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Milí tená i,

dostáváte do rukou výro ní zprávu ob anského sdružení Prev-Centrum za rok 2003. Chceme Vám
zprost edkovat, by zjednodušen , pohled na minulý rok tak, jak jsme jej m li možnost žít v rámci svých
pracovních aktivit.
Prev-Centrum je ob anské sdružení zabývající se prevencí, terapií a psychosociální pomocí pro d ti, mládež
a rodiny v oblasti drogových závislostí a jiných sociáln nežádoucích 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 - samostatných programech - realizovaných
o.s. Prev-Centrum. Tyto programy aspirují na vytvo ení komplexního systému prevence v komunit .
Nespecifickou prevenci s využitím p ístup komunitní práce realizují pracovníci Centra komunitních aktivit
v etn provozu nízkoprahového klubu pro d ti a mládež.
Specifickou primární prevenci užívání návykových látek a jiných sociáln nežádoucích jev provád jí na
základních školách nejen prost ednictvím dlouhodobých program pracovníci a lekto i Centra primární
prevence.
Ambulantní poradenské, terapeutické a sociální služby jsou nabízeny v Centru poradenství pro mládež a
rodiny osobám ohroženým d sledky užívání nealkoholových drog i nacházejících se v dalších rizikových a
sociáln nep íznivých situacích.
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, a už se jedná o programy specifické
primární prevence, ambulantní lé by nebo nespecifické prevence v komunit .
V mnoha ohledech jsme s uplynulým rokem spokojeni. Víme, že se nám adu nápad a plán nepoda ilo
uskute nit, a to z r zných d vod . Nemá smysl si st žovat, to ostatn as od asu a snad zdrav iníme.
Zatím mám dojem, že získáváme zkušenost, kdy krátké zastavení nad výro ní zprávou neznamená spánek
na vav ínech a falešné uspokojení. Naopak naše vnit ní i vn jší kontexty nás nutí neustále p ehodnocovat a
reflektovat naši práci, zp soby práce a spolupráce, zkušenosti, osobní vývoj jednotlivc . Když se zamýšlím
nad pracovním rokem 2003 i 2002, mám dojem, jakoby se jednalo o rok jeden. N kdy mám dojem, že vidím
n kolik jiných rytm a rychlostí v okolním sv t lidí, sv t ú ad a sv tech politik i koleg . I podle toho
n kdy jednáme. Snad výsledky naší spole né práce budou mluvit za všechny více i mén poda ené výro ní
zprávy.
Rád bych v úvodu výro ní zprávy za rok 2003 pod koval všem pracovník m sdružení a externím
spolupracovník m za velký kus práce, energie a zájmu podporovat a rozvíjet aktivity sdružení a poskytované
služby. Stejn tak d kujeme koleg m a lidem, kte í nám p áli.
Mgr. Petr Flaks, p edseda správní rady

Historie sdružení
Rok 1997: Založeno ob anské sdružení Prev-Centrum. Jedním z prvních cíl sdružení byla realizace
dlouhodobého programu specifické primární prevence užívání návykových látek a jiných sociáln
nežádoucích 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.
Rok 1999: Za alo ob anské 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.
Rok 2000: Nár st poptávky ze strany škol o dlouhodobé programy primární prevence a zárove o služby
v rámci následného informa ního a poradenského servisu. V rámci o.s. Prev-Centrum vznikly programy
Centrum primární prevence a Centrum poradenství pro mládež a rodiny.
Rok 2000: Výb rové ízení na pronájem prostor v Meziškolské ulici v Praze 6, byl vybrán projekt o.s. PrevCentrum a sdružení Fokus Praha se zam ením na prevenci v komunit , komunitní práci a nabídku
stávajících služeb zmín ných organizací.
13.12. 2001: Oficiální zahájení provozu program o.s. Prev-Centrum v nových prostorech v Meziškolské 2
v Praze 6
Rok 2002: Vznik samostatného programu Centrum komunitních aktivit, rozvoj nízkoprahového klubu pro d ti
a mládež
Rok 2002: Osv d ení o zp sobilosti vzd lávacího za ízení .: 17 968/2001-25-47, Ministerstva školství,
mládeže a t lovýchovy
Rok 2003: Zahájení výzkumného projektu, výzkumná longitudinální studie (2002 – 2007) je realizována ve
spolupráci s Akademií v d R na území Prahy 6, kde probíhá komunitní program primární prevence.
Rok 2003: Doporu ení odborné rady SOFT k plánovanému Kurzu rodinného poradenství pro drogové
pracovníky, kurz spl uje kritéria OR SOFT pro malé programy
Rok 2003: Pov ení k sociáln právní ochran d tí

Cíle sdružení pro rok 2003
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvíjet a profesionalizovat t i základní programy o.s. Prev-Centrum tzn. Centrum primární prevence,
Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum komunitních aktivit
revidovat a dopracovat opera ní manuál Centra primární prevence
revidovat a dopracovat 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 d ti a 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 užívání
návykových látek a sociáln nežádoucích jev , ambulantní poradenské a terapeutické služby v oblasti
užívání návykových látek a služby spojené s prevencí v komunit a komunitní prací. Jednotlivé programy
sdružení v sou asné dob zabezpe uje 11 kmenových pracovník a 75 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 a to
p edevším v rámci Centra primární prevence. Na úrovni ambulantních služeb došlo postupnému rozvoji,
p edevším v oblasti individuálního poradenství, práce s klienty v substitu ní lé b Buprenorfinem a
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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Organiza n technické zabezpe ení
V pr b hu roku 2003 zajistilo sdružení pro jednotlivé programy pr b žnou základní obnovu vybavení
kancelá skou technikou. Po átkem roku prob hly p ípravné fáze 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 pr b hu roku 2003 byly tyto databáze
dopl ovány a upravovány.
V rámci oprav objektu se poda ilo zajistit repase oken v komunitní místnosti.
Odborné zabezpe ení
Byly upraveny a revidovány koncepce všech t í program o.s. Prev-Centrum v první polovin roku 2003.
Opera ní manuál Centra poradenství pro mládež a rodiny prošel revizí v souvislosti se standardy odborné
zp sobilosti. Ambulantní poradenské a terapeutické služby byly pr b žn supervidovány akreditovaným
supervizorem. N kte í kolegové se podíleli na p íprav standard odborné zp sobilosti pro programy
primární prevence ve spolupráci s MŠMT a sRV KPP.
Spolupráce se státním a nestátním sektorem
Jedná se 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. 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 ejmostí 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 komunitním
programem m stské ásti Praha 6 „Zdravá šestka.“
V roce 2003 naše služby pomáhali zajiš ovat a podíleli se na innosti
Bímová Ilona, Burák Pavel, erný Milan, Dolanská Pavla, Elis Petr, Flaks Petr, Fuksová Magdalena,
Himmelsbergerová Olga, Chytrý Michal, Malíková Michaela, Myšková Lucie, Martenková Pavlína, Orlíková
Barbora, Ošancová Kate ina, Pavlátová Iveta, Perglerová Klára, Petrtýlová Milena, Píchová Gabriela,
Po arovský Ond ej, Sola ová Hana, Stupka Jakub, Trapková Barbora, Vinklerová Vendula, Zákora Cyril;
Lekto i zajiš ující programy primární prevence
Tomáš Bárta, Martin ermák, Jana Dohnalová, Petr Elis, Markéta Fingerová, Eva Formánková, Barbora
Hainová, Petra Hanzlíková, Radek Háša, Eva Hejcmanová, Pavlína Homolová, Václav Hrdli ka, Eva
Janatová, Helena Jiránková, Linda Jirsová, Miroslava Kalužíková, Jitka Karhanová, Martin Klajn, Gabriela
Koryntová, Monika Králová, Zdenka Páleníková Králová, Katka Kr tová, Natálie Landová, Anna Laštovková,
Petra Lázni ková, Gábina Majerová, Michaela Malíková, Gabriela Málková, Veronika Martanová, Pavlína
Martenková, Martina Melicharová, Markéta Milá ková, Alena Mrázková, Lucie Myšková, Adam Navrátil,
Daniela Nekulová, Adéla Nemeškalová, Martina N mcová, Alena Opatová, Kate ina Ošancová, Martina
Pemlová, Alena Petriš ová, Gabriela Radovnická, Hana Rigová, Lucie Simonová, V ra Skalická, Katka
Sládková, Hanka Sotáková, Zdena Stará, Milena U íková Šafránková, Kate ina Šebková, Lucie Šolcová,
Vendula Šukalová, Lenka Švecová, Zuzana Urbanová, Olga Vejlupková, Klára Viktorová, Vendula
Vinklerová, Helena Vl ková, Olga Vnuková, Cyril Zákora, Jana Zat epálková, Gabriela Zezulová, Luisa
Zoulková.
Ekonomika a administrativa
Administrativu a správu 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. Hospoda ení sdružení a ú etní záv rka je ov ena
dle zákona . 254/2000 Sb. o auditorech nezávislým auditorem.
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 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 prezentace aktivit 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 2003 se sdružení poda ilo prezentovat i v médiích v rámci po ad v rádiích. Na
místní úrovni pravideln informujeme o našich aktivitách v novinách Prahy 6 „Šestka“. V rámci specifických
aktivit Centra komunitní práce poskytujeme informace TK.
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 2003 jsme ve
spolupráci s Ú adem m stské ásti Praha 6 a projektem „Zdravá Šestka“ zajistili kontinuální pokra ování
dlouhodobého vzd lávacího kurzu 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.
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 2003, obsahoval
20 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop rozložených do 2 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.
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.
Vzd lávání lektor primární prevence
V roce 2003 jsme realizovali další výcvikový kurz pro novou skupinu lektor primární prevence. Jedná se o
seminá dotovaný 180 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 .
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
Služby Centra primární prevence jsou zam eny na poskytování aktivit specifické primární prevence užívání
návykových látek a jiných sociáln nežádoucích jev , které nejsou v kompetenci ani možnostech školy, tzn.
p esahují rámec Minimálního preventivního programu. Z hlediska složení (rizikovosti) cílových skupin
poskytuje Centrum primární prevence služby na t ech úrovních: Všeobecná primární prevence, selektivní
primární prevence, indikovaná primární prevence a vzd lávací programy pro školní metodiky prevence a
další pedagogy a odbornou ve ejnost.

