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Základní informace
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 
Bankovní spojení:   182477407/0300

Sídlo sdružení:    Francouzská 112/400, 101 00 Praha 
Kontaktní adresa:   Janáčkovo nábřeží 43, 150 00 Praha 
Web:     www.progressive-os.cz
E-mail:     progressive@progressive-os.cz

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

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

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

Úvodní slovo

Do rukou se Vám dostává výroční zpráva občanského sdružení PROGRESSIVE. Těší mě, že věnujete chvilku 

času jejímu přečtení a zajímáte se o aktivity naší organizace.

Hlavním tématem naší činnosti v roce 2010 byla nadále specifická protidrogová prevence a poskytování 

služeb zaměřených na aktivní uživatele drog, na odbornou práci s touto skupinou a mírnění dopadů 

fenoménu zneužívání návykových látek na majoritní populaci. Byl bych rád, kdyby Vás prostudování našich 

aktivit přesvědčilo o tom, že tato práce má smysl a její efekt má celospolečenský význam jako část 

mozaiky péče o veřejné zdraví.

Rok 2010 byl sedmým rokem fungování terénního programu NO BIOHAZARD. Pokračujeme v mapování prob-

lémových lokalit hl. m. Prahy a vyhledávání osob ohrožených závislostí na nealkoholových návykových látkách. 

Kontaktní a poradenské centrum STAGE 5 zažilo v roce 2010 největší nárůst výkonů od svého vzniku, v 

některých ukazatelích až na trojnásobek oproti roku 2009. Rok 2010 byl z tohoto pohledu velkou zkouškou pro 

celou organizaci, ale především pro tým pracovníků kontaktního centra. Za velký úspěch považuji fungování 

projektu FIXPOINT. Tento projekt osvědčil svoji funkčnost a přínos pro cíle organizace. Úspěchem je také 

znovuoživení projektu NON STOP 24, i když za hranicemi Prahy. Nejmladším projektem je CROSS OVER. Jedná 

se ale o program s velkými plány a já věřím, že se nám je podaří postupně naplňovat.

Rád bych zde poděkoval všem donorům ze státní i nestátní sféry, kteří podpořili naše aktivity a pomohli nám 

tak realizovat poslání organizace. Dík patří také všem kolegům ze spolupracujících organizací, za jejich 

podněty, podporu a spolupráci. A v neposlední řadě patří můj velký dík všem zaměstnancům 

i externím spolupracovníkům občanského sdružení PROGRESSIVE, bez jejichž zapálení a odbornosti by 

činnost organizace nebyla možná.

S úctou

Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
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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 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
Služby jsou poskytovány především na území hl. m. Prahy. Služby poradenského centra poskytujeme rovněž ve Středočeském kraji. 

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.

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 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.

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.

 Rok 2003
 Dne 28. 1. 2003 registrace občanského sdružení PROGRESSIVE na MV ČR pod registračním čísle  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 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
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Historie PROGRESSIVE o. s.
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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 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
Služby jsou poskytovány především na území hl. m. Prahy. Služby poradenského centra poskytujeme rovněž ve Středočeském kraji. 

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.

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 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.

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.

 Rok 2003
 Dne 28. 1. 2003 registrace občanského sdružení PROGRESSIVE na MV ČR pod registračním čísle  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 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
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 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 

 Rok 2007
 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
 
 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 (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. 

 Projektům STAGE 5 a NO BIOHAZARD se daří úspěšně poskytovat profesionální služby. 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.

 PROGRESSIVE o.s. odborně zaštítil instalaci automatu NON STOP 24 v Plzni

 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. Staticky 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
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Projekt NO BIOHAZARD

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

Slovo vedoucího programu

Rok 2010 pro terénní program NO BIOHAZARD byl v mnoha ohledech srovnatelný s rokem 2009. Změny se 

v uplynulém roce děly zejména vně terénního programu. Jednalo se hlavně o přesuny otevřených drogových 

scén a intenzivnější činnost represivních složek. Na NO BIOHAZARD bylo, aby na tyto změny reagoval a plnil 

svojí práci bez ohledu na očekávané či neočekávané události.

