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Úvodní slovo ředitele

Vítejte na prvních stránkách výroční
zprávy obecně prospěšné společnosti
PROGRESSIVE, která prezentuje aktivity
organizace v roce 2020.
Nelze konstatovat nic jiného, než že tento rok
byl významně ovlivněn pandemickou situací.
Nemoc, tedy její zdravotní a socioekonomické
důsledky, se dotýkala našich klientů,
ovlivňovala chod našich služeb, ovlivňovala
chod úřadů, nějakým způsobem se dotkla
přímo či nepřímo každého z nás. Byl to
náročný rok. To asi ve zkratce nejlépe
popisuje rok 2020.

jejichž odborné nebo finanční podpory bychom
nemohli pokračovat v naší práci.
Děkuji rovněž všem soukromým a firemním
dárcům, kteří podpořili naši činnost materiálním
nebo finančním darem.
Byl to náročný rok, lze ale bohužel očekávat, že
těžkosti ještě nekončí. A proto přeji do budoucna
organizaci, kolegům, spolupracovníkům a našim
klientům zdraví, hodně energie i optimismu.
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

Děkuji všem, kteří pomohli organizaci tento
rok zvládnout. Jde o kolegy, zaměstnance
organizace, kteří se s nastalou situací zvládli
vyrovnat a díky nim jsme nemuseli, kromě
nezbytných omezení, přistoupit k úplnému
zastavení našich programů. Rovněž se jedná
o spolupracující organizace a instituce, bez
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Terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze

KDO JSME A CO DĚLÁME
Cílovou skupinou terénního programu NO
BIOHAZARD jsou uživatelé nelegálních
návykových látek. Nejčastějšími klienty
jsou injekční uživatelé s mnohaletou
zkušeností s drogami. Mezi našimi
klienty jsou, ale i osoby, kteří s drogami
teprve experimentují. Naše základní
poskytované služby jsou: poradenství,
zdravotní ošetření, krizová intervence,
asistence, a v neposlední řadě
distribuce Harm Reduction materiálu.
S našimi pracovníky, kteří zajišťují terénní
službu se můžete setkat každý den ráno i večer
(kromě svátků).
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 2020
Rok 2020 se nesl ve znamení preventivních
opatření v důsledku pandemie nemoci
COVID-19. K těmto opatřením ze strany terénního
programu patřilo: ochrana dýchacích cest,
zvýšená hygiena rukou, rozdělení týmu na dvě
pracovní skupiny, které se vzájemně nepotkávaly.
V první vlně pandemie jsme dokonce rozšířili
terénní dvojici na terénní trojici, kdy třetí člen

4

týmu měl „bedničku“ přes kterou distribuoval HR materiál.
Dokázali jsme tak udržet větší vzdálenost mezi pracovníky a
klienty. Pozitivním přínosem pandemie je začlenění využívání
automobilu do terénní služby a ověření soudržnosti týmu
například při šití ochranných pomůcek pro pracovníky i
klienty programu. Touto cestou bych rád poděkoval všem
pracovníkům terénního programu. Díky mimořadnému
nasazení jsme dokázali zajistit fungování terénní služby a
nemuseli jsme přistoupit k jejímu razantnímu omezení.

STATISTIKY PROGRAMU
Počet kontaktů:

13 715 bez DS; 14 115 s DS

Počet klientů v kontaktů:

2 114

Počet vydaných injekčních stříkaček:

153 238

Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci:

129 981

Počet zdravotních ošetření:

24

Počet individuálních poradenství:

301 bez DS; 775 s DS

Počet krizových intervencí:

29 bez DS, 47 s DS

Počet odkazů do institucí následné péče:

1 957

PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2020
Vedoucí programu
Bc. Jan Plaček

Tým terénního programu
Bc. Petra Matoušková
Mgr. Pavel Venzara
Mgr. Daniela Maršíková
Filip Tichý, DiS.
Bc. Nikola Gažová
Daniel Galandák
Tereza Nováková
Anna Stehlíková
Radka Tůmová
Bc. Evelína Cihlářová
Mgr. Jan Špaček
Bc. Lenka Pethöová, DiS.
Bc. František Pethö, DiS.
Bc. Kateřina Sobotovič, DiS.
Mgr. Simona Poláková
Bc. Eliška Švecová

