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Úvodní slovo ředitele
Děkuji, že jste otevřeli stránky výroční zprávy
obecně prospěšné společnosti PROGRESSIVE
za rok 2019.
Na následujících stránkách se seznámíte
s aktivitami, které jsme v minulém roce
vyvíjeli.

Naše poslání, pomáhat předcházet lidským pádům
způsobeným užíváním návykových látek, zdraví
společnosti i jednotlivce, podpora při naplňovaní
kvalitnějšího života osob, které jsou často na okraji
společnosti, za to rozhodně stojí.
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

Psaní úvodního slova je pro mě tentokrát
velmi neobvyklé, protože se časově kryje
s příchodem pandemie onemocnění
Covid-19, které mimo vše ostatní, velmi
ovlivnilo fungování našich služeb, přineslo
zcela nové výzvy, obavy, ale paradoxně
i mnoho dobrého, ve smyslu projevů
solidarity, odvahy, sounáležitosti.
Jsem rád, že rok 2019 pro nás byl jedním ze
stabilních roků, který nám dal, aniž bychom
mohli cokoliv dopředu předpokládat, prostor
pro další rozvoj našich služeb a potřebnou
stabilitu, kterou na plno oceňujeme na
začátku roku 2020.
Velmi si vážím práce všech kolegů, kteří tvoří
základ při naplňování našich cílů a poslaní,
při kterém se angažuje v posledních letech
i mnoho dobrovolníků. Velký díky patří všem
institucím i jednotlivcům, kteří přímo či
nepřímo naše aktivity podporují.
Rok 2020 a zřejmě i roky následující, budou
všem velkou zkouškou. Pevně ale věřím, že
se nám společnými silami následující období
podaří překonat.
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Terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze

KDO JSME A CO DĚLÁME
Již více než 15 let patříme mezi tři páteřní
organizace v Praze, které poskytují terénní
službu uživatelům nelegálních návykových
látek. Klienty našeho programu jsou lidé,
kteří s drogami experimentují, až po uživatele
s mnohaletou drogovou zkušeností. Mezi
naše základní poskytované služby patří:
poradenství, zdravotní ošetření, krizová
intervence, asistence, a v neposlední řadě
distribuce Harm Reduction materiálu.
Kromě svátků nás každý den ráno i večer
můžete potkat v terénní službě. Mimo
to provozujeme také tzv. BIKESTREET,
tedy terénní služby na kolech a speciální
monitorovací terénní služby. Snažíme se tak
zmapovat drogovou scénu v různých časech
a kontaktovat uživatele drog, kteří zatím
nejsou v kontaktu se službami.
NO BIOHAZARD V ROCE 2019
Již několikátý rok po sobě jsme navýšili
oproti minulým rokům počet odchozených
terénních služeb. V roce 2019 jsme se
s týmem více zaměřili na individuálních
potřeby klienta, zapojili jsme se do programu
zabydlování klientů od magistrátu hlavního
města Prahy. V tomto roce jsme také
uskutečnili 23 asistencí s klienty, kterým
jsme tak pomohli zprostředkovat potřebnou
zdravotní či sociální péči. Velkým přínosem
pro tato jednání nám byl peer pracovník,
kterého se nám povedlo začlenit do týmu

4

terénních pracovníků z programu FIX POINT.
V uplynulém roce jsme nadále udrželi volnočasové
aktivity s klienty. Mezi tyto aktivity patří šití,
kovodílna a již čtvrtý ročník fotbalového miniturnaje
HR Cup. Videozáznam z akce můžete vidět na
internetovém kanálu YouTube: Závislost za závislost
– MadBros.
V rámci TP NO BIOHAZARD i nadále působí projekt
PARTYHARMreduciton.

PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2019
Vedoucí programu
Bc. Jan Plaček
Tým terénního programu
Bc. Petra Matoušková
Mgr. Pavel Venzara
Bc. Kristýna Nováková
Bc. Daniela Maršíková
Mgr. Ivana Morvayová
Filip Tichý, DiS.
Bc. Milan Laba
Bc. Nikola Gažová
Daniel Galandák
Mgr. Eliška Švecová
Mgr. Jan Špaček
Bc. Lenka Pethöová, DiS.
Bc. František Pethö, DiS.
Bc. Kateřina Sobotovič, DiS.
Mgr. Simona Poláková
Supervize
Mgr. Jan Šíp

STATISTIKY PROGRAMU
Počet klientů v kontaktů:

2 304

Počet vydaných injekčních stříkaček:

110 288

Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci:

87 493

Počet zdravotních ošetření:

60

Počet individuálních poradenství:

375 + 194 soc. práce

Počet krizových intervencí:

23

Počet odkazů do institucí následné péče:

2 953
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První pomoc, když jsi moc

KDO JSME A CO DĚLÁME
Projekt PARTYHARMreduction se zaměřuje
na terénní práci v prostředí nočního života
a zábavy, zejména na akce spojené s hudební
produkcí. Působí tedy v hudebních klubech
v rámci jednodenních akcí, na indoor
festivalech, stejně jako na letních open air
festivalech. Cílovou skupinou programu
jsou experimentátoři a uživatelé legálních
i nelegálních návykových látek, často se tedy
jedná o rekreační uživatele, kteří nevyužívají
žádných dalších služeb. Cílem programu
je minimalizovat rizika spojená s užíváním
nelegálních látek a alkoholu a zároveň
přinášet aktuální a ověřené informace
o návykových látkách, jejich účincích a rizicích.
Účastníci mají na každé akci k dispozici
harm reduction materiál, informační letáky
o návykových látkách, a většinou i pitnou
vodu a ovoce. Existuje také možnost využít
alkotester. Vždy mají také možnost obrátit
se na naše pracovníky, kteří jsou připraveni
pomoci v případě, že účastníci nezvládají
svůj stav, přichází s akutním zdravotním
problémem, ale také v případě dotazů
ohledně návykových látek, jejich účincích,
návazných službách, či dalších tématech.
Od svého vzniku se projekt zaměřoval spíše
na menší akce, které jsou mnohdy výsadou
určité hudební subkultury. V posledním roce
se ovšem zvyšuje poptávka po podobných
službách, a tak je snaha reagovat na tuto
potřebu a účastnit se i větších akcí.
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PARTYHARMREDUCTION V ROCE 2019
V uplynulém roce se projekt PHr i nadále dynamicky
rozvíjel. Z řad organizátorů akcí, produkčních
a dramaturgů akcí se postupně zvyšuje zájem
o podobné služby, a proto bylo nutné na ně reagovat,
i když původní koncept (menší alternativní scény,
malé akce, cílené subkultury) byl jiný. V minulém
roce tedy pracovníci působili na velkých akcích jako
High Jump, Xmassacre, Gaudeamus alkotour, či
Žižkovská noc. Na některých akcích se pracovníci
propojovali se záchranáři (např. vysílačkami), aby
v případě závažných zdravotních potíží klientů

byla zajištěna rychlá a efektivní pomoc. Na
posledním jmenovaném festivalu pracovníci
již standardně působí souběžně na dvou
stanovištích, po celé tři noci festivalu,
a jeden den se také účastní osvětových
aktivit v rámci doprovodného programu
festivalu. Akcí s podobným osvětovým, či
informačním potenciálem se pracovníci
účastní pravidelně již několikátou sezonu
(Stop zewling fest, MMM, ŽN). V rámci síťování
a propojování sociálních služeb, klubů a
vládních zástupců vznikla platforma Harm
Reduction Policies, které se zástupci projektu
pravi-delně účastní a snaží se aktivně zapojit
do tvorby nových konceptů šíření HR mezi
zaměstnanci, návštěvníky, provozovateli ale
i šatnáři a pracovníky ostrahy v klubech a na
akcích. V rámci podpory vzniku podobných
programů/projektů pracovníci prezentovali
PHr na Letní škole harm reduction 2019.
V uplynulém roce byla také započata užší
spolupráce s Českou asociací streetwork,
které byly poskytnuty materiály (informační
letáky) ke kampani Pozor nebezpečí pádu,
ale také další rozhovory, či informace.
V neposlední řadě se také v tomto roce dařila
výborná spolupráce s dobrovolníky, ze kterých
se v některých případech dokonce stali
zaměstnanci organizace. Vzhledem na stále
opatrné financování projektu je spolupráce
s dobrovolníky nedílná součást veškerých
aktivit, a za to jim patří obrovské díky!

