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Vážení čtenáři, 
jako obvykle každý rok, v době, kdy se láme jaro s létem a z před-
chozího roku si pamatujeme spíše to lepší a příjemné, sedím u stolu 
a pokouším se popsat v těchto řádcích to, co stojí za zmínku 
v kontextu minulého roku. A jako obvykle je jaksi nemožné, abych 
nezačal poděkováním všem kolegyním a kolegům, kteří další část 
svého pracovního života spojovali s chodem služeb v naší orga-
nizaci Prev-Centrum. Tímto způsobem chci vyjádřit poděkování 
a ocenit vaši práci. Bezpochyby vaši práci oceňuje i množství 
klientů, dětí a rodičů, ale to se často nedozvíme a je jasné, že by 
nějaké to ocenění jednoho zahřálo… Chci tím vyjádřit přesvědčení, 
že spousta našich klientů ať již v ambulanci, v nízkoprahových 
službách, v prevenci a ve školách si cení vaší práce.

Rok 2014 jsme prožívali v relativním klidu a nebo je to tím, 
že si zvykáme nebo umíme lépe čelit nepřízni systému, který 
nás chce a nechce, služby podporuje a nepodporuje, fi nancuje 
a nefinancuje, to si musí každý vybrat podle svého soudu. 
Já tvrdím, že stále ještě nejsme s mnoha úrovněmi spolupráce 
se státními i obecními úrovněmi moci jaksi v souladu, stále je 
systém služeb podfi nancován a administrativně obstruován. 
Když se pak čas od času potkáme se zahraničními kolegy a sly-
šíme o jejich systému služeb a jejich starostech, v koutku duše 
si, případně i od plic, zanadáváme a nakonec nám nezbývá než 
zatnout zuby a pracovat dál s vírou, že se nám nakonec podaří 
něco zlomit a zlepšit.

Lze tedy říci, že loňský rok nijak významně nevybočil v těchto 
ohledech z řady roků předchozích. Z hlediska služeb, které 
poskytujeme v rámci naší organizace, můžeme hovořit o stabilní 
výkonnosti, spatřuji zvyšující se kvalitu služeb a odborné zázemí 
všech kolegů, vlastně radostný pohled, dalo by se říci. Podařilo 
se nám uspět ve výběrovém řízení v městské části Praha 14 
a nastartovat komplexní programy primární prevence rizikového 
chování. Daří se držet výkonnost i kvalitu péče v ambulantním 
programu a také se podařilo stabilizovat nízkoprahové služby 
s tím, že došlo k poměrně zajímavým a důležitým koncepčním 
změnám. V tomto případě nebudu předbíhat a těším se , až příští 
rok, dá-li přízeň osudu, avizované změny zhodnotím.

Z hlediska organizačního a administrativního jsme ještě v loňském 
roce byli spolek, už nikoli občanské sdružení, spolek na cestě 
transformace na zapsaný ústav. Stáváme se ústavem, dokonce 
ústavem zapsaným. To je změna, na které jsme, mimo jiných 
aktivit, pracovali v loňském roce.

Přeji všem zdraví, pokoru a hodně sil do další spolupráce.

MGR. ONDŘEJ POČAROVSKÝ,
ředitel organizace

„KKKritikkaa bbez disccipplííny jjee 
rroozmmaar, ddisccciplíína  bbez kkrittiky
jeee pasivitta. KKKritika mmůžžee
bbýýt nneepoohoodlná, aale nikkdoo
nneeříkká,, žee čllověěk jjee tu pprooto,
aabby žžill v pohhoddlí.““
JEAAAN—PAUL SSARTRE
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—řízení
Mgr. ONDŘEJ POČAROVSKÝ
ředitel organizace

—tým
Prev-Centrum zaměstnává 15 odborných
pracovníků (na 11,34 úvazku)
a 26 externistů

—adresa
PREV–CENTRUM

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel: 233 355 459
e-mail: offi  ce@prevcentrum.cz 
www.prevcentrum.cz

Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R
IČ: 67364012 
DIČ: CZ67364012

Bankovní spojení: ČSOB Bělohorská 95, Praha 6
Číslo účtu: 127202283/0300

Prev–Centrum je členem svazu PROADIS spolu 
s WhiteLight I., Laxus, Semiramis, Prevent, Advaita 
(propojené adiktologické služby).

„Chráníme společnost a naše děti před 
negativními dopady užívání drog – za každou 
investovanou korunu ušetříme společnosti 
nejméně šest“

—správní rada
Mgr. BARBORA VÁCLAVKOVÁ
předsedkyně správní rady

Mgr. Alexandra Roubalová
Mgr. Barbora Václavková, 
Mgr. Hana Vojtěchová,
Jan Šalomoun

—valná hromada
Mgr. Ondřej Počarovský,
Mgr. Alexandra Roubalová,
Jan Šalomoun,
Mgr. Barbora Václavková,
Mgr. Hana Vojtěchová 

O nás

VIZE

Prev-Centrum je profesionální organizace poskytující certifi -
kované a registrované adiktologické a sociální služby, které 
jsou vzájemně propojené. Služby mají vlastnosti a charakter 
systému, který zajišťuje programy primární prevence rizikové-
ho chování, ambulantní léčbu a nízkoprahové služby pro děti 
a mládež v hlavním městě Praze.
Pracovníci jsou motivovaní odborníci, kteří vykonávají svoji 
práci s pokorou, pracují na svém profesním rozvoji a poskyto-
vané služby zajišťují s maximální profesionalitou.

