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Vážení �tená�i,     
dostáváte do rukou výro�ní zprávu ob�anského sdružení Prev-Centrum za rok 2002. Chceme  Vám nabídnout 
pohled na minulý rok tak, jak jsme jej m�li možnost prožít v rámci svých pracovních aktivit. 
Prev-Centrum je ob�anské sdružení zabývající se prevencí a poradenstvím pro d�ti, mládež a rodiny v oblasti 
drogových závislostí a jiných sociáln� patologických jev�. 
Cílem ob�anského sdružení je zajiš�ovat a rozvíjet funk�ní systém poskytovaných služeb zam��ených na 
prevenci v  komunit�, který stojí na t�ech základních pilí�ích, respektive samostatných programech 
realizovaných  o.s. Prev-Centrum, které vytvá�ejí ucelený rámec prevence v komunit�.

Nespecifickou prevenci a komunitní práci realizují pracovníci Centra komunitních aktivit. Specifickou 
primární prevenci drogových závislostí a jiných sociáln� patologických jev� provád�jí na základních školách 
/nejen Prahy 6/ prost�ednictvím dlouhodobých program� pracovníci a lekto�i Centra primární prevence. 
Poradenské ambulantní služby jsou nabízeny v Centru poradenství pro mládež a rodiny.
Smysl  systému služeb poskytovaných jednotlivými programy sdružení vidíme v orientaci  na cílovou 
skupinu d�tí, mladistvých, rodin, pedagog�  a další odborné i laické ve�ejnosti.  

V lo�ském roce bylo pot�ebné  rozvíjet samostatné programy ob�anského sdružení v�etn� budování 
pracovních tým� a udržet kvalitu poskytovaných služeb. V souvislosti s p�est�hováním sdružení v roce 2001 
do nových prostor v  Praze 6  jsme zpracovali a nastartovali realizaci  projektu  Centrum komunitních aktivit 
zam��eného na komunitní práci a nespecifickou prevenci v komunit�.
Dnes m�žeme hodnotit první úsp�chy nového programu sdružení. �innost Centra komunitních aktivit se 
soust�e�uje na podporu aktivit zam��ených na zdravý zp�sob života v Praze 6. Jedná se o mapování a 
sí�ování aktivit a služeb poskytovaných státními i nestátními organizacemi v rámci  m�stské �ásti Praha 6,  
budování nízkoprahového klubu pro neorganizovanou mládež, realizaci jednorázových akcí pro rodiny 
s d�tmi a mladistvé a provoz webových stránek www.kmen.info orientovaných na komunitu Prahy 6. 

V tuto chvíli se pokoušíme o reflexi uplynulého roku. V mnoha ohledech jsme spokojeni s tím, jak se nám 
práce da�ila. Víme také, že se nám mnoho plán� nepoda�ilo uskute�nit  a� už z nedostatku finan�ních zdroj�, 
nedostatku �asu nebo jednoduše proto, že je nutné respektovat  p�irozený vývoj.
Rád bych v úvodu výro�ní zprávy za rok 2002  pod�koval všem pracovník�m sdružení a externím 
spolupracovník�m za obrovský kus práce, nasazení a zájmu podporovat a rozvíjet aktivity sdružení a 
poskytované služby. Stejn� tak d�kujeme  ú�edník�m, koleg�m a lidem, kte�í nám p�áli a sdíleli s námi d�ní 
v roce 2002.  

Historie sdružení     
Ob�anské sdružení Prev-Centrum vzniklo v roce 1997. Jedním z prvních cíl� sdružení byla realizace 
dlouhodobého programu specifické primární prevence drogových závislostí a jiných sociáln� patologických 
jev� na základních školách. Koncem roku 1997 jsme spolupracovali v rámci programu primární prevence s  
18-ti  školami p�edevším na území m�stské �ásti Praha 2.
V roce 1999 za�alo sdružení na základ� poptávky ve�ejnosti a škol poskytovat ambulantní poradenské služby 
v rámci informa�ního a poradenského servisu v návaznosti na programy primární prevence. 

B�hem roku 2000 došlo nár�stu zájmu ze strany škol o dlouhodobé programy primární prevence a zárove� o 
služby v rámci následného informa�ního a poradenského servisu. Proto bylo nutné v rámci o.s. 
Prev-Centrum odd�lit programy a poskytované služby na dv� samostatná centra, Centrum primární prevence 
a Centrum poradenství pro mládež a rodiny.
V pr�b�hu roku 2000 o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Fokusem Praha vypracovalo projekt komunitního 
centra B�evnov s cílem p�edložit zám�r výb�rové komisi Ú�adu m�stské �ásti Praha 6 a pokusit se získat  do 
pronájmu vhodné prostory pro stávající programy obou subjekt�. Ve výb�rovém �ízení na pronájem prostor 
v Meziškolské ulici v Praze 6 byl vybrán projekt o.s. Prev-Centrum a  sdružení Fokus Praha se zam��ením na 
prevenci v komunit�, komunitní práci a nabídku stávajících služeb zmín�ných organizací.  Oficiální zahájení 
provozu program� o.s. Prev-Centrum v nových prostorech se datuje k 13.12. 2001.



Cíle sdružení v roce 2002
• v rámci ob�anského sdružení rozvíjet realiza�ní a pracovní týmy s jasným zam��ením na primární 

prevenci /Centrum primární prevence/, sekundární prevenci /Centrum poradenství pro mládež a 
rodiny/ a komunitní práci /Centrum komunitních aktivit/

• zachovat p�sobnost program� specifické primární prevence o.s. Prev-Centrum na území m�stské 
�ásti Praha 2 a  v dalších m�stských �ástech Prahy (Praha  6, 7) 

• setrvat u dosavadní nabídky služeb a dále se výrazn�ji orientovat  na komunitní úrove� v konkrétní 
podob�

• realizovat pravidelné vzd�lávací seminá�e pro odbornou ve�ejnost – Otev�ený mezioborový seminá�
• v rámci program� Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny spolupracovat 

s Asociací nestátních organizací a jejími odbornými sekcemi
• zahájit realizaci výzkumného projektu Evaluace komunitního programu primární prevence 

realizovaného o.s. Prev-Centrum na území m�stské �ásti Praha 6 

Cíle sdružení pro rok 2003
• rozvíjet a dále profesionalizovat t�i základní programy o.s. Prev-Centrum tzn. Centrum primární 

prevence, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum komunitních aktivit 
• revidovat opera�ní manuál Centra primární prevence
• revidovat opera�ní manuál Centra poradenství pro mládež a rodiny
• rozvíjet spolupráci s organizacemi a za�ízeními v rámci m�stské �ásti Praha 6 s d�razem na 

komunitu
• zajiš�ovat provoz a rozvoj webových stránek Centra komunitních aktivit www.kmen.info
•  realizovat vzd�lávací seminá�e pro laickou i odbornou ve�ejnost viz Otev�ený mezioborový seminá� 
• realizovat klub pro d�ti od 10 – 15 let s obtížným postavením ve t�íd� v rámci služeb Centra primární 

prevence
• pokra�ovat v realizaci nízkoprahového klubu pro mládež v rámci služeb Centra komunitních aktivit
• poskytovat školám služby v oblasti práce s problematickými t�ídami v kontextu sociáln� 

patologických jev�
• dokon�it první fázi výzkumu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného    

o.s. Prev-Centrum na území m�stské �ásti Praha 6

Sou�asnost  
Ob�anské sdružení Prev-Centrum poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence drogových 
závislostí a sociáln� patologických jev�, ambulantní poradenské služby v oblasti zneužívání návykových 
látek a služby spojené s prevencí v komunit� a komunitní prací. Jednotlivé programy sdružení v sou�asné 
dob� zabezpe�uje 10 kmenových pracovník� a 78 externích spolupracovník�, p�edevším v rámci program� 
primární prevence, supervize etc.

