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Autory fotografií použitých ve výroční zprávě jsou klienti Jarka 
a Mirek. Snímky vznikly v rámci foto projektu Kontaktního centra 
STAGE 5. Na finální grafické podobě se podílel také klient David.
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„Jsem rád, že si najdete chvilku na seznámení s činností 
naší organizace. Rok 2017 byl pro naši organizaci do znač-
né míry rozvojový. Podařilo se nám naplnit dlouhodobý  
záměr sociálního podnikání a během léta jsme otevřeli cha-
ritativní obchod COMEBACK. Terénní program NO BIOHAZARD  
rozšířil svoji působnost na poskytování služeb harm reduction  
na noční scéně. V kontaktním centru STAGE 5 kolegové nadále 
rozvíjeli služby socioterapie a rovněž se zda začala strukturo-
vaně uplatňovat práce formou case managementu. Program 
FIXPOINT se kromě dalšího rozšíření v počtu kontejnerů  
na infekční odpad a rozšíření počtu pracovních míst pro 
uživatele návykových látek dočkal samostatného zázemí,  
které bylo pro další rozvoj služby nezbytné. Na tomto místě 
je třeba vyzdvihnout práci všech pracovníků organizace, kteří  
se na tomto rozvoji podíleli. Stejně tak bych chtěl zmínit  
podporu spolupracujících institucí, organizací i jednotlivců, bez 
kterých by naše aktivity nebyly možné. Všem velice děkuji.  
Naším závazkem je poskytování odborných a kvalitních  
služeb, z nichž budou mít prospěch jak naši klienti, tak široká  
veřejnost.“

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

Úvodní slovo  
ředitele 
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Terénní program NO BIOHAZARD poskytuje své služby 
již od roku 2004. Klienty našeho programu jsou 
uživatelé návykových látek, od těch, kteří 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 BIOZAHARD v roce 2017
V roce 2017 prodělal terénní program NO BIOHAZARD 
velké změny. Přibližně od druhé poloviny roku docházelo  
k personální obměnám, změnila se takřka polovina 
týmu, včetně vedoucího terénního programu a týmového 
supervizora. Na konci roku se pak terénní program 
přestěhoval na novou adresu: Žitná 51, Praha 1. I přes 
výše uvedené změny se nám podařilo provozovat službu  
v nezměněné kvalitě a formě - denní i noční terénní služby, 
bikestreet a další aktivity. V rámci TP NO BIOHAZARD i nadále 
působil projekt PARTYHARMreduciton.

 Terénní program pro uživatele  
nealkoholových drog  
v hl. m. Praze
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Statistiky programu
Počet kontaktů 12 111
Počet klientů v kontaktů 1 894
Počet vydaných injekčních stříkaček 94 885
Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci 78 055
Počet zdravotních ošetření 77
Počet individuálních poradenství 327
Počet krizových intervencí 17
Počet odkazů do institucí následné péče 2 070

Tým programu v roce 2017
Vedoucí programu
Bc. Kateřina Bažantová vedoucí terénního programu (do 31. 10. 2017)

Bc. Jan Plaček vedoucí terénního programu (od 1. 11. 2017)

Tým terénního programu
Mgr. Jan Špaček 
Bc. Petra Matoušková 
Mgr. Pavel Venzara 
Mgr. Josef Krejčí 
Bc. Lenka Pethöová, DiS. (do 17. 9. 2017)

Bc. Tereza Pokorná (do 31. 10. 2017)

Mgr. Hana Švůgerová (do 8. 10. 2017)

Bc. Kateřina Sobotovič, DiS. (do 18. 12. 2017)

Bc. Kristýna Nováková (od 25. 9. 2017)

Bc. Barbora Šťastná (od 23. 10. 2017)

Bc. Daniela Maršíková (od 1. 12. 2017)

Supervize
Mgr. Radek Markus 
 
Mgr. Jan Šíp
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První pomoc, když jsi moc

Snahy o navázání kontaktu s jinou cílovou skupinou 
uživatelů legálních a nelegálních návykových látek dovedly 
terénní program NO BIOHAZARD k zahájení činnosti 
v novém prostředí a vznikl program PARTYHARMreduction. 
Tento program je zaměřen na terénní práci v prostředí 
hudebních klubů a festivalů. Působením na akcích tohoto 
typu se nám daří 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 nealkoholových 
drog a alkoholem.