1. Cílová skupina

Jednotlivé služby nabízí Centrum primární prevence následujícím cílovým skupinám:
žáci základních a zvláštních škol (6. – 9. ro níky), studenti st edních škol, studenti vyšších odborných škol a
vysokých škol s humanitním zam ením, pedagogové zvláštních, základních a st edních škol, školní
metodici prevence, rodi e.
V rámci realizace jednotlivých program spolupracuje Centrum primární prevence i s dalšími resorty a
skupinami osob, jako nap . resort zdravotnictví (pediat i a d tští psychiat i), resort sociální pé e (sociální
pracovníci OPD a kuráto i pro mládež), dále s psychology, protidrogovými koordinátory atd.

2. Cíle programu

Všeobecná primární prevence – Dlouhodobý program primární prevence užívání návykových látek a
dalších sociáln nežádoucích jev , interaktivní seminá e pro studenty st edních škol
• zastavit nár st sociáln nežádoucích jev výchovou ke zdravému životnímu stylu
• informovat cílovou skupinu o ú incích a rizicích spojených s užíváním drog
• rozvíjet sociální dovednosti cílové skupiny (efektivní komunikace s vrstevníky, schopnost
spolupráce, posilování osobní zodpov dnosti za kvalitu svého života, podpora sebev domí)
• spolupracovat se školním metodikem prevence s cílem zvyšovat efektivitu primárn preventivního
p sobení na dané škole.
• nabídnout d tem pozitivní vzory a alternativy pro trávení volného asu
Selektivní primární prevence - Program selektivní primární prevence sociáln nežádoucích jev pro
rizikové skupiny d tí a mládeže
• p edcházet vzniku užívání návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev u rizikových skupin
d tí a mládeže
• aktivn se podílet na práci se t ídami, v nichž se vyskytují skupiny d tí a mládeže, které jsou více
ohrožené než ostatní populace nap . vznikem drogové závislosti, šikany apod. (provést diagnostiku
problému ve t íd , spolupracovat p i jeho ešení)
• napomáhat pracovník m základních škol p i hledání optimálního postupu p i práci se t ídami, ve
kterých se vyskytují rizikové skupiny d tí a mládeže
• napomáhat ke zkvalitn ní vztah mezi žáky ve t íd
• informovat žáky a pedagogy základních škol o možnosti návazných služeb
• p edat škole informace o možných zp sobech následného p sobení v dané t íd
Indikovaná primární prevence - Klub pro d ti od 10 do 15 let s výchovnými potížemi nebo
s problematickým postavením ve t íd , individuální konzultace pro d ti, pedagogy a rodi e
• poskytnout d tem a mládeži možnost aktivního trávení volného asu se zam ením na rozvoj komunikace,
sociálních dovedností, rozvoj sebed v ry, sebejistoty, schopnosti elit tlaku rizikových vrstevník
• p edcházet užívání návykových látek a jiným sociáln nežádoucích jev m u jedinc se zvýšeným
rizikem vzniku závislosti
• zajistit d tem možnost korektivní zkušenosti s postavením ve vrstevnické skupin
• umožnit d tem navázat zdravé vztahy s vrstevníky a rozvíjet schopnost d tí tyto vztahy navazovat i
mimo klub
• umožnit d tem u it se sociálnímu chování v interakci s ostatními leny skupiny a podporovat rozvoj
komunikace a dynamiky ve skupin
• zvyšovat pozitivní klima ve t íd jakožto d sledek vývoje a zm n chování jednotlivých d tí
• zvyšovat schopnost d tí elit tlaku ze strany okolí
• komunikovat s rodinou dít te s cílem zlepšení vztah a vzájemného pochopení
Vzd lávání – Vzd lávací kurzy a seminá e pro školní metodiky prevence, pedagogy a realizátory program
primární prevence, seminá e pro pedagogy a rodi e, vzd lávací kurz pro lektory primární prevence užívání
návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev

•
•
•
•
•
•
•

zprost edkovat a postupn rozši ovat cílové skupin teoretické a praktické znalosti v problematice
užívání návykových látek a jiných sociáln nežádoucích jev
poskytovat základní informa ní servis v oblasti užívání návykových látek a dalších sociáln
nežádoucích jev
posilovat kompetentnost škol ve vytvá ení vlastních Minimálních preventivních program
seznámit cílovou skupinu s možnostmi efektivního ešení situací spojených s užíváním návykových
látek nebo s jinými sociáln nežádoucími jevy
seznámit cílovou skupinou se základními principy reflexe vlastní práce
informovat rodi ovskou ve ejnost o možnostech ešení drogového problému v rodin
informovat pedagogy o možnostech ešení drogového problému ve t íd a ve škole

3. Poskytované služby

Všeobecná primární prevence
Na této úrovni realizuje Centrum primární prevence dlouhodobé programy primární prevence drogových
závislostí a dalších sociáln nežádoucích jev na základních a st edních školách Prahy a jejího okolí.
ty letý kontinuální program je zam en na ovliv ování postoj a chování d tí v pr b hu 6. až 9. t ídy
základní školy (od 12 do 15 let). Se t ídami pracují externí spolupracovníci, studenti VŠ a VOŠ, kte í
absolvovali komplexní vzd lávací kurz pro lektory primární prevence v rozsahu 180 hodin. V roce 2004
p edpokládáme zapojení 6000 žák do dlouhodobého programu primární prevence.
Selektivní primární prevence
Na této úrovni Centrum primární prevence realizuje cílené specifické programy pro rizikové skupiny d tí a
mládeže formou intenzivní práce se t ídními kolektivy, které vykazují zvýšené riziko užívání návykových
látek. V roce 2004 p edpokládáme zvýšení po tu žák zapojených do specifického programu pro rizikové
skupiny d tí a mládeže na 700.

Indikovaná primární prevence
Na této úrovni Centrum primární prevence zajiš uje klub pro d ti s poruchami chování a s problematickým
postavením ve t íd , v etn poskytování odborných konzultací pro d ti, rodi e a pedagogy. Cílem pro rok
2004 je napln ní kapacity klubu, tj. 15 d tí.
Vzd lávací aktivity
Na této úrovni realizuje Centrum primární prevence vzd lávací kurzy pro pedagogy, školní metodiky
prevence, realizátory program primární prevence a lektory program primární prevence užívání návykových
látek a dalších sociáln nežádoucích jev , dále jednorázové seminá e pro pedagogy a rodi e a pravidelná
pracovní setkání se školními metodiky prevence. V roce 2004 p edpokládáme ú ast 459 frekventant všech
vzd lávacích modul realizovaných Centrem primární prevence.
Centrum primární prevence nabízí školním metodik m prevence dlouhodobé vzd lávací kurzy, které
obsahují krom teoretických informací z oblasti drogové problematiky i adu dalších témat p ímo
souvisejících s prací školních metodik , jako nap . role školního metodika prevence p i vytvá ení a
koordinaci Minimálního preventivního programu na školách, teorie a praxe projektové innosti apod.

