jan Špaček Bc. Ilona Šulcová, Dis. Alexandra Tomková Petra Zappová, Dis.
Tomáš Vavřička Mgr. Helena Vlčková Mgr. Pavel Vykydal

Odborní partneři a spolupracující organizace
Centrum Adiktologie 1. LF UK
Česká asociace adiktologů
Infekční centrum pro drogově závislé FN Motol
Institut pedagogicko-psychologického poradenství
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Semiramis o. s.
Teen Challenge Plzeň
Sananim
Dropin
Remedis
a další
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12

Souhrn všech kontaktů

13 Summary
This is an annual report 2009 of organization PROGRESSIVE. PROGRESSIVE is a non-governmental and non-profit
organization founded in 2003. Our main activity is providing services focused on problem of drug addictions. Our general aims are to minimize health and social risks caused by drug addictions, protect public
health and provide drug counseling. PROGRESSIVE operates with harm reduction, public health and low-threshold
philosophy. PROGRESSIVE mainly operates in Prague (Czech Republic).

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

PROGRESSIVE ran 4 projects in this field in 2009. The oldest project is outreach program called NO BIOHAZARD.
STAGE 5 is another program run by PROGRESSIVE. It is a low-threshold contact center in Prague. The purpose
of the program NON STOP 24 was about distribution of harm reduction tools via vending machines. This
project was interrupted in 2008, but we still cooperate with organization in Pilsen, which this type of service
operates. The latest program is FIXPOINT. This project is about installing safety disposal bin for used syringes
on public places. PROGRESSIVE started the project by the installation of 10 bins in Prague in June 2009.

Bc. Ondřej Sklenář
Odborný ředitel
Tel.: 736 183 025
E-mail: ondrej.sklenar@progressive-os.cz
Bc. Jan Špaček
Vedoucí terénního programu NO BIOHAZARD
Tel.: 603 936 663
E-mail: jan.spacek@progressive-os.cz

In 2009 we also started a project which is not based on harm reduction and public health principles. It is a project
of an advisory center for children, youth and parents – CROSS OVER. The project is focused on behavioral and
learning disorders.

Bc. Miroslav Giljan
Program FIXPOINT
Tel.: 776 617 917
E-mail: miroslav.giljan@progressive-os.cz
Mgr. Simona Poláková
Vedoucí programu CROSS OVER
Tel.: 604 741 010
E-mail: simona.polakova@progressive-os.cz
Bc. Ilona Šulcová, Dis.
Vedoucí kontaktního centra STAGE 5
Tel.: 721 760 799
E-mail: ilona.sulcova@progressive-os.cz
STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze
Tel.: 257 217 871 / 605 319 926
E-mail: stage5@progressive-os.cz
NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze
Tel.: 284 811 328 / 605 883 994
E-mail: nobiohazard@progressive-os.cz
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PROGRESSIVE o. s.
Kontaktní adresa:
Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 5
Telefon: 284 811 328
IČO: 266 14 936
Bankovní spojení: 182477407/0300
www.progressive-os.cz

foto : Jindřich Štreit

Sídlo sdružení:
Francouzská 112/400, 101 00 Praha 10