POSLÁNÍ

Základním posláním sdružení je prevence rizikového chování 
u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohrože-
ným závislostmi a dalšími formami rizikového chování.

HODNOTY

Lidský život a zdraví, svoboda jednotlivce a celé společnosti, 
profesionalita a kvalita služeb, pokora, fl exibilita, pragmatis-
mus, respekt, pracovitost a zodpovědnost, rovné příležitosti, 
systémové uvažování. 

CÍLE

⟶ Realizovat programy všeobecné, selektivní a indikované 
primární prevence užívání návykových látek a dalších 
forem rizikového chování v souladu se standardy RV KPP 
a MŠMT.

⟶ Provozovat informační, poradenské a terapeutické služby, 
adiktologické a sociální služby v souladu se standardy 
odborné způsobilosti.

⟶ Provozovat nízkoprahové služby pro děti a mládež 
v souladu se standardy odborné způsobilosti.

⟶ Realizovat vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost 
v oblasti adiktologie a sociálních služeb.

⟶ Podílet se na výzkumné činnosti v souladu s posláním 
sdružení.

⟶ Podílet se na tvorbě koncepcí a standardů odborné 
způsobilosti v souladu s posláním sdružení.

⟶ Podporovat vytváření efektivního systému 
adiktologických a sociálních služeb v souladu s posláním 
sdružení.

⟶ Spolupracovat s institucemi a organizacemi návazné 
péče státního i nestátního sektoru.

Programové
prohlášení
Chceme svou prací nejen předchá-
zet rizikovému chování dětí, pomá-
hat a léčit lidi postižené závislostmi, 
ale také posilovat to, co považuje-
me za dobré: život, svobodu, spra-
vedlnost, prosperitu, zdraví a pocit 
bezpečí.

„Člověk nejdříve 
musí najít víru 

v sebe samého, 
aby se stal 

svobodným.“
FEDERICO FELLINI



prev–centrumvýroční zpráva za rok 2014 98

10. 11. 1997 
⟶ Vznik o.s. Prev-Centrum, realizace 
programů primární prevence v MČ 
Praha 2. Úzká spolupráce s hygienickou 
službou Středočeského kraje. Zázemí 
sdružení v Praze 2 — Nuslích.

1999
⟶ Vznik samostatného programu 
ambulantních služeb. Programy primární 
prevence vznikají jako samostatný 
program.

2000 
⟶ O. s. Prev–Centrum rozšiřuje progra-
my primární prevence na MČ Praha 6 
a další městské části Prahy. Ukončení 
spolupráce s hygienickou stanicí Středo-
českého kraje.

13. 12. 2001
⟶ Ofi ciální zahájení provozu programů 
o. s. Prev–Centrum v nových prostorech 
v Meziškolské 2 v Praze 6.

2002
⟶ Vznik samostatného programu nízko-
prahových služeb, rozvoj nízkoprahového 
klubu pro děti a mládež.

2003
⟶ Zahájení výzkumného projektu 
v oblasti primární prevence, výzkumná 
longitudinální studie (2002—2007) byla 
realizována ve spolupráci s Akademií 
věd ČR na území Prahy 6.
 
2004
⟶ Proces ověřování standardů odborné 
způsobilosti v oblasti primární preven-
ce užívání návykových látek a jiných 
sociálně nežádoucích jevů pracovníky 
s RV KPP a MŠMT, programy primární 
prevence – navržena certifi kace odbor-
né způsobilosti, dne 10. 11. 2004.

2005
⟶ ÚMČ Praha 6 zajistil rekonstrukci 
suterénních prostor v objektu Meziš-
kolská 1120/2, suterénní prostory jsou 
strukturovány tak, aby poskytovaly zá-
zemí programům a pracovníkům primární 

prevence a zároveň nízkoprahovému 
klubu pro děti a mládež.
Certifi kace odborné způsobilosti RV KPP 
pro ambulantní služby.

2006 
⟶ Zahájení realizace projektu „Podporo-
vané zaměstnávání klientů v substituč-
ním programu Subutexem“ s podtitulem 
RESTART 2006.

2007
⟶ Certifi kace MŠMT služeb realizo-
vaných v rámci programů primární 
prevence.
⟶ Registrace poskytovaných sociálních 
služeb – podporované zaměstnávání 
(projekt Restart 2006), ambulantní 
léčba, nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež s terénním programem. 
Ukončení pětileté výzkumné studie Eva-
luace komunitního programu primární 
prevence.
⟶ Zahájení a realizace projektu Prev-
Data, sjednocení defi nic a výkonů PP 
a vývoj databáze pro sběr dat v PP. 
Zahraniční stáže pracovníků projektu 
podporovaného zaměstnávání.

2008
⟶ Certifi kace odborné způsobilos-
ti RV KPP pro ambulantní služby. 
O. s. Prev–Centrum se sdružuje v orga-
nizaci PROADIS.

2009
⟶ Zahájení projektu OPPA RESTART — 
Komplexní program integrace klientů 
v substituční léčbě na otevřený trh 
práce v rámci dotačního programu Praha 
Adaptabilita (2009—2011).
⟶ Stáž pracovníků projektu Restart 
ve Velké Británii a Nizozemí.
⟶ Realizace projektu Leonardo NAEP, 
stáž pracovníků v Nizozemí. 

2010
⟶ Pokračování a rozvoj projektu 
RESTART — Komplexní program 
integrace klientů v substituční léčbě 
na otevřený trh práce v rámci do-
tačního programu Praha Adaptabilita 

(2009—2011). Změna loga organizace 
a zavedení nové corporate identity. 
Úprava názvů provozovaných programů 
v zájmu snazší orientace ve službách 
poskytovaných organizací. 

