
  
Vážení čtenáři,  
 

právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které  Vám nabízíme 
pohled na minulý rok 2001,  pro nás v mnohém významný.  

Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající se prevencí a poradenstvím pro děti, 
mládež  a rodiny v oblasti drogových závislostí a jiných sociálně patologických jevů. V roce 2001  
občanské sdružení  pracovalo na upevnění, zachování a rozvoji poskytovaných služeb. 

Významným úkolem se stalo vymezení a budování samostatných programů občanského 
sdružení včetně pracovních týmů. Oddělení programů primární prevence od poradenských služeb se 
ukazuje jako potřebný krok v rozvoji celého sdružení a systému poskytovaných služeb. V březnu 
roku 2001 tak došlo k deklarování samostatného programu tzn. Centrum primární prevence a 
Centrum poradenství pro mládež a rodiny. Tento krok respektoval realitu, především výtěžnost 
obou programů a zároveň náročnost personálního a odborného zajištění a v neposlední řadě mnohá 
doporučení odborné veřejnosti. 

 
Správní rada sdružení si jako další důležitý krok vytyčila úkol v souvislosti 

s přestěhováním sdružení do nových prostor v městské části Praha 6 tzn. zpracovat a nastartovat 
realizaci komunitního projektu  Centrum komunitních aktivit zaměřeného na komunitní práci. 

Výsledkem více než roční práce všech zainteresovaných pracovníků sdružení, externích 
spolupracovníků, a také díky postojům otevřených a pragmatických úředníků či politiků místní 
správy i lidí, kteří nám drželi palce, bylo slavnostní zahájení provozu všech tří programů 
občanského sdružení Prev-Centrum v  prostorách v Meziškolské ulici v Praze 6 v prosinci 2001. 

Veškeré zázemí sdružení a jednotlivých programů se tak přesunulo do nového, možná ještě 
ne úplně známého teritoria, vzbuzujícího v mnoha z nás mnohá očekávání.  
V kontextu s novými prostory sdružení, s novým místem, dochází jistě k celé řadě procesů, 
očekávání a nároků, které si klademe sami na sebe, které jsou kladeny na nás veřejností, které jsou 
kladeny na zástupce samosprávy.  
 

Na tomto místě chceme velmi poděkovat všem pracovníkům sdružení a externím 
spolupracovníkům za obrovský kus práce, nasazení a zájmu podporovat a rozvíjet sdružení a 
poskytované služby, stejně tak  úředníkům, kolegům a lidem, kteří nám přáli a sdíleli s námi dění 
v roce 2001.   
 

Nyní je nutné potvrdit, že směr a cíle, které jsme si redefinovali v rámci sdružení 
v průběhu roku 2001, můžeme i nadále profesionální prací průběžně naplňovat. K tomu je 
samozřejmě nezbytná podpora také Vás kolegů, veřejnosti a zároveň i vyvážený a moudrý postoj 
zástupců státní správy a samosprávy. 

Aby se nám práce dařila, je nutné dobudovat funkční  strukturu a mechanismy pro další 
růst organizace. K postupnému naplnění myšlenek a nových projektů je nutné pracovat a 
spolupracovat tak, aby výsledek implikoval především kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost 
veřejnosti. Budeme k tomu potřebovat především zdraví, trpělivost a nadhled.   
 
 
          za management sdružení 

       Ondřej Počarovský 
 
 
 
 
 
 



 
Historie sdružení      

Občanské sdružení Prev-Centrum vzniklo v roce 1997 při Krajské hygienické stanici 
Středočeského kraje. Jedním z prvních cílů sdružení byla realizace dlouhodobého programu 
specifické primární prevence drogových závislostí a jiných sociálně patologických jevů na 
základních školách. Koncem roku 1997 jsme spolupracovali v rámci programu primární prevence s  
18-ti  školami především na území městské části Praha 2. 

 V roce 1999 začalo sdružení na základě poptávky veřejnosti a škol poskytovat ambulantní 
poradenské služby v rámci informačního a poradenského servisu v návaznosti na programy 
primární prevence. Na konci roku 1999 ukončilo o.s. Prev-Centrum spolupráci s Krajskou 
hygienickou stanicí Středočeského kraje. Důraz na kvalitu a rozvoj služeb o.s. Prev-Centrum v 
průběhu roku 2000 vedl k změnám ve vnitřní struktuře sdružení, a to především v kontextu s dalším 
směřováním organizace a její budoucností.  

V průběhu roku 2000 o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Fokusem Praha vypracovalo projekt 
komunitního centra Břevnov s cílem předložit záměr výběrové komisi Úřadu městské části Praha 6 
a pokusit se získat  pronájem vhodných prostor pro stávající programy obou subjektů a rozvoj 
nového projektu zaměřeného na komunitní práci a prevenci v komunitě. Ve výběrovém řízení na 
pronájem prostor v Meziškolské ulici v Praze 6 byl vybrán projekt o.s. Prev-Centrum a Fokusu 
Praha se zaměřením na prevenci v komunitě, komunitní práci a nabídku stávajících služeb 
zmíněných organizací.  Rok 2001 probíhal ve znamení příprav objektu, nájemní smlouvy a v jeho 
závěru stěhování programů a provozu sdružení z Folimanky na Břevnov.   

Oficiální zahájení provozu programů o.s. Prev-Centrum v nových prostorech se datuje 
k 13.12. 2001. Tím se v historii sdružení uzavírá důležitá vývojová fáze v oblasti poskytování a 
rozvoje služeb v rámci primární a sekundární prevence drogových závislostí. Zároveň se před námi 
objevuje  řada nových možností a cílů v souvislosti s rozvojem realizovaných programů.  

 
       za správní radu sdružení 

Petr Flaks 
 
Cíle sdružení v roce 2001 

• zkvalitnit a rozvíjet poskytované služby v oblasti primární a sekundární prevence 
drogových závislostí  a sociálně patologických jevů 

• budovat v rámci občanského sdružení své vlastní realizační a pracovní týmy s jasným 
zaměřením na primární prevenci /Centrum primární prevence/, sekundární prevenci 
/Centrum poradenství pro mládež a rodiny/ a komunitní práci /Centrum komunitních 
aktivit/ 

• zvolit odbornou radu složenou z nezávislých odborníků 
• zachovat působnost programů o.s. Prev-Centrum na území městské části Praha 2 a také 

v dalších městských částech Prahy (Praha 1, 6, 7) a mimopražských regionech (Kolín, 
Mníšek pod Brdy)  

• setrvat u dosavadní nabídky služeb a dále se výrazněji orientovat  na komunitní úroveň 
v konkrétní podobě jako jsou semináře pro zastupitele a radní městských částí, rodičovská 
veřejnost, odborná veřejnost a spolupráce v rámci síťování organizací a zařízení etc.  