Z odborného hlediska m�žeme konstatovat, že se poda�ilo pr�b�žn� zajiš�ovat kvalitu poskytovaných služeb 
v oblasti dlouhodobé primární prevence a vybudovat návazné služby v kontextu s t�mito programy. Na 
úrovni ambulantních služeb došlo postupnému rozvoji, p�edevším v oblasti rodinného poradenství. V rámci 
aktivit prevence v komunit� a komunitní práce se poda�ilo sí�ování a mapování poskytovaných služeb v  
m�stské �ásti Praha 6. Na základ�  probíhající supervize tohoto programu se poda�ilo naplánovat a pr�b�žn� 
zajistit základní služby tzn. provoz nízkoprahového klubu pro mládež, pravidelné jednorázové akce pro d�ti, 
mládež a rodiny, informa�ní servis etc. 
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Systém poskytovaných služeb o.s. Prev-Centrum

Organiza�n� technické zabezpe�ení
        
V pr�b�hu roku 2002 zajistilo sdružení základní vybavení jednotlivých program� kancelá�skou technikou. 
Po�átkem roku prob�hly p�ípravy vývoje databází ke zpracování dat evidovaných jednotlivými programy. 
Každý program o.s. Prev-Centrum má v sou�asnosti k dispozici databázi programovanou podle požadavk� a 
typu služeb.
V rámci oprav objektu se poda�ilo zajistit repase oken u dvou kancelá�í. 

Odborné zabezpe�ení 
Byly upravovány a revidovány koncepce  všech t�í program� o.s. Prev-Centrum na po�átku roku 2002. 
Opera�ní manuály Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny prošly p�ipomínkami 
pracovních tým� a vedoucí pracovníci tyto manuály revidovali. 
Ambulantní služby pro rodiny byly pr�b�žn� supervidovány akreditovaným supervizorem, stejn� tak 
individuální poradenství.

Spolupráce se státním a nestátním sektorem
P�edevším se jedná o formy spolupráce s protidrogovými koordinátory a školními metodiky prevence 
v lokalitách, kde realizujeme  programy primární prevence. Spolupráce je zam��ena na koordinaci 



protidrogové politiky na místní úrovni, vzd�lávání pedagogických pracovník� a rodi�ovské ve�ejnosti etc. 
Nemén� d�ležitá je spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky p�edevším v oblasti 
specifické primární prevence a  ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodiny. 
Pro profesionalizaci a rozvoj sdružení je d�ležitá spolupráce s A.N.O. – Asociací nestátních organizací 
zabývajících se prevencí a lé�bou drogových závislostí v rámci Sekce harm reduction, Sekce primární 
prevence a Sekce intenzívní ambulantní a následné pé�e.  Samoz�ejmá je spolupráce s poskytovateli služeb 
na odborné úrovni v kontextu práce s klienty.

�lenství v organizacích
O.s. Prev-Centrum je �lenem A.N.O. – asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a lé�bou 
drogových závislostí. Centrum primární prevence je zakládajícím �lenem Sekce primární prevence A.N.O.. 
Jednotliví pracovníci sdružení jsou �leny dalších odborných spole�ností /Spole�nost pro návykové nemoci 
�LS JEP, Sekce harm reduction A.N.O., SOFT/.
Mezi významné aktivity �adíme spolupráci na seminá�ích O rodinné terapii,  provoz webové poradny a 
stránek www.prevcentrum.cz, spolupráci se Sekcí Harm Reduction A.N.O., spolupráci s projektem m�stské 
�ásti Praha 6 „Zdravá šestka“, spolupráci s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

V roce 2002 naše služby pomáhali zajiš�ovat a podíleli se na �innosti
Barvíková Jana, Burák Pavel, �erný Milan,  Dolanská Pavla, Elis Petr, Flaks Petr, Fuksová Magdalena, 
Gilanyi Lukáš, Hanzlíková Martina, Hartmann Ivan, Himmelsbergerová Olga, Chytrý Michal, Lukáš Jan, 
Myšková Lucie, Odvárková Pavlína, Pavlátová Iveta, Perglerová Klára, Petrtýlová Milena, Píchová Gabriela, 
Po�arovský Ond�ej, Rozehnal Vít, Sola�ová Hana, Trapková Barbora,  Vinklerová Vendula, Vyhnálková 
Hana, Zákora Cyril; 

Lekto�i zajiš�ující programy primární prevence
Altmannová Petra, Bárta Tomáš, Bártová Ivana, Blažková Lucie, Borovská Ludmila, Davidová Jana, 
Dohnalová Jana, Formánková Eva, Fránková Petra, Hejcmanová Eva, Hladká Ivana, Hrdli�ka Václav, 
Hrudková Blanka, Chládková Lucie, Jirková Lucie, Karlová Drahomíra, Klajn Martin, Klimtová Alena, 
Klykorková Marcela, Kolumpeková Kate�ina, Koryntová Gabriela, Kot�šovská Lenka, Králová Monika, 
Kr�tová Kate�ina, Landová Natálie,  Laštovková Drahuše, Lein David, Majerová Gabriela,  Malíková 
Michaela, Málková Gabriela, Martanová Veronika, Matoušková Irena, Milá�ková Markéta,  Navrátil Adam, 
Nemeškalová Adéla,  N�mcová Martina, Nováková So�a, Pletichová Blanka, Prokopová Lucie, Pr�cha 
Lukáš, Riglová Hana, Samcová Eva, Skalická V�ra, Sláde�ková Renata, Sládková Kate�ina, Sobotková 
Petra, Sotáková Hana, Soukupová Marcela, Stará Zdena, Strolená Lucie, Sušická Lucie, Šebková Kate�ina, 
Šolcová Lucie, Švecová Lenka, Toncarová Kristina, U�íková Milena, Urbanová Zuzana, Váchová Ilona, 
Vejlupková Olga, Viktorová Klára, Vl�ková Helena, Vysko�ilová Olga, Zat�epálková Jana, Zezulová 
Gabriela, Zoulková Luisa;

Ekonomika a administrativa
Ekonomické údaje jsou pr�b�žn� zpracovávány a kontrolovány a ú�etní doklady jsou po m�sí�ním zú�tování 
podkladem pro finan�ní �ízení a kontrolu. Data jsou p�edkládána pr�b�žn� ke zpracování ekonomce 
výkonným �editelem. Administrativu sdružení zpracovává výkonný �editel ve spolupráci s ekonomkou. 
Ú�etnictví a ekonomika se �ídí standardními mechanismy, tzn. zákonem o ú�etnictví a smlouvami 
s poskytovateli finan�ních dotací a dalšími vnit�ními p�edpisy organizace.