Supervize
Mgr. Jan Šíp
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První pomoc, když jsi moc

KDO JSME A CO DĚLÁME
Od svého vzniku v roce 2016 se PARTYHARMreduction zaměřuje na terénní práci
v prostředí nočního života a zábavy, zejména
na akce spojené s hudební produkcí. Působí
v různorodém prostředí hudebních klubů a
festivalů. V rámci své působnosti se projekt
účastní také akcí zvyšujících povědomí o
službách podobného charakteru a snižování
rizik v prostředí nočního života a zábavy.
Konkrétně formou účasti na konferencích,
přednáškách, workshopech, či poskytováním
rozhovorů médiím.
Cílovou skupinou projektu jsou experimentátoři a uživatelé legálních i nelegálních
návykových látek, stejně jako lidé, zajímající
se o tuto problematiku a informace týkající
se našeho fungování. Cílem projektu je
minimalizovat rizika spojená s užíváním
nelegálních látek a alkoholu a zároveň
přinášet aktuální a ověřené informace o
návykových látkách, jejich účincích a rizicích
užívání. Účastníci akcí, využívající naše služby
mají k dispozici harm reduction materiál,
informační letáky o návykových látkách, a
zpravidla také pitnou vodu a ovoce. Vždy mají
také možnost obrátit se na naše pracovníky,
kteří jsou připraveni pomoci v případě, že
účastníci nezvládají svůj stav nebo přichází
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s akutním zdravotním problémem. V případě
dotazů ohledně jednotlivých látek, jejich
účinků, návazných služeb, či dalších témat
je náš tým připraven poskytnout odborné
poradenství. Dlouhodobě se projekt soustředil
spíše na menší akce, které jsou mnohdy
výsadou určité hudební subkultury. Trendy
ale naznačují, že povědomí organizátorů akcí
o harm reduction službách se zvyšuje, a proto
se naše aktivity přizpůsobují také větším a
mainstreamovým akcím.

PARTYHARMREDUCTION V ROCE 2020
Na začátku roku 2020 se potvrdila očekávání
v podobě zvýšeného zájmu o naši službu. Již
v prvním kvartálu mělo proběhnout 5 akcí
za naší přítomnosti. Bohužel se dalšího
fungování dotkla pandemická situace.
Mnoho dohodnutých, připravovaných a
plánovaných akcí bylo zrušeno, a tak se
projekt v tomto roce účastnil pouze dvou
klubových akcí, dvou jednodenních festivalů
a jednoho dvoudenního festivalu. Projekt
se tedy soustředil na zajištění chybějícího
materiálního vybavení, přípravu tištěných
informačních a propagačních materiálů, a
také na osvětovou činnost. V červnu 2020
vyšel na webu HATEFREE culture rozhovor
s bývalým vedoucím projektu. V dubnu a září
se koordinátorka našeho projektu účastnila
podcastových rozhovorů (Vysílač, Hosté
v hlavě) na téma terénní sociální práce a
harm reduction. V listopadu potom byla
vedoucí projektu přizvána k představení
našich služeb na online přednášku pro
1. LF UK – Adiktologie, v rámci předmětu
Terapeutické kontinuum.
I přes nepříznivou situaci nadále
pokračovala komunikace s organizátory
akcí a připravovala se pravidelná
spolupráce s dalšími kluby.

PRACOVNÍCÍ PROGRAMU V ROCE 2020
Vedoucí projektu
Bc. Kateřina Sobotovič, DiS.
Koordinátorka projektu
Bc. Lenka Pethöová, DiS.
Tým projektu
Bc. Nikola Gažová
Bc. Daniela Maršíková
Tereza Nováková
Bc. Jan Plaček
Mgr. Pavel Venzara
				
+ dobrovolníci
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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 14 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.