2011
⟶ V červenci byl ukončen projekt OPPA, 
o. s. Prev–Centrum RESTART. 
⟶ O. s. Prev–Centrum byla udělena 
registrace nestátního zdravotnického 
zařízení Magistrátem hlavního města 
Prahy, adiktologická ambulance. Byly 
splněny všechny podmínky k provedení 
registrace stanovené v ustanovení § 9 
zákona č. 160/1992 Sb. 
⟶ V listopadu 2011 prošel program am-
bulantní léčby o.s. Prev-Centrum úspěš-
ně certifi kací odborné způsobilosti se 
závěrem: udělena certifi kace odborné 
způsobilosti na období 4 let. 

2012
⟶ Spuštěn pilotní program UNCLE — 
tým pro mládež jako socioterapeutický 
program v rámci nízkoprahových služeb.
⟶ Otevřen Vzdělávací kurz primární 
prevence užívání návykových látek a 
dalších forem rizikového chování určený 
profesionálům zabývajícím se realizací 
programů primární prevence.
 
2013
⟶ Uzavřena smlouva s VZP. Pilotní 
certifi kace odborné způsobilosti progra-
mu ambulantní léčba podle inovovaných 
standardů.

2014 
⟶ Certifi kace Programů primární pre-
vence /všeobecná, selektivní, indiko-
vaná prevence/. Zahájení transformace 
organizace na z. ú. 
⟶ Spolupráce s PROADIS a A.N.O. 
na realizaci konference Nové horizonty 
protidrogové politiky ve středoevrop-
ských metropolích.
⟶ Zahájení spolupráce s MČ Praha 
14 v rámci poskytování komplexního 
programu primární prevence rizikového 
chování.

Klíčové události v čase
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Celkový počet osob, výkonů 
a kontaktů v roce 2014 
realizovaných v rámci 
adiktologických a sociálních 
služeb Prev-Centrum

Rok 2014
v číslech

OSOB

KONTAKTŮ

VÝKONŮ

PROGRAMY
PRIMÁRNÍ 
PREVENCE

AMBULANTNÍ
LÉČBA

NÍZKO-
PRAHOVÉ
SLUŽBY
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AKTIVITY

PROGRAM  

PROGRAM
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Dlouhodobý program primární prevence 
užívání návykových látek a dalších forem 
rizikového chování
→ pro žáky 5.–9. ročníků základních škol

Interaktivní semináře
→ pro studenty 1.–3. ročníků středních škol

Intervenční program „Spokojená třída“
→ pro žáky 3.–9. ročníků základních škol a 
pro studenty 1.–3. ročníků středních škol

Balíčkový program primární prevence
→ interaktivní bloky pro žáky 3.–9. ročníků 
základních škol a 1.–3. ročníků středních 
škol

Program včasné intervence pro rizikové 
děti a dospívající 
→ poradenský servis pro děti, rodiče 
a pedagogy

Vzdělávací kurz primární prevence užívání 
návykových látek a dalších forem rizikového 
chování (250 hodin), vzdělávání lektorů 
primární prevence, vzdělávání školních 
metodiků, konzultace s pedagogy a lektory 
primární prevence, intervize, supervize

TÝM

Mgr. Petra Václavová 
psychosociální pracovnice, vedoucí 
programů primární prevence

Bc. Miluše Stehlíková
adiktolog, koordinátorka selektivní 
primární prevence

Mgr. Kateřina Dorňáková 
psycholog, koordinátorka všeobecné 
primární prevence

Externí lektoři programů všeobecné 
primární prevence – 20 osob.

Supervize případová a supervize týmu: 
PhDr. Alena Paloušová

Supervize lektorů všeobecné primární 
prevence: 
Mgr. Aleš Kuda, Mgr. Petr Vácha

„MYSLÍM SI, ŽE MOMENTÁLNĚ JE 
PROGRAM PRO NAŠI ŠKOLU ‚UŠIT NA 
MÍRU‘ A NENÍ TŘEBA NIC ZLEPŠOVAT.“ 
ŠMP, Gymnázium Na Pražačce

„KOLEGOVÉ „VOLAJÍ“ PO ČASTĚJŠÍ
FREKVENCI PODOBNÝCH 
PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
A AKTIVIT.“
ŠMP, ZŠ Vokovice

„JSME SPOKOJENI.“
ŠMP, ZŠ Petřiny Jih

„URČITĚ JSME MOC RÁDI, ŽE MÁME
MOŽNOST S VÁMI SPOLUPRACOVAT. 
VEŠKERÁ KOMUNIKACE FUNGUJE
VÝBORNĚ A JE VŽDY VSTŘÍCNÝ 
PŘÍSTUP NA VŠECH STRANÁCH.“
ŠMP, ZŠ Emy Destinnové

PROGRAMY
PRIMÁRNÍ
PREVENCE

Komentáře
škol

„Když putujete za svým cílem, 
všímejte si přitom cesty. Cesta 
nás učí, jak co nejlépe dorazit 
do cíle, a obohacuje nás, když 

po ní kráčíme.“
PAULO COELHO

VŠEOBECNÁ
PRIMÁRNÍ
PREVENCE

INDIKOVANÁ 
PRIMÁRNÍ 
PREVENCE

VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY

SELEKTIVNÍ
PRIMÁRNÍ
PREVENCE

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014

⟶ Získání certifi kace odborné způsobilosti posky-
tovatelů programů primární prevence rizikového 
chování pro programy všeobecné, selektivní 
a indikované primární prevence.

