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Přečtením této zprávy se více dozvíte o tom, co
nabízíme, co děláme a o co usilujeme. Nebylo
by to možné bez podpory spolupracujících institucí, organizací i jednotlivců. Tímto jim děkuji a zavazuji se, že i nadále budeme poskytovat
naše služby v souladu s profesními, oborovými
i etickými zásadami. Činnosti jednotlivých programů jsou více rozvedeny na příslušných stranách výroční zprávy. Za sebe mohu vyzdvihnout
neutuchající chuť se dále rozvíjet. Jak na úrovni
jednotlivých služeb, tak na úrovni organizace.
V roce 2016 jsme v rámci
společnosti PROGRESSIVE
otevřeli téma sociálního podnikání. Tento náš nový záměr
jsme zformovali do žá-

dosti o finanční podporu na vznik sociálního
podniku v operačním programu Praha-Pól
růstu. Projekt by měl být realizován v roce
2017. Nejen tomuto projektu, ale celé organizaci přeji mnoho úspěchů do dalších let,
především v duchu poslání organizace – pomáhat předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi s vědomím, že zdraví člověka
a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
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Pracovníci programu v roce 2016:
– terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze

KDO JSME A CO DĚLÁME:

Terénní program NO BIOHAZARD poskytuje své
služby již od roku 2004. Klienty našeho programu
jsou uživatelé návykových látek, od těch, co s
drogami teprve experimentují, až po injekční uživatele s mnohaletou zkušeností s drogami. Kromě výměny injekčního materiálu klientům poskytujeme
poradenství, zdravotní ošetření,
krizovou intervenci a zprostředkováváme kontakt s dalšími zdravotními a sociálními službami.
Kromě
klasických terénních služeb
v denních hodinách působíme i v hodinách nočních a provozujeme také tzv. BIKESTREET, tedy
terénní služby na kolech. Naším
cílem je lépe zmapovat drogovou scénu
v různých časech a kontaktovat uživatele
drog, kteří zatím nejsou v kontaktu se službami.

NO BIOHAZARD V ROCE 2016:

V roce 2016 jsme znovu úspěšně prošli certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Pravidelně jsme v rámci terénních
služeb docházeli na 10
městských částí a další 4
jsme monitorovali. Celkový počet terénních
služeb byl vyšší než
v letech předchozích.
V polovině roku vznikl
v rámci TP NO BIOHAZARD nový projekt
PARTYHARMreduction.

Mgr. Radek Markus – supervize

STATISTIKY PROGRAMU:
Počet kontaktů
Počet klientů v kontaktu

12 839
2 047

Počet vydaných injekčních stříkaček

92 538

Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci

74 618

Počet zdravotních ošetření
Počet individuálních poradenství
Počet krizových intervencí
Počet odkazů do institucí následné péče
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Bc. Kateřina Bažantová – vedoucí programu, terénní pracovnice
Bc. Kateřina Sobotovič, DiS. – zástupce vedoucí programu, terénní pracovnice
Mgr. Jan Špaček – terénní pracovník
Mgr. Pavel Venzara – terénní pracovník
Bc. Lenka Pethöová, DiS. – terénní pracovnice
Bc. Jan Plaček – terénní pracovník
Bc. Petra Matoušková – terénní pracovnice
Mgr. Hana Švůgerová – terénní pracovnice
Mgr. Tereza Pokorná – zdravotní sestra, terénní pracovnice
Mgr. Josef Krejčí – terénní pracovník
Mgr. Simona Poláková – terénní pracovnice

53
315
11
2 219

Jsou
na ulici
pro mě...
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propojování a spolupráci s jinými institucemi a zařízeními, což nám následně ulehčuje
využívání jejich služeb pro potřeby klientů.
Přestože naši cílovou skupinu představují
především aktivní uživatelé návykových látek, zpřístupnili jsme naše služby i širší veřejnosti. Zřídili jsme a začali propagovat poradenskou linku, která je určena všem, kteří
se ve svém životě se závislostí jakýmkoli způsobem potýkají a potřebují odbornou radu.

– kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze
KDO JSME A CO DĚLÁME:

V kontaktním centru STAGE 5 nabízíme služby
hlavně problémovým uživatelům ilegálních návykových látek. Pracujeme s lidmi, kteří mají
často dlouholetou drogovou kariéru, jsou bez
domova, nebo se ocitli v sociálním debaklu kvůli
jiným komplikacím. Výjimku mezi klienty netvoří
ani osoby s duálními psychiatrickými diagnózami. Pro tyto lidi představujeme v mnoha případech jediné spojení s většinovou společností.

hygienického servisu o sprchu pro klienty. Jsme tak druhým pražským zařízením, které poskytuje tuto službu
pro aktivní uživatele návykových látek.
V roce 2016 jsme se zaměřili i na rozvoj
socioterapeutických aktivit. Mezi tyto aktivity patřil například fotbalový turnaj HR
Cup, výlety s klienty, návštěva muzea, společné úklidy přilehlého parku, muzikoterapie,
nebo společně strávený vánoční večer. Tyto
zážitky mimo standardní situace a často i prostory kontaktního centra vnímáme jako důležité pro rozvoj a upevňování vztahu s klientem, na kterém stojí filozofie našeho zařízení.
Dlouhodobě se zaměřujeme na vzájemné

Naše zařízení vnímáme jako pevný bod v životě
klientů, o který se mohou opřít bez ohledu na
to, v jaké životní etapě nebo fázi užívání drog
se nachází. Klienti mohou dlouhodobě využívat
„pouze“ výměnný program a nízkoprahové služby, pokud však mají zájem, tak s nimi můžeme
pracovat na sociální a zdravotní stabilizaci, či STATISTIKY PROGRAMU:
jim pomoci na cestě k abstinenci. Klienty nePočet klientů v kontaktu (kvalifikovaný odhad)
soudíme, ani jim nevnucujeme naše představy,
Počet vydaných injekčních stříkaček
spíše je doprovázíme na jejich životní cestě.

Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci

STAGE 5 V ROCE 2016:

Tento rok se nesl ve znamení větší intenzity klientské práce a přizpůsobování našich služeb potřebám klientů. Velkou a významnou změnou bylo rozšíření nabídky
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1 145
308 329
333 560

Počet zdravotních ošetření

831

Počet individuálních poradenství

213

Počet krizových intervencí

17

Počet odkazů do léčebných institucí

31

Poradenství pro rodiče a osoby blízké

25

Rok 2016 tedy byl pro STAGE 5 rokem změn a rozšiřování nabídky služeb pro klienty. Za vším je snaha poskytovat
kvalitní odborné a profesionální služby, u kterých ale nezapomínáme na samotného klienta jakožto odborníka na svůj život.

Pracovníci programu v roce 2016
Mgr. Miroslav Giljan – vedoucí programu
Mgr. Lada Broklová – adiktoložka, kontaktní pracovnice
Bc. Hana Hlobilová – adiktoložka, zdravotní asistentka
Mgr. Kristýna Kinkalová – zástupce vedoucího, sociální pracovnice
Hana Koutková, Dis. – sociální pracovnice
Mgr. Michaela Kubátová – adiktoložka, kontaktní pracovnice
Vítězslav Kuntoš – kontaktní pracovník
Mgr. Josef Krejčí – kontaktní pracovník
Mgr. Tereza Pokorná – zdravotní sestra
Mgr. Simona Poláková – psycholog a poradenský pracovník
Bc. Hana Slaná – zdravotní sestra
Mgr. Jan Skopec – kontaktní pracovník
MUDr. Jan Dvořák – lékař
Mgr. Radek Markus – supervize

Místo,
kde mě
přijmou...
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lokality, ve kterých FIXPOINT dosud nepůsobí. To,
že se při práci pohybují ve svém přirozeném prostředí v jiné roli, jim dává příležitost pohlédnout
na život v drogové komunitě z jiné perspektivy.