• zahájit provoz o.s. Prev-Centrum v nových prostorách v Praze 6 s akcentem na zachování a 
rozvoj jednotlivých programů o.s. Prev-Centrum 

• získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence drogových závislostí a sociálně 
patologických jevů 

• prohloubit spolupráci se zařízeními v rámci městské části Praha 6 
• změnit logo i podtitul názvu občanského sdružení (Centrum prevence a poradenství pro 

děti, mládež a rodiny)  
 



Priority a specifické cíle pro rok 2002 
 
Provoz programů a nabídka služeb 

• stabilizovat a dále rozvíjet tyto tři základní programy o.s. Prev-Centrum tzn. Centrum 
primární prevence, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum komunitních aktivit  

• dobudovat strukturu a systém poskytovaných služeb v rámci sdružení a organizace 
• revidovat koncepce jednotlivých programů tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu a zaměření 

sdružení i jednotlivých programů 
• zpracovat operační manuál Centra primární prevence 
• revidovat způsoby sběru dat  
• rozvíjet spolupráci s organizacemi a zařízeními v rámci městské části Praha 6 s důrazem na 

komunitu 
• aktivovat webové stránky www.kmen.info včetně databáze volnočasových aktivit a 

organizací psychosociální sítě v rámci projektu Centrum komunitních aktivit 
• ukončit a vyhodnotit dlouhodobý vzdělávací program pro metodiky primární prevence 

Prahy 6 
• umožnit a podporovat odborný růst pracovních týmů a jednotlivců 
• realizovat vzdělávací semináře pro laickou i odbornou veřejnost viz Otevřený mezioborový 

seminář 
 
Prezentace sdružení, spolupráce a výzkum 

• revidovat možnosti a způsoby prezentace aktivit jednotlivých programů o.s. Prev-Centrum 
• v rámci programů Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny 

spolupracovat s Asociací nestátních organizací resp. Sekcí primární prevence a Sekcí 
Intenzívní ambulantní a následné péče 

• v rámci činnosti Centra primární prevence spolupracovat s programem Phare Twinnig 
project C 3 

• připravit a zahájit realizaci výzkumného projektu Evaluace primárně – preventivního 
komunitního programu realizovaného o.s. Prev-Centrum na území městské části Praha 6 

 
Technické, organizační a ekonomické zabezpečení 

• získávat další finanční prostředky na potřebné opravy objektu v Meziškolské ulici v Praze 6 
a minimalizovat tak případné havarijní stavy a tím předcházet vyšší ekonomické náročnosti  

• zajistit technické dovybavení jednotlivých programů  
• zadat zpracování auditu hospodaření sdružení za rok 2001 

 
Současná situace 

Občanské sdružení Prev-Centrum je organizace poskytující služby v oblasti specifické 
primární prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů, služby poradenské v oblasti 
zneužívání návykových látek v rámci ambulantního programu. Pracovníci sdružení rozvíjí další 
služby orientované na komunitní práci v lokalitě městské části Praha 6. Programy občanského 
sdružení tak vytvářejí systém služeb orientovaných na prevenci v komunitě včetně zajištění 
návazných poradenských služeb ambulantního charakteru a zprostředkování dalších návazných 
odborných služeb poskytovaných organizacemi psychosociální sítě. 

Jednotlivé projekty sdružení v současné době zabezpečuje 10 kmenových pracovníků a 75 
externích spolupracovníků, především v rámci programů primární prevence, supervize etc. 
 
 
 
 
 

http://www.kmen.info/


Rok 2001 byl pro o.s. Prev-Centrum velmi úspěšný a to nejen z hlediska dostatečného 
zabezpečení finančními prostředky na provoz programů, ale podařilo se také získat prostředky a 
podporu v rámci materiálně technického  zabezpečení, vzdělávání a stáž v zahraničí. Z odborného 
hlediska můžeme konstatovat, že se podařilo udržet kvalitu poskytovaných služeb v oblasti 
dlouhodobé primární prevence a vybudovat administrativně servisní zázemí těchto programů. Na 
úrovni ambulantních služeb došlo i přes nedostatečné personální zajištění v počátku roku 2001 a 
krátkou provozní prodlevu v souvislosti s přestěhováním do nových prostor na konci roku 2001, 
k udržení a postupnému rozvoji těchto služeb, především v kontextu rodinného poradenství. 

  
Materiálně technické zabezpečení 

Nejvýznamnějším momentem bylo zahájení provozu programů o.s. Prev-Centrum v částečně 
renovovaných prostorech v Praze 6 v prosinci 2001 včetně kolaudace 1. a 2. nadzemního podlaží. 
O.s. Prev-Centrum se na renovaci prostor podílelo zajištěním architektonické studie dispozic 
interiérů a opravou střechy části objektu. 

V průběhu roku 2001 zajistilo sdružení základní vybavení jednotlivých programů 
počítačovou technikou včetně počítačové sítě. 

V polovině roku došlo k rekonstrukci webových stránek sdružení v souladu se změnami, 
které se ve sdružení odehrály, tzn. deklarování samostatných programů viz Centrum primární 
prevence a Centrum poradenství pro mládež a rodiny na webu.  

Na konci roku 2001 v rámci projektu Centrum komunitních aktivit jsme realizovali základní 
mapování a přípravu databáze a webových stránek orientovaných na komunitní práci v Praze 6. 
 
Odborné zabezpečení a provoz systému 

Byly upravovány a revidovány koncepce postupně se vymezujících programů o.s. Prev-
Centrum na počátku roku 2001. Za podpory supervize programů byly přehodnoceny a vymezeny 
programy primární prevence a ambulantní poradenské služby. Došlo k transparentnímu 
pojmenování struktur sdružení, jednotlivých rolí pracovníků, řídících pracovníků a vedení sdružení 
včetně pracovních náplní, práv a povinností a dalších vnitřních předpisů. 

Jednalo se o následující aktivity: Jmenování vedoucích pracovníků jednotlivých programů, 
změny pracovních náplní vedoucích pracovníků, spolupráce zkušených pracovníků na plánování i 
realizaci protidrogové politiky na místní úrovni, spolupráce zkušených pracovníků v rámci 
odborných sekcí A.N.O. a spolupráce se státní správou v rámci MPK a programu Phare Twinning 
Project, , v rámci ambulantních programů Centra poradenství pro mládež a rodiny spolupracoval 
tým s dalšími organizacemi na odborných seminářích /včetně přípravy a vedení/ „O rodinné 
terapii“, došlo k vybudování administrativně servisního zázemí v Centru primární prevence, 
pracovníci Centra primární prevence přepracovali systém vzdělávání lektorů primární prevence a 
koncepci samotných programů primární prevence na základních školách,  pracovníci speciálně 
jmenovaní zajišťovali chod a aktualizaci webových stránek a webové poradny, jednotlivé týmy 
pracovaly pod odbornou supervizí externí a interní, konkrétně probíhaly supervize týmu, supervize 
práce s rodinami, supervize v rámci programů primární prevence a supervize programů 
realizovaných sdružením. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Spolupráce se státním a nestátním sektorem 
Spolupráce se státním sektorem na místní, regionální a národní úrovni je pro sdružení cenná.   

Především se jedná o formy spolupráce s protidrogovými koordinátory v lokalitách, kde realizujeme  
programy primární prevence. Spolupráce je zaměřena na přípravu vhodných strategií protidrogové 
politiky na místní úrovni, vzdělávání pedagogických pracovníků a rodičovské veřejnosti etc. 
Neméně důležitá je spolupráce s Mezirezortní protidrogovou komisí Úřadu vlády ČR především 
v oblasti primární prevence a včasné intervence, Ministerstvem školství, Hygienickou službou, 
Magistrátem hl. města Prahy .  