PARTYHARMreduction v roce 2017
V roce 2017 pracovníci programu působili na celkem pěti 
akcích, a to jak na klubové scéně, tak i na venkovních 
(open air) akcích. V návaznosti na kontakt s jedním 
pražským techno sound systémem, jsme se dvakrát s naší 
službou zúčastnili jednodenních akcí v klubu na Praze 14. 
Ve spolupráci s produkčním týmem MAD DUCK BOOKING 
jsme působili na dvou akcích v klubu na Praze 3. Z open 
air akcí jsme se účastnili dvoudenního, multižánrového 
festivalu v Říčanech. Zde jsme kromě nabízení informací 
o bezpečnějším užívání nebo nabízení harm reduction 
materiálu, měli k dispozici chill-out zónu, kde si účastnící 
festivalu pod odborným dohledem mohli odpočinout. Díky 
absolvovaným akcím v uplynulém roce program navázal 
cenné kontakty, které mohou být výhledem k další 
spolupráci s organizátory akcí, zaměstnanci klubů, ale i 
městskými částmi, na kterých akce probíhaly.

Tým v roce 2017
Vedoucí projektu   Bc. Kateřina Sobotovič, DiS.  
 – vedoucí projektu (do 18. 12. 2017)

 Bc. Lenka Pethöová, DiS.  
 – koordinátorka projektu (od 19. 12. 2017)

 Mgr. Josef Krejčí  
 – koordinátor projektu (od 19. 12. 2017)

Tým projektu Bc. Jan Plaček 
 Mgr. Pavel Venzara 
 Mgr. Hana Švůgerová (do 8. 10. 2017)

 Mgr. Tereza Pokorná (do 31. 10. 2017)

  Bc. Barbora Šťastná (od 23. 10. 2017)

 Bc. Daniela Maršíková (od 1. 12. 2017)
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V kontaktním centru STAGE 5 poskytujeme služby již  
11 let. Za tuto dobu jsme se stali etablovaným zařízením 
v systému péče o uživatele návykových látek. Dlouhodobě 
poskytujeme kvalitní nízkoprahové a harm reduction 
služby, zdravotní ošetření, sociální práci a poradenské 
služby. V zájmu klientů spolupracujeme s celou řadou 
návazných institucí. 

Naši klientelu tvoří primárně injekční uživatelé návykových 
látek s mnohočetnými potížemi v různých oblastech 
života. Vzhledem k nedostatku kontaktních center v Praze 
se snažíme uspokojit potřeby velkého počtu klientů. 
Balancujeme tak mezi poskytováním služeb pro co nejširší 
počet zájemců a snahou o cílenou individuální práci 
s jednotlivcem.

STAGE 5 v roce 2017
V roce 2017 jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše 
služby. To se projevuje vyšším počtem kontaktů, 
nárůstem objemu vyměněného injekčního materiálu  
i vyššími čísly u jednotlivých poskytovaných výkonů.
Filozofie našeho zařízení stojí na vybudování bezpečného 
prostoru pro klienty a vztahu důvěry mezi pracovníkem 
a klientem. V tomto roce jsme se i proto intenzivně 
věnovali rozvíjení socioterapeutických aktivit, při nichž se 
s klienty potkáváme v situacích, které nejsou definované 
standardním rámcem vztahu profesionál - klient. Realizovali 
jsme arteterapeutické aktivity, muzikoterapii, výlety  
xdo přírody, návštěvu kulturních zařízení apod. S několika 
klienty kontaktního centra jsme pracovali formou case 
managementu. Tento přístup vyžaduje intenzivní aktivitu 
ze strany pracovníka, pravidelný kontakt s klientem  
a propojování s dalšími službami. Tímto směrem se chceme 
ubírat i do budoucna.