– pracovní resocializace uživatelů
návykových látek
KDO JSME A CO DĚLÁME

Především zkušenost, kterou jsme učinili za
hranicemi naší země, nás v roce 2009 přiměla
k realizaci programu FIXPOINT, který nabízí alternativní řešení k doposud zavedeným přístupům
řešícím drogovou problematiku
v naší zemi. Dnes už ze
zkušenosti víme,
že pomocí nízkoprahové nabídky pracovních
pozic pro drogově
závislé jedince se
zájmem o změnu
životního
stylu,
lze dosáhnout jejich
úspěšného
zařazení do většinové
občanské společnosti. Těmto lidem nabízíme
placenou pracovní

FIXPOINT V ROCE 2016

příležitost, čímž
částečně předcházíme
kriminalitě
a současně jim
pomocí
individuálního plánu pomáháme přehodnotit dosavadní životní priority.
Pracovní náplní pracovníků-klientů programu je zmírnění dopadů působení drogové
scény v kulisách veřejného
prostoru s důrazem na ochranu zdraví široké veřejnosti.
Estetické hledisko nevyjímaje.
Jako indigenní terénní pracovníci čistí město od pohozených
injekčních stříkaček, obsluhují síť
našich kontejnerů určených na tento
nebezpečný odpad, a také monitorují

V roce 2016 náš program stabilně působil na
městských částech Prahy 3, 5, 7, 8 a nově také
na území Prahy 1. Nainstalovali jsme celkem 5 nových kontejnerů, z nichž 3 přímo do epicentra drogové scény v okolí Hlavního nádraží (Praha 1), jeden
přibyl na Praze 5 v Husových sadech a ten poslední našel své místo v parčíku Těšnov na Praze 8. Jak

je vidět, kontejnerová síť roste spolu se zájmem
o služby programu. Mezi další úspěchy programu řadíme umístění jednoho pracovníka-klienta
v terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň, umístění klientky na otevřeném trhu práce po ročním
působení ve FIXPOINTU. Dále i to, že jsme se
v květnu s pracovníky-klienty programu účastnili AT konference, kde jsme formou workshopu
společně představili náš program. Ke konci roku
2016 jsme uspořádali prodejní výstavu fotografií
pracovníků programu-klientů, která byla spojená s úspěšnou vernisáží v kavárně „Ňáký kafé“.

TÝM V ROCE 2016
Mgr. Simona Poláková – vedoucí programu
Mgr. Jan Skopec – kmenový pracovník programu
Alexander Kazbal – administrativní a terénní pracovník programu
Mgr. Radek Markus – supervize

STATISTIKY PROGRAMU:
Celkem 5 indigenních terénních pracovníků
Celkem 17 kontejnerů na území hl. m. Prahy (3x Praha 1, 4x Praha 3, 8x Praha 5, 1x Praha 7, 1x Praha 8)
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Celkem nálezů v kontejnerech FIXPOINT

3539 kusů injekčních stříkaček

Celkem nálezů v terénu

11056 kusů injekčních stříkaček

Otevřeli mi dveře dál...
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– osvětové a poradenské aktivity, mířící k dětem,
dospívajícím i dospělým
– prodejní automaty na zdravotnický materiál
SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ZŠ