⟶ Příprava a realizace Vzdělávacího kurzu primární 
prevence užívání návykových látek a dalších 
forem rizikového chování (250h).

⟶ Rozšíření a proškolení týmu externích lektorů 
primární prevence.

⟶ Příprava koncepce a metodiky všeobecné 
primární prevence pro 1. stupeň ZŠ a proškolení 
pedagogů 1. stupně ZŠ ve všeobecné primární 
prevenci.

⟶ Navázání spolupráce s další městskou částí 
a rozšíření počtu zapojených škol do programů 
primární prevence.

PLÁNY PRO ROK 2015

⟶ Pokračovat ve spolupráci se Zdravou 6, 
PROADIS a dalšími poskytovateli služeb.

⟶ Příprava a realizace dalšího ročníku Vzdělávacího 
kurzu primární prevence užívání návykových 
látek a dalších forem rizikového chování (250h).

⟶ Rozšířit externí tým lektorů primární prevence 
a odborně jej proškolit v rámci Vzdělávacího 
kurzu pro lektory primární prevence.

⟶ Aktualizovat sborník her a metodiku všeobecné 
primární prevence. Metodicky zpracovat nové 
téma: Náboženství, sekty a spiritualita.

⟶ Pokračovat v metodické podpoře určené pro 
pedagogy 1. stupně ZŠ, kteří realizují programy 
primární prevence se svými školními kolektivy.

⟶ Metodicky rozvíjet program indikované primární 
prevence.

⟶ Rozšířit počet zapojených škol do programů 
primární prevence.

Co nabízíme?
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„PROGRAM V PREV-CENTRU MI
POMOHL SROVNAT SI ŽIVOTNÍ 
PRIORITY.“

„NÁROČNOST V DOCHÁZENÍ DO
PREVKA JSEM NESNÁŠEL, TEĎ VIDÍM, 
ŽE TO MĚLO SMYSL, SROVNAL JSEM SE 
A MÁM PRÁCI.“

„DOŠLO MI, JAK JE DŮLEŽITÉ NASTAVIT 
DOMA MANTINELY A VYŽADOVAT
DOMLUVENÁ PRAVIDLA.“

„DLOUHO JSEM NECHTĚLA VIDĚT, ŽE
SYN NENÍ PARTNER, ALE MOJE DÍTĚ.“

AMBULANT-
NÍ SLUŽBY 

Komentáře
klientů

Ambulantní poradenské a terapeutické 
služby pro uživatele návykových látek 
a jejich blízké. Individuální poraden-
ství/terapie, služby prvního kontaktu, 
krizová intervence, anonymní jednorá-
zové poradenské služby, předléčebný 
a motivační kontakt, zprostředkování 
léčby, substituční program buprenorfi -
nem – psychosociální složka, následná 
péče, doléčování, poradenské služby 
pro rodiče a blízké uživatelů návykových 
látek a experimentátorů; kariérové pora-
denství; psychodiagnostika.

Rodinná terapie a poradenství; poraden-
ské služby pro rodiče a blízké uživatelů 
návykových látek a dětí a mladistvých 
v rizikových životních situacích.

Kurz rodinného poradenství pro pracov-
níky pomáhajících profesí;
Otevřené mezioborové semináře

Informační a poradenský servis po tele-
fonu a internetu probíhá každý pracovní 
den dle stanovených provozních hodin.

Telefonická linka: 
233 355 459 nebo 777 161 138

Informační servis a web poradna:
www.prevcentrum.cz
poradna@prevcentrum.cz

TÝM

Mgr. Alexandra Roubalová
psycholog, rodinný terapeut, vedoucí 
týmu;
Mgr. Ondřej Počarovský
adiktolog, rodinný terapeut; 
Mgr. Tereza Mazáková
psycholog;
Mgr. Františka Lukáčová
psycholog, psychoterapeut
(od 05/2014);
Mgr. Martin Pešek
sociální pracovník (do 03/2014);
Mgr. Lucie Kovandová
sociální pracovnice (od 09/2014);
MUDr. Hana Karbanová
psychiatr, rodinný poradce; 
Mgr. Petra Vondráčková
klinický psycholog, psychoterapeut;
Mája Vřeská
poradce;

Externí spolupracovníci:
MUDr. Zuzana Škodová 

Supervize rodinné terapie:
PhDr. Alena Paloušová
Supervize individuálního a skupinového 
poradenství:
MUDr. Richard Zajíc
Supervize týmu: 
MUDr. Helena Fišerová

„Když jsi došel tak daleko, 
že už nedokážeš 

udělat ani krok, 
jsi právě v půli cesty,

kterou jsi schopen ujít.“

GRÓNSKÉ PŘÍSLOVÍ 

AMBULANTNÍ 
PORADENSKÉ A 
TERAPEUTICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO PRACOVNÍKY 

POMÁHAJÍCÍCH 
PROFESÍ

INFORMAČNÍ 
A PORADENSKÝ 

SERVIS PO 
TELEFONU A 
INTERNETU

RODINNÁ
TERAPIE

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014

⟶ Poskytnout služby celkem 389 osobám, z toho 
233 klientům ambulantního programu (primární 
cílová skupina) a 288 osobám zahrnutým do 
vzdělávacích aktivit (sekundární cílová skupina). 
Z celkového počtu 233 klientů jsme poskytli 
služby celkem 130 uživatelům návykových látek 
a 103 rodinným příslušníkům a blízkým klientů.

