Klademe si za cíl pružně a adekvátně reagovat na potřeby současné
společnosti s důrazem na děti, mládež a mladé dospělé.
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Základní informace
Název organizace:
Právní forma:
Registrace na MV ČR:
Registrační číslo:
IČO:
Sídlo sdružení:
Kontaktní adresa:
Web:
E-mail:
bankovní spojení:

PROGRESSIVE o. s.
občanské sdružení
21. 8. 2003
VS/1-1/52514/03-R
266 14 936
Francouzská 112/400, 101 00 Praha
Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha
www.progressive-os.cz
progressive@progressive-os.cz
182477407/0300

Řízení
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Předseda – výkonný ředitel
				

Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.

Výkonný výbor
				
				
				

Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Mgr. Simona Poláková
Bc. Jan Špaček

Členská schůze
				
				
				
				
				
				

Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Jana Nováčková
Mgr. Simona Poláková
Bc. Ondřej Sklenář
Bc. Jan Špaček
Bc. Ilona Šulcová, DiS.

Úvodní slovo

Práce s uživateli návykových látek, která je převažující náplní našich aktivit, není pro mnohé tou nejpopulárnější
činností v rámci sociálně – zdravotních služeb, neziskových organizací. Mluví se o tom, že je zde řada
potřebnějších. Těch, kteří si více zaslouží naši pozornost, pomoc a navíc těch, kteří si svůj problém nezavinili
sami. Ačkoliv jsem přesvědčen, že ne vždy se jedná o zcela svobodnou racionální volbu a že zneužívání návykových látek je někdy spíše symptomem nějakého hlubšího problému, vím, že ne každý je ochoten na toto takto
pohlížet a akceptovat chování druhého. Přesto bych rád všem touto cestou nabídl možnost se dozvědět více, o
naší organizaci o způsobu našeho přemýšlení, našich cílech.
Pokud patříte mezi ty, kteří pochybují o smyslu služeb, které poskytujeme, rád bych Vás přiměl přečtením této
zprávy přemýšlet nad tím, o čem my nepochybujeme. A tím přesvědčením je, že má smysl se zabývat důvody,
proč se člověk vydal na cestu bolesti, smutku a utrpení jeho samého, ale i jeho okolí a nabídnout mu pomocnou
ruku. Jsme si zároveň vědomi toho, že ne každému pomůžeme najít cestu zpět ze závislosti, ale i přes to má
smysl s tímto faktem nějak pracovat. Naše služby mají totiž i další rozměr, který není příliš patrný, přes to se
dotýká každého z nás. Tou hodnotou, kterou se snažíme chránit, je veřejné zdraví. Naše organizace je součástí
celého systému služeb, které se o toto snaží, a já jsem přesvědčen, že úspěšně. Prosím věnujte svůj čas této
zprávě.
S úctou Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., Výkonný ředitel
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Poslání a cíle organizace
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JAK
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
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.
Naše služby jsou zaměřeny především na ochranu veřejného zdraví a prevenci HIV/AIDS prostřednictvím
racionálního přístupu k řešení drogové problematiky. Poradenské centrum je zaměřeno na prevenci
adaptačních, výchovných a výukových problémů u dětí a mladistvých.
Posláním PROGRESSIVE o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových
látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde
o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství, přičemž klademe důraz na spolupráci
mezi jednotlivými subjekty výchovného a vzdělávacího procesu (dítě/mladiství-rodič-učitel, dítě/mladiství-ostatní vrstevníci).

KDO
PROGRESSIVE je nestátní nezisková organizace fungující od roku 2003.

KDE

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 2010 nabídlo poradenské centrum diagnostický test pro předškolní děti mapující připravenost pro školu a následnou včasnou péči
formou metodické práce tzv. rizikovým dětem.

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 dětí.

PROČ
Usilujeme o ochranu veřejného zdraví naší společnosti, skrze práci a pomoc uživatelům drog. Není nám lhostejný osud osob zasažených drogovou závislostí.
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 chování (výukových problémů) směrem ke zdravému osobnostnímu rozvoji jedince.

Služby jsou poskytovány především na území hl. m. Prahy. Služby poradenského centra poskytujeme rovněž
ve Středočeském kraji.

KOMU
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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.
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Historie PROGRESSIVE o. s.
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Rok 2007
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
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 Praze 13 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 rozšiřuje počet služeb v týdnu 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.
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.
6

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.

