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ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Název organizace:   PROGRESSIVE o.p.s.  
Právní forma:   obecně prospěšná společnost 
IČO:     266 14 936

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 
IČO:     266 14 936  
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 občanského sdružení v roce 2013

Členská schůze:    Janouškovec Vojtěch, Nováčková Jana, Poláková Simona,  
    Sklenář Ondřej, Špaček Jan, Šulcová Ilona 
Výkonný výbor:   Janouškovec Vojtěch, Poláková Simona, Špaček Jan 
Předseda sdružení:   Janouškovec Vojtěch

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rád bych Vás přivítal při čtení výroční zprávy organizace PROGRESSIVE. V roce 2013 jsme oslavili 
10. výročí fungování občanského sdružení. Kulaté jubileum přímo vyzývá k bilancování a hodno-
cení. Věřím, že za uplynulé roky jsme si našli stabilní místo v oblasti adiktologických služeb a mohu 
prohlásit, že jsem hrdý na to, co jsme společně dokázali. Ne vždy se dařilo, i přes to si myslím, že 
úspěchy převažují. Velký dík za to patří všem zaměstnancům a kolegům, současným i těm, kteří již 
PROGRESSIVE opustili. Všichni pomohli svým dílem dovést organizaci tam, kde se dnes nacházíme. 
Po 10 let se nám již dostává důvěry od řady institucí, donorů, dárců a odborných partnerů. Naším 
poděkováním může být příslib, že i do dalších let budeme usilovně pracovat na tom, abychom tuto 
důvěru nezklamali a stále zvyšovali naši profesionalitu, odbornost a kvalitu poskytovaných služeb.
Jednalo se o roky plné dynamiky, rozvoje, změn, ale také výzev. Vědomí nutnosti neustrnout ve vývoji 
se nám v roce 2013 podařilo podpořit úspěšným zahájením OPPA projektu zaměřeného na posílení 
kapacity organizace především ve směru dlouhodobé udržitelnosti na trhu. Tento projekt a s ním 
spojené příležitosti realizujeme až do konce roku 2014.

Rok 2013 je také zároveň posledním rokem právní formy občanského sdružení. S novým 
občanským zákoníkem s účinností od 1. 1. 2014 přichází nutnost změny právní formy. Naším 
rozhodnutím po pečlivé úvaze byla transformace v obecně prospěšnou společnost. Bereme trans-
formaci jako příležitost podívat se na fungování organizace z jiných úhlů pohledu a opět jako výzvu 
k dalšímu rozvoji. Pro klienty organizace PROGRESSIVE z této změny nevyplývají žádné významné 
změny. K významným změnám dochází v organizační struktuře, nikoliv na pracovně právní úrovni, 
ale v rovině organizační. Vzniká pozice zakladatele, a orgány správní a dozorčí rada. Aktuální infor-
mace v této souvislosti naleznete na našich webových stránkách. Přeji organizaci úspěšný vstup do 
dalšího desetiletí a čtenářům výroční zprávy děkuji za přízeň a zájem o naše aktivity.

Mgr. Vojtěch Janouškovec Dis.
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

Poslání
Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi. Zdraví člověka a bezpečí 

společnosti jsou pro nás prioritou. 

PROGRESSIVE o.p.s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazu-
jící služby v oblasti terciární prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy. V roce 
2013 oslavila své 10. výročí působnosti v oblasti. 

Další aktivity sdružení v minulosti i v současnosti směřují k dětem a mladistvým. Této cílové 
skupině se věnuje program poradenského centra pro děti a mladistvé, který působí na území hl. m. 
Prahy a taktéž ve Středočeském kraji. Dále program Specifické primární prevence, který je cílen na 
žáky a ZŠ a poradenství mířené k pedagogům ZŠ.

Naše aktivity jsou zaměřeny především na ochranu veřejného zdraví a prevenci HIV/AIDS pros-
třednictvím racionálního přístupu k řešení drogové problematiky.  Poradenské centrum je zaměřeno 
na prevenci adaptačních, výchovných a výukových problémů u dětí a mladistvých.