⟶ Úspěšně realizovat VII. běh Kurzu rodinného po-
radenství pro pracovníky pomáhajících profesí.

⟶ Prohlubovat a zvyšovat odbornost pracovníků 
ambulantního programu.

⟶ Podílet se na přípravě a realizaci konference 
Nové horizonty protidrogové politiky ve středo-
evropských metropolích.

PLÁNY PRO ROK 2015

⟶ Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
⟶ Pracovat na rozvoji poskytovaných služeb ze-

jména směrem k individuálnímu přístupu v rámci 
psychoterapeutické péče.

⟶ Úspěšně absolvovat proces certifi kace odborné 
způsobilosti.

⟶ Spolupracovat s ostatními programy 
Prev-Centrum na přípravě a realizaci 

 Otevřených mezioborových seminářů.

Co nabízíme?
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„HRAJEME TU RŮZNÝ HRY, ALE I MI
TU POMŮŽOU S ÚKOLAMA DO ŠKOLY.“ 
(KLUB)

 „BAVÍ MĚ TY TURNAJE, KTERÉ SE TU 
POŘÁDAJÍ.“
(KLUB)

„MÁM VOLNÝ ČAS, TAK SE SEM JDU 
PODÍVAT.“
(KLUB)

„BYLO TO VLASTNĚ FAJN, NĚCO JSEM
SE TU NAUČIL A HLAVNĚ DÁVAT SI 
POZOR, ABYCH NEMLUVIL SPROSTĚ.“
(UNCLE)

„NAUČIL JSEM SE LÉPE VYJADŘOVAT.“ 
(UNCLE)

„SICE SEM MUSÍM CHODIT, ALE BAVÍ MĚ 
TO.“ (UNCLE)

NÍZKO-
PRAHOVÉ 
SLUŽBY 

Komentáře
klientů

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
Suterén
je určen pro děti a mládež od 10 ti do 20 
ti let. Nabídku klubu doplňují zážitkové 
programy v přírodě a jednodenní mimo 
klubové aktivity. Společně s klienty jsou 
organizovány také kulturní a jednorázové 
akce pro jejich vrstevníky. Nabízené 
služby a akce zahrnují další specializo-
vané volnočasové aktivity na zahradě, 
fi lmové kluby, akce sportovně nebo 
soutěžně zaměřené a také vzdělávací 
semináře, např. o fi nanční gramotnosti, 
nebo pořádání výstav a vystoupení pro 
veřejnost. Terénní sociální práce s mlá-
deží se v současnosti orientuje zejména 
na depistáž.

Sociálně terapeutický program UNCLE
je určen pro skupinu dětí a mládeže ve 
věku 12 až 17 let, která z nejrůznějších 
důvodů překračuje společenské normy 
(např. záškoláctví, experimentování 
s návykovými látkami, drobné krádeže, 
potyčky apod.) nebo je ohrožena tím, 
že by společenské normy v budoucnu 
mohla překračovat (prevence krimi-
nality). Klienti mohou, ale nemusí být 
v kontaktu s kurátorem pro mládež, pro-
bační a mediační službou, výchovnými 
poradci ZŠ/SŠ či pracovníky dalších 
institucí pracujícími s dětmi. Cílem je 
klienty motivovat ke změně životního 
stylu směrem k pozitivní životní orien-
taci. Práce s klienty je orientovaná také 
na jejich osobnostní, sociální a morální 
rozvoj. Mezi hlavní aktivity řadíme pre-
venci rozvoje rizikového chování a moti-
vaci klientů ke změně v oblasti recidivy 
trestného jednání a delikvence. Další 
náplní programu jsou rovněž edukační, 
rozvojové a integrační aktivity.

TÝM

Bc. Anna Franková
vedoucí týmu, adiktolog
Bc. Martina Köhlerová
kontaktní pracovník, adiktolog
Mgr. Lucie Kovandová
sociální pracovník

Supervize týmu a případová supervize 
PhDr. Jiří Broža

„V každém okamžiku života 
stojíme všichni jednou 

nohou v pohádce a druhou 
máme nad propastí.“

PAULO COELHO

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB PRO DĚTI A 
MLÁDEŽ SUTERÉN

SOCIÁLNĚ 
TERAPEUTICKÝ 

PROGRAM UNCLE

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014

⟶ Zajistit prezentaci služeb na školách a pro další 
odbornou veřejnost (kurátoři pro mládež, stráž-
níci městské policie apod.).

⟶ Absolvovat rozvojový audit odborné způsobi-
losti služeb profesní organizací ČAS (Česká 
asociace streetwork).

⟶ Rozšířit otevírací dobu klubu a rozdělit cílovou 
skupinu podle věku. 

⟶ Zavést nový systém vykazování Nízkoprahových 
služeb a výkonů.

⟶ Aktualizace a úprava metodických i propagač-
ních materiálů služby.

⟶ Zahájit spolupráci s kurátory pro mládež MČ 
Praha 6 v rámci pravidelných případových konfe-
rencí.

PLÁNY PRO ROK 2015

⟶ Realizovat vyšší počet volnočasových akcí 
pro klienty. 

⟶ Realizovat městský tábor v období letních 
prázdnin.

⟶ Realizovat edukačně - interaktivní programy 
pro cílovou skupinu.

⟶ Rozšíření klientů programu UNCLE o mládež 
z přiléhajících městských částí.

⟶ Zlepšit propagaci a PR služby.
⟶ Zajistit prezentaci služeb na školách a pro další 

odbornou veřejnost (kurátoři pro mládež, stráž-
níci městské policie apod.).