4. Vývoj programu v roce 2003

V oblasti poskytovaných služeb jsme v roce 2003 u inili n kolik koncep ních zm n. Poskytované služby
jsme rozd lili do 4 kategorií: všeobecná primární prevence (dlouhodobý program primární prevence
drogových závislostí a dalších sociáln nežádoucích jev na základních školách, interaktivní seminá e pro
st ední školy), selektivní primární prevence (program primární prevence sociáln nežádoucích jev ur ený
pro t ídy s rizikovými skupinami d tí a mládeže), indikovaná primární prevence (klub pro d ti od 10 do 15
let s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve t íd ) a vzd lávací aktivity ur ené
p evážn pedagog m, školním metodik m prevence a rodi m d tí.
Koncep ní zm ny vycházejí z vlastní praxe ve školách v rámci dlouhodobých program primární prevence
drogových závislostí a dalších sociáln nežádoucích jev a z poptávky pedagog a školních metodik
prevence. Pro efektivní primární prevenci je nezbytné pracovat cílen s rizikovou populací (a již skupinovou
i individuální formou), kontinuáln a s ohledem na sociální kontext a o dodržení t chto princip v rámci
námi nabízených služeb usilujeme.
Snažíme se poskytnout širší spektrum služeb, které komplexn p ispívají k pé i o d ti a mládež ohrožené
vznikem sociáln nežádoucích jev jako jsou nap . šikana, užívání návykových látek, záškoláctví, xenofobie,
rasismus atd. V kontextu vzniku takto závažných problém nesta í zam it se pouze na jednu nabízenou
službu (nap . dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek na ZŠ), ale je t eba ošet it
co nejvíce oblastí a tím zmírnit riziko vzniku t chto sociáln nežádoucích jev u d tí a mládeže. Na základ
našich zkušeností s realizací dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek a jiných

sociáln nežádoucích jev v roce 2002 jsme se tedy v uplynulém roce 2003 soust edili p edevším na cílené
aktivity zam ené na rizikové skupiny d tí a mládeže.
Všeobecná primární prevence
a) dlouhodobý program primární prevence drogových závislostí a dalších sociáln nežádoucích jev
na základních školách
Dlouhodobý kontinuální program primární prevence užívání návykových látek a sociáln nežádoucích jev
pro d ti 6.-9.ro ník základních škol probíhal v roce 2003 na trnácti školách Prahy 2, šestnácti školách
Prahy 6, šesti školách Prahy 7, p ti školách z ostatních ástí Prahy a t ech školách mimopražských dle
osv d ené koncepce.
b) interaktivní seminá e pro st ední školy
V roce 2003 se zvýšil po et st edních škol, na kterých Centrum primární prevence realizuje interaktivní
seminá e pro studenty. Interaktivní seminá e týkající se drogové problematiky, postoj student k tomuto
tématu a k dalším sociáln nežádoucím jev m prob hly v roce 2003 na t chto školách: Konzervato a VOŠ
J.Ježka, Soukromé gymnázium J. Škvoreckého, OA Dušní ul., VOŠ ekonomická a OA Kolárova ul.,
Gymnázium P ípoto ní, SPŠ elektrotechnická V Úžlabin , Gymnázium Vod radská, VOŠ Od vního
návrhá ství a SPŠ od vní Jablonského ul., SOŠ ve ejnosprávní a sociáln právní Benešov, SŠ a VOŠ
zdravotnická Vsetín.
Selektivní primární prevence
program specifické primární prevence sociáln nežádoucích jev pro rizikové skupiny d tí a
mládeže
Program selektivní primární prevence je nabízen základním školám pro kmenové t ídy s rizikovými
skupinami žák .
V roce 2003 prob hl tento program v osmi t ídách ze šesti škol Prahy 6, ve t ech t ídách ze dvou škol Prahy
2, v jedné t íd ze školy Prahy 7 a jedné t íd ze školy Prahy 4. Celkem tedy prob hl program selektivní
primární prevence užívání návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev na t inácti školách regionu
hlavního m sta Prahy.
V lednu 2004 za íná tento typ programu na dvou školách Prahy 6, jedné škole Prahy 2 a jedné škole Prahy
4. Prognóza vytížení pracovník v rámci selektivní primární prevence je 1-2 t ídy denn .

Indikovaná primární prevence

klub pro d ti od 10 do 15 let s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve t íd
Indikovaná primární je sou ástí služeb primární prevence užívání návykových látek a dalších sociáln
nežádoucích jev nabízených Centrem primární prevence. Pot eba poskytovat tuto službu vzešla p evážn
ze zkušeností s prací s d tmi v rámci dlouhodobých program primární prevence užívání návykových látek a
dalších sociáln nežádoucích jev . Centrum primární prevence provozuje klub pro d ti od 10 do 15 let
s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve t íd od února 2003. Otev ení klubu
p edcházela p íprava koncepce, prezentace klubu výchovným poradc m na školách, školním metodik m
prevence, rodi m d tí na rodi ovských sch zkách, v pedagogicko-psychologických poradnách a na OPD.
P ímá práce s d tmi obnáší pravidelná dvouhodinová setkávání jednou týdn , která jsou zam ena
p evážn na sebezkušenost d tí, rozvoj komunikace a spolupráce mezi d tmi, zvyšování sebed v ry a
sebejistoty, možnost sociálního u ení atd. V ervnu a v listopadu se uskute nily celodenní výlety a do
budoucna plánujeme i víkendové pobyty.
Od otev ení klubu v únoru 2003 prob hlo 37 dvouhodinových klubových setkání a dva celodenní výlety. Do
klubu v sou asné dob pravideln dochází dvanáct d tí ve v ku 10-15 let.
individuální konzultace pro d ti, pedagogy a rodi e
Služby nabízené Centrem primární prevence reflektují poptávku školských za ízení, pedagog , žák
základních škol a jejich rodi
a m ní se v souvislosti se zm nami v oblasti sociáln nežádoucích jev .
Pracovníci Centra primární prevence nabízí školám možnost individuálních odborných konzultací, kterých
mohou využít d ti, rodi e i pedagogové.
Vzd lávací aktivity
a/ vzd lávací kurzy a seminá e pro školní metodiky prevence a pedagogy
Centrum primární prevence nabízí školním metodik m prevence dlouhodobé vzd lávací kurzy, které
obsahují krom teoretických informací z oblasti drogové problematiky i adu dalších témat p ímo
souvisejících s prací školních metodik , jako nap . role školního metodika prevence p i vytvá ení a
koordinaci Minimálního preventivního programu na školách, teorie a praxe projektové innosti apod.
Sou ástí kurzu je i ešení modelových situací (nap . rozhovor s rodi i nebo s dít tem p i výskytu drogového
problému apod.) a zážitkové techniky .