V roce 2016 jsme se zúčastnili akce Bezpečné prázdniny na Praze 7, dnů neziskových orV uplynulém roce jsme pokračovali ve spolu- ganizací a dnů sociálních služeb na několika
práci s městskou částí Praha 4, na jejíž základ- městských částech. Také jsme se již podruhé
ních školách jsme realizovali preventivní aktivity podíleli na akci Ukliďme Česko. V rámci osvěv rámci dlouhodobého projektu „Otevřete oči“. tových akcí jsme se účastnili debat po filNa deseti základních školách jsme se sešli s pe- mech s tématikou závislosti, ale i na akcích
dagogy a v rámci hodinového setkání s nimi (debatách, konferencích) s tímto tématem.
hovořili na téma drogy a závislosti, na dalších Od března 2016 máme akreditovaný kurz
Kontakt s uživateli drog. Můžou jej
jedenácti školách pak proběhlo setkání s vytipovyužít sociální pracovníci, povanými třídními kolektivy druhého
licisté, zaměstnanci úřadů
stupně. V obdobném duchu poa zaměstnanci státní sprákračovala taktéž spolupráce se ZŠ
vy, kteří přicházejí do
Grafická na městské části Praha 5.
styku s uživateli drog.
V neposlední řadě
JEDNORÁZOVÉ OSVĚTOVÉ AKCE,
jsme realizovali exKURZY A ŠKOLENÍ
kurze pro odbornou
O CO JDE, CO DĚLÁME:
veřejnost v KontaktMezi naše činnosti patří aktivním a poradenském
ní účast na dnech zaměřených
centru Stage 5.
na sociálně zdravotnickou obTaké jsme vystoulast jednotlivých městských
pili
s příspěvkem
částí, kde seznamujeme šina
AT
konferenci,
rokou veřejnost s principy
a účastnili jsme se JiS vědomostmi
práce služeb zaměřených na
hočeské
AT konference
ožehavou problematiku závisrostu...
a
dalších
odborných
lostí. Obsah je přizpůsoben
vzdělávacích
akcí.
věkové skupině návštěvníků.

O CO JDE, CO DĚLÁME:
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PROČ A CO DĚLÁME:

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 chránících veřejné
zdraví především v oblasti šíření HIV/AIDS a virových hepatitid. Výhodou je nepřetržitý provoz,
snadná obsluha a anonymita, která dovoluje
využívat projekt i těm uživatelům návykových
látek, kteří nechtějí být v kontaktu s terénními
programy nebo kontaktními centry.

NON STOP 24 V ROCE
2016:

V roce 2016 automaty NON
STOP 24 fungovaly pouze
ve 2 městech ve spolupráci
s místními organizacemi. Jedná se o Kolín (spolu s organizací PROSTOR) a Strakonice
(spolu s organizací PREVENT).
V Plzni, kde automat fungoval dlouhé roky, bohužel do-

Pracovníci programu
v roce 2016:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
– vedoucí programu

šlo k zastavení tohoto projektu. Organizace
POINT 14 hledá pro automat nové umístění.

STATISTIKY PROGRAMU:

V roce 2016 došlo k významnému snížení statistik z důvodu
zastavení programu v Plzni.
Za celý rok automaty NON STOP
24 vydaly 2 839
krabiček s různým
zdravotnickým materiálem, konkrétně vydané krabičky obsahovaly na
8 500 jednorázových inzulínových
stříkaček. Automaty se tak nadále podílejí na dostupnosti harm reduction materiálu v České republice.
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PR a Fundraising

PARTYHARMreduction

O CO JDE, CO DĚLÁME:

Tato služba je zaměřena na terénní práci
v prostředí nočního života a zábavy. Doufáme, že působením na akcích tohoto typu se
nám podaří kontaktovat uživatele návykových
látek, kteří užívají příležitostně či rekreačně,
a nejsou tedy v kontaktu s žádnou službou
nebo se pro ně jiná služba svým zaměřením
nehodí. Naším cílem je zvýšení informovanosti v oblasti užívání legálních i nelegálních drog
na hudebních akcích. Soustředíme se především na minimalizaci rizik spojených s užíváním
a experimentováním s drogami a alkoholem.