Terénní program NO BIOHAZARD se v minulém roce zaměřoval, mimo hlavní scény, na lokality, kde nebývají 

terénní programy často, nebo kam nechodí vůbec. Dále jsme zkoušeli kontaktovat tzv. těžko dostupné 

skupiny uživatelů drog. V našem případě se jednalo o Vietnamskou komunitu. Během monitoringů jsme 

však neobjevili otevřenou drogovou scénu.  

Naopak kladně hodnotíme nepřerušení kontaktů s uživateli cizinci, navzdory zvýšené činnosti represivních 

složek v uplynulém roce. Kontaktování této cílové skupiny probíhalo na drogových scénách zejména mimo 

centrum města. 

Dobré zkušenosti máme s podprojektem BIKE STREET (monitoring na jízdních kolech). Tým NO BIOHAZARD 

během těchto cykloterénů objevil místa, na něž poté začal docházet v rámci běžné terénní práce.

V uplynulém roce se dařila spolupráce s ostatními organizacemi i donátory. Chtěl bych všem poděkovat za 

spolupráci a těším se na další. 

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. Pokud patříte mezi ty, 

kteří byli s těmito informacemi již dříve srozuměni, tak se Vám omlouváme a zároveň nás Vaše informova-

nost těší.

Vývoj terénního programu
V uplynulém roce pokračovaly přesuny otevřené drogové scény. Oproti loňskému roku došlo k útlumu 

otevřené drogové scény na Praze 2, naopak nárůst kontaktů jsme zaznamenali na Praze 8. Do lokality Praha 

8 jsme v největším rozmachu tamní drogové scény docházeli 3x týdně. Z ostatních městských částí je 

možno dodat, že prvenství v kontaktech si udržela Praha 1 a po ní následuje Praha 5. 

Z hlediska tzv. „tvrdých“ dat, nepoznamenal pohyb drogové scény nijak výrazně výsledky programu NO 

BIOHAZARD. Vzrostl počet vyměněného injekčního materiálu i počet kontaktů. Celkově klesl počet poraden-

ství. Zejména na Praze 1 se kontakty velmi zkrátily, respektive se omezila možnost s klienty programu 

hovořit bez přerušení represivními složkami. Na druhou stranu se nám dařilo poskytovat poradenství a další 

služby mimo centra Prahy. 

Na základě našich odhadů (zejména na základě výdeje materiálu pro snížení škod spojených s užíváním 

drog) jsme v roce 2010 zaznamenali mírný nárůst počtu uživatelů heroinu, největší procento klientů 

programu NO BIOHAZARD i nadále zneužívá Subutex, další v pořadí je pervitin a častá je rovněž kombinace 

jednotlivých látek - nejčastěji uživatelé kříží opiáty s pervitinem, alkoholem či psychofarmaky (především 

benzodiazepiny). 

Od roku 2010 odhadujeme nižší procentuelní zastoupení cizinců, než jsme v minulosti uváděli. Z hlediska 

etnicity či původu uživatelů, je tedy 30 % romská klientela, 60% klientela z řad 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 27 let, u žen cca 25 let.

Výroční zpráva
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Kde působíme
Terénní pracovníci působili zejména v těchto lokalitách:

Praha 1

Praha 2

Praha 5

Praha 7
Praha 8

Statistiky za rok 2010
Počet kontaktů – 19 174

Počet klientů v kontaktu - 3 300 osob (kvalifikovaný odhad)

Počet vydaných injekčních stříkaček - 117 908

Počet přijatých injekčních stříkaček - 103 528

Počet zdravotních ošetření - 64

Počet individuálních poradenství - 143

Počet krizových intervencí - 11

Počet odkazů do institucí následné péče - 625

Vedoucí programu 
Bc. Jan Špaček

Terénní pracovníci
Bc. Ondřej Nový

Mgr. Miroslav Giljan 

Bc. Milada Sýkorová

Mgr. Lucie Grolmusová

Mgr. Simona Poláková 

Odborná garance
Bc. Ondřej Sklenář

Supervize
PhDr. Magdalena Frouzová

Projekt STAGE 5

Kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze

Úvodní slovo
Kontaktní centrum STAGE 5 oslaví v letošním roce pátý rok své existence. V uplynulých letech naše kontak-

tní centrum získalo pevné místo na pražské protidrogové scéně a významně rozšířilo svoje služby. 