Kontaktní a poradenské centrum 
závislostí v hl. m. Praze

Mgr. Tereza Pokorná  
(do 31. 10. 2017)

Mgr. Josef Krejčí  
(do 28. 2. 2017) 

Alexander Kazbal  
(od 6. 2. 2017)

František Knuth  
(od 18. 4. 2017)

Bc. Simona Smetanová  
(od 6. 11. 2017)

Tým v roce 2017
Vedoucí programu   Mgr. Miroslav Giljan 
  – vedoucí programu

Tým kontaktního centra

Mgr. Kristýna Kinkalová  
– zástupce vedoucího

Mgr. Hana Hlobilová 
Hana Koutková, Dis. 
Vítězslav Kuntoš 
Mgr. Michaela Kubátová 
Mgr. Jan Skopec 
Mgr. Simona Poláková

Supervize  Mgr. Radek Markus
 Mgr. Eva Vernerová
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Statistiky programu
Počet klientů v kontaktu (kvalifikovaný odhad) 1 513 
Počet vydaných injekčních stříkaček 381 154
Počet předaných injekčních stříkaček 
k likvidaci‚ (včetně nálezů) 378 960 
Počet zdravotních ošetření 1 534
Počet individuálních poradenství 407
Počet krizových intervencí 22
Počet odkazů do léčebných institucí 44
Poradenství pro rodiče a osoby blízké 28
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FIXPOINT v roce 2017
V tomto roce jsme spolupracovali s městskými částmi 
Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 a 11. Ve srovnání s loňským rokem se 
zvýšil počet bezpečně zlikvidovaných injekčních stříkaček 
a to jak v kontejnerech, tak při terénním sběru. V roce 2017 
se rovněž navýšil počet kontejnerů FIXPOINT.  

Zprostředkováváme pracovní pozice pro uživatele 
návykových látek, kteří v programu působí jako tzv. 
indigenní terénní pracovníci (ITP). Za vykonanou práci 
jsou finančně ohodnoceni a mohou rovněž využívat 
další podpůrný servis. Součástí působení v programu je 
vytvoření individuálního plánu, v jehož rámci se snaží ITP 
za asistence kmenových pracovníků stabilizovat a zlepšit 

svou životní situaci. Hlavní pracovní náplní ITP je snižovat 
výskyt pohozeného injekčního materiálu ve veřejném 
prostoru. Obsluhují kontejnery FIXPOINT určené k bezpečné 
likvidaci injekčního materiálu, které jsou nainstalovány 
v lokalitách ohrožených výskytem drogové scény. ITP 
provádějí terénní sběr ve veřejném prostoru a monitorují 
nové, potenciálně rizikové lokality. 

Tým v roce 2017
Vedoucí programu Mgr. Simona Poláková 

Tým programu  Mgr. Jan Skopec

   Alexander Kazbal (od 6. 2. 2017)

Supervize  Mgr. Radek Markus 

Pracovní resocializace  
uživatelů návykových látek 

Statistiky programu
Počet ITP 6  
Počet kontejnerů FIXPOINT 20 
Počet nalezených injekčních stříkaček v kontejnerech 4 310 
Počet nalezených injekčních stříkaček v terénu 30 813
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Akce v roce 2017
V roce 2017 jsme se zúčastnili akce Bezpečné prázdniny 
na Praze 7, dnů neziskových organizací a dnů sociálních 
služeb na třech městských částech a NGO marketu. Již 
potřetí jsme se podíleli na akci Ukliďme Česko.
Realizovali jsme akreditovaný kurz Kontakt s uživateli drog 
pro MP Praha 8. Kromě MP ho mohou využít sociální pra-
covníci, zaměstnanci úřadů atd., kteří přicházejí do styku 
s uživateli drog. 
V neposlední řadě jsme realizovali exkurze pro odbornou 
veřejnost v Kontaktním a poradenském centru Stage 5. 
Vystoupili jsme s příspěvkem na AT konferenci, dále  
na brněnské konferenci, která nesla název Racionální Dro-
gová Regulace a účastnili jsme se Adiktologické konference 
Jihočeského kraje a dalších odborných vzdělávacích akcí.