Co nabízíme?
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KANCELÁŘ 
A VEDENÍ 
ORGANIZACE

Vzdělávání
CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2014

⟶ Realizovat pravidelné supervize řízení 
organizace

⟶ Zajistit SWOT  analýzu organizace
⟶ Realizovat pracovní výjezdní zasedání všech 

programů a vedoucích pracovníků
⟶ Udržet kvalitu služeb jednotlivých programů 

organizace

PLÁNY PRO ROK 2015

⟶ Zpracovat strategický plán rozvoje organizace
⟶ Dokončit transformaci na zapsaný ústav
⟶ Realizovat supervize řízení organizace
⟶ Iniciovat a realizovat kazuistické semináře 

v rámci organizace
⟶ Posílit a zlepšit propagaci poskytovaných služeb 

a propagaci organizace
⟶ Zajišťovat kontinuální kvalitu poskytovaných 

služeb

Pracovníci kanceláře organizace zajišťují veškerou 
administrativní agendu organizace,  evidenci 
písemností, archivaci, kompletují žádosti 
o granty, dotace, dary a zodpovídají za jejich 
včasné odevzdání. Průběžně sledují čerpání 
rozpočtu, spolupracují s účetní organizace 
na zpracování vyúčtování jednotlivých projektů. 
Kontrolují a evidují objednávky služeb a materiálu 
jednotlivých pracovišť organizace. Zajišťují  
dodávky služeb a materiálu, technický provoz 
pracovišť. Vedou agendu BOZP, PO, agendu řidičů 
referentů a sledují dodržování zákonných norem 
a lhůt. Zajišťují hospodárné, efektivní a účelné 
využívání fi nančních prostředků, provádí změny 
ročního rozpočtu dle reálné situace a stavu 
fi nančních prostředků. Zajišťují každoročně 
zpracování a kontrolu účetní závěrky a auditu 
za příslušný rok.

Zajištění odborné činnosti a vzdělávání
I v roce 2014 úspěšně pokračovala spolupráce organiza-
ce Prev-Centrum s projektem Zdravá 6, který je realizován 
při ÚMČ Praha 6.

Vzdělávání odborné veřejnosti 
V roce 2014 jsme realizovali další, v pořadí sedmý, roční Kurz 
rodinného poradenství pro  pracovníky pomáhajících profesí 
(akreditace MPSV).
V roce 2014 jsme realizovali další Vzdělávací kurz primární 
prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového 
chování (akreditace MŠMT).
V průběhu roku 2014 jsme realizovali 10 otevřených meziobo-
rových seminářů pro odbornou veřejnost.

Vzdělávání pracovníků  Prev-Centrum
Pracovníci Prev-Centrum absolvují vzdělávací aktivity na zá-
kladě individuálních vzdělávacích plánů aktualizovaných vždy 
na přelomu roku. Pracovní týmy jsou pravidelně superevidová-
ny odbornou supervizí externí a mimo to probíhají pravidelné 
interní porady o klientech. 
Výcviky pracovníků: SUR dynamická hlubinně orientovaná 
skupinová a komunitní psychoterapie, PCA, krizová intervence, 
motivační rozhovory, příprava psychologů ve zdravotnictví, 
supervizní výcvik ČIS a další.

Členství v organizacích
Prev-Centrum je členem svazu PROADIS, propojené adiktolo-
gické služby, APSS, členem A.N.O. – asociace nestátních orga-
nizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, 
členem České asociace streetwork (ČAS) a Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb ČR. Jednotliví pracovníci sdružení 
jsou členy dalších odborných společností (Společnost pro 
návykové nemoci ČLS JEP, SOFT – Society of Family Therapy).

Tým vedení organizace
Vedení organizace tvoří ředitel organi-
zace, vedoucí jednotlivých programů 
a offi  ce manager:

Mgr. Ondřej Počarovský
ředitel organizace
Ing. Jana Havelková
offi  ce manager
Ivana Přibylová
účetní, mzdová účetní
Mgr. Alexandra Roubalová
vedoucí ambulantních služeb
Mgr. Petra Václavová
vedoucí programů primární prevence
Bc. Anna Franková
vedoucí nízkoprahových služeb

Supervize řízení
Ing. Ivo Kačaba
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Finanční zpráva
Přehled výnosů jednotlivých programů
za rok 2014 

PREV-CENTRUM 
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

2 679 357

Přiděleno od RV KPP 415 000

Přiděleno od MHMP 750 000

Přiděleno od MŠMT 0

Přiděleno od MČ Praha 6 ÚMČ 440 000

Příjmy od klientů — školy spoluúčast 577 113

Vlastní příjmy (kurz, ÚMČ Praha 14) 457 244

PREV-CENTRUM
AMBULANTNÍ LÉČBA

3 654 143

Přiděleno od MZ 100 400

Přiděleno od RV KPP 659 000

Přiděleno od MPSV 581 000

Přiděleno od MHMP 1 580 000

Přiděleno od MČ Praha 6 20 000

Příjmy od klientů 28 000

Vlastní příjmy (kurz, VZP) 685 743

PREV-CENTRUM
NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY

1 746 634

Přiděleno od MPSV 750 000

Přiděleno od ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6) 207 500

Přiděleno od MHMP Sociální odbor J5 — (SOC Praha 6) 305 000

Přiděleno od MHMP prevence kriminality 160 000

Přiděleno od MHMP prevence kriminality 150 000

Přiděleno od MHMP SMT 132 464

Vlastní příjmy (semináře, stáže) 41 670

Poděkování
Děkujeme poskytovatelům dotací, 
grantů, dárcům a sponzorům.
Děkujeme všem, kteří naši práci v roce 
2014 podpořili fi nančně, materiálně 
nebo odborně. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
OZS — ODDĚLENÍ PREVENCE