PRACOVNÍCÍ PROGRAMU V ROCE 2019
Vedoucí programu
vedoucí do října 2019: Bc. František Pethö, DiS.
vedoucí od října 2019: Bc. Kateřina Sobotovič, DiS.
Tým PARTYHARMreduction
Bc. Lenka Pethöová, DiS.
Bc. Jan Plaček
Mgr. Pavel Venzara
Bc. Nikola Gažová
Mgr. Daniela Maršíková
Bc. Eliška Švecová
Tereza Nováková

STATISTIKY PROGRAMU
Celkový počet kontaktů:

3 892

Distribuce hr materiálu:

1 708

Počet zdravotních ošetření:

14

Odkazy do institucí následné péče:

12

Informace o našem programu:

1 204
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Kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze

KDO JSME A CO DĚLÁME
V kontaktním centru STAGE 5 poskytujeme
služby již 13 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. Každoročně se
vyrovnáváme se zvýšeným zájmem o naše
služby. Balancujeme tak mezi poskytováním
služeb pro co nejširší počet zájemců a snahou
o cílenou individuální práci s jednotlivcem.
STAGE 5 V ROCE 2019
V roce 2019 jsme se zaměřili na vyšší míru
participace klientů na chodu a podobě
kontaktního centra STAGE 5. Z důvodu stále
většího zájmu o naše služby se snažíme
zintenzivňovat úklid a monitoring v okolí
centra, který probíhá několikrát týdně.
Do úklidu okolí a prostor centra jsme aktivně
zapojovali klienty a díky těmto činnostem
za námi začali chodit s vlastními nápady a
připomínkami. To nás dovedlo až k tomu, že
jsme na podzim uspořádali první společnou
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poradu s klienty. Vytvořili jsme tak bezpečný prostor
pro pravidel-né setkávání a vzájemné naslouchání.
To napo-máhá k vytváření vhodných podmínek pro
další práci s klienty, ať už skupinovou formou v rámci
různých socioterapeutických aktivit nebo formou
individuální.
Neustále se snažíme zlepšovat a poskytovat služby
na vysoké úrovni. V roce 2019 jsme si potvrdili, že
hledání nových možností a nabourávání zažitého
vztahu klient – profesionál, nabízí nové cesty,
které vedou k naplnění partnerského přístupu ke
klientům našeho centra.
STATISTIKY PROGRAMU
Počet klientů v kontaktu (kvalifikovaný odhad):

1 505

Počet vydaných injekčních stříkaček:

411 236

Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci
(včetně nálezů):

409 487

Počet zdravotních ošetření:

653

Počet individuálních poradenství:

829

Počet krizových intervencí:

52

Počet odkazů do léčebných institucí:

35

Poradenství pro rodiče a osoby blízké:

34

PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2019
Vedoucí programu
Mgr. Miroslav Giljan
Tým kontaktního centra
Mgr. Kristýna Kinkalová – zástupce vedoucího
Bc. Hana Koutková, DiS. (do 30. 9. 2019)
Vítězslav Kuntoš (do 31. 8. 2019)
Mgr. Michaela Kubátová (do 30. 6. 2019)
František Knuth
Bc. Simona Smetanová (do 31. 8. 2019)
Mgr. Milada Sýkorová
Bc. Lenka Pechová
Michal Hospodka
Bc. Anna Hindová (od 1. 6. 2019)
Bc. Adéla Mádlová (od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019)
Bc. Polina Shtalman (od 15. 9. 2019)
Miroslav Živnůstka (od 1. 9. 2019)
Bc. Kateřina Sloviaková, DiS. (od 1. 11. 2019)
Supervize
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
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Pracovní resocializace uživatelů návykových látek
TÝM V ROCE 2019
Vedoucí programu
Mgr. Simona Poláková

KDO JSME A CO DĚLÁME
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. Dále sbírají injekční
stříkačky ve veřejném prostoru a monitorují
nové, potenciálně rizikové lokality.
FIXPOINT V ROCE 2019
V tomto roce jsme spolupracovali s městskými částmi Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 a 11. V závěru
roku 2019 se nám podařilo nainstalovat nový
kontejner Fixpoint na třetí městské části,
konkrétně v parku Parukářka.
Jedna z dalších činností, kde měli ITP
možnost se realizovat, byla práce v kovodílně, kde jsme pokračovali ve výrobě
bezpečnostních kontejnerů Fixpoint.
Jeden z pracovníků, který působil na pozici
ITP, se stabilizoval do takové míry, že
opustil program FIXPOINT a přešel do
týmu profesionálních terénních pracovníků
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Další pracovníci
Alexander Kazbal
Mgr. Jan Skopec
Supervize:
Mgr. Michal Zahradník
programu NO BIOHAZARD. Od října 2019 zde
působí jako „peer pracovník“ a díky své zkušenosti je
velmi cenným článkem týmu.
V roce 2019 se naše organizace stala partnerem
projektu MHMP pod názvem „Ukončování
bezdomovecví“. V rámci projektu se nám podařilo
získat byt pro jednoho ITP, čímž jsme mu umožnili
návrat do standardního nájemního bydlení se
sociální podporou
STATISTIKY PROGRAMU
Počet indigenních terénních pracovníků:

7

Počet kontejnerů FIXPOINT:

23

Počet nalezených injekčních stříkaček v kontejnerech:

7797

Počet nalezených injekčních stříkaček v terénu:

19902

Osvětové a poradenské aktivity mířící k dětem, dospívajícím i dospělým

O CO JDE, CO DĚLÁME
Specifické primární prevence na ZŠ
Na osmnácti základních školách jsme se sešli
vytipovanými třídními kolektivy. Interaktivní
formou s prvky zážitkové pedagogiky,
podněcujeme žáky k diskusi a zájmu
o danou problematiku. 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”.
Dvakrát proběhl program na téma nelátkové
závislosti pro pedagogy a rodiče.

a poradenském centru Stage 5. Pro odbornou
veřejnost jsme vystoupili na AT konferenci a
prezentovali na Purkyňce SNN. Nejvýznamnější
námi organizovanou akcí byl koncert Helping
is Progressive na podporu našich služeb.

Jednorázové osvětové akce, kurzy a školení
Mezi naše činnosti patří aktivní účast na
dnech zaměřených na sociálně zdravotnickou oblast jednotlivých městských částí,
kde seznamujeme veřejnost s principy
práce služeb zaměřených na problematiku
závislostí. Obsah je přizpůsoben věkové
skupině návštěvníků. V roce 2019 jsme se
zúčastnili akce Bezpečné prázdniny na
Praze 7, dnů neziskových organizací a dnů
sociálních služeb na více městských částech.
Stejně tak jsme se podíleli na akci Ukliďme
Česko. Došlo též k navázání či prohloubení
spolupráce s dalšími VŠ a VOŠ. V neposlední
řadě jsme realizovali exkurze v Kontaktním

Vedoucí programu
Mgr. Jan Špaček
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Prodejní automaty na zdravotnický materiál

PR a Fundraising

PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2019:
Vedoucí programu
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