NO BIOHAZARD

Terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze

Slovo vedoucího programu

V roce 2013 jsme se pokračovali ve vyhledávání a kontaktování našich klientů mimo hlavní otevře-
nou drogovou scénu na Praze 1. Významných úspěchů se nám podařilo dosáhnout zejména na 
Praze 7, kde se počet kontaktů v meziročním srovnání zosminásobil. I v ostatních lokalitách se nám 
dařilo pravidelně kontaktovat naše klienty. Již na zkušenostech z předchozích let jsme monitorovali 
některé lokality ve večerních hodinách. Jednalo se o většinu námi navštěvovaných lokalit s výjimkou 
Prahy 1. Naším cílem bylo oslovit uživatele drog, se kterými se nesetkáváme v rámci běžných terén-
ních služeb a zprostředkovat jim informace o našich službách. I díky těmto terénním službám jsme 
navýšili počet osob, se kterými jsme byli v uplynulém roce v kontaktu. 

Za velmi důležité považujeme navázání pravidelného kontaktu s mladými uživateli mj. pervitinu 
na Praze 7 a v menší míře i na Praze 8, jelikož mnoho z nich nemělo povědomí o terénních progr-
amech a obdobných službách. Větší část této skupiny z různých důvodů nechtěla za službami do-
jíždět na jiné městské části.

Již jako stabilní prvek monitoringu otevřených drogových scén provádíme podprojekt BIKE 
STREET (monitoring na jízdních kolech). Díky BIKE STREETu jsme schopni si udržovat přehled o 
dění v odlehlých či hůře dostupných částech Prahy. Pracujeme tak na zvyšování efektivity terénního 
programu v lokalitách, kde nebývá mnoho kontaktů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem donátorům, spřáteleným organizacím a příznivcům. Těším 
se na další spolupráci.

Mgr. Jan Špaček
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Co a proč děláme

Snáze viditelná část naší práce je přímý kontakt s uživateli drog. Této cílové skupině distribuu-
jeme 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. Pokud 
patříte mezi ty, kteří byli s těmito informacemi již dříve srozuměni, tak se Vám omlouváme a 
zároveň nás Vaše informovanost těší.

Vývoj terénního programu

Bez větších změn byla v roce 2013 drogová scéna na Praze 1. Vzhledem k její mnohaleté dom-
inanci to nebylo žádným překvapením, nicméně i tato scéna byla v loňském roce více rozptýlená 
a tak kontakty probíhali ve více lokalitách. Začátkem roku, jsme zaznamenali hojné kontakty i na 
ostatních městských částech. Částečně se na tom podepsala amnestie, protože část propuštěných 
se vracela do míst, kde se drogové scény odehrávaly. 

V průběhu roku se zvyšovaly počty kontaktů na Praze 7 a současně s tím docházelo ke snižování 
kontaktů na Praze 8. Na dalších městských částech jsme zaznamenávali různé výkyvy v počtech 
kontaktů s klienty, avšak ve všech lokalitách k nim docházelo celoročně. Díky stabilitě některých 
drogových scén, mimo Prahu 1, se nám podařilo kontinuálněji pracovat s větším počtem klientů než 
vloni. Stoupl nám tedy počet případových prací, dále se zvýšil počet kontaktů s uživateli drog, kteří 
nebyli v kontaktu s žádným typem drogových služeb. V neposlední řadě se nám podařilo zvýšit počet 
kontaktů s klienty mimo centra Prahy.

Většina našich kontaktů proběhla na Praze 1, následuje Praha 7 a ostatní městské části se 
podíleli výrazně menším počtem kontaktů.