Ve spolupráci s M Praha 6 a 7 realizujeme t i vzd lávací kurzy pro pedagogy ZŠ a SŠ Prahy 6 a 7.
Vzd lávací kurz pro školní metodiky prevence ZŠ a SŠ Prahy 6.
V roce 2003 pokra oval vzd lávací kurz pro školní metodiky prevence škol Prahy 6. Celkový rozsah kurzu
byl 80 vzd lávacích hodin teorie i praxe a kurzu se pravideln ú astnilo 25 frekventant 20 škol Prahy 6.
V roce 2003 prob hlo návazné vzd lávání pro školní metodiky prevence škol Prahy 6.
Vzd lávací seminá pro pedagogy bez zkušenosti v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
Vzd lávací kurz pro školní metodiky prevence ZŠ a SŠ Prahy 7.
Školní metodici prevence se mohou ú astnit odborných mezioborových seminá , které o.s. Prev-Centrum
pravideln jednou m sí n po ádá pro odbornou ve ejnost. V roce 2003 prob hlo celkem 10 odborných
mezioborových seminá .
b/ pravidelná pracovní setkání se školními metodiky prevence
V oblasti primární prevence považujeme za velmi d ležitou spolupráci se školními metodiky prevence všech
škol, na kterých probíhá dlouhodobý program primární prevence užívání návykových látek a dalších sociáln
nežádoucích jev (p edevším školy Prahy 2, Prahy 6). V rámci této spolupráce probíhají b hem školního
roku pracovní setkání týmu Centra primární prevence a školních metodik prevence jednotlivých škol.
Pracovní setkání se školními metodiky prevence škol Prahy 6 probíhají (až na výjimky) každý m síc v rámci
setkání pracovní skupiny školních metodik prevence p i protidrogové komisi Rady M Prahy 6.
V únoru, b eznu a íjnu 2003 se v o.s. Prev-Centrum uskute nila pracovní setkání školních metodik
prevence škol Prahy 2, na kterém byli metodici informováni o rozší ení služeb Centra primární prevence o.s.
Prev-Centrum, o rámcových smlouvách o spolupráci s o.s. Prev-Centrum v rámci realizace program
primární prevence a o nabídce program na školní rok 2002/2003 a 2003/2004.
c/ vzd lávací seminá e pro pedagogy
Centrum primární prevence nabízí školám jednorázové seminá e zam ené na následující témata:
problematika závislosti na návykových látkách, formy a metody efektivní primární prevence drogových
závislostí a dalších sociáln nežádoucích jev , role pedagoga a školy p i ešení drogového problému ve
škole, nabídka spolupráce p i výskytu drogového problému ve škole.
V roce 2003 prob hl tento typ seminá e na 8 st edních školách a odborných u ilištích. T chto seminá se
celkem zú astnilo 186 pedagog .
d/ vzd lávací seminá e pro rodi e
Krom seminá pro pedagogy nabízí Centrum primární prevence školám také odborné seminá e pro
rodi ovskou ve ejnost, které obsahují úvod do drogové problematiky, informace o systému služeb
poskytovaných o.s. Prev-Centrum a nabídky spolupráce p i ešení drogového problému v rodin .
V roce 2003 prob hl tento typ seminá e na 6 st edních školách. T chto seminá se celkem zú astnilo 100
rodi .
e/ vzd lávání lektor primární prevence
Pro studenty VŠ a VOŠ humanitních sm r nabízí Centrum primární prevence každoro n vzd lávací kurz
primární prevence užívání návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev (180 hodin). Kurz se
skládá z úvodního týdenního, p evážn teoreticky zam eného seminá e a ze t í víkendových seminá .
Na kurz navazují pravidelné supervize, které probíhají jednou m sí n po celou dobu spolupráce lektora
primární prevence s Centrem primární prevence o.s. Prev-Centrum.
Úvodní týdenní seminá se uskute nil od 13. 10 – 17. 10. 2003 v prostorech o.s. Prev-Centrum,
1.víkendový seminá prob hl v termínu 7. – 9. 11. 2003 v Sedleci u Prahy a 2.víkendový seminá v termínu
21. – 23.11.2003 tamtéž. 3.víkendový seminá prob hne od 20. – 22.2. 2004 op t v sídle o.s. Prev-Centrum.
Vzd lávacího kurzu se v roce 2003 zú astnilo 25 student VOŠ a VŠ a po absolvování 2. víkendového
seminá e za ali vyškolení lekto i pracovat na základních školách v rámci programu primární prevence
drogových závislostí a dalších sociáln nežádoucích jev .
Výzkumný projekt evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného na Praze 6
Výzkumná longitudinální studie (2002 – 2007) je realizována ve spolupráci s Akademií v d R na území
Prahy 6, kde probíhá komunitní program primární prevence. Hodnocení efektivity (dopadu) projektu probíhá
prost ednictvím srovnání vývoje rizikových indikátor na výb rovém souboru žák základních škol Prahy 6,
kde kontrolní skupinu tvo í školy nezapojené do komunitního programu (realizující pouze tzv.minimální
preventivní program) a vybrané školy p iléhající k hranicím Prahy 6 a vykazující shodné znaky s kontrolní
skupinou.

Struktura projektu
I. fáze: I. testování výb rového souboru žák v 5. t ídách – test
II. fáze: ohniskové skupiny v 6. t ídách, strukturovaná interview se školními metodiky prevence ZŠ
III. fáze: II. testování výb rového souboru žák v 7. t ídách – mezitest
IV. fáze: ohniskové skupiny v 8. t ídách
V. fáze:III. testování výb rového souboru žák v 9. t ídách – retest
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. PrevCentrum ve spolupráci s Akademií v d R v rámci výzkumného zám ru „Psychologie zdraví“.

5. Personální zajišt ní

Kmenoví pracovníci programu Mgr. Ilona Bímová, Mgr. Pavlína Martenková, Mgr. Michaela Malíková, Cyril
Zákora.
Jedná se o kmenový tým programu, který koordinuje a organizuje dlouhodobou primární prevenci užívání
návykových látek a jiných sociáln nežádoucích jev v 43 základních školách. Tým pracovník zajiš uje
veškerý administrativní servis, odborné zázemí pro lektory primární prevence p sobící na základních
školách v rámci program primární prevence. Pracovníci zajiš ují služby selektivní prevence tzn. práce
s problematickými t ídami, konzulta ní hodiny pro pedagogy, rodi e a d ti, program indikované primární
prevence - 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 jsou absolventi vzd lávacího kurzu pro lektory primární
prevence užívání návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev o.s.Prev-Centrum, pravideln se
ú astní odborných seminá v oblasti primární prevence, supervizních seminá a dalších odborných kurz
(Rodinná systemická terapie, Drogové poradenství, Neverbální techniky, Telefonická intervence, Krizová
intervence).
Supervize práce lektor primární prevence: Mgr. Milan erný
Supervize práce s problematickými t ídami: Mgr. Milan erný
Supervize klubu: PaedDr. Michael Chytrý

6.Spolupráce s odbornými za ízeními v rámci systému pé e

Na systém služeb poskytovaných Centrem primární prevence navazuje v p ípad indikace možnost
delegování d tí a jejich rodin do pé e Centra poradenství pro mládež a rodiny o.s.Prev-Centrum.
V oblasti primární prevence považujeme za d ležitou spolupráci se školními metodiky prevence a
výchovnými poradci všech škol, na kterých probíhá dlouhodobý program primární prevence užívání
návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev (p edevším škol Prahy 6 a 2). V rámci této spolupráce
probíhají b hem školního roku pracovní setkání týmu Centra primární prevence a školních metodik primární
prevence. Dále spolupracujeme se zástupci státní a místní správy (OÚ M Prahy 6, Magistrát hl. m. Prahy),
ale i s dalšími organizacemi (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, OPD Prahy 1 a 6,
ambulantní odd lení St ediska výchovné pé e Klí ov Trigon atd.). Díky spolupráci s dalšími organizacemi se
da í vytvá et systém práce s d tmi od prvního kontaktu na školách, p es možnost získání dalších informací a
poradenství v Centru primární prevence o.s. Prev-Centrum, možnost ú astnit se klubových aktivit pro d ti
s obtížemi v chování a s problematickým postavením ve t íd až po p ípadnou terapeutickou práci s d tmi a
rodinou v Centru poradenství pro mládež a rodiny. Pro Centrum primární prevence je podstatná i spolupráce
s dalšími za ízeními p sobícími v oblasti pé e o drogov závislé a odborníci z t chto za ízení p ednáší na
kurzech pro lektory primární prevence a vedou odborné seminá e po ádané o.s. Prev-Centrum.
Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum je zakládajícím lenem Sekce primární prevence A.N.O.
V rámci Sekce primární prevence spolupracujeme s dalšími institucemi p i vytvá ení protidrogové politiky na
regionální i nadregionální úrovni - pracovní skupiny pro oblast primární prevence (pracovní skupina sRV
KPP a MŠMT, pracovní skupina primární prevence p i protidrogové komisi Rady hlavního m sta Prahy).

7. Záv ry a doporu ení

V rámci programu všeobecné primární prevence realizujeme služby všeobecné primární prevence na v tšin
škol Prahy 6 a 2, na školách Prahy 7 a n kolika školách z ostatních pražských region a st edo eského
kraje. Na t chto školách budeme v programu pokra ovat i v následujících letech. Poda ilo se nám tento
program stabilizovat a zkvalitnit nabízené služby. V d sledku snahy udržet kvalitu tohoto typu programu
nejsme v tuto chvíli schopni z kapacitních d vod p ijímat další zájemce z ad škol, p estože nás školy
pr b žn kontaktují.