STAGE 5 V ROCE 2020
V březnu roku 2020 došlo ke změně
vedoucího. Mgr. Miroslava Giljana, který začal
působit v jiném programu naší organizace,
nahradila na této pozici Mgr. Kristýna
Kinkalová.
A pak už byl celý rok ovlivněn světovou
pandemií onemocnění Covid - 19. Ještě více
se ukázalo, jak důležitou roli kontaktní centra
v systému péče o uživatele návykových
látek hrají. Často jsme byli jediným zdrojem
relevantních informací, našim klientům
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jsme rozdávali roušky, dezinfekce, zajišťovali jsme
potravinový a hygienický servis. Museli jsme pružně
reagovat na změny nejen v souvislosti s pandemií,
ale také s rostoucím tlakem a vytížeností naší služby.
Přestože naše centrum téměř tři měsíce fungovalo
v omezeném režimu, potýkali jsme se s nárůstem
počtu kontaktů a ocitali jsme se na hranici kapacity
našeho centra. I v tomto náročném období se nám
však stále dařilo pracovat s klienty individuálně a
vést je ke zlepšování jejich nepříznivé sociální situace
prostřednictvím intenzivní práce na jejich zakázkách.

STATISTIKY PROGRAMU
Počet klientů v kontaktu (kvalifikovaný odhad):

1 986

Počet vydaných injekčních stříkaček:

403 683

Počet předaných injekčních stříkaček k likvidaci
(včetně nálezů):

391 516

Počet zdravotních ošetření:

617

Počet individuálních poradenství:

1019

Počet krizových intervencí:

92

Počet odkazů do léčebných institucí:

49

Poradenství pro rodiče a osoby blízké:

29

PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2020
Vedoucí programu
Mgr. Miroslav Giljan (do 1. 3. 2020)
Mgr. Kristýna Kinkalová (od 1. 3. 2020)

Supervize
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

Tým kontaktního centra
František Knuth – zástupce vedoucí
Mgr. Milada Sýkorová
Bc. Lenka Pechová
Michal Hospodka
Bc. Anna Hindová
Bc. Polina Shtalman
Miroslav Živnůstka
Bc. Kateřina Sloviaková, DiS.
Bc. Šárka Pernegrová, DiS. (od srpna 2020)
Bc. Adéla Šálená (od listopadu 2020)
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Pracovní resocializace uživatelů návykových látek

KDO JSME A CO DĚLÁME
Zprostředkováváme pracovní pozice pro
uživatele návykových látek, kteří v programu
působí jako 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 2020
V tomto roce jsme spolupracovali
s městskými částmi Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10
a 11. Podařilo se nám v Praze nainstalovat
sedm nových kontejnerů Fixpoint. I díky
tomu ve srovnání s minulým rokem
skončilo v kontejnerech o tři tisíce stříkaček
více. Do programu jsme přijali tři nové
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ITP. V roce 2020 začali dva ITP také působit jeden
den v týdnu v charitativním obchodě COMEBACK.
Další činností, kde měli ITP možnost se realizovat,
byla práce v kovodílně, kde jsme pokračovali ve
výrobě kontejnerů Fixpoint. V tomto roce jsme také
s programem vyrazili na vodácký výlet na řeku Jizeru.

STATISTIKY PROGRAMU
Počet ITP:

10

Počet kontejnerů FIXPOINT:

30

Počet nalezených injekčních stříkaček v kontejnerech:

10 792

Počet nalezených injekčních stříkaček v terénu:

15 976

TÝM V ROCE 2020
Vedoucí programu
Mgr. Simona Poláková
Kmenoví pracovníci
Alexander Kazbal
Mgr. Jan Skopec
Supervize:
Mgr. Michal Zahradník

Osvětové a poradenské aktivity mířící k dětem, dospívajícím i dospělým

O CO JDE, CO DĚLÁME
Specifické primární prevence na ZŠ
Běžně probíhá preventivní program na
několika základních školách - Interaktivní
formou s prvky zážitkové pedagogiky,
podněcujeme žáky k diskusi a zájmu o danou
problematiku.
Na základních školách byly tipovány třídní
kolektivy, jimž měl být nabídnut náš program,
avšak COVID 19, respektive vládní opatření
neumožnila program uskutečnit. Kvůli formě
těžící i ze skupinové spolupráce a dynamiky,
nedošlo k uskutečnění online formou.

závislostí. V roce 2020 jsme uskutečnili jeden
kurz - Kontakt s uživateli drog. Ostatní programy
aktivity designované pro děti – Bezpečné prázdniny,
ani akce pro širokou veřejnost neproběhly. Více
času a prostoru bylo věnováno sociálním sítím a
prezentacím prostřednictvím webinářů.
Pro odbornou veřejnost jsme vystoupili na online AT
konferenci.