Bezpochyby spolupráce s nestátní sférou resp. organizacemi hraje klíčovou roli v práci 
sdružení a jeho růstu. Bez dobré kooperace, spolupráce, předávání zkušeností nemůže nestátní 
organizace efektivně zajišťovat nabízené služby. Významně jsme v loňském roce spolupracovali 
s A.N.O. – Asociací nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí 
v rámci Sekce harm reduction, Sekce primární prevence a Sekce IANP.  Velmi důležitá je také 
spolupráce s nestátními organizacemi v rámci dílčích projektů, seminářů a vzdělávání. Samozřejmá 
je spolupráce na odborné úrovni v kontextu práce s klienty. 

Provoz jednotlivých programů občanského sdružení je financován ze 70 % prostřednictvím 
státních dotací. Ostatní finanční prostředky získává sdružení od orgánů místní samosprávy a vlastní 
činností. Získávání finančních prostředků ze ziskového sektoru je v současné době pro naše 
sdružení výzvou k další práci v oblasti managementu sdružení. Zatím se totiž daří získávat spíše  
dary formou vybavení, například computery firma Dell a Mafra nebo drobné finanční dary, Café 
Kaštan. Na tomto místě chceme poděkovat za tuto materiální i finanční podporu zmíněným 
společnostem.  

Transparentní spravování státních dotací a efektivní nakládání s nimi je pro naše sdružení 
samozřejmost. Stejně tak poskytování  služeb pod dohledem odborné supervize a jejich průběžné 
zkvalitňování.  
 
Členství v organizacích 

O.s. Prev-Centrum je členem A.N.O.  Centrum primární prevence je zakládajícím členem 
Sekce primární prevence A.N.O.. Centrum poradenství pro mládež a rodiny je členem Sekce 
intenzívní ambulantní a následné péče A.N.O. Jednotliví pracovníci sdružení jsou členy dalších 
odborných společností /Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Sekce harm reduction A.N.O., 
SOFT/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednotlivé programy a činnost v roce 2001 
 
V roce 2001 provozovalo o.s. Prev-Centrum následující hlavní programy: 

Centrum primární prevence, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum 
komunitních aktivit /od října 2001/ 
 

Pracovníci sdružení se také podílejí na dalších aktivitách, projektech a službách. Mezi 
významné aktivity řadíme spolupráci na seminářích O rodinné terapii,  provoz webové poradny a 
stránek www.prevcentrum.cz, spolupráci se Sekcí Harm Reduction A.N.O., spolupráci s projektem 
městské části Praha 6 „Zdravá šestka“, spolupráci s Mezirezortní protidrogovou komisí a na dalších 
dílčích projektech a aktivitách. 
 
V roce 2001 naše služby pomáhali zajišťovat a spolupodíleli se na činnosti: 
Barvíková Jana, Černý Milan, Čtrnáctá Štěpánka, Dolanská Pavla, Elis Petr, Flaks Petr, Fuchsová 
Magdalena, Gilanyi Lukáš, Hartmann Ivan, Himmelsbergerová Olga, Chytrý Michal, Kokrda Jiří, 
Lukáš Jan, Masáková Václava, Odvárková Pavlína, Perglerová Klára, Petrtýlová Milena, 
Počarovský Ondřej, Rozehnal Vít, Trapková Barbora, Vanclová Blanka, Vinklerová Vendula, 
Vyhnálková Hana, Zákora Cyril; 
 
 
Lektoři zajišťující programy primární prevence: 
Petra Altmannová, Tomáš Bárta, Ivana Bártová, Lucie Blažková, Ludmila Borovská, Jana 
Davidová, Jana Dohnalová, Petra Fránková, Dana Heinová, Eva Hejcmanová, Ivana Hladká, Sylvie 
Holáňová, Martin Holeček, Blanka Hrudková, Lucie Chládková, Markéta Jakubcová, Lucie Jirková, 
Drahomíra Karlová, Martin Klajn, Alena Klimtová,Marcela Klykorková, Kateřina Kolumpeková, 
Lenka Kotěšovská, Gabriela Kremlová, Kateřina Krůtová, Jan Kvasnička, Drahuše Laštovková, 
David Lein, Gabriela Majerová, Vladimíra Malátová, Michaela Malíková, Gabriela Málková, Irena 
Matoušková, Martina Němcová, Ludmila Nosková, Soňa Nováková, Blanka Pletichová, Lucie 
Prokopová, Lukáš Průcha, Eva Pressburgerová, Eva Samcová, Renata Sládečková, Kateřina 
Sládková, Jana Slámová, Daniela Smutná, Petra Sobotková, Hana Sotáková, Marcela Soukupová, 
Zdena Stará, Lucie Strolená, Lucie Sušická, Silvie Šilhanová, Barbora Tomíčková, Kristina 
Toncarová, Milena Učíková, Zuzana Urbanová, Ilona Váchová, Olga Vejlupková, Klára Viktorová, 
Helena Vlčková, Tereza Vránová, Olga Vyskočilová, Jana Zatřepálková, Gabriela Zezulová; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekonomika a administrativa, personální zabezpečení, public relations, zahraniční spolupráce, 
vzdělávání 
 
Ekonomika a administrativa 

Na rovině ekonomického servisu sdružení jsme doznali potřebných změn směrem ke 
standardizaci ekonomických mechanismů nestátní organizace. Ve druhém čtvrtletí roku 2001 jsme 
uzavřeli novou mandátní smlouvu s ekonomkou. Proběhla vnitřní kontrola a předání účetnictví a 
veškeré ekonomiky za rok 2000 a první pololetí 2001. Ekonomická data podléhají průběžné 
kontrole a účetní doklady jsou po měsíčním zúčtování podkladem pro finanční řízení a kontrolu. 
Data jsou předkládána průběžně ke zpracování ekonomce výkonným ředitelem. Kontrola Pražské 
správy sociálního zabezpečení za rok 2000 a 2001 neshledala žádné nedostatky. Administrativu 
sdružení zpracovává výkonný ředitel ve spolupráci s ekonomkou. Účetnictví a ekonomika se řídí 
standardními mechanismy, tzn. zákonem o účetnictví a smlouvami s poskytovateli finančních dotací 
a dalšími vnitřními předpisy organizace. 
 
Valná hromada a správní rada 

V lednu 2001 proběhla valná hromada občanského sdružení. V tomto roce zasedala správní 
rada čtyřikrát. Klíčová témata jednání správní rady se týkala vymezení jednotlivých programů a 
pracovních týmů o.s. Prev-Centrum, přestěhování sdružení do nových prostor v Praze 6, nájemní 
smlouvy na nově otevírané prostory, smlouvy o součinnosti s o.s. Fokus Praha, rozpočtových a 
finančních otázek roku 2001, dalšího rozvoje sdružení, koncepcí jednotlivých programů, prezentací 
činnosti sdružení a v neposlední řadě zvolení odborné rady sdružení. Byl  připraven návrh termínu  
valné hromady v roce 2002, která má za úkol volit členy sdružení do správní rady. V roce 2001 
projevilo zájem o členství ve sdružení dalších 6 pracovníků a kolegů. Kontrolní komise pracovala 
ve složení Cyril Zákora, Klára Perglerová, Pavla Dolanská. 
 