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
OZS — PREVENCE 
KRIMINALITY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
SMT — VOLNÝ ČAS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ZDRAVÁ 6

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

MINISTERSTVO PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

MINISTERSTVO 
ZDRAVOTNICTVÍ ČR

RADA VLÁDY PRO 
KOORDINACI PROTIDROGOVÉ 
POLITIKY ÚŘADU VLÁDY ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA

DĚKUJEME NAŠIM PRACOVNÍKŮM 
Dorňáková Kateřina, Franková Anna, Havelková Jana, Karbanová Hana, Kovandová 
Lucie, Köhlerová Martina, Lukáčová Františka, Mazáková Tereza, Pešek Martin, 
Počarovský Ondřej, Přibylová Ivana, Roubalová Alexandra, Stehlíková Miluše, 
Škodová Zuzana, Václavová Petra, Vondráčková Petra, Vřeská Mája.

DĚKUJEME LEKTORŮM 
VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Marie Bolinová, Bc. Ivana Fabiánová, Bc. Klára Grombířová, Mgr. Petr Holpuch, 
Mgr. Zuzana Jarošová, Mgr. Kristýna Rašplová, Bc. Vladěna Šnoblová, Mgr. Vít 
Petrů, Bc. Petra Müllerová, Mgr. Tereza Roznerová, Mgr. Soňa Joštová, Bc. Tereza 
Melikantová, Bc. Klára Prokopová, Adéla Plechatá, Bc. Iveta Vopálková, Mgr. Karolína 
Brabcová, Bc. Kateřina Hájková, Mgr. Monika Kadaňková, Bc. Martina Köhlerová, Bc. 
Martin Kotek, Mgr. Michal Kubánek, Kateřina Vávrová, Sandra Tomečková, Mgr. Jan 
Formánek

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ORGANIZACÍM 
A INSTITUCÍM
A.N.O. – Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 
závislostí, Advaita z.ú., Auritus Tábor, Centrum adiktologie, Freeself, Laxus, o.s., 
Městská policie HMP – útvar prevence, Pedagogicko psychologická poradna Praha 
6, Prevent, o.s., PROADIS,o.s., Sananim,z.ú., Semiramis,o.s., školní metodici prevence 
Prahy 6, kurátoři pro mládež MČ Praha 6, White light I., MČ Praha 6, MČ Praha 14.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI JEDNOTLIVCŮM
David Adameček, Ondřej Balatka, Karel Balcar, Jiří Broža, David Drázský, Helena 
Fišerová, Vladislav Chvála, Nina Janyšková, Sylva Kolářová Majtnerová, Jan Knop, 
Marie Kousalíková, Aleš Kuda, David Lebeda, Michal Miovský, Petr Macek, Viktor 
Mravčík, Michal Němec, Alena Paloušová, Pavel Plaček, Ivana Přibylová, Josef 
Radimecký, Iva Radimecká, Jiří Richter, Martina Kryšpínová, Josef Růžička, Michal 
Řádek, Tomáš Řezník, Jan Šalomoun, Veronika Šindelářová, Zuzana Škodová, 
Kristýna Štaff ová, Ludmila Chválová Trapková, Martina Richterová Těmínová, Jan 
Václav, Barbora Václavková, Hana Vojtěchová, Richard Zajíc, Michaela Zolotarová.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ŠKOLÁM:
ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ nám. Svobody, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, 
ZŠ a MŠ Tusarova, ZŠ Dědina, ZŠ Emy Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, 
ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Marjánka, ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ Na Dlouhém lánu, 
ZŠ Norbertov, ZŠ Petřiny-Jih, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Vokovická, ZŠ pro žáky 
s SPU, Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Voděradská, VOŠ a Gymnázium 
Evropská, SŠ Trivis Praha 8, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Kostelec nad Černými 
lesy, Gymnázium na Pražačce, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, 
ZŠ Hloubětínská, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Šimanovská, ZŠ Břečťanová, 
ZŠ Červený Vrch, ZŠ Dolní Břežany, ZŠ Praha 10, Práčská, SŠ Radlická, 
ZŠ Roztoky nad Vltavou, Gymnázium na Zatlance, ZŠ Mohylova, ZŠ Meterologická, 
Konzervatoř Duncan centre, I. ZŠ Říčany, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ T.G.Masaryka Velim, 
ZŠ nám. Curieových 2, ZŠ FŠ PedF. UK Praha 2, Slovenská 27 
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Výkaz zisku
a ztrát