Kromě standardní výměny použitého injekčního materiálu, která v roce 2010 stoupla o 40%, jsme fungovali 

také jako poradenské centrum pro klienty a rodiče, ošetřovali nejrůznější poranění vzniklá především v 

souvislosti s nitrožilní aplikací, odesílali klienty do léčeben a komunit, doprovázeli je do zdravotnických 

zařízení, fotili je na občanské průkazy, pomáhali jim se sociálními a rodinnými problémy, testovali je na 

infekční choroby, učili je pracovat s internetem, informovali je o rizicích nitrožilního užívání drog a 

nechráněného promiskuitního chování a reagovali na mnoho dalších nečekaných otázek a problémů. 

Pracovníci kontaktního centra STAGE 5 se v uplynulém roce podíleli i na preventivních protidrogových 

programech pro mládež, účastnili se odborných konferencí a sbírali statistická data o uživatelích nealko-

holových drog vyhodnocovaná na lokální i celonárodní úrovni. 

S velkým úspěchem se setkala spolupráce STAGE 5 s restaurací U Zvonu, která se nachází přímo proti 

našemu kontaktnímu centru, a která našim klientům nabízí jeden teplý oběd denně za úklid v ulici Mahe-

nova. Ulice je teď jednoznačně mnohem čistší, klienti jsou spokojeni a aktivně přispívají ke zvelebování okolí 

kontaktního centra. Na tomto místě bychom rádi poděkovali i majitelce restaurace U Zvonu a personálu, 

který s námi jedná velmi pěkně.

Výroční zpráva
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Kde působíme
Terénní pracovníci působili zejména v těchto lokalitách:

Praha 1

Praha 2

Praha 5

Praha 7
Praha 8

Statistiky za rok 2010
Počet kontaktů – 19 174

Počet klientů v kontaktu - 3 300 osob (kvalifikovaný odhad)

Počet vydaných injekčních stříkaček - 117 908

Počet přijatých injekčních stříkaček - 103 528

Počet zdravotních ošetření - 64

Počet individuálních poradenství - 143

Počet krizových intervencí - 11

Počet odkazů do institucí následné péče - 625

Vedoucí programu 
Bc. Jan Špaček

Terénní pracovníci
Bc. Ondřej Nový

Mgr. Miroslav Giljan 

Bc. Milada Sýkorová

Mgr. Lucie Grolmusová

Mgr. Simona Poláková 

Odborná garance
Bc. Ondřej Sklenář

Supervize
PhDr. Magdalena Frouzová

Projekt STAGE 5

Kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze

Úvodní slovo
Kontaktní centrum STAGE 5 oslaví v letošním roce pátý rok své existence. V uplynulých letech naše kontak-

tní centrum získalo pevné místo na pražské protidrogové scéně a významně rozšířilo svoje služby. 

Kromě standardní výměny použitého injekčního materiálu, která v roce 2010 stoupla o 40%, jsme fungovali 

také jako poradenské centrum pro klienty a rodiče, ošetřovali nejrůznější poranění vzniklá především v 

souvislosti s nitrožilní aplikací, odesílali klienty do léčeben a komunit, doprovázeli je do zdravotnických 

zařízení, fotili je na občanské průkazy, pomáhali jim se sociálními a rodinnými problémy, testovali je na 

infekční choroby, učili je pracovat s internetem, informovali je o rizicích nitrožilního užívání drog a 

nechráněného promiskuitního chování a reagovali na mnoho dalších nečekaných otázek a problémů. 

Pracovníci kontaktního centra STAGE 5 se v uplynulém roce podíleli i na preventivních protidrogových 

programech pro mládež, účastnili se odborných konferencí a sbírali statistická data o uživatelích nealko-

holových drog vyhodnocovaná na lokální i celonárodní úrovni. 

S velkým úspěchem se setkala spolupráce STAGE 5 s restaurací U Zvonu, která se nachází přímo proti 

našemu kontaktnímu centru, a která našim klientům nabízí jeden teplý oběd denně za úklid v ulici Mahe-

nova. Ulice je teď jednoznačně mnohem čistší, klienti jsou spokojeni a aktivně přispívají ke zvelebování okolí 

kontaktního centra. Na tomto místě bychom rádi poděkovali i majitelce restaurace U Zvonu a personálu, 

který s námi jedná velmi pěkně.