V oblasti programu selektivní primární prevence se nám v uplynulém roce da ilo tento program rozvinout a
nabízet jej základním školám. Intenzivní cílená práce se t ídami s rizikovými skupinami d tí a mládeže se
ukazuje jako efektivní a z reakcí škol je znatelný vzr stající zájem o tento typ programu. Program selektivní
primární prevence považujeme za stejn d ležitý jako program všeobecné primární prevence a vzhledem
k nár stu rizikových skupin d tí a mládeže ohrožených vznikem sociáln nežádoucích jev se tento program
ukazuje mnohdy efektivn jší než program všeobecné primární prevence. D vodem je jeho cílenost,
intenzita setkávání se t ídou a d raz na sociální kontext.
V únoru 2003 jsme otev eli klub pro d ti s obtížemi v chování a s problematickým postavením ve t íd .
Postupn se nám poda ilo naplnit skupinu d tí navšt vujících klub a klub se stal podstatnou sou ástí
systému primární prevence užívání návykových látek a dalších sociáln nežádoucích jev . Nedílnou
sou ástí klubu je spolupráce s rodi i d tí, nebo je nutné nahlížet na potíže d tí v širším kontextu, kam
m žeme za adit nap . rodinu dít te i školu, kterou navšt vuje.
B hem roku 2003 se nám poda ilo uskute nit n kolik etap Výzkumného projektu evaluace komunitního
programu primární prevence realizovaného na Praze 6.
Za átkem roku 2003 probíhala p íprava a spušt ní projektu. V únoru 2003 prob hlo školení výzkumného
týmu a v b eznu a dubnu 2003 I. testování výb rových soubor žák (na 13 školách Prahy 6 zapojených do
komunitního programu primární prevence realizovaném o.s. Prev-Centrum a na 12 školách, které do tohoto
programu zapojeny nejsou). Od konce dubna do srpna 2003 prob hlo vyhodnocování I. fáze testování.
Následn byla zpracována pr b žná zpráva za I. fázi projektu a b hem prosince 2003 byly realizovány
ohniskové skupiny ve ty ech vybraných 6. t ídách s cílem porovnat a interpretovat získaná data v rámci
dotazníkového šet ení.
V rámci Centra primární prevence pracujeme na zkvalitn ní poskytovaných služeb mj. ú astí na supervizích
a individuálních vzd lávacích aktivitách. Tím p ispíváme k budování a rozvoji týmu Centra primární prevence
a následn i o.s. Prev-Centrum.

8. Vývoj programu podle statistických údaj v roce 2003
Všeobecná primární prevence - Dlouhodobý program primární prevence na ZŠ
V tabulce je uveden po et blok dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek a
dalších sociáln nežádoucích jev uskute n ný v roce 2003 dle jednotlivých lokalit
Program primární prevence na základní školách v roce 2003
Ostatní
Praha 6
Praha 2
Praha 7
pražské
Mimopražské

Celkem

155

103

24

30

23

335

Po et d tí

3875

2575

600

750

575

8375

Po et blok
Celkem
kontakt

215

136

33

37

44

465

5375

3400

825

925

1100

11625

16

14

5

5

3

43

645

408

99

111

132

1395

Celkem t íd

Po et škol
Celkem hodin
p ímé práce1
1

Hodina zde znamená školní vyu ovací hodinu, tedy 45 minut

Tabulka obsahuje vývoj programu všeobecné primární prevence od roku 2000 do roku 2003
Rok
Po et škol
Po et t íd
Po et blok
Hodinová
Po et d tí
dotace
2000
53
302
604
1812
7550
2001
51
307
614
1842
7675
2002
50
315
594
1782
7875
2003
43
335
465
1395
8375

Interaktivní seminá e pro studenty SŠ
V tabulce je uveden po et škol a t íd, na kterých se od 1.1.2003 – 31.12.2003 uskute nily interaktivní
seminá e pro studenty st edních a vyšších odborných škol realizované Centrem primární prevence o.s. PrevCentrum
Po et škol
Po et
Po et
Hodinová
Po et
Po et
1
t íd
interaktivních
dotace
osob
kontakt
seminá
41

10

Název školy

Po et
t íd

Gymnázium Josefa Škvoreckého
Obchodní akademie Dušní
Gymnázium Vod radská
Konzervato a VOŠ J. Ježka
SPŠ elektrotechnická
VOŠ a OA Kollárova
Gymnázium P ípoto ní
SOŠ ve ejnosprávní a sociáln správní
St ední a Vyšší zdravotnická škola
Vsetín
VOŠ od vního návrhá ství a SPŠ
od vní
Celkem

4
5
4
4
5
6
6
3
2

44

88

Po et
Hodinová
1
interaktivních dotace
seminá
4
8
5
10
4
8
2
4
5
10
11
22
6
12
3
6
2
4

1025

Po et
osob

1150

Po et
kontakt

100
125
100
100
125
150
150
75
50

100
125
100
100
125
275
150
75
50

2

2

4

50

50

41

44

88

1025

1150

1

Hodina zde znamená školní vyu ovací hodinu, tedy 45 minut

Selektivní primární prevence - Program specifické primární prevence sociáln nežádoucích jev pro
rizikové skupiny d tí a mládeže
V tabulce je uvedena hodinová dotace p ímé práce se t ídami p i programu selektivní primární prevence
sociáln nežádoucích jev
pro rizikové skupiny d tí a mládeže v roce 2003 dle jednotlivých pražských
region

1

Program Selektivní primární prevence na základních školách od 1.1.2003 do 31.12.2003
Hodinová
Po et
Po et
Po et
dotace
d tí
Celkem
osobních
telefonních
p ímé
Po et
ve
práce se
kontaktován
kontakt s
konzultací s
t íd
pedagogem
pedagogem
M stská ást
T ída blok
t ídami1
o pedagog
Praha 2
3
10
48
20
6
22
6
Praha 4
1
3
21
6
2
7
6
Praha 6
8
26
166
52
14
57
18
Praha 7
1
2
25
4
1
4
3
Celkem
13
41
260
82
23
90
33
Hodina zde znamená školní vyu ovací hodinu, tedy 45 minut

Indikovaná primární prevence – Klub pro d ti s výchovnými obtížemi a s problematickým
postavením ve t íd
V tabulce je uveden po et d tí navšt vujících klub a po et kontakt v roce 2003
Statistika návšt vnosti klubu za kalendá ní rok 2003
M síc
Leden
Únor
B ezen

Po et setkání
0
3
4

Po et osob
0
8
6

Po et kontakt
0
18
16

Duben
Kv ten
erven
ervenec
Srpen
Zá í
íjen
Listopad
Prosinec
Celkem

5
4
5
2
1
2
5
4
3
38

9
7
8
1
1
4
7
12
10
23

29
16
25
2
1
6
29
37
26
205

V tabulce je uveden po et konzultací v rámci indikované primární prevence v roce 2003
Statistiky konzultací v programu Indikované primární prevence Centra primární prevence,
o.s. Prev-Centrum v kalendá ním roce 2003
Po et
Po et
Po et konzultací
Celkem
Hodinová
konzultací s
konzultací s
s odbornou
kontakt p i
dotace p ímé
rodinnými
pedagogy
ve ejností
konzultacích práce
p íslušníky
klient
(pracovníci OPD,
klient
PPP,
apod.)
Osobní
26
3
0
51
29
konzultace 1
telefonické
123
9
11
143
konzultace
1

Délka osobní konzultace je 1 hodina

V tabulce je uveden po et osob, kterým byl prezentován klub v roce 2003
Statistika prezentací klubu ve ejnosti v kalendá ním roce 2003
Rodi e d tí (t ídní sch zky na ZŠ)
535 osob
Pedagogové na ZŠ
60 osob
Odborná ve ejnost (pracovníci OPD, PPP,apod.)
14 osob
Celkem
574 osob
Vzd lávání – Odborné seminá e pro pedagogy a rodi e
V tabulce je uveden po et seminá pro pedagogy a rodi e realizovaných v roce 2003 Centrem
primární prevence o.s. Prev-Centrum
Seminá e pro pedagogy a rodi e realizované Centrem primární prevence, o.s.Prev-Centrum
v kalendá ním roce 2003
Po et
Po et oslovených Po et seminá
Po et oslovených
seminá pro pedagog
pro rodi e
rodi
pedagogy
Praha 2
4
61
2
36
Praha 6
0
0
1
5
Praha 7
0
0
1
30
Ostatní pražské školy
3
105
2
25
Mimopražské školy
1
20
0
0
Celkem
8
186
6
96
1

Délka seminá e je 1,5 hodin

Centrum poradenství pro mládež a rodiny
Centrum poradenství pro mládež a rodiny ob anského sdružení Prev-Centrum je ambulantní za ízení
poskytující poradenské, terapeutické a sociální služby pro d ti, mladistvé, dospívající a jejich rodiny, tj.
osobám ohroženým d sledky užívání nealkoholových drog nebo osobám, které se nacházejí v jiných
rizikových a obtížných situacích. Program Centra poradenství pro mládež a rodiny je sou ástí systému
prevence v komunit , který tvo í základní rámec aktivit o.s. Prev-Centrum. V rámci ambulantní lé by byly
aktivity v roce 2003 zam eny na služby prvního kontaktu a anonymního poradenství, práci s rodinou
uživatele drog a individuální práci s uživateli drog.
V roce 2003 Centrum poradenství pro mládež a rodiny sídlilo již druhým rokem v nových prostorech, což se
pozitivn projevilo v nár stu výkon a klient ambulantní lé by. V roce 2003 poskytlo Centrum poradenství
pro mládež a rodiny služby celkem 341 klientovi, o 54% více než v roce 2002.