Specifické primární  
prevence na ZŠ
V roce 2017 jsme se na jedenácti základních školách sešli 
s pedagogy a v rámci hodinového setkání s nimi hovořili 
na téma drogy a závislosti, na dalších deseti školách pak 
proběhlo setkání s vytipovanými třídními kolektivy druhého 
stupně. V uplynulém roce jsme pokračovali ve spolupráci  
s městskou částí Praha 4, na jejíž základních školách 
jsme realizovali preventivní aktivity v rámci dlouhodobého 
projektu „Otevřete oči“.
Tyto aktivity realizujeme podle výběru účastníků, a to 
buď v prostorách základní školy, nebo v Kontaktním  
a poradenském centru Stage 5. 

 
Jednorázové osvětové akce, 
kurzy a školení
K naším aktivitám patří aktivní účast na akcích pro ve-
řejnost, které se zaměřují na sociálně -zdravotnickou 
oblast. V rámci těchto akcí seznamujeme účastníky  
s principy práce služeb, které jsou zaměřeny na problema-
tiku závislostí. 

Osvětové a poradenské aktivity mířící 
k dětem, dospívajícím i dospělým
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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 2017
V roce 2017 automaty NON STOP 24 fungovaly pouze  
ve dvou městech ve spolupráci s místními organizacemi. 
Jedná se o Kolín (spolu s organizací Prostor plus o. p. s.)  
a Strakonice (spolu s organizací PREVENT 99 z. ú.).  
V Plzni, kde automat fungoval dlouhé roky, bohužel došlo 
k zastavení tohoto projektu. Plzeňská organizace POINT 14 
hledá pro automat nové umístění. 

Statistiky programu
Za  celý rok 2017 automaty NON STOP 24 vydaly 2 809 
krabiček s různým zdravotnickým materiálem, konkrétně 
vydané krabičky obsahovaly na 8 154 jednorázových 
inzulínových stříkaček. Automaty se tak nadále podílejí  
na dostupnosti harm reduction materiálu v České republice.

 
Tým v roce 2017
Vedoucí programu  Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS

Prodejní automaty  
na zdravotnický materiál
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V roce 2017 vznikl také krátkometrážní film Závislost  
za Závislost, který dokumentuje druhý ročník HR CUPu,  
ve kterém klienti a pracovníky nízkoprahových služeb 
společně tráví čas při fotbalovém utkání. 
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Téma závislostí je v naší společnosti rozšířené, ale záro-
veň velmi stigmatizující, proto považujeme za potřebné 
pracovat na jeho destigmatizaci. Klienti našich programů 
vystupují na konferencích, kde diskutují s širokou veřej-
ností o úskalích závislostí a pomoci ze strany odborných 
institucí nebo se zapojují do úklidu okolí kontaktního centa 
a pomáhají tím měnit obraz lidí závislých na nealkoholových 
drogách.

V roce 2017 uspořádali podporovatelé Progressive o.p.s. 
benefiční koncert Helping is Progressive. Na koncertě vy-
stoupili zdarma Bonus + Mary C, Kovadlina, Flowers for 
whorse, Hopes. Tímto bychom rádi poděkovali organizá-
torům, interpretům a dalším spolupracujícím organizacím. 
Výtěžek akce byl použit na rozvoj nízkoprahových služeb. 

Věříme, že i díky těmto přesahům 
naší činnosti, se lidé, které závislost 
v životě potká, nebudou obávat 
využívat odborné služby. 

PR a FUNDRAISING
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Datum vydání Auditor 
5. dubna 2018 GRINEX AUDIT s.r.o.

Účetní jednotka 
PROGRESSIVE, o.p.s. 
Minská 774/6 
101 00 Praha 10 – Vršovice

 

IČO
266 14 936 

Audit účetní jednotky zpracovával tým ve složení 
Odpovědný auditor společnosti Ing. Milan Němec | číslo oprávnění KAČR 1939 
Pracovníci auditorské společnosti Ing. Lenka Ryšánková, Jaromír Sedmík 

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  
Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2017. 