Prezentace aktivit sdružení
Vedoucí pracovníci jednotlivých program� zajiš�ují prezentaci svých program� v souladu s pokyny správní 
rady a p�edsedy sdružení.
V rámci Centra poradenství pro mládež a rodiny se jedná o distribuci informa�ních leták� zam��ených na 
poskytování poradenských služeb tímto programem organizacím psychosociální sít�, institucím státní správy 



a místní samosprávy. Sou�ástí prezentace Centra poradenství pro mládež a rodiny jsou pravidelné odborné 
seminá�e po�ádané v o.s. Prev-Centrum formou Otev�ených mezioborových seminá��, kazuistických 
seminá�� O rodinné terapii, seminá�� pro odbornou ve�ejnost viz kuráto�i pro mládež, sociální pracovníci, 
školní metodici  prevence etc.
Centrum primární prevence poskytuje kontaktní letáky v rámci program� primární prevence p�ímo d�tem a 
student�m a zárove� školním metodik�m  prevence, výchovným poradc�m a �editel�m škol. 
Centrum komunitních aktivit vydává a cílen� distribuuje letáky pomáhajícím institucím, volno�asovým 
program�m a dalším partnerským organizacím pracujícím v lokalit� m�stské �ásti Praha  6. 
Další formou prezentace je ú�ast jednotlivých pracovník� na odborných fórech, zastoupení v odborných 
komisích, sekcích a spole�nostech. Nedílnou sou�ástí aktivit public relations ob�anského sdružení jsou 
pr�b�žné a záv�re�né zprávy a zprávy výro�ní, které jsou dostupné na webových stránkách sdružení a 
v tišt�né podob�. V roce 2002 se sdružení poda�ilo prezentovat i v médiích v rámci po�ad� pro d�ti a mládež 
Na místní úrovni  pravideln� informujeme o našich aktivitách v novinách Prahy 6 „Šestka“. V rámci 
specifických aktivit Centra komunitní práce poskytujeme informace �TK.

Zahrani�ní spolupráce
O.s. Prev-Centrum navázalo spolupráci s RV KPP v rámci projektu Phare „Drug Policy Twinning Project“ 
Component  3 a Component 1. Pracovníci sdružení spolupracovali v rámci pracovních skupin v oblasti 
primární prevence a  v oblasti problematiky první žádosti o lé�bu. Sou�ástí pracovní skupiny primární 
prevence byla studijní cesta jedné pracovnice sdružení do víde�ského Institutu pro prevenci závislostí.
Ve dnech 13. až 17. listopadu 2002 se pracovní tým Centra komunitních aktivit zú�astnil mezinárodní 
konference IFS Biannual Membership Seminar „The multi-purpose model in an era of cross-sector 
partnership“ v Edinburghu. Tuto konferenci po�ádala mezinárodní organizace International Federation of 
Settlements and Neighbourhood Centres, která je asociací národních, regionálních a místních organizací 
zam��ených na posilování komunit v rámci místních spole�enství.

Vzd�lávání
Spolupráce se školami
Sou�ástí služeb ob�anského sdružení jsou vzd�lávací programy a aktivity pro pedagogy všech základních a 
st�edních škol, které jsou zapojeny do dlouhodobého programu primární prevence. V roce 2002 jsme ve 
spolupráci s Ú�adem m�stské �ásti Praha 6 a projektem „Zdravá Šestka“ ukon�ili dlouhodobý vzd�lávací 
kurz primární prevence drogových závislostí pro školní metodiky  prevence.
Kurz obsahoval 80 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop�. Pokra�ování kurzu bude probíhat formou 
dvoudenních seminá�� a konzulta�ních hodin. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a 
t�lovýchovy. 
Dalším vzd�lávacím programem je výcvikový seminá� pro pedagogy bez zkušeností v oblasti primární 
prevence a lé�by drogových závislostí. Tento výcvikový seminá� byl ukon�en v kv�tnu roku 2002, obsahoval 
38 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop� rozložených do �ty� dn�. 
V souvislosti s aktivitami Centra primární prevence a dlouhodobými programy primární prevence na 
základních školách probíhají pravidelná pracovní setkání školních metodik� v prostorách o.s. Prev-Centrum. 
Témata t�chto pracovních setkání se týkají spolupráce a komunikace lektor� primární prevence se školou a 
školním metodikem, �ešení situací, reflexe spolupráce etc.
Pr�b�žn� probíhají na základních i st�edních školách jednorázové vzd�lávací seminá�e orientované na rizika 
vzniku a rozvoje závislosti, základní informace o drogové problematice etc. Pedagogové  zárove� konzultují 
p�ípadné rizikové situace na školách p�ímo s pracovníky sdružení v rámci provozu Centra poradenství pro 
mládež a rodiny.

Vzd�lávání odborné ve�ejnosti 
O.s. Prev-Centrum pravideln� po�ádá odborné seminá�e formou Otev�ených mezioborových seminá�� 
zam��ených na problematiku prevence a lé�by drogových závislostí, prevenci v komunit�, komunitní práci, 
poradenství a psychoterapii. Protože se Centrum poradenství pro mládež a rodiny specializuje na rodinné 
poradenství, iniciovali pracovníci tohoto programu pokra�ování seminá�� O rodinné terapii, které se v rámci 
dohody n�kolika podobn� orientovaných pracoviš� transformovaly na seminá�e kazuistické, jejichž sou�ástí 
jsou Ballintovské skupiny. O.s. Prev-Centrum po�ádá i jednorázové seminá�e pro odbornou ve�ejnost viz 
kuráto�i pro mládež, sociální pracovníci, metodici primární prevence etc.



O.s. Prev-Centrum uspo�ádalo 12.12. 2002 „Den prevence v komunit�“, který nebyl jen výro�ním setkáním 
odborník�, zástupc� nestátních organizací a zástupc� místní, krajské a státní správy, ale byl p�edevším dnem 
v�novaným odborné diskusi zam��ené na poskytování komplexních služeb primární a sekundární prevence 
drogových závislostí a sociáln� patologických jev� s akcentem na komunitní p�ístup v této problematice.
„Den prevence v komunit�“ byl p�íležitostí k setkání odborník� pracujících v oblasti primární a sekundární 
prevence drogových závislostí a sociáln� patologických jev� s cílem vytvo�it prostor pro diskusi nad danou 
problematikou z r�zných úhl� pohledu daných rozdílným zam��ením pozvaných odborník�, tzn. oblastí, kde 
pracují nebo i rozdílnou klientelou, se kterou pracují.

Vzd�lávání lektor� primární prevence
V roce 2002 jsme realizovali další výcvikový kurz pro novou skupinu lektor� primární prevence. Jedná se o 
seminá� dotovaný 120 hodinami teoretické p�ípravy a zkušenostmi v�etn� zážitkových aktivit. Seminá� 
absolvovalo 16 student� humanitních obor� vysokých škol. Pr�b�žn� jsou lekto�i vzd�láváni i po ukon�ení 
výcvikového kurzu formou odborných seminá�� zam��ených na témata šikany, týrání a zneužívání d�tí, 
drogovou problematiku etc. Pravideln� probíhá supervize práce lektor� s d�tmi.

Vzd�lávání kmenových pracovník� sdružení
Pracovníci mají sestavené individuální vzd�lávací plány. Sou�ástí vzd�lávání jsou stáže pracovník� 
v za�ízeních psychosociální sít�. Pracovní týmy jsou pravideln� supervidovány odbornou supervizí externí a 
mimo to probíhá pravidelná supervize interní. 



Centrum primární prevence
 

Centrum primární prevence je jedním ze t�í program� o.s. Prev-Centrum. Zajiš�uje komplexní program 
primární prevence drogových závislostí a sociáln� patologických jev�.