Věříme tomu, co děláme, a také chceme dát
možnost zapojit se ostatním, třeba právě Vám!
Téma závislostí je rozšířené, proto považujeme za vhodné pracovat na jeho destigmatizaci. I proto o problematice závislostí
a činnosti naší organizace informujeme širokou veřejnost. Zároveň
věříme, že díky těmto informacím se lidé, které závislost v životě potká, nebudou obávat
využívat odborné služby.
Část našich PR aktivit probíhá na sociálních sítích,
část v regionálních a celostátních tištěných periodikách. Na závěr roku 2016
jsme uspořádali vernisáž výstavy fotografií (Ne)
Závislá fotografie, jejíž obsah nafotili indigenní
pracovníci programu FIXPOINT. Její součástí byla
i dražba vystavených fotografií a koncert. Vernisáž byla jedinečnou příležitostí pro setkání odborné i neodborné veřejnosti s uživateli drog,
kteří chtějí pracovat a zároveň jsou schopni
o svém životě podat svědectví formou
fotografie. V neposlední řadě v rámci fundraisingu usilujeme
o široké spektrum zdrojů k financování našich služeb.
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První pomoc,
když jsi
moc...

Děkujeme Vám, kteří jste nás v roce 2016 podpořili

VDĚČNI JSME TAKÉ:

Jaroslavu Vackovi a Chavvě Saberžanovové za informace pro PARTYHARMreduction projekt / Filipu Čejkovi za spolupráci v oblasti grafiky / Mgr. Stanislavovi Dobalovi za ilustrace / Barbaře Janíkové, Banánovi
a Václavovi Vašků za obětavou pomoc při vernisáži fotografií / Olze Jablečníkové za otvřené intervizní skupiny a vzdělávání pro pracovníky / A všem Vám, kteří jste nás podpořili materiálním či finančním darem.

ODBORNÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Klinika Adiktologie 1. LF UK / Česká asociace adiktologů / Česká asociace streetwork / Člověk v tísni /
Dům světla – Česká společnost AIDS pomoc / Drop in / Infekční centrum pro drogové závislé FN Motol /
Lepší místo / Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků / Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti / Sananim
/ Sanek Ponte / Semiramis / Státní zdravotní ústav / Point 14 / Prostor plus / Prevent / Prevent s.r.o.
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Základní informace

Kontakty

POSLÁNÍ ORGANIZACE PROGRESSIVE O.P.S.:
Pomáháme předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi.
Zdraví člověka a bezpečí společnosti jsou pro nás prioritou.

Název organizace:
PROGRESSIVE o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČO: 26614936
Registrace Městský soud v Praze
Registrační číslo: oddíl O, vložka 1405
bankovní spojení: 182477407/0300
Do konce roku 2013 byla organizace
občanským sdružením.
Registrace na MV ČR: 25. 11. 2003
Registrační číslo: VS/1-1/52514/03-R
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 PROGRESSIVE O.P.S.:
Ředitel:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Správní rada:
Mgr. Simona Poláková, Mgr. Pavel Plaček, DiS.,
Mgr. Martina Zikmundová
Dozorčí rada:
Mgr. Jan Špaček, Mgr. Jana Brůnová,
Bc. Tomáš Žák

KONTAKT NO BIOHAZARD
Janáčkovo nábřeží 43
Praha 5
150 00
Telefon: 284 811 328
Mobil: 605 883 994
E-mail: nobiohazard@progressive-os.cz
KONTAKT STAGE 5
Mahenova 4
Praha 5
150 00
Telefon: 257 217 871
Mobil: 605 319 926
E-mail: stage5@progressive-os.cz
KONTAKT CROSS OVER
Janáčkovo nábřeží 43
Praha 5
150 00
Telefon: 284 811 328
Mobil: 731 349 431
E-mail: simona.polakova@progressive-os.cz
jan.spacek@progressive-os.cz
KONTAKT PARTYHARMreduction
Bc. Kateřina Sobotovič, DiS.
Mobil: 723 978 529
E-mail: party@progressive-os.cz
KONTAKT FIXPOINT
Mahenova 4
Praha 5
150 00
Telefon: 257 217 871
Mobil: 604 741 010
E-mail: simona.polakova@progressive-os.cz