Rok 2008
V rámci programu NO BIOHAZARD vzniká tzv. cykloterén (BIKE STREET), 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.
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.
Terénní program NO BIOHAZRD 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 a na jeho pozicích ho nahradil Bc. Vojtěch Janouškovec. Občanské sdružení PROGRESSIVE
odborně zaštítil instalaci automatu NON STOP 24 v Plzni.
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Projekt NO BIOHAZARD

Rok 2010
NO BIOHAZARD reaguje na přesuny otevřené drogové scény. Hlavními místy působení zůstává MČ Praha 1, 2, 5,
7 a 8. Program STAGE 5 se vyrovnává s obrovským nárůstem kontaktů způsobených výpadkem kontaktního
centra Sananim a přesunem klientely do našeho zařízení.
Zapojení klienta STAGE 5 do programu FIXPOINT. Statisticky úspěšný rok pro FIXPOINT. Spolupráce s Institutem
pedagogicko-psychologického poradenství na standardizaci diagnostického nástroje v rámci programu
CROSS OVER. Spolupráce s o.s. PROSTOR na znovuoživení programu NON STOP 24.

Rok 2011
Změna struktury sdružení, zánik funkce odborného ředitele. Rozšíření projektu FIXPOINT, vytvoření 4 pracovních
pozic pro aktivní uživatele drog. CROSS OVER - standardizace vzniklého diagnostického nástroje pro předškolní
děti, zařazení do projektu DIS – „Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

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

Slovo vedoucího programu
Rok 2011 byl pro terénní program NO BIOHAZARD ve znamení monitoringu po útlumu druhé největší drogové
scény v Praze Na Knížecí. Klienti terénního programu, se kterými jsme byli v kontaktu Na Knížecí se přesunuli za
různými zdroji drog do všech koutů prahy. NO BIOHAZARD intenzivně pracoval na tom, aby zůstal se svými klienty
v kontaktu, případně aby se dostal do kontaktu s klienty novými.
V loňském roce jsme rozšířili počet městských částí, na které terénní program dochází. Nadále působíme i
v lokalitách, kde se odehrávají i menší drogové scény a jsou na nich i méně známí či méně informovaní uživatelé
drog. Tento způsob terénní práce v Praze zavádějí i terénní programy, které dosud pracovali jinak. Domníváme se
tedy, že naše strategie zvolená před lety je správná.
Na útlum drogové scény Na Knížecí jsme reagovali rozšířením monitoringu a následně jsme začali naše klienty
kontaktovat i na městských částech Praha 4, Praha 9 a Praha 10. Nad rámec městských částí navštěvovaných
v roce 2010.
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.
Bc. Jan Špaček
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Co a proč děláme

majoritní populace, a 10 % klientů ze Slovenska, bývalého SSSR, Bulharska. Výjimečně přijdeme do kontaktu s anglicky mluvícími uživateli. Průměrný věk u naší klientely je u mužů cca 28 let, u žen cca 26 let.

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.

Kde působíme:

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
V roce 2011 nebylo o zajímavosti na pražské drogové scéně nouze. Došlo ke stěhování ordinací předepisující
substituční preparáty z městské části Praha 5 či dočasnému omezení drogového trhu nelegálních drog na Praze
8. Tyto změny daly do pohybu značnou část klientů, se kterými je terénní program NO BIOHAZARD v kontaktu. Pohyb uživatelů drog byl markantní od druhé poloviny loňského roku. S tím souvisí i pokles kontaktů oproti pololetí
prvnímu. Část klientů z Prahy 5 jsme opětovně kontaktovali na Praze 1, nicméně další část se otevřené drogové
scéně v centru Prahy vyhýbá. Většinou se jedná o malé drogové scény s rozdílnou intenzitou výskytu uživatelů
drog. Kontakt s klienty mimo velké drogové scény má tu výhodu, že kontakt probíhá v menším shonu. Je snazší
s klienty déle setrvat a hovořit o tématech, kterým se nechtějí věnovat v exponovaných lokalitách Prahy 1. Kvůli
tomu došlo k výraznému nárůstu individuálního poradenství.
Nejvíce kontaktů proběhlo na Praze 1, další v pořadí je Praha 5. Vzhledem k situaci na městské části Praha 5 je
pravděpodobné, že v následujícím roce se na „druhém“ místě umístí jiná městská část.
Na základě našich odhadů (zejména na základě výdeje materiálu pro snížení škod spojených s užíváním
drog) jsme v roce 2011 zaznamenali mírný nárůst počtu uživatelů heroinu, největší procento klientů programu
NO BIOHAZARD i nadále užívá Subutex, další v pořadí je pervitin a častá je rovněž kombinace jednotlivých látek nejčastěji uživatelé kříží opiáty s pervitinem, alkoholem či psychofarmaky (především benzodiazepiny).
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Od roku 2010 odhadujeme nižší procentuelní zastoupení cizinců, než jsme v minulosti uváděli. I v roce 2011 jsme
sledovali stejný trend. Z hlediska etnicity či původu uživatelů, je tedy 30 % romská klientela, 60% klientela z řad