Supervize

Mgr. Radek Markus

Vedoucí programu

Mgr. Jan Špaček

Tým terénního programu
Karolína Balcarová – terénní pracovnice 

Bc. Kateřina Bažantová – terénní pracovnice 
Kateřina Nejedlá, DiS. – terénní pracovnice 

Mgr. Lucie Grolmusová – terénní pracovnice 
Mgr. Simona Poláková – terénní pracovnice

Bc. Pavlína Černá – terénní pracovnice 
Bc. Pavel Venzara – terénní pracovník 

Bc. Ondřej Nový – terénní pracovník 

Statistiky programu
Počet kontaktů – 14039 

Počet krizových intervencí - 17
Počet klientů v kontaktu – 2840
Počet zdravotních ošetření - 72 

Počet individuálních poradenství - 306 
Počet vydaných injekčních stříkaček – 96078 

Počet odkazů do institucí následné péče - 397
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STAGE 5

Kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze

Slovo vedoucího programu

Kontaktní centrum STAGE 5 dosáhlo v roce 2013 stability jak po stránce personální, tak co do 
nabídky poskytovaných služeb. Naopak zájem o jejich využívání tento rok vzrostl. K této situaci jsme 
se postavili zodpovědně a posílili monitoring a sběr infekčního materiálu v okolí našeho zařízení. 
V příštím roce navíc plánujeme i rozšíření týmu.

Vedle pravidelné práce s klienty jsme se tento rok více než kdy jindy věnovali spolupráci na celé 
řadě výzkumných projektů od bakalářských prací až po výzkum Národního monitorovacího střediska 
pro drogy a drogové závislosti.

Všem, kteří se na tom podíleli, děkuji za spolupráci a těším se na další.

Mgr. Alena Zelinová

Co a proč děláme

Kontaktní centrum STAGE 5 pracuje především s uživateli nealkoholových drog. Jejich problémy 
zde pomáháme řešit komplexně: vyměňujeme jim injekční materiál, informujeme je o rizicích ni-
trožilního užívání drog a promiskuitního chování, podporujeme je při obstarávání dokladů, ubytování 
a práce a motivujeme je k léčbě závislosti. Tím nejenom nabízíme druhou šanci klientům, ale také 
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.

Vývoj programu 
Kontaktní centrum STAGE 5 zahájilo svůj provoz v roce 2006 za podpory ÚMČ Prahy 5. V roce 

2008 své prostory dále rozšířilo, což umožnilo zvýšit nabídku poskytovaných služeb i počty klientů. 
V současné době jsme již zavedenou součástí sítě adiktologickych služeb.

Tým kontaktního centra 
PhDr. Olga Jablečníková – psycholog, poradenská pracovnice 
Mgr. Simona Poláková -  psycholog, poradenská pracovnice 
Bc. Radka Matějková, DiS. – sociální pracovnice 
Bc. Marika Pošvancová – zdravotní sestra 
Bc. Lada Broklová – kontaktní pracovnice  
Bc. Matěj Bažant – kontaktní pracovník 
Mgr. Jan Skopec – kontaktní pracovník  
Tomáš Vavřička – kontaktní pracovník 
MUDr. Jan Dvořák – lékař

Vedoucí programu
Mgr. Alena Zelinová 

Supervize
Mgr. Radek Markus

Počet kontaktů:    16 282 
Počet KI:     16 
Počet zdravotních ošetření:  825 
Počet klientů v kontaktu:   1 382

Statistiky programu

Vydaných injekčních stříkaček:  344 802 
Počet individuálních poradenství:  288 
Počet odkazů do léčby závislosti:  15 
Počet krizových intervencí: 16  
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FIXPOINT

Sociálně pracovní resocializace aktivních uživatelů návykových látek

Slovo vedoucího programu 

Rok 2013 byl v programu obdobím personálních změn, což ale nic nezměnilo v jeho koncepci a 
celkovém fungování. I přes ne příliš příznivou finanční situaci se nám podařilo udržet počet zaměst-
naných klientů a spolu s tím další podpůrné aktivity pro tyto pracovníky. Stále více vnímáme potřeb-
nost tohoto programu pro pracovníky uživatele, jejichž život díky práci dostane alespoň zčásti řád a 
smysl. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří tomu věří a přispívají na jeho fungování.