Personální zabezpečení 

Jak bylo již uvedeno, jednotlivé programy o.s. Prev-Centrum a jejich provoz je zabezpečen 
samostatnými pracovními týmy. Zároveň se na provozu či supervizi podílí celá řada externích 
spolupracovníků a odborníků. 
 
Centrum primární prevence 
Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavlína Odvárková, Cyril Zákora, 
Jedná se o kmenový tým programu, který  koordinuje a organizuje dlouhodobou primární prevenci 
drogových závislostí v 51 základní škole. Tým zajišťuje veškerý administrativní a odborný servis 
pro lektory primární prevence působící na základních školách v rámci programů primární prevence. 
Lektoři primární prevence jsou vedeni jako externí spolupracovníci a v současné době spolupracuje 
s Centrem primární prevence 63 osob. 
Supervize: PhDr. Václava Masáková, Mgr. Milan Černý 
 
Centrum poradenství pro mládež a rodiny 
Mgr. Barbora Trapková, Petr Flaks, Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Klára Perglerová, Mgr. Pavla 
Dolanská,  
Jedná se o kmenový tým a externí spolupracovnici zajišťující ambulantní poradenské služby pro 
klienty, rodiny, rodiče etc. 
Supervize: PhDr. Hana Vyhnálková, 
 
Centrum komunitních aktivit 
Mgr. Jana Barvíková, Jedná se o pracovnici, která se podílela na zahájení projektu Centra 
komunitních aktivit. Od března 2002 přijmeme dvě pracovnice na 1,0 úvazku. 
 



Supervize 
Supervize týmů pracovníků všech tří programů: PhDr. Hana Vyhnálková 
Supervize programů a metodické vedení: PaedDr. Michael Chytrý 
 
Ekonomický servis a administrativa sdružení 
Blanka Vanclová /do 31.5. 2001/, Milena Petrtýlová, Ondřej Počarovský 
 
Public relations 

Prezentace aktivit, projektů a poskytovaných služeb programů o.s. Prev-Centrum je  
v současné  době rozdělena na několik úrovní a forem. Vedoucí pracovníci jednotlivých programů 
realizují prezentaci svých programů v souladu s pokyny správní rady a předsedy sdružení. 

V rámci Centra poradenství pro mládež a rodiny se jedná o distribuci informačních letáků 
zaměřených na poskytování poradenských služeb tímto programem. Letáky jsou distribuovány 
organizacím psychosociální sítě ve státním i nestátním sektoru, institucím státní a místní 
samosprávy. 

Centrum primární prevence poskytuje kontaktní letáky v rámci programů primární prevence 
přímo dětem a studentům a zároveň metodikům primární prevence, výchovným poradcům a 
ředitelům škol.  

Centrum komunitních aktivit vydává a cíleně distribuuje letáky pomáhajícím institucím, 
volnočasovým programům a dalším partnerským organizacím pracujícím v lokalitě městské části 
Praha  6.  

Občanské sdružení Prev-Centrum se prezentuje kontaktními letáky s přehledem o 
poskytovaných službách jednotlivých programů a kontaktů. 

Další formou prezentace je účast jednotlivých pracovníků na odborných fórech, zastoupení 
v odborných komisích, sekcích a společnostech. Nedílnou součástí aktivit public relations 
občanského sdružení jsou průběžné a závěrečné zprávy a zprávy výroční, které jsou dostupné na 
webových stránkách sdružení a v tištěné podobě. V roce 2001 se sdružení podařilo prezentovat i 
v médiích v rámci pořadů pro děti a mládež České televize „Letadlo“ a „Pomáhejme si“. Na místní 
úrovni  pravidelně informujeme o našich aktivitách v novinách Prahy 6 „Šestka“. V rámci 
specifických aktivit Centra komunitní práce poskytujeme informace ČTK. 
          
Zahraniční spolupráce 

O.s. Prev-Centrum navázalo spolupráci s kolegy z Dánska, kteří naše pracoviště navštívili. 
Spolupráce s dánskými kolegy vyústila v týdenní stáž dvou pracovníků v oblasti Kodaně 
v listopadu 2001, kde měli možnost seznámit se se systémem prevence a léčby v podmínkách 
Evropské unie. Pracovníci také navštívili ústředí Městské Policie Kodaň, kde se seznámili s jejich 
činností v oblasti prevence a represe.  
V rámci projektu Phare „Drug Policy Twinning Project“, na kterém se naše organizace  podílí, se 
uskutečnila návštěva zahraničního experta v oblasti primární prevence z Belgie. Pan Peer van der 
Kreeft se seznámil s našimi programy v oblasti primární prevence. Mimo jiné se osobně zúčastnil 
bloku primární prevence na základní škole Emy Destinové.  
 
Vzdělávání 
Spolupráce se školami 

Součástí služeb občanského sdružení jsou vzdělávací programy a aktivity pro pedagogy 
všech základních a středních škol, které jsou zapojeny do dlouhodobého programu primární 
prevence. V roce 2001 jsme ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 6 a projektem „Zdravá 
Šestka“ zahájili dlouhodobý vzdělávací kurz primární prevence drogových závislostí pro školní 
metodiky primární prevence. 

 
 
 



 Kurz je dotován 80 hodinami /teorie, zážitkové aktivity/ a bude ukončen v polovině roku 
2002. Pokračování kurzu bude probíhat formou supervizních seminářů a konzultačních hodin pro 
školní metodiky. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Dalším vzdělávacím programem je výcvikový seminář pro pedagogy bez zkušeností 
v oblasti primární prevence a léčby drogových závislostí. Tento výcvikový seminář byl zahájen 
v roce 2001, je dotován 38 hodinami rozloženými do čtyř dnů.  

V souvislosti s aktivitami Centra primární prevence a dlouhodobými programy primární 
prevence na základních školách probíhají pravidelná pracovní setkání školních metodiků 
v prostorách o.s. Prev-Centrum. V případě městské části Praha 6 se jedná o čtyři pracovní setkání 
v roce, v případě Prahy 2 a Prahy 7 se jedná o dvě setkání v roce. Témata těchto pracovních setkání 
se týkají spolupráce a komunikace lektorů primární prevence se školou a školním metodikem, 
řešení situací, reflexe spolupráce etc. 