Terénní pracovníci působili zejména v těchto lokalitách:
Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 7 a Praha 8

Statistiky za rok 2011:
Počet kontaktů – 17 390

Počet zdravotních ošetření - 55

Počet klientů v kontaktu – 2 600 osob (kvalifikovaný odhad)

Počet individuálních poradenství - 337

Počet vydaných injekčních stříkaček – 104 587

Počet krizových intervencí - 14

Počet přijatých injekčních stříkaček – 93 694

Počet odkazů do institucí následné péče - 791

Vedoucí terénního programu
Bc. Jan Špaček

Terénní pracovníci
Bc. Ondřej Nový, Mgr. Miroslav Giljan, Bc. Milada Sýkorová, Bc. Pavlína Černá, Bc. Nikola Marková

Supervize
PhDr. Magdaléna Frouzová
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Projekt Stage 5
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Co a proč děláme
Kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl.m. Praze

Slovo vedoucího programu

Kontaktní centrum Stage 5 pomáhá především uživatelům nealkoholových drog. Jejich problémy zde řešíme
komplexně, vyměňujeme jim injekční materiál, informujeme je o rizicích nitrožilního užívání drog a promiskuitního chování, pomáháme jim obstarat doklady, ubytování a práci a motivujeme je k léčbě. Tím nabízíme nejenom
druhou šanci klientům, ale také snižujeme negativní důsledky jejich rizikového chování pro společnost.

Kontaktní centrum Stage 5 prošlo v roce 2011 nelehkým obdobím větších personálních změn a zároveň zavedením nutných úsporných opatření, se kterými se ale vypořádalo se ctí a obhájilo své již tradiční postavení v síti
adiktologických služeb.

Další skupinou našich klientů jsou rodiče a osoby blízké uživatelům drog, kterým poskytujeme odborné poradenství v jejich nelehké životní situaci.

Návštěvnost centra se dlouhodobě stabilizovala na takovém počtu klientů, který umožňuje monitoring trendů
v užívání návykových látek a zároveň skutečně individuální přístup ke každému klientovi a poskytnutí odpovídajících profesionálních služeb.

Vize do roku 2012

Naše centrum ale ani v tomto roce nezůstávalo pasivní, nýbrž aktivně vyhledávalo nové příležitosti. Proto
rozšířilo své služby o zcela novou ženskou skupinu a významně navýšilo svou kapacitu pro již zavedenou službu
odborného poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům drog.
Všem, kteří se o toto svým nadšením a pílí zasloužili, tímto vřele děkuji.
Mgr. Alena Zelinová

V neposlední řadě nabízíme exkurze a workshopy o problematice závislostí studentům i odborné veřejnosti.

V roce 2012 se chceme zaměřit především na podporu pozitivní a otevřené komunikace s naším širším okolím.
Věříme, že postupným odstraňováním mýtů a polopravd o naší práci u laické veřejnosti můžeme přispět k
naplňování principů občanské participace, osobní odpovědnosti, rovnosti a solidarity.