Personální zajišt�ní: Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavlína Odvárková, Cyril Zákora,
Jedná se o kmenový tým programu, který  koordinuje a organizuje dlouhodobou primární prevenci 
drogových závislostí v 50 základních školách. Tým kmenových pracovník� zajiš�uje veškerý administrativní 
a odborný servis pro lektory primární prevence p�sobící na základních školách v rámci program� primární 
prevence. Pracovníci zajiš�ují služby v�asné intervence tzn. práce s problematickými t�ídami, konzulta�ní 
hodiny pro pedagogy, rodi�e a d�ti, kluby pro d�ti s obtížným postavením ve t�íd�. Lekto�i primární 
prevence jsou vedeni jako externí spolupracovníci a v sou�asné dob� spolupracuje s Centrem primární 
prevence 65 osob. Všichni pracovníci Centra primární prevence prošli vzd�lávacím kurzem pro lektory 
primární prevence drogových závislostí a dalších soc. patologických jev� o.s.Prev-Centrum, pravideln� se 
zú�ast�ují dalších odborných seminá��, kurz� a výcvik�. 

Supervize práce lektor� primární prevence: Mgr. Milan �erný
Supervize práce s problematickými t�ídami: Mgr. Milan �erný
Supervize klubu: PaedDr. Michael Chytrý

Východiska programu
V oblasti primární prevence drogových závislostí se stále jasn�ji ukazuje, že pokud je program primární 
prevence kvalitní, �ídí se základními kritérii pro efektivní primární prevenci, kterými jsou p�edevším 
cílenost, dlouhodobost a kontinuita programu, interaktivní práce v malých skupinách, teoretická i praktická 
p�ipravenost realiza�ního týmu a v neposlední �ad� i d�raz na kvalitní komunikaci, utvá�ení postoj�, 
zvyšování psychické odolnosti d�tí a mladých lidí. Z t�chto kritérií vycházíme a podle nich jsou naše služby 
koncipovány. 

Principy práce programu
� práce s d�tmi v malých skupinách 
� dlouhodobá práce s d�tmi od 6. do 9. t�íd
� budování kontaktu a d�v�ry mezi d�tmi a lektory v pr�b�hu celého programu (lektorská dvojice 

pracuje s jedním kolektivem od 6. do 9. t�ídy)
� program se skupinami d�tí realizují vyškolení a pr�b�žn� supervidovaní lekto�i 
� d�raz na kontext primární prevence – práce s d�tmi, pedagogy, rodi�i
� následná možnost kontaktu v Centru poradenství pro mládež a rodiny o.s. Prev-Centrum

Cíle programu
� snížit nár�st sociáln� patologických jev� výchovou ke zdravému životnímu stylu, poskytováním 

informací, posilováním osobní zodpov�dnosti za kvalitu svého života, podporu sebev�domí, 
nabídkou pozitivních vzor� a alternativ

� poskytovat dlouhodobé interaktivní programy primární prevence drogových závislostí na ZŠ a SŠ 
� podporovat aktivní zapojení pedagog� a rodi�� do prevence sociáln� patologických jev�
� nabídnout d�tem aktivní trávení volného �asu ve form� klubu
� napomáhat ke zkvalitn�ní vztah� a zlepšení sociálního klimatu mezi žáky ve t�íd�, kde jsou vztahy 

z r�zných d�vod� narušeny

Cílová skupina
Pro realizaci program� primární prevence o.s. Prev-Centrum jsou významné tyto cílové skupiny populace: 
d�ti ZŠ a ZvŠ (6. – 9. ro�níky), studenti SŠ, pedagogové ZvŠ, ZŠ a SŠ, školní metodici primární prevence, 
rodi�e, sociální pracovníci, pediat�i, protidrogoví koordináto�i



Konkrétní aktivity programu
Vzd�lávací kurz pro lektory primární prevence
Vzd�lávací kurz (celkem 120 hodin) je ur�en student�m 1. a 2. ro�ník� humanitních obor� VŠ a VOŠ. 
Vzd�lávání je realizováno formou týdenního intenzivního výcviku a t�í víkendových seminá��, na které 
navazují pravidelné supervizní setkávání jednou m�sí�n� a další p�ednášky a seminá�e. 

Program dlouhodobé  primární prevence drogových závislostí
Program primární prevence drogových závislostí a dalších sociáln� patologických jev� je zam��en na 
ovliv�ování postoj� a chování d�tí v pr�b�hu 6. až 9.t�ídy základní školy (12 až 15 let). 
Obsahem programu není pouze drogová problematika, ale zam��ujeme se i na rozvíjení komunikativních 
dovedností, schopností autonomního rozhodování, posilování sebev�domí a sebejistoty, �ešení problém�, etc.
Témata blok� jsou p�izp�sobena nejen v�ku d�tí, ale také aktuálním situacím ve t�íd�. 

Odborné konzultace pro d�ti, rodi�e a pedagogy
Od školního roku 2002/2003 je v nabídce služeb za�azena možnost  p�ítomnosti pracovníka Centra primární 
prevence o.s.Prev-Centrum se vzd�láním psychologie-speciální pedagogika v konzulta�ních hodinách p�ímo 
ve škole, kde probíhá program dlouhodobé primární prevence. Tato služba je ur�ena p�edevším d�tem 
s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve t�íd� a nabízí individuální konzultace d�tem, 
rodi��m a pedagog�m.

Klub pro d�ti od 10 do 15 let
Klub je ur�en d�tem od 10 do 15 let, které mají výchovné potíže nebo je jejich postavení ve t�íd� n�jak 
problematické. T�mto d�tem nabízíme aktivní strávení volného �asu zam��ené na rozvoj komunikativních 
dovedností, zvyšování sebed�v�ry, sebejistoty, rozvoj empatie, schopnost �elit tlaku rizikových vrstevník�, 
rozvoj schopnosti spolupracovat, získání pozitivního pohledu na sebe sama etc.
 
Práce s problematickou t�ídou
Jedná se o interaktivní programy zam��ené na zlepšení vztah� ve t�íd�, prohloubení spolupráce mezi žáky, 
rozvoj komunika�ních dovedností v rámci t�ídního kolektivu, aktivní spoluú�ast na �ešení aktuálního 
problému ve t�íd�. D�raz je kladen na práci se t�ídou jako �ástí systému školní instituce a na spolupráci 
s pedagogy. 

Další aktivity v rámci Centra primární prevence 
Vzd�lávací seminá�e pro rodi�e a pedagogy
Vzd�lávací seminá�e pro odbornou i laickou ve�ejnost
Vydávání informa�ních a kontaktních materiál�
Provoz internetových stránek www.prevcentrum.cz 

Výzkumný projekt evaluace komunitního programu primární prevence 
realizovaného na Praze 6
Výzkumný projekt bude realizován v pr�b�hu p�ti let (od roku 2002 do roku 2007) paraleln� s dlouhodobým 
programem primární prevence na ZŠ Prahy 6 realizovaným o.s. Prev-Centrum. Cílem projektu je zhodnotit 
kvalitu a efektivitu komunitního programu primární prevence na území m�stské �ásti Prahy 6 a jeho 
p�ípadný dopad na další ob�any komunity, p�edevším rodi�e a pedagogy žák�. Výzkumný projekt realizuje 
o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Akademií v�d �R v rámci výzkumného zám�ru „Psychologie zdraví“ a 
Velvyslanectvím Nizozemského království v rámci programu MATRA/KAP.  