Mgr. Simona Poláková

Co a proč děláme  - Program FIXPOINT má dvě roviny působení

V první fázi je projekt zaměřen na zajištění a bezpečnou likvidaci injekčního materiá-
lu, který slouží k aplikaci drog. Tím dochází k eliminaci zdravotních rizik pro širokou 
společnost, která se pohybuje v konkrétní rizikové lokalitě. K likvidaci injekčních stříkaček 
se používají speciální kontejnery (rozměry 30 cm x 20 cm), které jsou instalovány ve vyti-
povaných lokalitách zatížených drogovou scénou, na základě předchozího monitoringu Na 
kontejneru je umístěn text, který informuje o jeho využití. Uživatelé tak mají možnost po ap-
likaci drogy anonymně a bezpečně zlikvidovat injekční stříkačku stejně tak jako např. člověk, 
který najde stříkačku na veřejném místě a rozhodne se jí odborně zlikvidovat.

Druhou rovinou programu je tréninkové zaměstnávání aktivních uživatelů návykových látek 
a snaha o jejich stabilizaci a znovuzakotvení ve společnosti. Tito klienti – zaměstnanci, tzv. „peer 

works“, kromě pravidelné kontroly a vyprazdňování kontejnerů, provádí pravidelný monitoring a sběr 
pohozeného injekčního materiálu jednak v místech, kde jsou kontejnery umístěny a pak také ve 
vytipovaných lokalitách, které jsou zatížené drogovou scénou. Součástí náplně práce zaměstnaných 
uživatelů je jejich vzdělávání (z oblasti práva, sociálních dávek, infekčních nemocí apod.), a dále 
individuální plány, v rámci nichž aktivně řeší svoji situaci s cílem dosáhnout určité stabilizace po 
stránce pracovní, bytové a zdravotní. Nedílnou součástí je finanční ohodnocení za odvedenou práci, 
dále podpůrné aktivity jako podíl na úhradě cestového, potravinový a hygienický servis.

Vývoj programu

Program FIXPOINT byl zahájen v květnu roku 2009, kdy došlo 
k instalaci prvních bezpečnostních kontejnerů na území MČ 

Praha 5. V červnu roku 2010 byl instalován další kon-
tejner na MČ Prahu 8. V červnu roku 2012 byl další 

kontejner umístěn do rizikové lokality na Prahu 7. 
Od října roku 2011 jsou do projektu zapojeni 

4 vybraní klienti Kontaktního a poradenského 
centra závislostí STAGE 5.

V roce 2013 fungovalo v ulicích Prahy celkem 
9 kontejnerů

Z toho 7 na území MČ Praha 5 (Kontaktní 
a poradenské centrum STAGE 5, Mrázovka, 

park Sacre Coeur, Drtinova ulice, Portheimka, 
prk Na Skalce, autobusové nádraží Na Knížecí). 

V průběhu roku 2013 jsme bohužel o část kon-
tejnerů přišli, konkrétně byl odcizen kontejner na 

Mrázovce a na Sacre Coeur.
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Z toho 1 na Palmovce v ulici U Synagogy

Z toho 1 na Holešovicích poblíž stanice metra Nádraží Holešovice

Jako zázemí projektu sloužily v roce 2013 prostory Kontaktního a poradenského centra STAGE 5.

Statistiky za rok 2013
Za rok 2013 bylo v kontejnerech nalezeno celkem 840 kusů injekčních stříkaček. 

Pracovníci programu pak dalších 1937 injekčních stříkaček posbírali v rámci monitoringu 
rizikových lokalit zmíněných městských částí. 

Dohromady to představuje 2777 nalezených a bezpečně zlikvidovaných injekčních stříkaček.

Vedoucí programu
Mgr. Simona Poláková (do konce srpna 2013 projekt vedl Bc. Ondřej Nový)

Pracovník programu

Mgr. Jan Skopec

Supervize

Mgr. Radek Markus

NON STOP 24
Prodejní automaty na zdravotnický materiál

Slovo vedoucího programu

Projekt NON STOP 24 v roce 2013 opět dokázal, že distribuce zdravotnického materiálu skrze 
prodejní automaty je hojně využívanou službou. Na základě výměny zkušeností se spolupracujícími 
organizacemi lze konstatovat, že automat umístěný na kontaktním centru může přivést nové klienty 
do této služby, případně částečně suplovat jeho služby (harm reduction program) mimo pracovní 
dobu či v případě výpadku provozu.