V neposlední řadě jsme hrdí na to, že výměnou injekčního materiálu významně přispíváme v boji proti šíření 

infekčních chorob, především hepatitid a HIV, které jsou v České republice relativně málo rozšířené.

Pro rok 2011 bychom rádi udrželi objem a kvalitu nabízených služeb, zvyšovali svoje kompetence a odborné 

znalosti na poli práce s drogově závislými a i nadále pomáhali klientům kontaktního centra zlepšit kvalitu 

jejich života a směřovali je k abstinenci. 

 

Co a proč děláme
Kontaktní centrum STAGE 5 pracuje primárně s uživateli nealkoholových drog. Většina naší klientely užívá 

drogy nitrožilně, velká část žije bez domova, mnoho z nich má pohnutou osobní minulost, mnozí jsou 

sociálně vyloučení. Jsou to lidé ohrožení krví přenosnými chorobami, často bez přístupu k základním 

hygienickým zařízením, s dluhy a bez dokladů. Svým riskantním chováním ohrožují sekundárně celou 

společnost. Jedním ze stěžejních poslání STAGE 5 je zmenšovat rizika, která z jejich chování vyplývají. 

Naše kontaktní centrum nabízí těmto lidem bezplatnou, anonymní a snadno dostupnou pomoc v prostředí, 

kde se nemusí bát odsuzování a kde je na jejich problémy pohlíženo komplexně a s potřebnými znalostmi. 

Vize do roku 2011
V roce 2011 chceme především úspěšně projít certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky. 

V práci s klienty chceme pokračovat v poskytování široké škály dosud fungujících služeb, které plánujeme 

rozšířit např. o motivační skupiny klientů před léčbou. V dlouhodobějším horizontu se pak hodláme zaměřit 

na pomoc se zprostředkováváním práce pro naše klienty.

Program STAGE 5 bude nadále aktivně zapojen formou stáží do vzdělávání odborných pracovníků – 

adiktologů, sociálních pracovníků a dalších profesí. 

Statistiky za rok 2010
Počet kontaktů – 14 359

Počet klientů v kontaktu – 1 500 osob (kvalifikovaný odhad)

Počet vydaných injekčních stříkaček -  340 710

Počet přijatých injekčních stříkaček - 354 627

Počet zdravotních ošetření - 1416

Počet individuálních poradenství - 927

Počet krizových intervencí - 64

Počet odkazů do léčby - 156

Vedoucí programu
Bc. Ilona Šulcová, DiS.

Kontaktní pracovníci
Bc. Radka Matějková

Tomáš Vavřička

David Valouch

Matěj Bažant

Alexandra Tomková

Petra Kolovecká

Igor Teichman

Psycholog
PhDr. Olga Jablečníková

Odborná garance
Bc. Ondřej Sklenář

Supervize
PhDr. Magdalena Frouzová

Výroční zpráva
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Projekt FIXPOINT

Bezpečnostní kontejnery na použitý injekční materiál

O projektu
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 lokali-

tách, 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, 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 může být také použit člověkem, který nalezne injekční stříkačku a 

rozhodne se jí odborně zlikvidovat.

 

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 umístněny.

V současnosti je umístněno 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.
 

Po roce a půl fungování projektu můžeme konstatovat, že uživatelé drog si na kontejnery navykli a využívají je.

Statistiky za rok 2010
Za rok 2010 bylo přímo v kontejnerech nalezeno 943 injekčních stříkaček. Dále pak pracovníci vysbírali 139 

pohozených stříkaček v rámci monitoringu daných lokalit, co spolu představuje 1082 nalezených a zlikvi-

dovaných injekčních stříkaček.

V roce 2011 plánujeme udržet projekt minimálně na stávající úrovni, přičemž se pokusíme ještě více zapojit 

do projektu vybrané klienty terénního programu NO BIOHAZARD nebo kontaktního a poradenského centra 

STAGE 5.

Pracovníci programu
Mgr. Miroslav Giljan

Odborná garance
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.

LedenLeden ÚnorÚnor BřezenBřezen DubenDuben KvětenKvěten ČervenČerven

FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález

13 2 18 7 30 13 50 9 53 8 63

15 25 43 59 61 69

6

Spolu

ČervenecČervenec SrpenSrpen ZáříZáří ŘíjenŘíjen ListopadListopad ProsinecProsinec

FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález FXFX náleznález

58 5 177 35 54 6 210 18 142 22 75

63 212 60 228 164 83

8

Spolu

Výroční zpráva
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Projekt NON STOP 24

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. 