1. Cílová skupina

Uživatelé návykových látek - D ti a mladiství p íležitostn užívající nealkoholové drogy. Jedná o osoby,
které p evážn užívají kanabinoidy a extázi. Uživatelé drog ve v ku od 11 let v p ípad práce s celou
rodinou. Uživatelé drog ve v ku od 15 let v p ípad individuální práce.
Problémoví uživatelé a závislí na návykových látkách
• Mladiství a mladí dosp lí užívající nealkoholové drogy, kte í aktuáln nespl ují diagnostická kritéria
závislosti na návykových látkách, ale již se u nich projevují známky manifestních potíží v oblasti
zdravotní, psychické a sociální.
• Osoby užívající nealkoholové drogy, u nichž lze diagnostikovat závislost na t chto látkách. Jedná se
o klienty, kte í vykazují r zný stupe úrovn závislosti a u kterých se projevují r zn závažné
somatické, psychické a sociální komplikace.
• Osoby s diagnózou závislosti na opiátech v substitu ním programu Subutexem ve zdravotnickém
za ízení, pro jejichž stabilizaci je nezbytná intenzivní psychosociální lé ba.
• Osoby abstinující po ambulantní nebo reziden ní pé i (i nedokon ené), p ípadn abstinující bez
p edchozí odborné pé e, jejichž cílem je abstinenci zachovat a upevnit.
Neuživatelé - Rodiny, rodi e, partne i, další rodinní p íslušníci a jinak blízcí uživateli drog nacházející se
v obtížné životní situaci spojené s užíváním návykových látek nebo i s jinými sociáln nežádoucími jevy.

2. Cíle programu

Obecným cílem ambulantních služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny je zam it pé i na širokou
škálu klient a poskytnout jim takové služby, které jsou v souladu se standardy poskytované pé e
v ambulantních za ízeních a standardy odborné zp sobilosti.
Díl í cíle
•
•
•
•
•
•
•
•

motivovat klienta (uživatele drog) k realizaci zm ny chování, prožívání, životního stylu, bez níž
by v budoucnu nebyla možná jeho abstinence
minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z rizikového zp sobu chování klienta
odpovídajícími metodami prevence relapsu snižovat u aktuáln abstinujících klient rizika
relapsu a podporovat dlouhodobou abstinenci
poskytovat uživatel m drog a jejich rodinám profesionální pomoc s cílem snižovat sociální a
zdravotní rizika vyplývající z užívání drog
poskytovat uživatel m drog a jejich rodinám podporu p i pozitivních zm nách v život jedinc i
p i pozitivních zm nách v rámci celého rodinného systému
podpo it vlastní úzdravné mechanismy jedince a rodinného systému
rodi m a blízkým uživatel drog poskytnout základní poradenství a podporu pro zvládání
obtížné situace
klient m v substitu ní lé b
Buprenorfinem poskytnout intenzivní psychosociální pé i
podporující jejich stabilizaci, p ípadn abstinenci

Další dopl kové cíle programu vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb:
• nabízet vzd lávací aktivity (Kurz rodinného poradenství, Otev ené mezioborové seminá e,
kazuististické seminá e ORT apod.) s cílem podporovat mezioborovou spolupráci
• využívat efektivní zp sob sb ru dat
• podporovat odborný r st pracovního týmu a jednotlivc
• rozvíjet spolupráci s odbornými za ízeními návazné pé e nejen v oblasti drogových závislostí,
ale i v širším kontextu psychosociální sít

3. Poskytované služby
Služby prvního kontaktu
Cílem prvního kontaktu s klientem (tj. uživatel, neuživatel nebo celá rodina) je navázat kontakt umož ující
v budoucnu p ípadnou další spolupráci, zjistit základní anamnestická data, která umožní provést základní
diagnostiku klientových potíží, dohodnout podmínky další spolupráce. P ípadn zajistit klientovi jiný typ pé e,
jestliže vzhledem k charakteru potíží klienta nemohou být klientovi poskytnuty odpovídající a nezbytné
služby. Tyto služby lze klient m v p ípad jejich zájmu poskytnout anonymn .
Jednorázové poradenské služby
Jednorázové poradenství je poskytováno klient m (uživatel m návykových látek), kte í se na Centrum
poradenství pro mládež a rodiny obrátí se zakázkou získání informací, nap . o možnosti lé ebné pé e, o
možnosti využití sociálních služeb apod.
Dále je poskytováno v p ípadech, kdy je již po prvním kontaktu z ejmé, že klient není indikován pro služby
Centra poradenství pro mládež a rodiny. Klientovi je v p ípad zájmu zajišt na pé e v jiném typu odborného
za ízení. Jednorázové poradenské služby mohou být poskytovány anonymn .
P edlé ebný a motiva ní kontakt
Služby p edlé ebného a motiva ního kontaktu jsou poskytovány klient m s indikací do pobytové lé by nebo
klient m, kte í mají zájem o ambulantní lé bu v našem za ízení a nacházejí se ve fázi po áte ní stabilizace
a hledání smyslu a cíl lé by. Základní sou ástí tohoto kontaktu je motiva ní trénink. Cílem je podpo it
klienta v rozhodnutí ukon it užívání drog, minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z rizikového
zp sobu života klienta a umožnit klientovi reálný náhled na vlastní situaci. Zahrnuje techniky podporující
postupný a konstruktivní posun klienta k pozitivním zm nám ve zp sobu života a k abstinenci. P edlé ebný
a motiva ního kontakt je realizován v délce do dvou m síc formou individuální.
Ambulantní lé ba v kombinaci se substitu ním programem Buprenorfinem
Ambulantní lé ba v Centru poradenství pro mládež a rodiny je základní službou poskytovanou uživatel m
návykových látek a klient m v substitu ním programu. Je ur ena klient m, kte í vykazují ur itý stupe
zdravotní a sociální stabilizace, tj. s reálným p edpokladem úsp šného dokon ení celé lé by. Délka
ambulantní lé by je v pr m ru 3-6 m síc . Její délka se odvíjí od terapeutického kontraktu a cíl v n m
definovaných. U klient v substitu ním programu Buprenorfinem se délka ambulantní lé by pak odvíjí od
délky substitu ního programu Buprenorfinem. Centrum poradenství pro mládež a rodiny t mto klient m
poskytuje psychosociální komponentu substitu ní lé by Buprenorfinem. Zdravotnické za ízení t mto
klient m poskytuje p evážn služby zdravotnické (preskripce substituce, toxikologické testy, somatické
vyšet ení apod.). Ambulantní lé ba je realizována formou individuální v délce 50 minut s frekvencí 1-2x
v týdnu.
Rodinné poradenství / rodinná terapie
Práce s rodinným systémem uživatele návykových látek je v mnoha p ípadech efektivn jší než individuální
práce s klientem užívajícím drogy, a to p evážn v nižších v kových kategoriích (18 a mén let) a
v p ípadech, kdy se jedná o experimenty s drogami a problémové užívání (ne tedy o rozvinutou déletrvající
závislost).
Pokud je to vzhledem k okolnostem možné, zveme již na první konzultaci celou rodinu nebo její ást.
Spole n se leny rodiny pak definujeme jejich zakázku a možné cíle spolupráce, formulujeme kontrakt,
dobu spolupráce, cíle, kterých chceme dosáhnout.
Frekvence rodinného poradenství je obecn nižší než u poradenství individuálního, obvykle 1x za 2 – 4
týdny. Kontakt s rodinou lze rozd lit na krátkodobý (3 – 5 rodinných konzultací), st edn dobý (6 – 8
rodinných konzultací) a dlouhodobý (9 – 12 konzultací). Délka spolupráce se odvíjí od definované zakázky a
kontraktu.
Následná pé e, dolé ování
Následná pé e a dolé ování je poskytována klient m Centra poradenství pro mládež a rodiny po ukon ení
ambulantní lé by i po ukon ení lé by substitu ní. Dále pak klient m, kte í abstinují po absolvování lé by
v jiném typu za ízení (a ji dokon ili i nikoli) nebo za ali abstinovat sami bez p edchozí odborné pé e.
Cílem programu následné pé e je podpo it klienta v abstinenci, pomoci mu úsp šn zvládat b žné situace
v jeho život a dále také podpo it klienta v jeho osobnostním r stu. Poskytované služby napomáhají klientovi
udržet a rozvíjet zm ny, které nastaly v pr b hu lé by, b hem p edchozích intervencí v Centru poradenství
pro mládež a rodiny nebo v jiném za ízení.
Délka následné pé e se op t odvíjí od podoby kontraktu a zakázky, její pr m rná délka je 3 – 12 m síc a
je realizována formou individuální. Frekvence docházky je definována dle pot eby, obvykle zpo átku 1x
v týdnu, postupn se frekvence snižuje.