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

O programu
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 au-
tomaty, 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 ob-
sluha a anonymita, která dovoluje využívat projekt i těm uživatelům návykových látek, kteří nechtějí 
být v kontaktu s terénními programy nebo kontaktními centry. 

Program NON STOP 24 byl v Praze realizován v období 29. 5. 2008 až 24. 10. 2008, kdy byl pro-
jekt přerušen. V červnu 2008 začala spolupráce mezi PROGRESSIVE o.s. a teen challenge Plzeň 
(dnes POINT 14), která projekt prodejního automatu zahájila v únoru 2009 v Plzni. V roce 2010 jsme 
započali spolupráci s o.s. PROSTOR v Kolíně. V roce 2011 byl zahájen provoz prodejního automatu 
NON STOP 24 ve Strakonicích na základě spolupráce našeho občanského sdružení s organizací 
PREVENT o.s..
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Statistiky programu 
V roce 2013 fungoval projekt NON STOP 24 ve třech městech České republiky (Kolín, Plzeň, Stra-

konice). Ve dvou případech, ve městě Kolín a Strakonice, se jedná o projekt, který je přímo spolure-
alizován organizací PROGRESSIVE.Za celý rok 2013 automaty NON STOP 24 ve všech třech městech 
vydali přibližně 9 000 krabiček s různým zdravotnickým materiálem, konkrétně vydané krabičky 
obsahovali na 15 000 jednorázových inzulínových stříkaček. Automaty se tak relativně velkou měrou 
podílejí na dostupnosti harm reduction materiálu v České republice.    

Odborná garance:  Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

CROSS OVER
Poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu

Slovo vedoucího programu 

Na podzim roku 2013 došlo k dlouho očekávanému okamžiku ukončení procesu standardizace, 
kdy vznikl nový diagnostický nástroj MaTeRS mapující připravenost pro školu u dětí předškolního 
věku.

Máme velkou radost, že se v rámci standardizaci ukázalo, že test má dobrou vypovídající hodnotu 
a dokáže velmi dobře orientačně postihnout úroveň jednotlivých oblastí školní zralosti u předškol-
ního dítěte. Zájem o proškolení rovněž svědčí o tom, že nástroj je poměrně snadno použitelný, má 
dobrou vypovídající hodnotu a již si zasloužil vzniknout. 

Mgr. Simona Poláková

Co a proč děláme

MaTeRS nejenže slouží k orientačnímu posouzení schopností, dovedností a celkové úrovně 
zralosti dítěte před vstupem do školy, ale naší snahou je propojit spolupráci mezi dětmi, rodinou a 
školským zařízením, přenést zodpovědnost a kompetence na rodiče, kteří pod naším metodickým 
vedením a na základě výsledků testu získají přehled o případných rezervách svého dítěte a současně 
návod, jak efektivně a systematicky připravit dítě na školu. Je určen apriori předškolním dětem, dále 
dětem, u nichž rodiče uvažují o tzv. „předčasném nástupu“ do školy a rovněž dětem již o odkladu 
školní docházky. Probíhá především na půdách jednotlivých MŠ, a to ve dvou částech – skupinově 
a individuálně (obě části probíhají bezprostředně po sobě). Výstupem je zpráva pro rodiče a učitele 
MŠ, spolu s ní doporučení pro práci s dětmi včetně vhodného metodického materiálu pro stimulaci 
příslušných oblastí. V případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci s rodiči.
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Kromě testování dětí na půdách mateřských škol v Praze a ve Středočeském kraji jsme začaly 
se zaškolováním kolegů z Pedagogicko-psychologických poraden a dalších odborníků, kteří 
o nástroj projevili zájem a chtějí ho v rámci své praxe používat.