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 2010 tak na území ČR fungovali dva tyto automaty, jednak v rámci odborné 

garance (Plzeň) jednak ve společné realizaci s další organizací (Kolín).

V budoucnu se chceme zaměřit na evaluaci programu a hodnocení jeho efektivnosti ve zvýšení dostupnosti 

harm reduction služeb a kontaktování skrytých populací uživatel drog.

Odborná garance
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.

CROSS OVER

Poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu

Slovo vedoucího programu
Poradenské centrum v roce 2010 pokračovalo ve své činnosti, konkrétně se věnovalo především dětem 

předškolního věku, jejich rodičům a pedagogům mateřských škol. Navázali jsme na aktivity z předchozích let 

našeho působení a podařilo se nám najít odborníky a současně zdroj financování pro standardizaci vzniklého 

diagnostického materiálu pro předškoláčky – Testu mapujícího připravenost pro školu. Rovněž se nám 

podařilo, za podpory městské části Prahy 10, získat prostory pro naši činnost v lokalitě Vršovic, které bohužel 

nejsou prozatím využívány z důvodu nutné rekonstrukce.

 Rok 2010 byl tedy rokem poměrně úzké profilace našeho centra. Poděkování patří zejména Institutu peda-

gogicko- psychologického poradenství, který v rámci evropského sociálního fondu získal grant, jehož 

prostřednictvím zaštiťuje standardizaci diagnostického nástroje, a dále všem rodičům, pedagogům i samot-

ným předškoláčkům, kteří se do výzkumné studie zapojili.

Mgr. Simona Poláková

Co a proč děláme
Poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu vzniklo v roce 2008 a svoji pozornost zaměřilo na děti 

předškolního věku, jejich rodiče a pedagogy MŠ, s cílem doplnit chybějící služby v rámci komplexní péče o tuto 

cílovou skupinu. 

V roce 2009 pracovnice centra vytvořily diagnostický test mapující připravenost pro školu, který slouží k 

orientačnímu posouzení schopností, dovedností a celkové úrovně zralosti dítěte před vstupem do školy. Je 

tedy určen předškolním dětem, ale také dětem, u nichž rodiče uvažují o tzv. „předčasném nástupu“ do školy a 

dětem již po odkladu školní docházky. Probíhá buď na půdě Mateřských škol, je tedy zadáván plošně všem 

zájemcům z řad předškoláčků, anebo je možné zadat jej individuálně. Součástí vyšetření je vypracování 

podrobné zprávy, včetně přiložení metodického materiálu pro stimulaci jednotlivých problematických oblastí, 

dále nabízíme konzultaci pedagogům MŠ a rodičům vyšetřených dětí.

Výroční zpráva
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Dětem, u nichž na podkladě testu školní zralosti vyvstane potřeba zdokonalit některé ze schopností či doved-

ností nutných pro zvládnutí školní docházky, nabízíme následný Stimulační program „MAXÍK“. Program je pro 

děti od pěti let, pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se 

psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Je akreditován MŠMT ČR. 

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 rezervách svého dítěte a zároveň jakýsi námět pro systematickou a efektivní přípravu na školu i v 

průběhu školní docházky.

Vize do roku 2011
V průběhu let 2009 a 2010 se nám podařilo navázat spolupráci s několika pražskými a středočeskými 

Mateřskými školami, jejichž děti prošly šetřením školní připravenosti. Ve vzájemné spolupráci se budeme 

snažit pokračovat a v roce 2011 bude navíc vytvořen dotazník pro pedagogy MŠ a rodiče vyšetřených dětí s 

cílem zjistit aktuální stav každého dítěte rok po vyšetření, míru využití doporučení a metodické podpory, která 

je součástí každé zprávy z vyšetření, popř. poskytnuta formou individuální konzultace.

V roce 2011 bychom rády rozšířily pole působnosti na Základní školy. Připravujeme školení pro pedagogy 

orientované na prevenci a diagnostiku rizikového chování ve třídě. 