•
• Vývoj programu v roce 2002

V roce 2002 prob�hly v programu primární prevence zásadní personální a koncep�ní zm�ny.  Rozší�ili jsme 
kmenový tým Centra primární prevence o pracovníky s pot�ebnou kvalifikací  (VŠ speciální 
pedagogika-psychologie), kte�í koordinují program primární prevence drogových závislostí, organizují 
pr�b�žné vzd�lávání lektor� primární prevence a informa�ní servis pro lektory primární prevence. Pracovníci 
zajiš�ují služby v�asné intervence. Jedná se o práci s problematickými t�ídami, konzulta�ní hodiny pro 
pedagogy, rodi�e a d�ti na školách, realizaci klubu pro d�ti s obtížným postavením ve t�íd�.
Centrum primární prevence o.s. Prev-Centrum je zakládajícím �lenem Sekce primární prevence A.N.O. 



Priority programu pro rok 2003
V roce 2003 se chceme zam��it p�edevším:
Na rozvoj programu Centrum primární prevence s d�razem na posilování systémového zapojení v rámci 
služeb "prevence v komunit�" v m�stské �ásti Praha 6 a Praha 2.
Na realizaci výzkumného projektu Evaluace  komunitního programu primární prevence realizovaného na 
území Prahy 6.
Na spolupráci v rámci pracovní skupiny Evaluace a kvalita služeb v programech prevence, lé�by a 
resocializace drogových závislostí p�i Národním monitorovacím st�edisku pro drogy a drogové závislosti.
Na spolupráci v rámci Sekce primární prevence A.N.O., p�edevším na další zpracování minimálních 
standard� primární prevence.

Vývoj programu primární prevence podle statistických údaj�

Dlouhodobý program primární prevence drogových závislostí na ZŠ v roce 2002
V tabulce je uveden po�et d�tí zapojených do dlouhodobého programu primární prevence v roce 2002 dle 
jednotlivých lokalit.

celkem d�tí 2025 3200 825 975 850 7875
celkem t�íd 81 128 33 39 34 315
po�et blok� 155 274 53 61 51 594
po�et škol 14 15 7 7 7 50

9. t�ídy 18 31 4 10 10 73
8. t�ídy 21 31 7 14 13 86
7. t�ídy 23 29 12 12 5 81
6. t�ídy 19 37 10 3 6 75

Praha 2 Praha 6 Praha 7 Ostatní pražské 
školy

Mimopražské 
školy

Celkem

Interaktivní seminá�e pro studenty SŠ v roce 2002
V tabulce je uveden po�et interaktivních seminá�� realizovaných v roce 2002

12 51 60 120 1275

Po�et škol Po�et t�íd Po�et interaktivních 
seminá��

Hodinová dotace Po�et student�

Seminá�e pro pedagogy a rodi�e 

Celkem 14 1450
T�ídní sch�zky 10 1350 rodi��
Pedagogické rady 4 100 pedagog�

Aktivita Po�et škol Po�et osob

Vývoj programu od roku 1998



2002 50 315 594 1782 7875
2001 51 307 614 1842 7675
2000 53 302 604 1812 7550
1999 35 190 380 1140 4750
1998 22 125 242 726 3125
Rok Po�et škol Po�et t�íd Po�et blok� Hodinová dotace Po�et d�tí



Centrum poradenství pro mládež a rodiny
Ambulantní za�ízení poskytující poradenské služby pro experimentátory, uživatele drog, osoby s drogovou 
zkušeností,  jejich rodiny a nejbližší sociální okolí, tj. osobám ohroženým d�sledky užívání nealkoholových 
drog a nacházejícím se v obtížných situacích.

Personální zajišt�ní 
Kmenový tým zajiš�ující ambulantní služby: Mgr. Pavla Dolanská, Mgr. Petr Flaks, Mgr. Klára Perglerová 
/t.�. na mate�ské dovolené/, Gabriela Píchová, Mgr. Ond�ej Po�arovský, Mgr. Barbora Trapková, 

Supervize práce s rodinami: PhDr. Hana Vyhnálková, 
Supervize individuálního poradenství: MUDr. Richard Zajíc,
Odborná garance programu: PaedDr. Michael Chytrý.

Východiska programu 
Centrum poradenství pro mládež a rodiny vychází z bio-psycho-sociálního modelu vzniku a rozvoje 
závislosti. Hlavní d�raz v poradenské práci s klienty je kladen na dynamický, kognitivn� behaviorální a 
systémový p�ístup. Ambulantní služby jsou poskytovány v souladu se standardy pé�e poskytované 
v ambulantních za�ízeních. Pracovníci poradny ve svém p�ístupu využívají všech dostupných postup�, metod 
a technik umož�ujících úzdravu klienta a �ídí se etickým kodexem dané profese. 

Cíle programu
• Spolupracovat s  rodinami d�tí a mladistvých experimentujících nebo užívajících návykové látky 

v rámci práce s rodinným systémem. 
• Pracovat se sociálním kontextem klienta a s celým jeho rodinným systémem. 
• Umožnit klientovi orientovat se ve vlastní situaci a poskytnout mu emo�ní a sociální podporu.
• Motivovat klienta ke zm�n� rizikového chování a pomoci mu p�i hledání možností �ešení 

konkrétních situací. 
• Poskytovat klientovi podporu v udržení a rozvoji zm�n, které nastaly v pr�b�hu p�edchozí lé�by. 
• Zprost�edkovávat návaznou pé�i, spolupracovat se za�ízeními návazné pé�e, poskytovat sociální 

práci a case management. 

Cílová skupina
• Mladí lidé užívající návykové látky. Jedná se o široké spektrum osob experimentujících s drogami a 

osob s krátkodobou a st�edn�dobou drogovou kariérou. 
• Klienti s drogovou zkušeností, kte�í absolvovali ambulantní nebo residen�ní lé�bu nebo za�ali  

abstinovat bez absolvované lé�by. 
• Rodiny, kde dít� experimentuje nebo užívá návykovou látku nebo se rodina nachází v jiné obtížné 

životní situaci. Klientem se stává celá rodina nebo její �ást, která je ochotna spole�n� hledat zp�sob 
�ešení dané situace v rámci celého rodinného systému.  



Základní poskytované služby
•
• Poradenství pro experimentátory a uživatele drog

Individuální práce s klientem (od 15 let ) zahrnující služby prvního kontaktu, anonymní poradenství, sociální 
poradenství, poradenství v dlouhodobých kontaktech, motiva�ní trénink a prevenci relapsu.

Rodinné poradenství
Práce s rodinným systémem p�i �ešení problému s užíváním drog u dít�te (bez rozdílu v�ku), které se nachází 
na hranici závislosti. Práce s rodinným systémem je velmi efektivní metodou zvlášt� u d�tí a mladistvých 
klient�. Poradenské práce se v naprosté v�tšin� zú�ast�ují dva pracovníci, muž a žena.

Poradenství pro osoby blízké uživatel�m drog 
Ve v�tšin� p�ípad� se jedná o jednorázový nebo krátkodobý kontakt. Tato forma poradenství  v sob� 
zahrnuje p�evážn� prvky podp�rné,  edukativní a informa�ní.