Sociální práce
Služba, která je b žnou sou ástí veškerých poskytovaných služeb. Jejím cílem je minimalizovat sociální
rizika plynoucí ze zp sobu života spojeného s užíváním drog a p ípadn zprost edkovat další sociální a
zdravotnické služby, které by vedly k maximální stabilizaci zdravotního stavu a sociálních podmínek klienta.
Služba sociální práce spo ívá p edevším:
- v pr b žném kontaktu s proba ním ú edníkem, pokud je klient v pé i v proba ní a media ní služby
nebo má soudn na ízenou ambulantní lé bu
- v pr b žném kontaktu se sociálním kurátorem nebo kurátorem pro mládež, pokud je klient v jeho
pé i
- v pr b žném kontaktu s léka em, pokud klient dochází v rámci substitu ní lé by Subutexem
- ve zprost edkování residen ní lé by a v rámci p edlé ebného kontaktu
- p i ešení sociální situace klienta (podpora p i hledání zam stnání, školy, bydlení apod.)
- v nep ímé práci s klientem (aktualizace sociální sít , vedení dokumentace, ...)
Poradenské služby pro rodi e a blízké uživatel návykových látek
Do Centra poradenství pro mládež a rodiny p icházejí rodi e, p íbuzní, p átelé, pedagogové i další osoby, v
jejichž blízkém okolí se vyskytne problém s drogami.
Ve v tšin p ípad se jedná o rodi e, jejichž d ti užívají návykové látky. Rodi e se nacházejí v situaci, která
je jim neznámá, špatn se v ní orientují a pot ebují se dozv d t, jak se ke svému dít ti chovat.
V rámci této služby poskytujeme také informace o drogách a závislosti, možnostech p ístupu k uživatel m
drog a vytvá ení strategie v konkrétních situacích.
U tohoto typu služby se jedná o jednorázovou nebo krátkodobou spolupráci zahrnující v sob jednak
poradenské a jednak podp rné prvky. V indikovaných p ípadech tato forma kontaktu p echází v rodinné
nebo individuální poradenství .
Krizová intervence
Krizová intervence je poskytována klient m v závažném krizovém stavu, který je pot eba neodkladn ešit.
Jedná se o jednorázovou intervenci, p i níž dochází ke zmapování potíží klienta a spole n s ním se hledá
minimáln první krok k jejich ešení. Cílem je poskytnout podporu a zmírnit akutní krizi.
V indikovaných p ípadech je klientovi nabídnuta další pé e v Centru poradenství pro mládež a rodiny,
p ípadn je mu zajišt na pé e v jiném odborném za ízení.
Poradenský a informa ní servis prost ednictvím telefonické linky a internetu
Tato služba je v provozu každý pracovní den a je sou ástí systému celé organizace, tj. všech program o.s.
Prev-Centrum.
Osobám, využívajícím tuto službu, je poskytováno základní poradenství a informace z oblasti užívání
návykových látek. Sou ástí tohoto servisu je pr b žn aktualizovaná sociální sí . Servis je ur en pro klienty,
laickou a odbornou ve ejnost i pro spolupracující organizace. Webové poradenství je uskute ováno podle
standard International Society for Menthal Health Online.

4. Vývoj programu v roce 2003

Za rok 2003 prob hlo celkem 710 konzultací, o 128% více než v roce 2002. Z toho 661 konzultací pro klienty
p icházející se zakázkou, která souvisela s užíváním návykových látek, což je o 112% více konzultací než
v roce 2002. Klient m p icházejícím s jiným než drogovým problémem bylo poskytnuto 49 konzultací (více
bod 3.2.).
V rámci práce s uživateli drog tvo ilo v pom ru k jednotlivým typ m poskytovaných služeb rodinné
poradenství 30% služeb a individuální poradenství 70% služeb, což je zm na v porovnání s rokem 2002 (v
roce 2002 byl pom r: rodinné konzultace: 52% - individuální konzultace: 48%). Tento fakt ovliv uje nár st
po tu individuálních konzultací, kterých v roce 2003 prob hlo o 207% více v porovnání s rokem 2002. I
v roce 2003 byl kladen d raz na poskytování služby rodinného poradenství pro uživatele drog. Prob hlo
celkem 204 konzultací pro rodiny uživatel drog, o 25% více než v roce 2002.
Z výše uvedených dat vyplývá, že nejv tší zm nu v p ípad po tu výkon zaznamenala individuální práce
s uživateli návykových látek. Byla navázána intenzivní spolupráce s léka i (MUDr. Syrovátková z AT
ambulance v Praze 6, MUDr. ehák z Hepatologické poradny apod.), se kterými byla vypracovaná dohoda o
poskytování spole né pé e uživatel m v substitu ní lé b Subutexem. Spolupracující léka i zajiš ují t mto
klient m zdravotní servis (substituce, toxikologické testy atd.) a Centrum poradenství pro mládež a rodiny
t mto klient m nabízí psychosociální podporu a stabilizaci (zm na drogového zp sobu života, motivace
k další abstinenci, pomoc p i ešení každodenních problém ). Rozsah individuální práce s klientem
v substitu ní lé b Subutexem závisí na délce substitu ní lé by stanovené spolupracujícím léka em.
V p ípad ukon ení této lé by klient má možnost pokra ovat v kontaktu s Centrem poradenství pro mládež a
rodiny.

Další individuální práce se týkala problémových uživatel návykových látek. Krátkodobé individuální
poradenství probíhalo v rozsahu 2 až 5 konzultací. Dlouhodobé individuální poradenství probíhalo v rozsahu
6 a více konzultací dle indikace a uzav eného kontraktu s klientem.
Práce s rodinami uživatel drog nedoznala žádných výrazných zm n. Osv d ilo se v novat pozornost
rozvoji spolupráce se skupinami profesionál , kte í b žn s d tmi a dospívajícími p icházejí do styku. Služba
rodinného poradenství se stala aktivitou vnímanou jako stabilní a efektivní ze strany klient a odborné
ve ejnosti.
V pr b hu roku 2003 se rozvíjela spolupráce týmu Centra poradenství pro mládež a rodiny na tvorb a
zdokonalování sb ru dat FreeBase. Konkrétními výstupy databáze Freebase jsou statistická data programu,
které uvádíme v této výro ní zpráv .
V souvislosti s propagací programu mezi odbornou ve ejností v roce 2003 jsme sm ovali aktivity ke
skupinám profesionál , kte í pracují s d tmi, mladistvími a dospívajícími (léka i, pedagogové, sociální
pracovníci apod.).