NÁKLADY
NETTO

V MIN. 
OBDOBÍ

I Spotřebované nákupy celkem 600 756 567 192

II Služby celkem 2 121 076 1 907 381

III Osobní náklady celkem 5 549 907 5 136 190

IV Daně a poplatky celkem 1 600 1 600

V Ostatní náklady celkem 8 837 11 145

VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 80 940 24 373

VII Poskytnuté příspěvky celkem 15 140 19 900

VIII Daň z příjmů celkem 0 0

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5

CELKEM 8 378 255 7 667 780

VÝNOSY
I Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2 482 694 1 841 858

II Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0

III Aktivace celkem 0 0

IV Ostatní výnosy celkem 1 384 11 117

V Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 50 000

VI Přijaté příspěvky celkem 12 697 29 280

VII Provozní dotace celkem 5 880 060 6 101 900

ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 CELKEM

CELKEM 8 376 835 8 034 155

Rozvaha
AKTIVA

NETTO V MINULÉM OBDOBÍ

A DLOUHODOBÝ MAJETEK 391 902 472 842

I Dlouhodobý nehmotný majetek 854 716 854 716

II Dlouhodobý hmotný majetek 2 398 943 2 398 943

III Dlouhodobý fi nanční majetek 114 100 114 100

IV Oprávky k dlouhodobému majetku 2 975 857 2 894 917

B KRÁTKODOBÝ MAJETEK 2 045 218 1 945 949

I Zásoby 0 0

II Pohledávky 441 996 574 097

III Krátkodobý fi nanční majetek 1 412 386 1 319 348

IV Jiná aktiva celkem 190 836 52 503

ÚHRN AKTIV 2 437 119 2 418 791

PASIVA

A VLASTNÍ ZDROJE 1 400 754 1 402 920

I Jmění 0 0

II Výsledek hospodaření 1 400 754 1 402 920

III Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0

IV Oprávky k dlouhodobému majetku 0 2 690 422

B CIZÍ ZDROJE 1 036 366  

I Rezervy 0 0

II Dlouhodobé závazky 0 0

III Krátkodobé závazky 934 039 696 858

IV Jiná pasiva 102 327 319 013

ÚHRN PASIV 2 437 119 2 418 791
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ÚVODNÍ ODSTAVEC — IDENTIFIKACE OVĚŘOVANÝCH INFORMACÍ:

Provedli jsme prověrku přiložené účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) účetní jednotky Prev-Centra, 
občanského sdružení k 31. 12. 2014.

ÚVODNÍ ODSTAVEC — DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 
A ODPOVĚDNOSTI AUDITORA

Statutární orgán účetní jednotky je odpovědný za účetnictví a sestavení účetní závěrky. Za sestavení účetní závěrky je 
odpovědné vedení účetní jednotky. Naší úlohou je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky. Provedený 
audit nic nemění na této odpovědnosti statutárního orgánu. Auditor je přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený 
podklad pro vyjádření názoru, který je dále obsažen ve výroku k účetní závěrce.

POPIS ROZSAHU A ZPŮSOBU OVĚŘENÍ:

Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky. Tento standard požaduje, aby byla prověrka 
naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) 
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy provedené 
ve vztahu k účetním údajům, a prověrka proto poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto 
nevyjadřujeme výrok auditora.

STANOVISKO AUDITORA — BEZ VÝHRAD:

PŘI NAŠÍ PROVĚRCE JSME SI NEPOVŠIMLI NIČEHO, CO BY NÁS VEDLO K DOMNĚNCE, 
ŽE PŘILOŽENÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEPOSKYTUJE VĚRNÝ A POCTIVÝ OBRAZ AKTIV, ZÁVAZKŮ 
ÚČETNÍ JEDNOTKU PREV-CENTRUM, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ K 31. PROSINCI 2014 V SOULADU 
SE ZÁKONEM O ÚČETNICTVÍ A DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ.

DATUM ZPRÁVY: V PRAZE 2015

PODPIS AUDITORA:

Obchodní jméno, sídlo a číslo oprávnění auditora:
Ing. Josef Růžička, s.r.o., číslo oprávnění 339

Jméno, příjmení, číslo dekretu auditora:
Ing. Josef Růžička, číslo oprávnění 1562 

Ing. JOSEF RŮŽIČKA, s.r.o.
zapsán do Obchodního rejstříku — Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 74096, 

dne 30. 12. 1999

Sídlo: Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3
IČ: 26143798

Telefon: 257094271 (57094275,85)
Fax: 2 57094420

E-mail: ruzicka@ekma.cz

ZPRÁVA
AUDITORA

O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
DLE MEZINÁRODNÍHO STANDARDU

PRO PROVĚRKY ISRE 2400 
(dříve ISA 910)

prověrka účetní závěrky k 31.12. 2014

Účetní jednotka:

Prev-Centrum
občanské sdružení

IČ: 67364012
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PREV-CENTRUM,
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE
—vedoucí programu 
Mgr. Petra Václavová

Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.: 242 498 335
fax: 233 355 459
gsm: 776 619 505
e-mail: prevence@prevcentrum.cz

PREV-CENTRUM,
AMBULANTNÍ LÉČBA
—vedoucí programu
Mgr. Alexandra Roubalová

Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel/fax: 233 355 459
gsm: 777 161 138
e-mail: poradna@prevcentrum.cz

PREV-CENTRUM,
NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
—vedoucí programu
Bc. Anna Franková

Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.: 242 498 334
fax: 233 355 459
gsm: 777 161 133
e-mail: nzdm@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

PREV-CENTRUM
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel: 233 355 459, 775 161 139
e-mail: offi  ce@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz 

—statutární zástupce
Mgr. Barbora Václavková

Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R
IČ: 67364012 DIČ: CZ67364012
Bankovní spojení: ČSOB Bělohorská 95, Praha 6
Číslo účtu: 127202283/0300

PREV-CENTRUM JE ČLENEM 
SVAZU PROADIS, O.S.

Pobřežní 655/54, 186 00, Praha 8
info@proadis.cz
www.proadis.cz

—statutární zástupce
PhDr. Josef Radimecký
e-mail: radimecky@adiktologie.cz
tel: +420 724 240 778

Kontakty



výroční zpráva za rok 201430

WWW.PREVCENTRUM.CZ