Program následné pé�e
Program následné pé�e je ur�en osobám s drogovou zkušeností (bývalým uživatel�m drog), 

zahrnuje individuální, rodinné, skupinové poradenství a prevenci relapsu.

Krizová intervence
Jedná se o poskytování služeb pro osoby p�icházející v akutní krizové situaci. T�mto osobám je 
v indikovaných p�ípadech zajišt�na návazná pé�e v krizových centrech.

Telefonické poradenství, Web poradenství
Zajišt�ní základního poradenského a informa�ního servisu v souvislosti s drogovou problematikou po 
telefonu a prost�ednictvím e-mailu.

Vývoj programu v roce 2002
V roce 2002 jsme kladli d�raz na rozvoj a stabilizaci ambulantních služeb pro mladistvé a mladé dosp�lé 
experimentátory, uživatele drog, osoby s drogovou zkušeností (bývalé uživatele drog), pro jejich rodi�e nebo 
celé rodiny.  
Ze statistik poskytovaných služeb v roce 2002 vyplývá, že tém�� polovinu klient� tvo�ily rodiny s dít�tem 
nebo mladistvým užívajícím návykové látky. Osoby, které využily služby individuálního poradenství, se 
nacházely ve stádiu problémového užívání nebo se jednalo o klienty s drogovou zkušeností, kte�í p�icházeli 
se zakázkou individuální práce v rámci následné pé�e. V dubnu 2002 byla otev�ena skupina následné pé�e na 
základ� poptávky klient�, kte�í vzhledem ke své situaci (denní studium, stálé zam�stnání) nemohli 
navšt�vovat intenzivní dolé�ovací program. V roce 2002 za�ali služby Centra poradenství pro mládež a 
rodiny využívat také klienti absolvující detoxifikaci v rámci ambulantního programu  v AT ordinaci v Praze 
6 a klienti v pé�i proba�ního pracovníka nebo kurátora pro mládež.

V souvislosti se zm�nou sídla o.s. Prev-Centrum prob�hla v lednu 2002 propaga�ní kampa� s informacemi o 
nové adrese a nabídce služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny. S novými prostory se otev�ely další 
možnosti v rozvoji za�ízení, p�edevším v oblasti vzd�lávacích aktivit a skupinových program�.

Priority programu pro rok 2003 
Rozvíjet a zvyšovat dostupnost ambulantních služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny.
Otev�ít skupinový program pro klienty absolvující ambulantní detoxifikaci. 
Realizovat vzd�lávací aktivity pro odbornou ve�ejnost (kazuististické seminá�e, odborné víkendové seminá�e 
apod.).
Dobudovat systém efektivního zp�sobu sb�ru dat.
Rozvíjet spolupráci s odbornými za�ízeními návazné pé�e nejen v oblasti drogových závislostí, ale i v širším 
kontextu psychosociální sít�. 



Po�et kontakt� celkem 726
Po�et 1. kontakt� 93
Po�et neuživatel� (rodinní p�íslušníci, osoby blízké uživatel�m drog) 120
Pr�m�rný v�k klienta 20 let
                                - z toho se základní drogou kanabinoidy 54
                                - z toho se základní drogou pervitin 14
                                - z toho se základní drogou heroin 20
                                - z toho žen 42
                                - z toho muž� 59
Po�et identifikovaných klient� 101
Po�et klient� – celkem 221

Vývoj programu podle statistických údaj� v roce 2002
Po�et  klient� a kontakt� v roce 2002
Kontakt: každá návšt�va, p�i které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. (P�íjem 

telefonického hovoru není kontakt)

Po�et a druh uskute�n�ných výkon�

Web poradenství 51 55 intervencí
Intervence po telefonu - 456 intervencí
Skupina v rámci následné pé�e 7 60 hodin / 24 skupin 
Rodinné poradenství 191 274 hodin / 163 konzultací
Individuální poradenství 33 253,5 hodin / 169 konzultací
Služba 

Po�et osob, které danou 
službu využily

Po�et výkon� 

 



Centrum komunitních aktivit
Personální zajišt�ní: Hana Sola�ová -  vedoucí realiza�ního týmu,  zajiš�uje volno�asové aktivity, sociální 
poradenství, práci s klienty nízkoprahového klubu, Martina Hanzlíková - sociální pracovnice - zajiš�uje 
poradenský a informa�ní servis, mapování, p�ímou  práci s klienty v nízkoprahovém klubu, �len realiza�ního 
týmu,
Dobrovolníci – podílejí se na zajišt�ní jednorázových  aktivit,
Supervize program� a metodické vedení: 09 –12/2002 PhDr. Zuzana Havrdová

Popis programu
Centrum komunitních aktivit je nový program ob�anského sdružení Prev-Centrum, jehož zám�rem je 
podpora a rozvoj  sounáležitosti ob�an� Prahy 6 s prost�edím, v n�mž žijí, studují nebo pracují. 
Program vychází z princip� ob�anské spole�nosti - posilovat schopnosti ob�an� komunity, brát 
zodpov�dnost nejen za sebe, za sv�j osud �i zdraví, ale i za ty, s nimiž sdílí spole�ný prostor a kte�í  p�ípadn� 
pot�ebují pomoci.
Centrum komunitních aktivit dopl�uje další programy ob�anského sdružení Prev-Centrum; spolu s Centrem 
poradenství pro mládež a rodiny a Centrem primární prevence vytvá�í ucelený rámec primární prevence 
specifické i nespecifické spolu s návaznou poradenskou pé�í. Tím poskytuje obyvatel�m Prahy 6 komplexní 
nabídku služeb v rámci prevence užívání návykových látek a prevence jiných sociáln� patologických jev�.

Principy práce programu
Nespecifická prevence v komunit� je založena na principu komunitní práce a zahrnuje veškeré aktivity 
podporující zdravý zp�sob života. Nap�. aktivní trávení volného �asu, komunitní rituály, tj. aktivity 
vycházející  z pot�eb ob�an� dané komunity.
Komunitní p�ístup klade d�raz na aktivní zapojení ob�an� do života a rozvoje dané komunity. Mezi 
konkrétní principy práce pat�í princip dobrovolnosti, partnerství, využití dobrovolník�, podpory 
sob�sta�nosti a nezávislosti ob�an�, pracovní plány se odvíjejí podle pot�eb a zájm� uživatel� služby a 
zárove� možností organizace.

Cíle programu
Cílem programu je zapojit ob�any, t.j. rodi�e, pedagogy, um�lce, politiky, p�edstavitele volno�asových 
program�, státní i nestátní organizace, podnikatele, laickou i odbornou ve�ejnost do �ešení problém� a 
prost�ednictvím komunitní práce rozvíjet aktivní seberealizaci potenciáln� ohrožené mládeže.