Statistiky za rok 2011
Počet kontaktů – 12 242
Počet klientů v kontaktu – 973 osob (*)
Počet vydaných injekčních stříkaček - 265 598
Počet přijatých injekčních stříkaček – 270 930
Počet zdravotních ošetření – 1 016
Počet individuálních poradenství – 1 100
Počet krizových intervencí - 31
Počet odkazů do léčby - 37
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* kvalifikovaný odhad
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Projekt FIXPOINT

Vedoucí programu:
Bezpečnostní kontejnery na použitý injekční materiál

Mgr. Alena Zelinová

O projektu

Kontaktní pracovníci:
Matěj Bažant, Bc. Lada Broklová, Bc. Radka Matějková, DiS., Tomáš Vavřička

Psycholog:
PhDr. Olga Jablečníková

Supervize:
PhDr. Magdaléna Frouzová

Projekt FIXPOINT je zaměřen na ochranu veřejného zdraví prostřednictvím eliminace výskytu pohozených
injekčních stříkaček v ulicích a parcích Prahy. Jeho obsahem je instalace speciálních bezpečnostních kontejnerů,
uzpůsobených na odhoz injekčního materiálu. Kontejnery jsou instalovány ve vytipovaných lokalitách, které jsou
zatížené injekčním užíváním drog.
Primární cílovou skupinou projektu jsou injekční uživatelé drog, především ti, kteří si z jakéhokoliv důvodu přejí
zůstat v anonymitě. Může se jednat o rekreační uživatele drog, cizince, mladistvé a všechny ty, kteří se nechtějí
identifikovat jako uživatelé drog. Stejně tak jsou kontejnery využívány aktivními uživateli drog. Sekundárně
mohou kontejnery využívat osoby, které ze zdravotních nebo jiných důvodů používají injekční materiál. Kontejner
může být také použit člověkem, který nalezne injekční stříkačku a rozhodne se jí odborně zlikvidovat.
Realizace projektu

Realizace projektu
Projekt FIXPOINT byl zahájen v květnu 2009, kdy došlo k instalování prvních bezpečnostních kontejnerů na
území MČ Praha 5. Postupně byla vyhodnocena efektivita jednotlivých kontejnerů a některé byly přemístěné do
lokalit, které jsou více zatížené injekčním užíváním drog.
Pracovníci projektu FIXPOINT, kromě vyprazdňování kontejnerů, pravidelně provádí monitoring a sběr pohozeného injekčního materiálu v lokalitách, kde jsou bezpečnostní kontejnery umístěny.
V současnosti je umístěno 7 kontejnerů na MČ Praha 5 a 1 kontejner na území MČ Praha 8. V průběhu roku 2010
jsme do projektu FIXPOINT ve spolupráci s Městským úřadem Roztoky zapojili klienta kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5, který pomáhal zajišťovat obsluhu kontejnerů.
Od října 2011 byli do projektu FIXPOINT zapojeni další čtyři klienti kontaktního a poradenského centra závislostí
STAGE 5. Ti v pravidelných intervalech zajišťují obsluhu kontejnerů a monitorují různé vytipované rizikové lokality,
kde provádějí sběr pohozeného injekčního materiálu a dalšího odpadu, souvisejícího s injekční aplikací.
14
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Projekt NON STOP 24

Statistiky za rok 2011
Za rok 2011 bylo přímo v kontejnerech nalezeno 997 injekčních stříkaček (což je o 54 více než v předchozím
roce). Dále pak pracovníci vysbírali 185 (o 46 více než vloni) pohozených injekčních stříkaček v rámci monitoringu
daných lokalit, co spolu představuje 1182 nalezených a zlikvidovaných injekčních stříkaček.
V roce 2012 plánujeme i nadále zaměstnávat klienty kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5
alespoň v dosavadním počtu čtyřech zaměstnanců. Nadále bychom ale rádi počet zaměstnanců z řad klientů
centra rozšířili. Taktéž bychom rádi umístili další bezpečnostní kontejnery i na území jiných městských částí.
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Prodejní automaty na zdravotnický materiál

O projektu
Projekt 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 chránící 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.
Program NON STOP 24 byl v Praze realizován v období 29. 5. 2008 až 24. 10. 2008, kdy byl projekt 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.

nález
17
42

Legenda: FX – nálezy v kontejnerech, nález – nálezy v lokalitě mimo kontejnery

Pracovníci programu:
Mgr. Miroslav Giljan a Bc. Ondřej Nový
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Projekt CROSS OVER

Statistiky programu
V roce 2011 fungoval projekt NON STOP 24 ve třech městech České republiky (Kolín, Plzeň, Strakonice). Ve dvou
případech, ve městě Kolín a Strakonice, se jedná o projekt, který je přímo spolurealizován občanským sdružením
PROGRESSIVE.
Za celý rok 2011 automaty NON STOP 24 ve všech třech městech vydali celkem 7 393 krabiček s různým zdravotnickým materiálem, konkrétně vydané krabičky obsahovali 11 820 jednorázových inzulínových stříkaček.
Automaty se tak relativně velkou měrou podílejí na dostupnosti harm reduction materiálu v České republice.
V budoucnu se chceme zaměřit na evaluaci programu a hodnocení jeho efektivnosti ve zvýšení dostupnosti
harm reduction služeb a kontaktování skrytých skupin uživatelů drog.