Audit byl zpracován v období od 23. 2. 2018 do 5. 4. 2018. 

Výrok auditora 

Na základě smlouvy uzavřené mezi obecně prospěšnou společností PROGRESSIVE, o.p.s. a auditorskou společností GRINEX AUDIT s.r.o., jsme provedli 
audit účetní závěrky obecně prospěšné společnosti PROGRESSIVE, o.p.s. k 31. 12. 2017 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
Zpráva je určena správní radě obecně prospěšné společnosti a pro vedení obecně prospěšné společnosti a poskytuje informace o skutečnostech, které byly 
předmětem prověřování pracovníků auditorské společnosti. 

určená správní radě obecně prospěšné společnosti 
PROGRESSIVE, o.p.s. | o ověření účetní závěrky za období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti PROGRESSIVE, o.p.s. (dále 
také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy  
k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou 
uvedeny v bodě a) přílohy této účetní závěrky. 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné 
společnosti PROGRESSIVE, o.p.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízení a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech 
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili 
jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že: 

• ostatní informace byly vypracovány  
 v souladu s právními předpisy. 

•  ostatní informace, které popisují skutečnosti,  
 jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,  
 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech  
 v souladu s účetní závěrkou a 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti 

nezjistili. 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona 
o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá statutární orgán Společnosti. 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím  
nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinnos-
tí souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se  
s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými 
během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto 

informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v sou-
ladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních 
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování  
ostatních informací v kontextu významnosti (materiali-
ty), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by 
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních  
informací. 
 

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze 
účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak 
učinit. 

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní 
závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu  
s českými četními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán 
Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna 

15



16

Ing. Milan Němec 
odpovědný auditor 
oprávnění KAČR číslo 1939 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Dále je naší povinností 
•  Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 
nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo 
chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní infor-
mace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (kolu-
ze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem. 

•  Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti 
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost  
jejího vnitřního kontrolního systému. 

•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, 
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl 
v příloze účetní závěrky. 

•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého 
trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem  
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace ex-
istuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí 
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme  
k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existu-
je, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace 
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud 
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí 
schopnost nepřetržitě trvat. 

•  Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účet-
ní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka  
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení. 

•  Naší povinností je informovat statutární orgán mimo 
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o význ-
amných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěr-
ka jako celek neobsahuje významnou (materiální) ne-
správnost způsobenou podvodem nebo chybou a vy-
dat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená 
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou,  
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy  
ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou ex-
istující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti  

mohou vznikat v důsledku podvodů  nebo chyb a považují se  
za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, 
že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly  ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 
přijmou. 
 Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými před-
pisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 

Plné znění včetně příloh se nachází 
v elektronické formě na webových 
stránkách organizace.

AUDITOR | GRINEX AUDIT s.r.o.
Oprávnění KAČR číslo 537
Londýnská 376/57, Praha 2
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Náklady
 
Spotřeba materiálu 572 854, 00
Zdravotnický materiál 2 567 609, 00
Spotřeba energie a plynu 208 899, 00
Opravy a udržování 72 886, 00
Cestovné 128 926, 00
Nájem prostorů 189 178, 00
Školení a kurzy 201 520, 00
Telefonní poplatky a internet 87 946, 00
Poštovné 12 256, 00
Zpracování účetnictví a daňové poradenství 706 350,00
Mzdové náklady 8 586 961, 00
Odpisy dlouhodobého majetku 2 200, 00
Ostatní služby 455 351, 00
Ostatní provozní náklady 87 638, 00

Celkem náklady 13 880 574, 00
  

Fixpoint  
ÚMČ Praha 5 / fakturace 150 000, 00
ÚMČ Praha 3 / fakturace  72 000, 00
ÚMČ Praha 8 / fakturace 69 700, 00
ÚMČ Praha 1 / fakturace 34 000, 00
ÚMČ Praha 7 70 400, 00
ÚMČ Praha 10 70 000, 00
ÚMČ Praha 2 - fakturace 117 000, 00
Celkem 583 100, 00
Dary 175 019, 00
Vlastní činnost 90 539, 00