Konkrétní cíle
• poskytovat mladým lidem, kte�í se pohybují v rizikovém prost�edí, možnost trávit �as na takovém 

míst�, kde nejsou ohrožování sociáln� patologickými jevy.
• podílet se na redukci sociálních rizik
• rozvíjet a dopl�ovat existující služby v rámci m�stské �ásti Prahy 6 dle místních pot�eb tak, aby 

postupn� vznikala komplexní sí� služeb
• zvýšit informovanost obyvatel komunity o d�ní v jejich bezprost�edním okolí
• posílit pocit sounáležitosti s komunitou a celkov� posilovat celé spole�enství Prahy 6
• aktivizovat potenciál a schopnosti obyvatel sm�rem ke zodpov�dnosti za sv�j osud, zdraví a 

schopnost postarat se o své slabší rizikové spoluob�any

Cílová skupina 
Program je ur�en d�tem, mladistvým, kte�í se nacházejí v rizikových situacích, ale drogy neužívají, rodi��m 
a rodinám d�tí a mladistvých, kte�í se nacházejí v rizikových situacích, p�edstavitel�m státních a nestátních 
organizací (pedagog�m, sociálním pracovník�m, kurátor�m pro mládež, školním metodik�m primární 
prevence ve školách, pracovník�m zájmových organizací nabízející volno�asové aktivity, kurzy a jiné akce), 
všem ostatním lidem, kterým není lhostejná problematika rizikového zp�sobu života a angažují se p�i �ešení 
problému, který se jich bezprost�edn� dotýká.



Konkrétní aktivity programu
�innost programu je zam��ena na vytvá�ení specifických aktivit dle aktuálních  i dlouhodobých pot�eb 
místní komunity, dále pak na podporu t�m, kte�í cht�jí nabídnout svou pomoc ostatním obyvatel�m Prahy 6. 
Mapování stávajících aktivit v místní lokalit�, mapování pot�eb a požadavk� místních obyvatel, vytvá�ení 
sít� s cílem zapojit všechny složky dané komunity, pr�b�žné vyhodnocování výstup� programu, sestavení 
strategie vlastní realizace projektu i pr�b�žné vyhledávání lidských, materiálních a finan�ních zdroj� 
vytvo�ení struktury internetové databáze, dopln�ní a aktualizace databáze volno�asových aktivit,  poradenské 
služby v sociální a zdravotní oblasti, provoz nízkoprahového klubu a program� podporujících zdravý životní 
styl.

Základní poskytované služby
Nízkoprahový klub  Pro mládež pohybující se v rizikovém prost�edí organizuje Centrum komunitních 
aktivit nízkoprahový klub. Mladým lidem nabízíme prostor, kde se mohou podílet na náplni volného �asu, 
setkávat se s vrstevníky, navazovat nové kontakty, ale p�edevším hovo�it o v�cech, o kterých jinde hovo�it 
necht�jí nebo nemohou.

Web   Obyvatel�m Prahy 6 jsou ur�eny webové stránky www.kmen.info, které neslouží pouze jako prostor 
pro prezentaci za�ízení, ale p�edevším jako prostor pro interaktivní setkávání ob�an� z téže lokality. Pro d�ti 
je na t�chto stránkách p�ístupná on-line databáze volno�asových aktivit, nabízející kroužky a kurzy 
probíhající na Praze 6.
Informa�ní servis   Pro lepší orientaci obyvatel v aktivitách a službách na Praze 6 poskytuje Centrum 
komunitních aktivit informa�ní servis. Obyvatelé tak mohou v dob� konzulta�ních hodin p�ijít osobn�, nebo 
mohou Centrum komunitních aktivit kontaktovat telefonicky �i e-mailem a je jim poskytnuta informace o 
službách a aktivitách na Praze 6. Zárove� tyto dotazy slouží ke zjiš�ování pot�ebnosti dalších služeb, což 
vede k celkovému zefektivn�ní celého systému služeb na Praze 6.
Jednorázové akce   Centrum komunitních aktivit mimo jiné organizuje jednorázové akce, na 
kterých se setkávají mladí lidé, rodiny s d�tmi a další obyvatelé Prahy 6. Sou�ástí programu jsou 
výstavy, alternativní sportovní hry, výtvarné dílny a workshopy. Návšt�vníci se dozvídají o službách 
a aktivitách  v okolí jejich bydlišt�, mají možnost diskutovat o tom, co se jim v prost�edí, ve kterém 
žijí, nelíbí, co by cht�li zm�nit a jak.

Vývoj programu v roce 2002 
Východiskem pro �innost Centra komunitních aktivit bylo mapování a následné vytvá�ení sít� 
spolupracujících institucí. Na základ� získaných informací sestavil realiza�ní tým strategii a stanovil 
základní fáze realizace projektu. Mapování sociáln�-zdravotních služeb a nabídky  volno�asových aktivit, 
oslovení zástupc� místních škol, ú�ad� (zejména Ú�adu M�stské �ásti Praha 6) a za�ízení nabízejících 
volno�asové aktivity, p�íprava ve�ejn� p�ístupné databáze volno�asových aktivit, p�íprava koncepce �innosti 
Centra komunitních aktivit.
Webové stránky www.kmen.info zahájily sv�j provoz v dubnu 2002, postupn� byl ješt� podle zájmu 
dotvá�en jejich obsah. 
V kv�tnu 2002 byl zahájen provoz informa�ního servisu, a to v do�asn� omezené ší�i. V pr�b�hu léta 
probíhalo mapování služeb a aktivit na Praze 6, které vedlo k v�tší propagaci této služby. Využití této služby 
zatím není p�íliš vysoké, ale po�et kontakt� vzr�stá spolu s propagací informa�ního servisu a zakotvováním 
organizace v komunit�.
Nízkoprahový klub pro mládež otev�elo Centrum komunitních aktivit na za�átku �íjna 2002, od té doby má 
klub návšt�vnost v pr�m�ru  15 mladých lidí na jedno setkání.

Jednorázové akce v roce 2002
Jarní galerie 21.3.2002
Výtvarné dílny a výstava obrázk� d�tí z program� primární prevence (15 návšt�vník�)

Dny Zdravé 6
Plný Džbán I. 3. a 4. 5. 2002 – prezenta�ní stánek na koupališti Džbán s cílem p�edstavení naší �innosti 
široké ve�ejnosti (návšt�vnost stánku cca 50 lidí)

Den otev�ených dve�í 7.5.2002



Prezentace celého ob�anského sdružení (cca 60 lidí)

Zahrada plná p�ekvapení 
22.6.2002 – odpoledne pro d�ti, mládež a rodiny s výtvarnými dílnami a s petanquovým turnajem (cca 60 
návšt�vník�)

Dny Zdravé 6
Plný Džbán II. 20.10. 2002, prezenta�ní stánek na koupališti Džbán s cílem p�edstavení �innosti Centra 
komunitních aktivit široké ve�ejnosti (návšt�vnost stánku cca 80 lidí), realizace výtvarných dílen pro d�ti a 
rodi�e 

Den otev�ených dve�í
V rámci Týdne pro duševní zdraví 18.9.2002 – prezentace celého ob�anského sdružení (cca 80 návšt�vník� 
v�etn� student� sociální práce z univerzity v Nit�e,  poradc� a psycholog� z Velké Británie)

Den prevence v komunit�
12.12. 2002,  panelová diskuse na téma Prevence v komunit�, panelová diskuse na téma Evaluace a 
standardy specifické primární prevence a panelová diskuse Práce s rodinami v kontextu dospívání dít�te a 
rodiny

  
Priority programu pro rok 2003
Mapování pot�eb a požadavk� místních obyvatel, vytvá�ení podmínek pro vlastní aktivitu jednotlivc� i 
skupin.
Systematická aktualizace databáze kontakt�, získávání dalších partner� projektu.
Pokra�ování ve vytvá�ení sít� spolupracujících subjekt� s cílem zapojit všechny složky komunity.
Provoz webových stránek, jejichž sou�ástí je mimo jiné i databáze volno�asových aktivit v Praze 6.
Provoz informa�ní telefonické linky a webového poradenství.
Spolupráce s p�edstaviteli státních i nestátních subjekt� v rámci multidisciplinárního týmu. 
Skupinové programy podporující zdravý životní styl, pomoc p�i realizaci vlastních nápad� jednotlivc� i 
skupin. 
Organizování konkrétních jednorázových akcí pro ve�ejnost.
Realizace a rozvoj nízkoprahového klubu.