Vedoucí programu
Mgr. Jan Špaček

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

11

Případová práce a siťování

KDO JSME A CO DĚLÁME:
V programu Case management pracujeme
s klienty zejména formou intenzivní individuální
práce. Snažíme se o to, abychom co nejlépe
reagovali na potřeby klientů v sociální,
zdravotní, nebo adiktologické oblasti. Z tohoto
vyplývá, že s každým klientem může práce
vypadat odlišně. Vzhledem k různým profesím
v týmu jsme schopní vyjít vstříc širokému
spektru potřeb klientů. Nedílnou součástí práce
Case managera je ale i síťování a propojování
klientů s dalšími spolupracujícími a návaznými
službami.
Účast v programu nabízíme jak aktivním
uživatelům návykových látek, tak klientům
v substituční léčbě, nebo abstinujícím klientům.
Pracovníci našeho programu se pohybují
primárně v jejich přirozeném prostředí.
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v tomto programu doprovázíme klienty i v období
abstinence, kdy je pro klienty nepříjemné, nebo
i ohrožující docházet do služby primárně určené
pro aktivní uživatele návykových látek. Od začátku
roku 2020 máme k dispozici prostory ve vlastnictví
MČ Praha 2 v Hálkově ulici, kde jsme vytvořili
detašované pracoviště a zázemí pro Case managery
naší organizace. V těchto prostorách jsme fungovali
v celém období roku 2020, s tím, že většinu času
s klienty jsme trávili v terénu a v jejich přirozeném
prostředí.
Díky zařazení naší organizace do doplňkové sociální
sítě jsme měli možnost zabydlovat klienty z řad cílové
skupiny v bytech ve vlastnictví MČ nebo MHMP.

STATISTIKY PROGRAMU
Počet klientů v kontaktu:

62

Počet individuálních poradenství:

1387

Počet osobních krizových intervencí:

95

Počet asistencí do návazných služeb:

526

Sociální práce:

567

Socioterapie:

279

CASE MANAGEMENT V ROCE 2020

PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2020

V roce 2019 jsme začali uvažovat o osamostatnění programu Case management, který v tu
dobu fungoval pod hlavičkou Kontaktního
a poradenského centra závislostí STAGE
5. Důvodem byla hlavně velká vytíženost
stávajících prostor kontaktního centra.
Druhým důvodem byl i jiný druh práce,
který je v mnoha ohledech těžko slučitelný
s velkokapacitním zařízením. Častokrát

Vedoucí programu
Mgr. Miroslav Giljan
Tým Case managementu
Bc. Simona Smetanová
Vítězslav Kuntoš
Bc. Kristina Chudomelová
Kristýna Spěváková
Supervize:
PhDr. Martin Jára

Obchod s darovaným zbožím na podporu resocializace uživatelů drog

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

Charitativní obchod COMEBACK je provozován
sociálním podnikem FIXPUNKT Social Business, který
je sociálním podnikem obecně prospěšné společnosti
PROGRESSIVE. 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.

TÝM PROGRAMU V ROCE 2020:
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Mgr. Jan Skopec
Dominik Ivanys
Marie Lendělová
Petra Romanovová
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Prodejní automaty na zdravotnický materiál

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.

NONSTOP24 V ROCE 2020
V roce 2020 fungoval automat pouze ve Strakonicích,
projekt zde funguje ve spolupráci s organizací
PREVENT 99 z. ú. V Plzni byl projekt pozastaven.
Do roku 2021 plánujeme rovněž obnovení projektu
v Praze.
PRACOVNÍCI PROGRAMU V ROCE 2020
Vedoucí programu
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
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STATISTIKY PROGRAMU V ROCE 2020
Za celý rok 2020 automat NON STOP 24 vydal 1 091
krabiček což bylo 3 563 kusů injekčních stříkaček.
Zpět do kontejneru u automatu se vrátilo 94 kusů.