Celkem 265 558, 00

Prevence  
ÚMČ Praha 4 30 000, 00

Celkem 30 000, 00
Celkem výnosy  13 928 950, 00

Hospodářský  
výsledek 
48 376, 00

Výnosy  

No Biohazard  
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2 570 000, 00
Magistrát hlavního města Prahy   1 650 000, 00
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí 893 000, 00
Ministerstvo zdravotnictví 350 000, 00
ÚMČ Praha 14 - fakturace 80 000, 00
ÚMČ Praha 2 - fakturace 75 000, 00
ÚMČ Praha 8 - fakturace 103 300, 00
ÚMČ Praha 4 150 000, 00
ÚMČ Praha 5  49 000, 00
ÚMČ Praha 7- fakturace 79 992, 00
ÚMČ Praha 11 - fakturace 63 000, 00

Celkem 6 063 292, 00

Stage 5  
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 3 318 000, 00
Magistrát hlavního města Prahy   2 050 000, 00
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 220 000, 00
Ministerstvo zdravotnictví 350 000,00

ÚMČ Praha 5    49 000,00

Celkem 6 987 000,00
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Obchod s darovaným zbožím  
na podporu resocializace  
uživatelů drog

Charitativní obchod Comeback je otevřen od 

srpna 2017, jedná se o projekt podpořený 

z Evropských strukturálních a investičních 

fondů OP Praha – Pól růstu (číslo projektu CZ

.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000219).

Po zahájení projektu se podařilo velmi rych-

le obsadit veškeré pracovní pozice. Jedná 

se 5 pracovních míst pro osoby závislé  

a ohrožené závislostmi a 2 pracovní pozice 

zaměstnávající obchodního specialistu a so-

ciálního pracovníka. Pro účely provozování 

charitativního obchodu byla založena so-

ciální firma Fixpunkt Social Business, s.r.o. 

Konceptem obchodu je prodej darovaného 

zboží (oblečení, hraček, vybavení domova, 

sportovních potřeb, knih a dalšího zboží). 

Mezi základní cíle projektu patří podpora 

osob z cílové skupiny v jejich abstinenci, 

zprostředkování intenzivního kontaktu 

těchto osob s většinovou společností  

a jejich podpora v procesu resocia-

lizace. Dále pak získání pracovních 

návyků a praxe, jež povedou k uplat-

nění na otevřeném trhu práce. Důležité 

je pro nás rovněž téma destigmatizace  

a environmentální zodpovědnost.
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COMEBACK
Rokycanova 923/10, Praha 3 
T 606 513 936 
E comebackcharityshop@gmail.com 
W www.comebackshop.cz

http://www.comebackshop.cz
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ODBORNÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Klinika Adiktologie 1. LF UK / Česká asociace adiktologů / 
Česká asociace streetwork / Česká spořitelna / Člověk 
v tísni / Dům světla – Česká společnost AIDS pomoc / 
Drop in / Infekční centrum pro drogové závislé FN Motol / 
Katedra psychologie PedF UK / 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 99 / Prevent s.r.o. / 
TK Kladno-Dubí

Vděčni jsme také

Filipu Čejkovi a Marii Sieberové  
za spolupráci v oblasti grafického 
designu, Tomášovi Žákovi za přípravu 
webu, Františkovi Knuthovi za organizaci 
benefičního koncertu, Olze Jablečníkové 
za otevřené intervizní skupiny  
a vzdělávání pro pracovníky,  
všem, kteří nás podpořili svým časem,  
případně finančním či materiálním darem. 