Vývoj programu podle statistických údaj� v roce 2002
Tabulka po�tu kontakt� p�i mapování a sí�ování za rok 2002:

Celkem 233
Kontakt e-mailem 120
Telefonický kontakt 71
Osobní návšt�va 42

Statistika využití služeb Informa�ního servisu v roce 2002

Celkem 124
Kontakt e-mailem 15
Telefonický kontakt 32
Osobní kontakt 77

Statistika nabídky a využití webových stránek v roce 2002



Uve�ejn�né nekomer�ní inzeráty 12
Uve�ejn�né aktuality 67
Odkazy na webové stránky organizací z Prahy 6 47
Kroužky v databázi volno�asových aktivit 224
Organizace v databázi volno�asových aktivit 21
Návšt�vníci webových stránek za rok 2002 1034

Statistika po�tu návšt�vník� jednorázových akcí v roce 2002

Celkem 435
Den prevence v komunit� 90
Plný Džbán II. 80
Den otev�ených dve�í v rámci Týdne pro duševní zdraví 80
Zahrada plná p�ekvapení 60
Den otev�ených dve�í 60
Plný Džbán I. 50
Jarní galerie 15

Statistika po�tu kontakt� v nízkoprahovém klubu od �íjna do prosince 2002

Po�et realizovaných klub� 12
Celkem osob 42
Dívky 29
Chlapci 13

  

        

• Sponzo�i, dárci a lidé podporující �innost o.s. Prev-Centrum
V záv�ru výro�ní zprávy chceme pod�kovat všem, kte�í naší práci v roce 2002 podpo�ili finan�n�, 



materiáln�, po stránce odborné supervizn� a také t�m lidem, kte�í nám drželi palce, vid�li a sdíleli naše  
radosti.

D�kujeme státním poskytovatel�m dotací a p�isp�vatel�m na místní úrovni za 
finan�ní podporu 
Rad� vlády pro koordinaci protidrogové politiky Ú�adu vlády �R
Ministerstvu práce a sociálních v�cí �R
Ministerstvu školství, mládeže a t�lovýchovy �R
Magistrátu hlavního m�sta Prahy
Ministerstvu obrany �R
Ú�adu m�stské �ásti Praha 6
Ú�adu m�stské �ásti Praha 2
Ú�adu m�stské �ásti Praha 1
Velvyslanectví Nizozemského království

D�kujeme dárc�m za materiální podporu
DELL Computer s.r.o., Café Kaštan, MVP agency, Mgr. Jana Sola�ová , Greep-internet studio s.r.o.

Pod�kování za spolupráci pat�í
Nestátní neziskové organizace –  A.N.O. – Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a lé�bou 
drogových závislostí – výkonná �editelka Mgr. Sylva Kolá�ová, CPPT Plze�, CV� Bilbo – Milan Baroch, 
Fokus Praha,
Ostatní organizace – Pedagogicko psychologická poradna Praha  6,  Triangl – PaedDr. Michael Chytrý, 
St�edisko pro mládež Klí�ov, odd�lení Trigon, AT poradna Praha 6 - MUDr. Drahomíra Syrovátková,       
KC Kaštan, Ateliér Kaštan, školní metodici primární prevence Prahy 6, Dílna Eliáš,

Instituce místní správy - Magistrát hlavního m�sta Prahy, Ú�ad m�stské �ásti Praha  6, Ú�ad m�stské �ásti 
Praha 2,

Spolupracující odborníci a  kolegové – PhDr. Hana Vyhnálková, PaedDr. Michael Chytrý,       PhDr. Dana 
Dobiášová,  MUDr. Pavel Bém, MUDr. Jakub Mina�ík,  PhDr. Martin Hajný,  Mgr. Milan �erný, Mgr. Nina 
Janyšková,  Ji�í Minar�ík, Hana Šatalová DiS., PhDr. Michal Miovský, PhDr. Miloslav �edík, PhDr. Zuzana 
Havrdová, PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Radka Bartošová, MUDr. Richard Zajíc, PhDr. Karel Valášek, 
Veronika Kopá�ková, Mgr. Hana Gajdošíková, Mgr. Olga Himmelbergerová,

Spolupracující jednotlivci - MgA. Barbora Rossi, Milena Petrtýlová, Lucie Myšková, Iveta Pavlátová,  
Marek Vocel, Mgr. V. Sk�epský,

Firmy a organizace  –  SNEO – správa nemovitostí Praha 6, Freeself – Jan Vacek, BOMART s r.o. –         
ing. Bo�ek Votava, RAFO,



• P�ehled dotací, p�íjm� a výdaj� organizace

P�íjmy /v tis. K�/
Magistrát hl. m�sta Prahy 800
Magistrát hl. m�sta Prahy 300
RVKPP 737
Ministerstvo práce a sociálních v�cí 373
Ministerstvo práce a sociálních v�cí   91
RVKPP 746
Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy              292
Ministerstvo obrany 150 
Ú�ad m�stské �ásti Praha 2               87
Ú�ad m�stské �ásti Praha 6 477
Ú�ad m�stské �ásti Praha 1   45
Ostatní zdroje, dary, vlastní �innost  206

• MATRA/KAP    188

P�ehled celkových p�íjm� a výdaj� finan�ních prost�edk� na programy o.s. Prev-Centrum

Vlastní zdroje 206 206 92
P�id�leno od MHMP 1.100 1.100 0

P�id�leno od místní správy, nestátních 
zdroj�

825 610 188 /p�evod dotace 
MATRA/KAP/, 27 /p�evod �ásti 
dotace M� Praha 2/

P�id�leno od MO �R 150 150 90 /vráceno */
P�id�leno od MPSV 464 464 0
P�id�leno od MŠMT 292 292 0
P�id�leno od RV KPP 1.483 1.483 0
Z toho
Celkem 4.520 4.213 92
o.s. Prev-Centrum P�íjmy Výdaje Hospodá�ský výsledek

*) Projekt nebyl realizován, dotace vrácena MO �R

Shrnutí

Z�statek 92
Výdaje celkem 4.213
Režie 1.879
Odvody 492
Mzdy, OON 1.842
Investice 0
o.s. Prev-Centrum Výdaje



• Kontakty
•
• o.s. Prev-Centrum

Sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00  Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
e-mail: office@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz
Statutární zástupce: Mgr. Petr Flaks, p�edseda správní rady
Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R
I�O: 67364012
Bankovní spojení: �SOB B�lohorská 95, Praha 6
�íslo ú�tu: 127202283/0300

Centrum primární prevence
Meziškolská 1120/2
169 00  Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
GSM: 776 619 505
e-mail:cpp@prevcentrum.cz

Centrum poradenství pro mládež a rodiny
Meziškolská 1120/2
169 00  Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
GSM: 777 161 138
e-mail: poradna@prevcentrum.cz

Centrum komunitních aktivit
Meziškolská 1120/2
169 00  Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
e-mail: cka@kmen.info
www.kmen.info

www.prevcentrum.cz 