Průběžně probíhají na základních i středních školách jednorázové vzdělávací semináře 
orientované na rizika vzniku a rozvoje závislosti, základní informace o drogové problematice etc. 
Pedagogové  zároveň konzultují případné rizikové situace na školách přímo s pracovníky sdružení 
v rámci provozu Centra poradenství pro mládež a rodiny. 
Vzdělávání odborné veřejnosti  

Delegovaní pracovníci sdružení byli využíváni jako odborní lektoři v rámci třísemestrového 
mezioborového kurzu „Drogové závislosti“ v IPVZ. Pracovníci přednášeli témata a realizovali 
workshopy zaměřené na specifickou primární prevenci drogových závislostí, prevenci v komunitě, 
včasnou intervenci. 
Vzdělávání lektorů primární prevence 

V roce 2001 jsme realizovali další výcvikový seminář pro novou skupinu lektorů primární 
prevence. Jedná se o seminář dotovaný 100 hodinami teoretické přípravy a zkušenosti včetně 
zážitkových aktivit. Seminář absolvovalo 22 studentů humanitních oborů vysokých škol a vyšších 
odborných škol. Průběžně jsou lektoři vzděláváni i po ukončení výcvikového kurzu formou 
odborných seminářů zaměřených na témata šikany, týrání a zneužívání dětí, drogovou problematiku 
etc. Pravidelně probíhá supervize práce lektorů s dětmi. 
Vzdělávání kmenových pracovníků sdružení 
Vzdělávání kmenových pracovníků je jedním z důležitých faktorů rozvoje kvality poskytovaných 
služeb všech programů občanského sdružení. K tomu je nutné, aby management a správní rada 
sdružení vytvářela podmínky a prostor a podporovala další vzdělávání svých pracovníků. V roce 
2001 se účastnili 4 pracovníci workshopu Sochání rodinných systémů dle Virginie Satirové, 2 
pracovníci jsou frekventanty sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR, 4 pracovníci 
jsou frekventanty jednoletého kurzu neverbálních technik a 4 pracovníci se účastní ročního kurzu 
krizové intervence. Jedna pracovnice se účastní výcviku v rodinné terapii. 

Součástí vzdělávání pracovníků je účast na seminářích Pražské psychoterapeutické fakulty a 
dalších teoretických seminářů viz Ostrov rodiny. Pracovníci mají vypracované individuální 
vzdělávací plány, konzultované s vedoucími pracovníky. Součástí vzdělávání jsou stáže pracovníků 
v zařízeních psychosociální sítě. Každý pracovník má opět vypracovaný roční harmonogram stáží. 
Pracovní týmy jsou pravidelně supervidovány odbornou supervizí externí a mimo to probíhá 
pravidelná supervize interní. Do systému vzdělávání pracovníků sdružení zahrnujeme také pracovní 
víkendy orientované na týmovou práci, koncepční činnost, reflexi poskytovaných služeb etc. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Centrum primární prevence 

Centrum primární prevence je jedním ze tří programů o.s. Prev-Centrum. Zajišťuje 
komplexní program primární prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů.  
 
Popis programu 

Program primární prevence je postaven na systému aktivit, které se vzájemně doplňují. 
Zaměřuje se především na dlouhodobou a interaktivní práci s dětmi.  Součástí programu jsou 
vzdělávací aktivity pro lektory primární prevence pracující s dětmi v rámci programu primární 
prevence na základních školách, vzdělávací kurzy pro pedagogy a vzdělávací semináře rodičovskou 
veřejnost v oblasti problematiky drogových závislostí. 
 
Cíle programu 

Hlavním cílem programu primární prevence drogových závislostí a sociálně patologických 
jevů je podpora zdravého životního stylu, podpora osobnostního rozvoje dětí a mládeže a integrace 
programu do běžného života ve spolupráci s pedagogy a rodiči v rámci prevence a informovanosti 
veřejnosti. 
 
Cílová skupina 

Základními cílovými skupinami jsou žáci 6.-9. tříd ZŠ, studenti SŠ, pedagogové a 
rodičovská i odborná veřejnost. 
 
Popis aktivit programu 
Dlouhodobý program primární prevence pro žáky 6.-9. tříd ZŠ 

Program primární prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů je realizován 
od roku 1995 a řídí se základními kritérii efektivní primární prevence:  
Dlouhodobost - s dětmi pracuje dvojice lektorů po dobu 4 let, od 6. do 9. třídy. 
Komplexnost - program se zaměřuje nejen na problematiku drogových závislostí a sociálně 
patologických jevů, ale  i na rozvíjení komunikativních dovedností, posilování sebevědomí, 
možnosti efektivního řešení problémů, zdraví a životní styl. 
Kontinuita - jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 
Práce s malou skupinou - dvojice lektorů pracuje vždy maximálně s jednou třídou, cca 25 dětí. 
Interaktivita - důraz je kladen na aktivní zapojení cílové skupiny. 
Teoretická a praktická připravenost realizačního týmu - bloky primární prevence vedou 
vyškolení lektoři, kteří se pravidelně účastní supervizí a průběžně se vzdělávají. 
 
Vzdělávání lektorů primární prevence obsahuje základní vzdělávací kurz (100 hodin), 
navazující průběžné vzdělávání, supervize (1x měsíčně 2 hodiny), odborné semináře. 
 
Vzdělávání pedagogů 
Dlouhodobý vzdělávací kurz pro školní metodiky primární prevence (80 hodin), vzdělávací kurz 
pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti primární prevence (40 hodin), jednorázové vzdělávací semináře pro 
pedagogy ZŠ a SŠ (90 minut). 
 
Další aktivity 
Vzdělávací semináře pro rodičovskou veřejnost, interaktivní semináře pro studenty SŠ, informační 
servis na www.prevcentrum.cz. 
 
 



 
Vývoj programu v roce 2001 

V roce 2001 proběhly v programu primární prevence zásadní personální a koncepční změny: 
A/ Rozšíření kmenového týmu Centra primární prevence o pracovníky s potřebnou kvalifikací  (VŠ 
speciální pedagogika-psychologie), který koordinuje program primární prevence včetně zajištění 
průběžného vzdělávání a informačního servisu pro lektory primární prevence.  
B/ Zdvojnásobení počtu bloků primární prevence ve školách v Praze 6 (tzn. rozšíření z 6 na 12 
vyučovacích hodin primární prevence v jednom školním roce pro jednu třídu), dobudování systému 
vzdělávání lektorů primární prevence a rozvoj vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence. 
 
Centrum primární prevence o.s. Prev-Centrum je zakládajícím členem Sekce primární prevence 
A.N.O.  
 
Personální zabezpečení 
Kmenový tým Centra primární prevence: Mgr.Vendula Vinklerová, Mgr. Pavlína Odvárková, Cyril 
Zákora, Lukáš Gilányi 
Tým lektorů primární prevence  
Supervizor: PhDr. Václava Masáková,  Mgr. Milan Černý 
 
Vzdělávání pracovníků a supervize 

Členové týmu Centra primární prevence se průběžně vzdělávají v oblastech  souvisejících 
s primární prevencí a včasnou intervencí: Kurz neverbálních technik (Dr. Vodňanská), Kurz krizové 
telefonické intervence (Remedium), Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR (VIAP), Výcvik 
v rodinné psychoterapii (Institut systemické a rodinné terapie) 
 
Supervize týmu: 1x za 3 měsíce, PhDr. Hana Vyhnálková 
Případová supervize: 1x za měsíc, PhDr. Václava Masáková, Mgr. Milan Černý 
 
Závěry a výhledy do roku 2002 

V souvislosti s přestěhováním o.s. Prev-Centrum včetně Centra primární prevence do 
Meziškolské ul. v Praze 6 se otevírají nové možnosti pro realizaci dalších aktivit podporujících 
rozvoj projektu „Prevence v komunitě“. 
V roce 2002 se chceme zaměřit především na rozvoj projektu "Prevence v komunitě", realizaci 
výzkumného projektu Evaluace primárně preventivního komunitního programu realizovaného na 
území Prahy 6, spolupráci v rámci pracovní skupiny Phare - Drug Policy/Primary prevention,  
spolupráci v rámci Sekce primární prevence A.N.O., především na minimálních standardech 
primární prevence. 
 