Děkujeme za podporu v roce 2020

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 / 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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Náklady a výnosy za rok 2020

Výnosy
No Biohazard
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

3 437 000,00

Magistrát hlavního města Prahy

3 611 000,00

Magistrát hlavního města Prahy - Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 218 000,00

ÚMČ Praha 14 - fakturace

20 000,00

ÚMČ Praha 2 - fakturace

75 000,00

ÚMČ Praha 8 - fakturace

110 000,00

ÚMČ Praha 4

150 000,00

ÚMČ Praha 5

29 500,00

ÚMČ Praha 7- fakturace

80 000,00

ÚMČ Praha 11 - fakturace

80 620,00

ÚMČ Praha 1 - fakturace

30 000,00

Celkem

9 841 120,00

Stage 5
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

4 149 000,00

Magistrát hlavního města Prahy

3 026 000,00

Magistrát hlavního města Prahy - Ministerstvo práce a sociálních věcí

4 539 000,00

ÚMČ Praha 5
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkem

29 500,00
48 745,00
11 792 245,00

Fixpoint
ÚMČ Praha 5 - fakturace
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150 000,00

ÚMČ Praha 3 - fakturace

81 500,00

ÚMČ Praha 8 - fakturace

100 000,00

ÚMČ Praha 1 - fakturace

64 600,00

ÚMČ Praha 7

30 000,00

ÚMČ Praha 7 - fakturace

40 000,00

ÚMČ Praha 10

68 000,00

ÚMČ Praha 2 - fakturace

117 000,00

Celkem

651 100,00

Náklady a výnosy za rok 2020

Dary

348 017,00

Vlastní činnost

1 301 098,48

Ostatní příjem

48 379,36

Celkem

1 697 494,84

Celkem výnosy

23 981 959,84

Náklady
Spotřeba materiálu

176 267,00

Zdravotnický materiál

3 558 453,38

Spotřeba energie a plynu

288 000,00

Opravy a udržování

25 221,71

Cestovné

128 937,00

Nájem prostorů

578 296,90

Školení a kurzy

166 832,50

Telefonní poplatky a internet

131 288,62

Poštovné

8 618,00

Zpracování účetnictví a daňové poradenství, právní poradenství

932 278,00

Mzdové náklady

16 117 891,00

Ostatní služby

539 860,70

Ostatní provozní náklady

1 215 270,19

Náklady celkem

23 867 215,00

Hospodářský výsledek

114 744,84

Závěrky a zpráva nezávislého auditora jsou k nahlédnutí na:
www.justice.cz resp. www.progressive-os.cz
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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,
V blízkosti tramvajové zastávky Lipanská
Telefon: 602 741 030
Email: comebackcharityshop@gmail.com

Vedoucí pracovníci

Kontakty

PROGRESSIVE
Minská 774/6, Praha 10, 101 00
Telefon: 284 811 328
Email: progressive@progressive-os.cz

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. Kristýna Kinkalová
vedoucí kontaktního centra STAGE 5
Telefon: 602 318 406
Email: kristyna.kinkalova@progressive-os.cz
Mgr. Simona Poláková
vedoucí programu FIXPOINT
Telefon: 604 741 010
Email: simona.polakova@progressive-os.cz
Mgr. Miroslav Giljan
vedoucí programu CASE MANAGEMENT
Telefon: 722 800 519
Email: miroslav.giljan@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

www.progressive-os.cz
facebook.com/os.Progressive
instagram.com/progressive_ops
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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 reduction. We aim to protect the public
health of our society through the harm reduction
principes and help to drug users.

with thair personal “comeback”. The shop
also gives second chance to used goods - like
clothes, household goods, sports equipment,
books etc.
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.

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 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.
– Comeback charity shop - the store employs
people who have experience with drug
addiction. This fact reduces their chances
of getting a job in the regular labor market.
That’s why there’s a Comeback charity shop to
give these people a chance to improve work
habits, strengthen self-confidence a help them
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POMÁHÁME PŘEDCHÁZET LIDSKÝM PÁDŮM
ZPŮSOBENÝM ZÁVISLOSTMI.

ZDRAVÍ ČLOVĚKA A BEZPEČÍ SPOLEČNOSTI JSOU
PRO NÁS PRIORITOU.