Odborná garance:
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.

Poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu

Slovo vedoucího programu
Rok 2011 byl pro poradenské centrum ve znamení standardizace vzniklého diagnostického nástroje pro
předškolní děti, který slouží k orientačnímu posouzení schopností, dovedností a celkové úrovně zralosti dítěte
před vstupem do školy.
Ve školním roce 2010/11 byl test zařazen do 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 speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a
adolescentů.
Pracovnice centra tedy pokračovaly ve spolupráci s navázanými Mateřskými školami, na jejichž půdách
probíhala vyšetření mapující připravenost dětí do školy. Menší část dětí byla vyšetřena individuální formou za
spolupráce kolegů psychologů a speciálních pedagogů z Pedagogicko-psychologických poraden v různých krajích ČR.
Pevně doufáme, že spolupráce v rámci procesu standardizace, je přínosem pro všechny zúčastněné a patří jim
naše velké díky.
Mgr. Simona Poláková

Co a proč děláme
Na podkladě statistik Pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a výročních zpráv orientovaných na strukturu klientely, vzrůstá počet dětí s adaptačními, výukovými a výchovnými obtížemi na ZŠ. Naším záměrem je
předcházet těmto situacím a preventivně působit již v MŠ.
18
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Při tvorbě našeho testu jsme se inspirovaly dobrou zkušeností pracovníků Pedagogicko psychologických
poraden, kteří v rámci služeb poraden prováděli a stále provádějí screeningová šetření školní připravenosti
v přirozeném prostředí mateřských škol. Všechny diagnostické nástroje vhodné pro screeningové vyšetření,
které jsou k dispozici, však nepostihují vždy veškeré oblasti vypovídající o celkové školní připravenosti dítěte.
Test mapující připravenost pro školu „MaTeRS“ (Mapping test readiness for school) vznikl v roce 2009
a od té doby prošel řadou změn a úprav. Lze jej charakterizovat jako komplexně postihující aktuální stav
ve všech oblastech důležitých pro školní připravenost dítěte, i když jednotlivé subtesty jsou koncipovány
jako orientační a zjišťují pouze orientačně zralost dítěte v dané oblasti. Pokud se objeví jakékoli selhání či
nevyváženost, predikují však spolehlivě možnost oslabení. Dle aktuální psychometrické studie odborníků, kteří
test standardizují, se ukazuje, že MaTeRS vykazuje velmi spolehlivé výsledky a velmi dobře rozlišuje dítě školsky
připravené a dítě zatím pro školu nezralé.
Test je rozdělen do dvou částí – ta první probíhá skupinově, děti v ní pracují formou tužka-papír. Bezprostředně
poté následuje část individuální, v rámci níž jsou zábavnou formou ověřovány předpoklady pro vstup do školy.
Po vyhodnocení výsledků obdrží rodiče podrobnou písemnou zprávu, která kromě zjištění úrovně v jednotlivých
oblastech a vyjádření se k nástupu do školy, obsahuje také případná doporučení k dalším vyšetřením spolu
s kontakty na příslušná odborná zařízení dle potřeb vyšetřovaných dětí. Dále je ke každé zprávě přiloženo
doporučení pro práci s dětmi a vhodný metodický materiál pro stimulaci příslušných oblastí. Metodickou podporu
nabízíme taktéž pedagogům MŠ. V případě potřeby nabízíme rodičům dětí konzultaci, buď na půdě MŠ či v prostorách poradenského centra. Máme zato, že včasná diagnostika a cílená příprava usnadňuje úspěšný start ve
škole.

rezervách svého dítěte a zároveň námět pro systematickou a efektivní přípravu na školu i v průběhu školní
docházky.

Vize do roku 2012
V následujícím roce nás čeká další práce na testu v rámci procesu standardizace. Budeme i nadále testovat
předškolní děti v navázaných Mateřských školách a nabízet tuto službu i dalším subjektům, které projeví zájem.
Chystáme se rovněž prostřednictvím vzniklého dotazníku zmapovat situaci jednotlivých dětí s ročním odstupem
a s výstupy dále pracovat.