Zhodnocení a statistické údaje  

Stabilizace počtu škol zapojených do dlouhodobého programu primární prevence v roce 
2001  umožnila zaměřit se na kvalitu vzdělávacího systému lektorů realizujících primární prevenci.  
Rozvoj spolupráce se školními metodiky primární prevence s důrazem na kontext programu 
primární prevence vedl ke zvýšení efektivity poskytovaných služeb Centra primární prevence.  

Přestože zájem o dlouhodobý program primární prevence stále roste, musíme s ohledem na 
udržení kvality poskytovaných služeb další zájemce odmítat.   
 
 
 
 
 
 



Vývoj programu primární prevence od roku 1998 dle statistických údajů 
 

Počet škol Počet tříd Počet bloků Hodinová dotace Rok 
Praha Mimo- 

pražské 
Celke
m 

Praha Mimo- 
pražské

Celkem Praha Mimo- 
pražské

Celkem Praha Mimo- 
pražské 

Celkem

1998 21 1 22 116 9 125 224 18 242 672 54 726 
1999 27 8 35 162 28 190 324 56 380 972 168 1140 
2000 43 10 53 264 38 302 528 76 604 1584 228 1812 
2001 42 9 51 269 38 307 538 76 614 1614 228 1842 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrum poradenství pro mládež a rodiny 
 
Popis programu 

Centrum poradenství pro mládež a rodiny je ambulantní zařízení poskytující poradenské služby 
pro mladistvé experimentátory, uživatele drog a jejich rodiny či  nejbližší sociální okolí, tj. osobám 
ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog a nacházející se v obtížných situacích. 
Poradenství a terapeutické služby jsou  poskytovány lidem s drogovou zkušeností v rámci následné 
péče.  
 
Cíle a principy programu 

Centrum poradenství pro mládež a rodiny vychází z bio-psycho-sociálního modelu vzniku 
závislosti. Hlavní důraz v poradenské práci s klienty je kladen na dynamický, kognitivně 
behaviorální a systémový přístup. Klient může využít nabídky služeb do určité úrovně anonymně. 
Ambulantní služby jsou poskytovány v souladu se standardy poskytované péče v ambulantních 
zařízeních. Poradci ve svém přístupu využívají všech dostupných postupů, metod a technik 
umožňujících úzdravu klienta a řídí se etickým kodexem dané profese.  
Jedním ze základních cílů  zařízení je umožnit klientovi získat náhled, motivovat a podporovat ho 
ke změně životního stylu a napomoci mu v překonání obtížné životní situace.  
 
Specifické cíle  
  Spolupracovat s celými rodinami dětí a mladistvých experimentujících nebo 
užívajících návykové látky a poskytovat jim rodinné poradenství, motivovat klienta ke změně, která 
umožní jeho abstinenci , zprostředkovávat návaznou péči, v indikovaných případech 
zprostředkovávat detoxikaci a následnou léčbu, spolupracovat se zařízeními návazné péče, 
poskytovat sociální práci a case management, pracovat se sociálním kontextem klienta, pracovat 
s rodinným kontextem klienta nebo s celým rodinným systémem, poskytovat motivační trénink před 
léčbou a motivovat klienta ke změně, v indikovaných případech poskytovat krizovou intervenci. 
 
Cílová skupina 

Cílovou skupinu Centra poradenství pro mládež a rodiny tvoří především mladí lidé 
zneužívající návykové látky. Jedná se o široké spektrum osob experimentujících s drogami nebo 
osob s krátkodobou drogovou kariérou. Klienti přicházejí na základě vlastního rozhodnutí nebo pod 
tlakem rodiny, případně jsou doporučováni jinou odbornou institucí. 
Další významnou cílovou skupinu tvoří celé rodiny, kde dítě experimentuje nebo zneužívá 
návykovou látku případně se nachází  v jiné obtížné životní situaci. Klientem se stává celá rodina, 
která je ochotna společně hledat způsob řešení dané situace v rámci celého rodinného systému.   
 
Popis aktivit programu 
Poradenství pro experimentátory a uživatele drog 
Jedná se o individuální práci s klientem (od 15 let výše) zahrnující služby prvního kontaktu a 
anonymního poradenství, sociální poradenství, poradenství v dlouhodobých kontaktech, motivační 
trénink a prevenci relapsu. 
 
Rodinné poradenství 

Zahrnutí celého rodinného systému do řešení problému s užíváním drog u dítěte je velmi 
efektivní metodou práce zvláště u dětí a mladistvých klientů. Při rodinném poradenství je rodině 
umožněna společná práce na řešení problému.  
 
Poradenství pro osoby přicházející do styku s uživateli drog 

Ve většině případech se jedná o jednorázový a krátkodobý kontakt. Tato forma poradenství  
v sobě zahrnuje převážně prvky podpůrné a edukativní. 
 



Program následné péče 
Služby pro osoby s drogovou zkušeností zahrnující individuální, rodinné a skupinové 

poradenství a prevenci relapsu. 
 
Krizová intervence 

Jedná se o poskytování služeb pro osoby přicházející v akutní krizové situaci. Těmto 
osobám je v indikovaných případech zajištěna návazná péče v krizových centrech. 
 
Telefonické poradenství, Web poradenství 

Zajištění základního poradenského a informačního servisu v souvislosti s drogovou 
problematikou po telefonu a prostřednictvím e-mailu. 
 
Vývoj programu v roce 2001 

Ambulantní služby Centra poradenství pro mládež a rodiny byly poskytovány v plném 
rozsahu dle podaného projektu za rok 2001. Během roku 2001 jsme zaznamenali stabilní počet 
kontaktů a osob, viz statistické údaje.  

Z dosavadní činnosti v roce 2001 Centra poradenství pro mládež a rodiny se ukazuje, že 
téměř polovinu našich klientů tvořily rodiny a rodiče, kde se nachází dítě s drogovým problémem. 
Pokud se jedná o indikovaného klienta, který žije s rodiči, je v mladistvém věku a nachází se na 
hranici závislosti, má smysl pracovat s celou rodinou (rodinným systémem) jako s klientem. Klienti 
docházející na individuální poradenství byli většinou na hranici experimentu a problémového 
užívání. Část klientů vyžadovalo individuální práci na abstinenci a její podpoře. Včasnou intervencí 
v Centru poradenství pro mládež a rodiny bylo možné předejít další destabilizaci či propadu 
v kvalitě klientova života ať už v rámci rodinného systému nebo individuálního přístupu. 
 
V listopadu 2001 se Centrum poradenství pro mládež a rodiny přestěhovalo do nových prostor 
v Meziškolské ul. v Praze 6. 
 