Vývoj programu
Program poradenského centra je od svého počátku velmi úzce profilován 

směrem k dětem předškolního věku, jejich rodičům a pedagogům MŠ. Od roku 
2009, kdy začal vznikat nový diagnostický nástroj mapující připravenost pro 
školu, až do roku 2013, kdy byl završen proces standardizace tohoto nástroje. 

Na podzim roku 2013 došlo tedy k dlouho očekávanému okamžiku 
ukončení procesu standardizace, kdy vznikl nový diagnostický nástroj Ma-
TeRS mapující připravenost pro školu u dětí předškolního věku. Standard-
izace MaTeRS probíhala od roku 2010 v rámci projektu DIS – „Diagnostika 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Jedná se o projekt 
spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské 
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hlavním 
cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit nástroje pro psychologickou a speciál-
ně pedagogickou diagnostiku dětí a adolescentů. Tohoto cíle se přitom snaží 
dosáhnout standardizací, adaptací či tvorbou diagnostických nástrojů.

Vedoucí progrnamu

Mgr. Simona Poláková 
Mgr. Helena Vlčková

Supervize

PhDr. Dana Marková

Statistiky programu

Ve školním roce 2013/2014 
jsme testem MaTeRS 

spolu s kolegyní 
doposud vyšetřily 
125 předškolních 

dětí ve věkovém 
rozpětí od 5 do 

8 let.
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SPECIFICKÁ DROGOVÁ PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Slovo vedoucího programu
Široká společnost má jasno o tom, že o drogách je třeba s dětmi mluvit! Takový názor je beze 

sporu správný, bohužel však už není mnoho světla v tom - KDO, KDY, KDE a JAK.

Mgr. Simona Poláková a PhDr. Olga Jablečníková

O programu
Programy specifické drogové prevence se zaměřují na dvě cílové skupiny. První skupinou jsou 

vytipované třídní kolektivy žáků vybraných ZŠ na území Městské části Prahy 5. Druhou skupinou je 
pedagogických sbor daných ZŠ.

Vytipovaným školním kolektivům předáváme relevantní informace o drogách 
a závislostech s ohledem na jejich věk a aktuální potřeby. Pomáháme doplnit 
systém drogové prevence o její specifickou součást  - tedy součást cílenou na 
konkrétní kolektivy potenciálně ohrožené závislostním chováním. Dětem 
a mladým lidem pomáháme s utvořením reálného zdravého postoje 
k návykovým látkám, snažíme se bořit nefunkční mýty a předsudky. 
Zkušené lektorky vedou každý program dle individuálních potřeb třídy 
podle filosofie: Nestrašíme, informujeme! Pracujeme interaktivní for-
mou s prvky zážitkové pedagogiky. 

Učitelům prostřednictvím prezentace předáváme informace o ak-
tuální situaci v oblasti návykových látek a závislostním chování a di-
skutujeme o možnostech řešení výskytu návykových látek ve školním 

prostředí. Dále sdílíme postřehy ze setkání s jejich žáky a navazujeme spolupráci při spoluřešení 
této problematiky dle potřeb jednotlivých škol.  

Naším cílem je škola - otevřená moderním metodám drogové prevence, nezavírající před prob-
lémy dveře a aktivně spolupracující s odbornou pomocí.

Realizace programu

Prvním školním rokem, ve kterém započala naše spolupráce se čtyřmi ZŠ z Městské části Prahy 5, 
byl školní rok 2012/2013. Na 4 základních školách jsme během školního roku realizovali 18 programů 
pro žáky prvního i druhého stupně, tj. 36 hodin přímé práce se žáky a dále 4 programy pro učitele, tj. 8 
hodin prezentace a diskuse s pedagogy.

Ve školním roce 2013/2014 jsme započali spolupráci s dalšími 4 školami. 

Programy jsou většinou realizovány na půdách škol, v případě starších 
žáků a pedagogů lze využít prostory Kontaktního a poradenského centra 

závislostí pro aktivní uživatele návykových látek, které provozuje Pro-
gressive o.p.s. a kde pracují obě lektorky programů.