Působnost centra v roce 2011:
Praha a Středočeský kraj

Vedoucí centra:
Mgr. Simona Poláková

Pracovnice centra:
Mgr. Helena Vlčková

Supervize:
PhDr. Dana Marková

Jako reflexe z vyšetření předškolních dětí vznikl v roce 2011 ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání
dotazník pro pedagogy MŠ a rodiče vyšetřených dětí. Cílem je zjistit aktuální stav dítěte rok po vyšetření, míru
využití doporučení a metodické podpory, která byla popsána ve zprávě z vyšetření, popř. byla poskytnuta formou individuální konzultace.
V rámci standardizace v projektu DIS bylo testem MaTeRS ve školním roce 2011/12 doposud vyšetřeno
217 předškolních dětí, z toho 117 na půdách mateřských škol a 100 individuální formou za spolupráce kolegů
psychologů z PPP v různých krajích ČR.

20

Jedním z hlavních cílů našeho působení, v rámci péče o děti předškolního věku, je propojit spolupráci mezi
dětmi, rodinou a školským zařízením, přenést zodpovědnost a kompetence na rodiče, kteří by pod naším metodickým vedením a na základě výsledků Testu mapujícího školní připravenost měli získat přehled o případných
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Finanční zpráva za rok 2011

Poděkování

Příjmy:
Donátor
RVKPP
MHMP
MPSV
MZ
Praha 2
Praha 5
Praha 7
Praha 7 - fakturace
Praha 8 - fakturace
Praha 10 - fakturace

příjmy v Kč
1 750 000,00
850 000,00
327 000,00
60 000,00
53 138,00
150 000,00
50 000,00
40 000,00
110 000,00
20 000,00

Donátor
RVKPP
MHMP
MPSV
MZ
Praha 5

příjmy v Kč
2 250 000,00
775 000,00
390 000,00
179 000,00
150 000,00

Donátor
Praha 5
Praha 8 - fakturace
22

Činnost občanského sdružení PROGRESSIVE v roce 2011 podpořili:

příjmy v Kč
100 000,00
30 000,00

Donátor
Praha 5
Praha 10

příjmy v Kč
50 000,00
10 000,00

Dary
Vlastní činnost

216 919,00
70 282,00

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

Příjmy celkem: 7 631 339,00

Náklady:
Položka nákladů
Spotřeba materiálu
Zdravotnický materiál
Spotřeba energie a plynu
Opravy a udržování
Cestovné
Nájem prostorů
Školení a kurzy
Telefonní poplatky a internet
Poštovné
Účetnictví a daňové poradenství
Mzdové náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní služby
Ostatní provozní náklady

Náklady celkem: 7 624 734,03
Hospodářský výsledek: 6 604,97

ZDARMA

Náklady v Kč
163 817,97
2 752 154,65
161 855,42
11 006,00
32 215,00
138 123,00
114 490,00
67 741,41
3 538,00
256 100,50
3 591 373,00
24 200,00
267 830,00
40289,08

Zaměstnanci:
Bc. Matěj Bažant, Lada Broklová, Bc. Pavlína Černá, Bc. Simona Dvořáková, Bc. Miroslav Giljan,
PhDr. Olga, Jablečníková, Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., Bc. Nikola Marková, Radka Matějková, DiS.,
Jana Nováčková, Bc. Ondřej Nový, Mgr. Simona Poláková, Bc. Marika Pošvancová, Bc. Milada Sýkorová,
Bc. Jan Špaček, Tomáš Vavřička, Mgr. Helena Vlčková, Mgr. Alena Zelinová, Mgr. Lucie Grolmusová, David Valouch
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Souhrn všech kontaktů

Summary

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

Mgr. Alena Zelinová
Vedoucí kontaktního centra STAGE 5
Tel.: 736 183 025
E-mail: alena.zelinova@progressive-os.cz

Bc. Simona Dvořáková
Odborná asistentka
Tel.: 775 307 977
E-mail: simona.dvorakova@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

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

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

This is the annual report of organization Progressive. Progressive is a non-governmental and non-profit organization founded in 2003.T he 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 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.

Bc. Jan Špaček
Vedoucí terénního programu NO BIOHAZARD
Tel.: 603 936 663
E-mail: jan.spacek@progressive-os.cz
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.polakova73@gmail.com
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