Personální zabezpečení programu 

Provoz Centra poradenství pro mládež a rodiny personálně zajišťoval multidisciplinární 
poradenský  tým, který tvořilo celkem 6 pracovníků  (5,0 úvazku, 1 externí spolupracovník). 
 
Vzdělávání pracovníků a supervize 
 Důraz je kladen na VŠ vzdělání humanitního zaměření, na vzdělání ve skupinové 
psychoterapii výcvikového systému SUR, v rodinné terapii, a na  základní vzdělání v oblasti 
drogových závislostí. 
  Pracovníci Centra poradenství pro mládež a rodiny v roce 2001 absolvovali kurs Metody a 
techniky práce s rodinami I a II (IPIPPAP, 1 člen týmu), sebezkušenostní výcvik S.U.R. (3 členové 
týmu absolvovali výcvik S.U.R. ukončený a akreditovaný pro zdravotnictví a školství), kurs 
Sochání rodinných členů dle přístupu Virginie Satirové (dr.Jitka Vodňanská, 4 členové týmu) a 
vzdělávání v rámci seminářů nebo výcviků v problematice drogových závislostí, rodinné terapii, 
atd. (Den rodinné terapie, AT konference,…). 
 
Supervize: Práce s klienty byla pravidelně supervidována PhDr. Hanou Vyhnálkovou.  
Odborná garance: Služby Centra poradenství pro mládež a rodiny byly garantovány PaedDr. 
Michalem Chytrým. 
 
Závěry a výhledy do roku 2002 

Významným ukazatelem je vznik a etablování samostatného Centra poradenství pro mládež 
a rodiny zaměřeného především na práci s rodinami uživatelů drog či experimentátorů (vč. dalších 
soc. pat. jevů) v síti péče nejen o drogově závislé, ale v širším kontextu psychosociální sítě. 



Ukazuje se, že poskytované služby jsou v případě Centra poradenství pro mládež a rodiny  
dobře dostupné cílové skupině dosud obtížně zachytitelné současnou nabídkou služeb systému péče 
o uživatele drog. Tento koncept  chceme dále rozvíjet a budovat. 

 Vzhledem k přestěhování Centra poradenství pro mládež a rodiny se pro nadcházející rok 
2002 otevírají další možnosti v rozvoji zařízení. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů s drogovou 
zkušeností dochází k rozšíření služeb v rámci následné péče formou otevření skupinového 
programu. Plánujeme otevření dalšího skupinového programu pro mladistvé a dospívající klienty. 

 V rámci systémového přístupu ke klientům chceme pokračovat ve zdokonalení vzájemné 
provázanosti jednotlivých typů služeb. 

 Nadále klademe důraz na zkvalitnění práce v souladu se standardy léčebné péče a její 
personální a odborné zabezpečení, což také souvisí s dalším vzdělávání týmu pracovníků formou 
supervizí, odborných výcviků, stáží v našich či zahraničních zařízení ambulantního typu. Důležitou 
prioritou je pokračovat v rozvoji spolupráce s institucemi místní a státní správy, s odbornými 
zařízeními návazné péče, a zvláště s A.N.O. – Sekce IANP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statistika programu, počty klientů, druhy výkonů, hodiny práce s klienty 
 
Tabulka: Počet a druh uskutečněných výkonů v letech 1998 - 2001 
 
Rok 
 

Individuální 
poradenství 

Rodinné poradenství Poradenství 
pro rodiče 

Informační a 
poradenská linka 

Počet nových 
klientů 

 klientů hodin rodin klientů hodin klientů hodin počet tel. hovorů  
1998 - 36 - - 24 - - 330 20 
1999 - 178 - - 183 - 63 446 140 
2000 64 213 69 209 187 61 80 364 321 
2001 47 222 61 179 151 39 47 322 242 
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Centrum komunitních aktivit 
Centrum komunitních aktivit je nový, startovní projekt občanského sdružení Prev-Centrum, 

jehož záměrem je podpora a rozvoj  sounáležitosti občanů Prahy 6 s prostředím, v němž žijí, studují 
nebo pracují.  

Program vychází z principů občanské společnosti - posilovat schopnosti občanů komunity, 
brát zodpovědnost nejen za sebe, za svůj osud či zdraví, ale i za ty, s nimiž sdílí společný prostor a 
kteří  případně potřebují pomoci. 
 
Popis projektu 

Myšlenka vybudovat Centrum komunitních aktivit vznikla z podnětu o.s. Prev-Centrum. 
Vzhledem k rozsahu programů a značnému množství lidí, s nimiž pracovníci sdružení přicházejí do 
styku, se zrodila myšlenka vytvořit projekt, který by vyplnil mezery v poskytování stávajících 
služeb, zpřístupnil širší veřejnosti problematiku zdravého způsobu života bez drog a dal možnost 
dobrovolníkům zapojit se do veřejného dění.  
 
Cíle projektu 

Cílem projektu je zapojit občany, t.j. rodiče, pedagogy, umělce, politiky, představitele 
volnočasových programů, státní i nestátní organizace, podnikatele, laickou i odbornou veřejnost 
do řešení daného problému a prostřednictvím komunitní práce rozvíjet aktivní seberealizaci 
potenciálně ohrožené mládeže. 
 
Cílová skupina  

Projekt je určen: dětem, mladistvým, kteří se nacházejí v rizikových situacích, ale drogy 
neužívají, rodičům a rodinám dětí a mladistvých, kteří se nacházejí v rizikových situacích, 
představitelům státních a nestátních organizací (pedagogům, sociálním pracovníkům, kurátorům pro 
mládež, protidrogovým metodikům ve školách, pracovníkům zájmových organizací nabízející 
volnočasové aktivity, kurzy a jiné akce), všem ostatním lidem, kterým není lhostejná problematika 
rizikového způsobu života a angažují se při řešení problému, který se jich bezprostředně dotýká. 

 
Popis aktivit projektu  

Činnost projektu je zaměřena na vytváření specifických programů dle aktuálních  
i dlouhodobých potřeb místní komunity, dále pak na podporu těm, kteří chtějí nabídnout svou 
pomoc ostatním obyvatelům Prahy 6. 
 
Konkrétní aktivity projektu 

Mapování stávajících aktivit v místní lokalitě, potřeb a požadavků místních obyvatel, 
vytváření sítě s cílem zapojit všechny složky dané komunity, průběžné vyhodnocování výstupů 
projektu, sestavení strategie vlastní realizace projektu i průběžné vyhledávání lidských, materiálních 
a finančních zdrojů vytvoření struktury internetové databáze,  doplnění a aktualizace databáze 
volnočasových aktivit,  poradenské služby v sociální a zdravotní oblasti, provoz programového 
centra a programů podporujících zdravý životní styl. 
 
Vývoj projektu v roce 2001   

Východiskem pro činnost Centra komunitních aktivit bylo mapování a následné vytváření 
sítě spolupracujících institucí. Na základě získaných informací sestavil realizační tým strategii 
a stanovil základní fáze realizace projektu.  
Vlastní realizace projektu (tzv. přípravná fáze) v roce 2001 zahrnovala: mapování sociálně-
zdravotních služeb a nabídky  volnočasových aktivit, oslovení zástupců místních škol, úřadů 
(zejména Úřadu Městské části Praha 6) a zařízení nabízejících volnočasové aktivity, příprava 
veřejně přístupné databáze volnočasových aktivit, příprava koncepce činnosti Centra komunitních 
aktivit, podání projektů v rámci grantového řízení na MPSV ČR, MZ ČR, OSF a ÚMČ Pha 6. 