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 chrání-cích 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 2019
V roce 2019 fungoval automat pouze ve
Strakonicích, projekt zde funguje ve spolupráci s organizací PREVENT 99 z. ú. V Plzni
byl projekt pozastaven a bude obnoven
v roce 2020. Do roku 2020 plánujeme rovněž
obnovení projektu v Praze.
STATISTIKY PROGRAMU
Za celý rok 2019 automat NON STOP 24 vydal
1 056 krabiček s různým zdravotnickým materiálem, konkrétně vydané krabičky obsahovaly
na 3 411 jednorázových inzulínových stříkaček.
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PR a FUNDRAISING
Téma závislostí je v naší společnosti rozšířené, ale
zároveň velmi stigmatizující, proto považujeme za
potřebné pracovat na jeho destigmatizaci. Klienti
našich programů vystupují na konferencích, kde
diskutují s širokou veřejností o úskalích závislostí
a pomoci ze strany odborných institucí nebo se
zapojují do úklidu okolí kontaktního centra a pomáhají tím měnit obraz lidí závislých na nealkoholových
drogách.
V roce 2019 vznikl film z výjezdu za dobrou praxí do
Kolína nad Rýnem, který dokumentuje cestu týmu
FIXPOINT a tamní služby. Změnili jsme strategii na
FB a IG. Proběhl další ročník HR cupu a podíleli jsme
se na kampani o závislostech ČAS. z.s.
Dále v uplynulém roce uspořádali zaměstnanci Stage
5 benefiční koncert Helping is Progressive vol. 2. Na
koncertě vystoupili Povodí Ohře a Severní Nástupiště.
Tímto bychom rádi poděkovali organi-zátorům,
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.

Případová práce a siťování

KDO JSME A CO DĚLÁME:
V rámci programu Case managementu
klientům nabízíme intenzivní doprovázení
zaměřené na jejich individuální potřeby
v sociální, zdravotní i adiktologické oblasti.
Úkolem case managera je poskytovat oporu
pro klienty bez ohledu na to, v jaké fázi užívání
drog se nachází. Pracovníci se pohybují
primárně v jejich přirozeném prostředí, jednou
ze základních funkcí programu je propojování
a síťování možností dalších zdravotních,
sociálních, případně terapeutických zařízení za
účelem zlepšování kvality života klientů. Účast
v programu nabízíme jak aktivním uživatelům
návykových látek, tak klientům v substituční
léčbě, nebo abstinujícím klientům.
V průběhu spolupráce doprovázíme klienty
v různých oblastech jejich životů. Pracovník
programu se tak stává důležitou osobou
v životě klienta, na kterou se muže obracet
v nejrůznějších životních situacích.
CASE MANAGEMENT V ROCE 2019
Myšlenka vzniku samostatného programu
Case managementu se začala rodit
v roce 2017 v Kontaktním centru STAGE
5. S vybranými kolegy z týmu jsme začali
poskytovat cílenou individuální práci
primárně pro nízkoprahové klienty, které
jsme potkávali v prostředí kontaktního centra.
Postupně jsme naše zacílení rozšířili i mimo

klienty kontaktního centra a aktuálně pracujeme
i s klienty přicházejícími z jiných zařízení. Máme
navázanou spolupráci s několika pavilony PL
Bohnice, spolupracujeme s oddělením závislostí PL
Apolinář atd. V druhé polovině roku 2019 docházelo
k postupnému přesouvání několika zaměstnanců ze
STAGE 5 přímo do programu Case managementu.
Ke konci roku jsme získali prostory vhodné na
zázemí pro tento program. Postupovali jsme tedy
s cílem vytvoření samostatného programu, který
máme v plánu začít naplno provozovat v roce 2020.
Statistická data programu za rok 2019 jsou
započítaná v celkových statistikách Kontaktního
centra STAGE 5.
PRACOVNÍCI PROGRAMU
V ROCE 2019
Vedoucí programu
Mgr. Miroslav Giljan
Tým Case managementu
Bc. Simona Smetanová
Vítězslav Kuntoš
Supervize:
PhDr. Martin Jára
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Děkujeme za podporu v roce 2019
Odborní partneři a spolupracující organizace:
Klinika Adiktologie 1. LF UK / Česká asociace adiktologů / Česká asociace streetwork / Česká spořitelna /
Drop in / Infekční centrum pro drogově 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