Děkujeme za podporu

20

Kontakty

facebook.com/ 
/os.Progressive
/kcstage5
/fixpointprogram
/PARTYHARMreduction
/comebackcharityshop

PROGRESSIVE
Minská 774/6, Praha 10, 101 00 
T 284 811 328 
E progressive@progressive-os.cz 
W www.progressive-os.cz

NO BIOHAZARD
Žitná 51, Praha 1, 110 00 
T 284 811 328 / 722 068 144 
E nobiohazard@progressive-os.cz

STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5, 150 00 
T 257 217 871 / 605 319 926
E stage5@progressive-os.cz

FIXPOINT
Janáčkovo nábřeží, Praha 5, 150 00 
T 257 217 871 / 604 741 010 
E fixpoint@progressive-os.cz

CROSS OVER
Žitná 51, Praha 1, 110 00 
T 284 811 328 / 603 936 663 
E crossover@progressive-os.cz
    jan.spacek@progressive-os.cz

PARTYHARMreduction
Žitná 51, Praha 1, 110 00 
T 284 811 328 / 723 978 529 
E party@progressive-os.cz
    Josef.krejci@progressive-os.cz
    lenka.pethoova@progressive-os.cz

COMEBACK
Rokycanova 923/10, Praha 3 
T 606 513 936 
E comebackcharityshop@gmail.com 
W www.comebackshop.cz 

Vedoucí pracovníci

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. 
výkonný ředitel a statutární zástupce 
T 731 906 605 
E vojtech.janouskovec@progressive-os.cz

Mgr. Jan Špaček 
manažer sociálních služeb 
T 603 936 663 
E jan.spacek@progressive-os.cz

Bc. Jan Plaček 
vedoucí programu NO BIOHAZARD
T 736 183 025 
E jan.placek@progressive-os.cz

Mgr. Miroslav Giljan 
vedoucí programu STAGE 5 
T 722 800 519 
E miroslav.giljan@progressive-os.cz

Mgr. Simona Poláková 
vedoucí programu FIXPOINT 
T 604 741 010 
E simona.polakova@progressive-os.cz

Jana Nováčková 
finanční a mzdová účetní 
T 739 070 693
E jana.novackova@progressive-os.cz

Bc. Petra Spáčilová 
odborná asistentka 
T 284 811 328 
E petra.spacilova@progressive-os.cz
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Základní informace

  Minská 774/6, Praha 10, 101 00

 progressive@progressive-os.cz

 284 811 328

 facebook.com/os.Progressive

Kontakt

Obsah
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NO BIOHAZARD 2 
Terénní program v hl. m. Praze  

PARTYHARMreduction 4 
První pomoc, když jsi moc   

STAGE 5 6 
Kontaktní a poradenské centrum  
závislostí v hl. m. Praze 

FIXPOINT 8
Pracovní resocializace uživatelů  
návykových látek  
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Poradenské a osvětové aktivity   

NONSTOP 24  10 
Prodejní automaty  
na zdravotnický materiál  

PR a Fundraising 11

Zpráva nezávislého auditora 12 

Finanční zpráva 16

COMEBACK Charity shop 17  

Poděkování 18
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Autory fotografií použitých ve výroční zprávě jsou klienti Jarka 
a Mirek. Snímky vznikly v rámci foto projektu Kontaktního centra 
STAGE 5. Na finální grafické podobě se podílel také klient David.

Název organizace  PROGRESSIVE o.p.s. 

Právní forma  obecně prospěšná společnost

IČO  26614936 | Registrace Městský soud v Praze 

Do konce roku 2013 byla organizace občanským sdružením.  

Registrace na MV ČR 25. 11. 2003  

Registrační číslo VS/1-1/52514/03-R | oddíl O, vložka 1405 

Bankovní spojení  4868792389 / 0800

Ředitel Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. 

Správní rada  Mgr. Simona Poláková a Mgr. Pavel Plaček, DiS.  
 a Mgr. Martina Zikmundová 

Dozorčí rada Mgr. Jan Špaček, Mgr. Jana Brůnová  
 a Bc. Tomáš Žák

SUMMARY
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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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Pomáháme předcházet  
lidským pádům způsobeným  

závislostmi.

Zdraví člověka 
 a bezpečí společnosti  
jsou pro nás prioritou.