KONTAKTY NA VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Výkonný ředitel PROGRESSIVE o.p.s.
Statutární zástupce
Telefon: 731 906 605
E-mail: vojtech.janouskovec@progressive-os.cz
Mgr. Jan Špaček
Manažer sociálních služeb PROGRESSIVE o.p.s.
Telefon: 603 936 663
E-mail: jan.spacek@progressive-os.cz
Mgr. Miroslav Giljan
Vedoucí programu STAGE 5
Telefon: 722 800 519
E-mail: miroslav.giljan@progressive-os.cz
Bc. Kateřina Bažantová
Vedoucí programu NO BIOHAZARD
Telefon: 736 183 025
E-mail: katerina.bazantova@progressive-os.cz
Mgr. Simona Poláková
Vedoucí programu FIXPOINT
Telefon: 604 741 010
E-mail: simona.polakova@progressive-os.cz
Bc. Petra Spáčilová
Odborná asistentka
Telefon: 284 811 328
E-mail: petra.spacilova@progressive-os.cz
Jana Nováčková
Finanční a mzdová účetní
Telefon: 739 070 693
E-mail: jana.novackova@progressive-os.cz

Sledovat nás můžete i na našich FB stránkách
https://www.facebook.com/os.Progressive
https://www.facebook.com/kcstage5
https://www.facebook.com/fixpointprogram

www.progressive-os.cz

www.progressive-os.cz
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Náklady a výnosy za rok 2016

VÝNOSY

Dary

NO BIOHAZARD

Vlastní činnost

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

2 056 000,00

Celkem

Magistrát hlavního města Prahy

1 300 000,00

Magistrát hlavního města Prahy – Ministerstvo práce a sociálních věcí

768 000,00

Ministerstvo zdravotnictví

241 250,00

ÚMČ Praha 14 – fakturace

80 000,00

ÚMČ Praha 2 – fakturace

50 000,00

ÚMČ Praha 8 – fakturace

110 000,00

ÚMČ Praha 4

150 000,00

ÚMČ Praha 5

40 000,00

ÚMČ Praha 7– fakturace

79 992,00

ÚMČ Praha 11 – fakturace

42 300,00

Celkem

4 917 542,00

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

2 654 000,00

Magistrát hlavního města Prahy

1 635 000,00

Magistrát hlavního města Prahy – Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 091 000,00

Ministerstvo zdravotnictví
ÚMČ Praha 5
Celkem

241 250,00
47 800,00
5 669 050,00

ÚMČ Praha 5 – fakturace
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150 000,00

ÚMČ Praha 3 – fakturace

63 000,00

ÚMČ Praha 8 – fakturace

110 000,00

ÚMČ Praha 1 – fakturace

43 000,00

ÚMČ Praha 7

56 000,00

Celkem

ÚMČ Praha 4

30 000,00

Celkem

30 000,00

Úřad práce

88000,00

Celkem

88000,00

CELKEM VÝNOSY

422 000,00

11 607 766,00

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Zdravotnický materiál
Opravy a udržování

566 486,00
2 682 294,00
159 522,00
78 839,00

Cestovné

136 031,00

Nájem prostorů

126 483,00

Školení a kurzy

100 626,00

Telefonní poplatky a internet
Poštovné
Zpracování účetnictví a daňové poradenství
Mzdové náklady

FIXPOINT

75480,00
481 174,00

PREVENCE

Spotřeba energie a plynu

STAGE 5

405694,00

Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní služby

69 091,00
8 697,00
642 050,00
6 756 755,00
24 200,00
308 914,00

Ostatní provozní náklady

68 617,00

NÁKLADY CELKEM

11 728 605,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-120 839,00
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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
centre 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 implement
educational activities at elementary schools
and specific events. We offer educational and
learning internships, we offer training courses.
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