PRAHA 8
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Obchod s darovaným zbožím na podporu resocializace uživatelů drog

TÝM PROGRAMU V ROCE 2019:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, Dis.
Mgr. Jan Skopec
Dominik Ivanys
Marie Lendělová
Charitativní obchod COMEBACK je provozován
sociálním podnikem FIXPUNKT Social Business.
Obchod funguje na principu prodeje darovaných
nových, zánovních nebo použitých věcí.
Obchod nabízí pracovní pozice lidem, kteří
se rozhodli změnit svůj dosavadní způsob
života, změnit svůj postoj k návykovým látkám
a usilovat o lepší kvalitu svého života. Nabízíme
podporu při této změně tím, že nabízíme
smysluplnou činnost, práci v týmu, stabilní
příjem. O provoz se dále starají kmenoví
zaměstnanci, kteří dbají na kvalitu a podporu
zaměstnaných znevýhodněných osob. Ti motivují a pomáhají podpořeným osobám využívat
další zdravotní a sociální služby, které často tito
lidé nadále potřebují. Jsou jim podporou při
tréninku pracovních a sociálních dovedností.
Sortiment obchodu tvoří oblečení, knihy, domácí
potřeby, sportovní potřeby, hračky, umělecké
předměty a doplňky a další. Neobchodujeme
pouze s elektronikou. Kromě podpory osob
v procesu úzdravy je projekt založen na
environmentálních a komunitních principech.

Adresa: Rokycanova 923/10, Praha 3,
v blízkosti tramvajové zastávky Lipanská
Telefon: 602 741 030
Email: comebackcharityshop@gmail.com
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Náklady a výnosy za rok 2019

Výnosy
No Biohazard
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

3 278 000,00

Magistrát hlavního města Prahy

1 319 000,00

Magistrát hlavního města Prahy - Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 427 000,00

Ministerstvo zdravotnictví

250 000,00

ÚMČ Praha 14 - fakturace

80 000,00

ÚMČ Praha 2 - fakturace

75 000,00

ÚMČ Praha 8 - fakturace

110 000,00

ÚMČ Praha 4

150 000,00

ÚMČ Praha 5

45 000,00

ÚMČ Praha 7 - fakturace

80 000,00

ÚMČ Praha 11 - fakturace

80 620,00

ÚMČ Praha 1 - fakturace

30 000,00

ÚMČ Praha 3
Celkem

10 000,00
6 934 620,00

Stage 5
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

4 049 000,00

Magistrát hlavního města Prahy

3 043 000,00

Magistrát hlavního města Prahy - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
ÚMČ Praha 5
Celkem