Vedoucí programů
Mgr. Simona Poláková 

PhDr. Olga Jablečníková



20 21

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA

Od 1.7.2013 můžeme díky Operačnímu  programu Prahy a EU – Adaptabilita (OPPA) posilovat 
kapacitu PROGRESSIVE o.p.s. především ve směru dlouhodobé udržitelnosti na trhu a zvyšovat 
kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci manage-
mentu, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a další odborní pracovníci. Aktivity 
projektu se dělí na dvě základní oblasti podle cílové skupiny a realizovaných aktivit. První oblastí je 
prohlubování kvality poskytovaných služeb. Tato oblast je zaměřena na sociální pracovníky organi-
zace, pracovníky v sociálních službách a další odborné pracovníky. Náplní této oblasti je odborné 
vzdělávání pracovníků v organizaci, vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Druhá oblast, která je cílena především na management organizace, se snaží rozvíjet a stabilizo-
vat organizaci jako celek. Jedná se o rozvoj manažerských dovedností pracovníků v organizaci, tvor-
ba strategického plánu na r. 2014-2017, vytvoření fundraisingového plánu, rozvoj finančního řízení a 
realizace supervize managementu.

Dary 368,960.00
Vlastní činnost 117607.5

Celkem 486,567.80

Projekt P!íjmy
MHMP Výzkum 10,000.00
OPPA 694,722.38

Příjmy celkem  8,578,290.18

Příjmy

Náklady
Spotřeba materiálu 220,882.49
Zdravotnický materiál 2,061,449.74
Spotřeba energií 156,841.19
Opravy a udržování 10,162.00
Cestovné 48,777.30
Nájem prostorů 118,788.40
Školení a kurzy 59,918.00
Telefony a internet 67,553.25
Poštovné 7,504.00
Daňové poradenství 346,400.00
Mzdové náklady 4,377,712.00
Odpisy majetku 24,200.00
Ostatní služby 447,655.54
Provozní náklady 53,744.00

Náklady celkem  8,001,587.91

Hospodářský výsledek  187,803.85

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

No Biohazard P!íjmy
RVKPP 1,643,000.00
MHMP 1,000,000.00
MPSV 400,000.00
MZ 200,000.00
Praha 1 20,000.00
Praha 2 60,000.00
Praha 8 - fakturace 110,000.00

Celkem 3,433,000.00

Stage 5 P!íjmy
RVKPP 2,185,000.00
MHMP 900,000.00
MPSV 490,000.00
MZ 150,000.00

Celkem 3,725,000.00

Fixpoint P!íjmy
Praha 5 -fakturace 199,000.00

Praha 8 - fakturace 30,000.00

Celkem 229,000.00
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SOUHRN VŠECH KONTAKTŮ 

Mgr. Vojtěch Janouškovec DiS.  
Výkonný 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

PODĚKOVÁNÍ

Činnost obecně prospěšné společnosti PROGRESSIVE v roce 2013 podpořili:

Odborní partneři a spolupracující organizace: 

Centrum Adiktologie 1. LF UK, Česká asociace adiktologů o.s., Infekční centrum pro dro-

gové závislé FN Motol, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Národní moni-

torovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Semiramis o.s. , Point 14 o.s, Prostor o.s., 

Prevent o.s., Česká asociace streetwork. 

Mgr. Simona Poláková 
Vedoucí programů FIXPOINT a CROSS OVER 
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 uži-
vatele nealkoholových drog v hl. m. Praze  
E-mail: nobiohazard@progressive-os.cz 
Tel.: 284 811 328 / 605 883 994

MedicArt, Real 1, PepCom s r.o.
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SUMMARY

This is the annual report of organization Progressive. Progressive is a non-governmental and 
non-profit organization 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 center STAGE 5, program NON-STOP 24 - distribution of harm reduction 
materials through vending machines and FIXPOINT – project of installation special security con-
tainers for used syringes and employment of drug users.

Other activities of the organization are directed to children and adolescents. We provide profes-
sional 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.