V neposlední řadě budou naše snahy směřovat k rekonstrukci zmíněných prostor, které by byli vhodným 

zázemím pro naše současné i připravované aktivity.

Působnost centra v roce 2010
Praha a Středočeský kraj

Vedoucí centra
Mgr. Simona Poláková

Pracovnice centra    Supervizorka     
Mgr. Helena Vlčková    PhDr. Dana Marková

Finanční zpráva za rok 2010

NO BIOHAZARD    Částka

Úřad vlády ČR    1 448 180,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 326 000,- Kč

Ministerstvo zdravotnictví   50 000,- Kč

Magistrát hl. m. Prahy   975 000,- Kč

Městská část Praha 7   70 000,- Kč

Městská část Praha 8   110 000,- Kč

FIXPOINT    Částka

Městská část Praha 5   28 698,- Kč

Městská část Praha 7   35 000,- Kč

STAGE 5     Částka

Úřad vlády ČR    1 935 933,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 302 000,- Kč

Ministerstvo zdravotnictví   100 000,- Kč

Magistrát hl. m. Prahy   800 000,- Kč

Městská část Praha 5   110 000,- Kč

Městská část Praha 7   20 000,- Kč

Přijaté dary    338 606,- Kč

Vlastní činnost    35 000,- Kč

Celkem     6 310 811,- Kč

Poděkování
Činnost občanského sdružení PROGRESSIVE 
v roce 2010 podpořili:
MČ Praha 2
MČ Praha 5
MČ Praha 7
MČ Praha 8
MHMP
RVKPP
MPSV ČR
MZ ČR
 

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. 

Zaměstnanci: 
Alexandra Tomková 
David Valouch 
Bc. Ilona Šulcová, DiS.
Bc. Jan Špaček
Jana Nováčková
Bc. Magdalena Špačková
Bc. Milada Sýkorová
Mgr. Miroslav Giljan
PhDr. Olga Jablečníková 
Bc. Ondřej Nový
Bc. Ondřej Sklenář
Bc. Radka Matějková
Mgr. Simona Poláková 
Tomáš Vavřička
Petra Kolovecká
Igor Teichman
Mgr. Lucie Grolmusová
Matěj Bažant
Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS.
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Dětem, u nichž na podkladě testu školní zralosti vyvstane potřeba zdokonalit některé ze schopností či doved-

ností nutných pro zvládnutí školní docházky, nabízíme následný Stimulační program „MAXÍK“. Program je pro 

děti od pěti let, pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se 

psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Je akreditován MŠMT ČR. 

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 rezervách svého dítěte a zároveň jakýsi námět pro systematickou a efektivní přípravu na školu i v 

průběhu školní docházky.

Vize do roku 2011
V průběhu let 2009 a 2010 se nám podařilo navázat spolupráci s několika pražskými a středočeskými 

Mateřskými školami, jejichž děti prošly šetřením školní připravenosti. Ve vzájemné spolupráci se budeme 

snažit pokračovat a v roce 2011 bude navíc vytvořen dotazník pro pedagogy MŠ a rodiče vyšetřených dětí s 

cílem zjistit aktuální stav každého dítěte rok po vyšetření, míru využití doporučení a metodické podpory, která 

je součástí každé zprávy z vyšetření, popř. poskytnuta formou individuální konzultace.

V roce 2011 bychom rády rozšířily pole působnosti na Základní školy. Připravujeme školení pro pedagogy 

orientované na prevenci a diagnostiku rizikového chování ve třídě. 

V neposlední řadě budou naše snahy směřovat k rekonstrukci zmíněných prostor, které by byli vhodným 

zázemím pro naše současné i připravované aktivity.

Působnost centra v roce 2010
Praha a Středočeský kraj

Vedoucí centra
Mgr. Simona Poláková

Pracovnice centra    Supervizorka     
Mgr. Helena Vlčková    PhDr. Dana Marková

Souhrn všech kontaktů v roce 2011
Bc. Vojtěch Janouškovec DiS. 
Výkonný ředitel
Tel.: 731 906 605
E-mail: vojtech.janouskovec@progressive-os.cz

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

Alena Zelinová
Vedoucí kontaktního centra STAGE 5
Tel.: 736 183 025
E-mail: alena.zelinova@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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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 work 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.

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 teach-

ers of kindergartens.