1 718 000,00
250 000,00
45 000,00
9 105 000,00

Fixpoint
ÚMČ Praha 5 - fakturace

150 000,00

ÚMČ Praha 3 - fakturace

72 000,00

ÚMČ Praha 8 - fakturace

70 000,00

ÚMČ Praha 1 - fakturace

64 600,00

ÚMČ Praha 7

30 000,00

ÚMČ Praha 7 - fakturace

40 000,00

ÚMČ Praha 10

50 000,00

ÚMČ Praha 2 - fakturace

117 000,00

Celkem
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593 600,00

Náklady a výnosy za rok 2019

Dary

402 725,32

Vlastní činnost

86952,28

Ostatní příjem

41693,63

Celkem

531 371,23

Prevence
ÚMČ Praha 4

59 850

Celkem

59 850

Celkem výnosy

17 224 441,23

Náklady
Spotřeba materiálu

126 075,00

Zdravotnický materiál

2 503 244,09

Spotřeba energie a plynu

123 362,77

Opravy a udržování

125 774,10

Cestovné

133 440,00

Nájem prostorů

236 028,70

Školení a kurzy

181 063,00

Telefonní poplatky a internet

110 360,28

Poštovné

8 406,00

Zpracování účetnictví a daňové poradenství

817 350,00

Mzdové náklady

11 961 350,00

Ostatní služby

348 812,61

Ostatní provozní náklady

467 186,24

Náklady celkem

17 142 452,79

Hospodářský výsledek

81 988,44

Závěrky a zpráva nezávislého auditora jsou k nahlédnutí na:
www.justice.cz resp. www.progressive-os.cz
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Kontakty
PROGRESSIVE
Minská 774/6, Praha 10, 101 00
Telefon: 284 811 328
Email: progressive@progressive-os.cz
NO BIOHAZARD
Žitná 51, Praha 1, 110 00
Telefon: 284 811 328 / 722 068 144
Email: nobiohazard@progressive-os.cz
STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5, 150 00
Telefon: 257 217 871 / 605 319 926
Email: stage5@progressive-os.cz
FB: facebook.com/kcstage5
CROSS OVER
Žitná 51, Praha 1, 110 00
Telefon: 284 811 328 / 603 936 663
Email: crossover@progressive-os.cz
jan.spacek@progressive-os.cz
FIXPOINT
Janáčkovo nábřeží, Praha 5, 150 00
Telefon: 257 217 871 / 604 741 010
Email: fixpoint@progressive-os.cz
FB: facebook.com/fixpointprogram
PARTYHARMreduction
Žitná 51, Praha 1, 110 00
Telefon: 284 811 328 / 723 978 529
Email: party@progressive-os.cz
FB: facebook.com/PARTYHARMreduction
COMEBACK
Rokycanova 923/10, Praha 3
Telefon: 602 741 030
Email: comebackcharityshop@gmail.com
Web: www.comebackshop.cz
FB: facebook.com/comebackcharityshop
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www.progressive-os.cz
facebook.com/os.Progressive
instagram.com/progressive_ops

Vedoucí pracovníci
Mgr. Vojtěch Janouškovec, Dis.
výkonný ředitel a statutární zástupce
Telefon: 731 906 605
Email: vojtech.janouskovec@progressive-os.cz
Mgr. Jan Špaček
manažer sociálních služeb
Telefon: 603 936 663
Email: jan.spacek@progressive-os.cz
Bc. Jan Plaček
vedoucí programu NO BIOHAZARD
Telefon: 736 183 025
Email: jan.placek@progressive-os.cz
Mgr. Miroslav Giljan
vedoucí programu STAGE 5 a CASE MANAGEMENT
Telefon: 722 800 519
Email: miroslav.giljan@progressive-os.cz
Mgr. Simona Poláková
vedoucí programu FIXPOINT
Telefon: 604 741 010
Email: simona.polakova@progressive-os.cz
Jana Šmerdová
finanční a mzdová účetní
Telefon: 739 070 693
Email: jana.novackova@progressive-os.cz
Kristýna Ságnerová
odborná asistentka
Telefon: 284 811 328
Email: kristyna.sagnerova@progressive-os.cz

Summary
THIS IS THE ANNUAL REPORT OF ORGANIZATION
PROGRESSIVE
PROGRESSIVE is a non-governmental and nonprofit
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 person, who are
at risk of drug using, with specific and innovative
programs in the field of harm redu-ction. We aim
to protect the public health of our society through
the harm reduction principes and help to drug users.
PROGRESSIVE have five 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 venting machines,
– FIXPOINT – project of installation special security
containers for used syringes and employment
of drug users and
– CASE MANAGEMENT – based on case management approach we assesses, plans, implements,
coordinates, monitors and evaluates the options
and services required to meet the client’s health
and human services needs.
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.