 



  
V souvislosti se změnou sídla sdružení a přípravou nabídky služeb na komunitní úrovni začne 
Centrum komunitních aktivit nabízet své služby v prvním čtvrtletí roku 2002.  
 
Personální zabezpečení 
Realizační tým projektu:  komunitní pracovník – vedoucí realizačního týmu  zajišťuje volnočasové 
aktivity, sociální poradenství, je iniciátorem skupiny multidisciplinárního týmu a člen realizačního 
týmu,  
Sociální pracovník(ce) - zajišťuje poradenský a informační servis, mapování, přímou  práci 
s klienty, člen realizačního týmu, 
Dobrovolníci - členové realizačního týmu, 
Supervizor - VŠ sociální-komunitní  práce; externí spolupráce,  
Zástupci komunity-zájemci o problematiku, externí spolupráce, členové multidisciplinárního  týmu 

 
Priority projektu pro rok 2002 

Mapování potřeb a požadavků místních obyvatel, vytváření podmínek pro vlastní aktivitu 
jednotlivců i skupin, systematická aktualizace databáze kontaktů, získávání dalších partnerů 
projektu, pokračování ve vytváření sítě spolupracujících subjektů s cílem zapojit všechny složky 
komunity, zprovoznění webových stránek, jejichž součástí je mimo jiné i databáze volnočasových 
aktivit v Praze 6, otevření sociální poradny („case management“ – případová práce), provoz 
poradenské telefonní linky a webového poradenství, spolupráce s představiteli státních i nestátních 
subjektů v rámci multidisciplinárního týmu, skupinové programy podporující zdravý životní styl, 
pomoc při realizaci vlastních nápadů jednotlivců i skupin, organizování konkrétních jednorázových 
akcí, klubové činnosti, vzdělávacích programů pro veřejnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponzoři, dárci a lidé podporující činnost o.s. Prev-Centrum 
 

V závěru této výroční zprávy chceme poděkovat všem, kteří naší práci v roce 2001 podpořili 
finančně, materiálně nebo po stránce odborné supervizně. Chceme poděkovat také těm lidem, kteří 
nám drželi palce a slyšeli, viděli a sdíleli naše starosti a radosti. 
 
Děkujeme státním donorům a přispěvatelům na místní úrovni za finanční podporu a 
pochopení: 
Mezirezortní protidrogové komisi Úřadu vlády ČR 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvu zdravotnictví 
Magistrátu hlavního města Prahy 
Úřadu městské části Praha 6 
Úřadu městské části Praha 2 
Úřadu městské části Praha 1 
Úřadu městské části Praha 7 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
 
Velmi děkujeme dárcům za materiální podporu: 
MAFRA, DELL, Café Kaštan,  
 
Poděkování za spolupráci patří: 
Nestátní neziskové organizace – Fokus Praha – pan ředitel Pavel Novák, ing. Jindra Karlíková, 
Sananim, A.N.O. – ředitelka Sylva Kolářová, o.s. Cesta,  Centrum následné péče – Evžen Klouček, 
Ostatní organizace – Pedagogicko psychologická poradna Praha 2 a 6,  Triangl – PaedDr. Michael 
Chytrý, Středisko pro mládež Klíčov, oddělení M.O.S.T., 
 
Instituce místní správy - Magistrát hlavního města Prahy, úřady městských částí Praha 2, 6 a 7 
 
Spolupracující odborníci a  kolegové – PhDr. Hana Vyhnálková, PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. 
Václava Masáková, MUDr. Pavel Bém, MUDr. Jakub Minařík, Mgr. Pavla Dolanská, PhDr. Martin 
Hajný, Mgr. Milan Černý, Mgr. Nina Janyšková, Petr Vojna, Jiří Minarčík, Hana Šatalová DiS., 
Mgr. Michal Miovský,  
 
Spolupracující jednotlivci - MgA. Barbora Rossi 
 
Firmy a organizace  –  SNEO – správa nemovitostí Praha 6, Freeself – Jan Vacek, BOMART s r.o. 
– ing. Bořek Votava, RAFO, 
 
Vždy bývá obtížné nezapomenout na někoho ze spolupracujících kolegů či organizací, a proto 
bychom chtěli poděkovat i těm,  na které jsme nedopatřením zapomněli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled dotací, příjmů a výdajů organizace 
 
Příjmy 
Magistrát hl. města Prahy    562 000,0 
Ministerstvo zdravotnictví      90 000,0 
Mezirezortní protidrogová komise   590 000,0 
Mezirezortní protidrogová komise   500 000,0 
Mezirezortní protidrogová komise   100 000,0 
Mezirezortní protidrogová komise   196 000,0 
Ministerstvo školství     400 000,0 
Ministerstvo školství     120 000,0 
Úřad městské části Praha 2    250 000,0 
Úřad městské části Praha 6    440 700,0 
Úřad městské části Praha 7      37 000,0 
Úřad městské části Praha 1      30 000,0 
NROS         70 000,0 
Vlastní zdroje      151 000,0 
 
Příjmy celkem            3 581 700,0  
Výdaje celkem            3 550 700,0 
Zůstatek                 30 900,0   
 
Shrnutí 
 

  
Příjmy celkem   3 581 700,0 
Investice      0,0 
Mzdy a odvody  1 342 000,0 
OON       376 300,0 
Režie    1 832 500,0 
Výdaje celkem  3 550 700,0  
Zůstatek        30 900,0  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orgány občanského sdružení Prev-Centrum 
 
Správní rada 
Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora 
 
Kontrolní komise 
Mgr. Pavlína Odvárková, Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavla Dolanská, 
 
Odborná rada 
PhDr. Dana Dobiášová, PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Martin Hajný, 
 
Výkonný ředitel 
Mgr. Ondřej Počarovský 
 
 



 
 
Kontakty 
 
Název: o.s. Prev-Centrum 
Sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00  Praha 6 
Telefon: 02/333 55 459 
Fax: 02/333 55 459 
e-mail: office@prevcentrum.cz 
www.prevcentrum.cz 
Statutární zástupce: Petr Flaks, předseda správní rady 
Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R 
IČO: 67364012 
Bankovní spojení: ČSOB Olšanská 4, Praha 3 
Číslo účtu: 127202283/0300 
 
 
Centrum primární prevence 
Meziškolská 1120/2 
169 00  Praha 6 
Tel/fax: 02/ 333 55 459 
GSM: 0776/619 505 
e-mail:cpp@prevcentrum.cz 
 
 
Centrum poradenství pro mládež a rodiny 
Meziškolská 1120/2 
169 00  Praha 6 
Tel/fax: 02/ 333 55 459 
e-mail: poradna@prevcentrum.cz 
 
 
Centrum komunitních aktivit 
Meziškolská 1120/2 
169 00  Praha 6 
Tel/fax: 02/ 333 55 459 
e-mail: cka@kmen.info 
www.kmen.info 
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