5. 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,
Tým – vzd lávání, supervize, zahrani ní stáže
B hem roku 2003 nedošlo V Centru poradenství pro mládež a rodiny k žádným personálním zm nám.
Každý len týmu má stanovený vzd lávací plán, který zahrnuje vlastní vzd lávací aktivity pracovníka Centra
poradenství pro mládež a rodiny (nap . dlouhodobé výcviky v psychoterapii, výcviky v rodinné terapii apod.)
a spole né vzd lávací aktivity celého týmu (supervize p ípadové práce, kasuistické seminá e apod.).
Sou asným supervizorem rodinného poradenství/terapie je MUDr. Richard Zajíc, supervize probíhá 1x
m sí né po dobu 3 hodin, ú astní se jí všichni lenové týmu.
Standardní sou ástí individuální práce s klienty je supervize individuální p ípadové práce, která probíhá
individuáln pro jednotlivé leny týmu, supervizorem je také MUDr. Richard Zajíc. Každý len týmu absolvuje
ro n v pr m ru 6 hodin tohoto typu supervize.
Každý len týmu si samostatn dopl uje vzd lání v tématicky zam ených kursech a výcvicích. Jeden len
týmu je frekventantem sebezkušenostního výcviku SUR, jeden len týmu pak výcviku v rodinné terapii
psychosomatických poruch SKT Liberec a jeden len týmu je frekventantem výcviku Pesso Boyden system
psychotherapy, který vedou zahrani ní lekto i. V únoru 2003 absolvoval tým víkendový seminá „Práce s
asovou osou“ u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové.
lenové týmu se pravideln ú astní vzd lávacích akcí po ádaných o.s. Prev–Centrum: Otev eného
mezioborového seminá e (1x m sí n tématicky zam ený seminá , v letošním roce se jednalo nap . o
témata: funkce AT poradny v systému pé e o uživatele návykových látek, posttraumatická stresová porucha,
komunikace o sexualit , práce s depresivním pacientem) a seminá „O rodinné terapii“, které se konají
jednou za dva m síce v rozsahu 4 hodin. Celkem prob hlo 5 setkání v celkovém rozsahu 20 hodinu
(kazuistické seminá e – 10 hodin a Bálintovské skupiny – 10 hodin). Ú astní se ho nejen lenové týmu
Centra poradenství pro mládež a rodiny, ale i lenové tým dalších spolupracujících organizací. Seminá
vede PhDr. Alena Paloušová. Ve 2. polovin roku prob hl samostatný kazuistický seminá pro tým Centra
poradenství pro mládež a rodiny, který vedl MUDr. Richard Zajíc.
lenové týmu se podílejí na prezentaci práce Centra poradenství pro mládež a rodiny na odborných
seminá ích. V roce 2003 prob hly dv p ednášky na „Purky ce“ po ádané Spole ností pro návykové nemoci
JEP na téma „Rodinná terapie v lé b závislostí“ a „Reziden ní programy“ a byl p ednesen p ísp vek na
téma „Rodinné poradenství“ na AT konferenci, na stejné téma lenové týmu organizovali seminá pro léka e
psychiatrické kliniky FN v Motole a v rámci Otev eného mezioborového seminá e.
Supervize rodinné terapie a individuálního poradenství: MUDr. Richard Zajíc.
Odborná garance programu: PaedDr. Michael Chytrý.

Struktura ambulantních služeb pro uživatele návykových látek v Centru poradenství pro mládež a
rodiny:

VSTUPNÍ KONTAKT
anamnéza, diagnostický filtr, kontrakt,
základní poradenství
1-4 konzultace

P EDLÉ EBNÝ A
MOTIVA NÍ KONTAKT
1-2 m síce
AMBULANTNÍ LÉ BA
2-6 m síc

NÁSLEDNÁ PÉ E
3-12 m síc

Ukon ení kontaktu
- dohodou bez odkazu a zprost edkování
- zprost edkováním jiného za ízení návazné pé e
porušením pravidel pé e

Struktura ambulantních služeb pro rodiny uživatel
mládež a rodiny:

návykových látek v Centru poradenství pro

VSTUPNÍ KONTAKT
anamnéza, diagnostický filtr, kontrakt,
základní poradenství
1-2 konzultace

Krátkodobý kontakt
3-5 konzultací
(2-3 m síce)
St edn dobý kontakt
6-8 konzultací
(4-5 m síc )
Dlouhodobý kontakt
9-12 konzultací
(6-8 m síc )

Ukon ení kontaktu
- dohodou bez odkazu a zprost edkování
- zprost edkováním jiného za ízení návazné pé e

6.Spolupráce s odbornými za ízeními v rámci systému pé e
V pražském regionu spolupracujeme s organizacemi místní sociální sít , zejména p i vzájemném delegování
klient na základ diferenciální diagnostiky: AT ordinace Praha 6, St edisko pro mládež Klí ov, K-centrum
Sananim, DS Sananim, PL Bohnice, Hepatologická poradna MUDr. ehák apod. V rámci systému pé e o
drogov závislé na národní úrovni probíhá spolupráce p edevším v rámci zprost edkování lé by pro klienty
Centra poradenství pro mládež a rodiny (PL ervený Dv r, PL Bílá Voda, PL Nechanice, terapeutické
komunity Karlov, N m ice apod.), kterých bylo celkem 8. V rámci sít psychosociální a zdravotní pé e byly
v pr b hu roku 2003 pravideln informovány za ízení psychosociální pé e, obvodní léka i z Prahy 1, 5, 6 a 7
o námi poskytovaných službách nebo prob hly seminá e p edstavující naši práci s klienty (nap . D tská
psychiatrie FN Motol, RIAPS apod.). Významná je také spolupráce s dalšími za ízeními v rámci Sekce
intenzivní a ambulantní pé e A.N.O., jejíž je Centrum poradenství pro mládež a rodiny aktivním lenem.
Spolupráce s odbornými za ízeními v oblasti dalšího odborného vzd lávání
Centrum poradenství pro mládež a rodiny spolupracuje s dalšími odbornými za ízeními v oblasti vzd lávání
z d vodu zvyšování kvality poskytovaných služeb. V roce 2003 se pracovníci našeho za ízení aktivn
ú astnili pracovních seminá ORT – „O rodinné terapii“ (pravidelná setkávání pracovník pražských
za ízení zabývajících se problematikou drogových závislostí v rodinném systému) a Otev eného
mezioborového seminá e organizovaného ob anským sdružením Prev-Centrum, které jsou ur eny širokému
spektru odborných pracovník pracujících nejen v drogové oblasti. Na konci roku 2003 byl p ipraven a
prezentován Kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky, který byl schválen Spole ností pro
rodinnou terapii (SOFT) jako program spl ující kritéria pro tzv. malé programy. Kurz rodinného poradenství
bude zahájen v kv tnu roku 2004.
Spolupráce s institucemi místní a státní správy
Významná je spolupráce s místními ú ady, p edevším odbory sociální pé e, které v p ípad indikace
delegují klienty do Centra poradenství pro mládež a rodiny. V pr b hu roku 2003 prob hla pracovní setkání
nap . s pražskými pracovníky proba ní a media ní služby, s kurátory pro mládež a sociálními pracovníky
OPD M Praha 1 a Praha 6 apod. S n kterými pracovníky probíhala spolupráce nejenom p i vzájemném
informování, ale i p i p ímé práci s klientem, kdy probíhala spole ná setkání v našem za ízení za aktivní
ú asti klienta. Úzce spolupracujeme s ú adem M Praha 6, p edevším v oblasti vytvá ení strategií
protidrogové politiky na místní úrovni, v rámci vzd lávacích aktivit pro pedagogy škol Prahy 6. Dále byly
informovány st ední školy z Prahy 1, 5 a 7 o námi poskytovaných službách. Mezi další spolupracující
instituce pat í MHMP, Národní monitorovací st edisko (projekt Evaluace a certifikace, sjednocený systém
sb ru dat FreeBase), hygienická stanice a RVKPP.

7. Záv ry a doporu ení

Záv rem m žeme konstatovat, že v p ípad rozvoje programu a napln ní cíl byl rok 2003 úsp šný.
Centrum poradenství pro mládež a rodiny má stabilní místo v systému ambulantní lé by pro uživatele
návykových látek, kde se stále z eteln profiluje jako za ízení ambulantní lé by a jako odborné za ízení
zam ené na práci s celým rodinným systémem uživatele drog. Musíme také p ipomenout d ležité místo
Centra poradenství pro mládež a rodiny v systému prevence v komunit , který tvo í základní rámec innosti
o.s. Prev-Centrum.
Základní úkoly pro rok 2004
• Pokra ovat v rozvoji a budování Centra poradenství pro mládež a rodiny jako odborného
za ízení ambulantní lé by v systému pé e o uživatele drog a jejich rodiny v rámci pražského
regionu a St edo eského kraje.
• V 1. tvrtletí 2004 dopracovat Opera ní manuál a s tím související koncepci dále rozvinout
s ohledem na vývoj poskytovaných služeb a zm n cílové skupiny v roce 2003 a také s ohledem
na certifika ní proces.
• Úsp šn absolvovat Certifika ní ízení odborné zp sobilosti drogových služeb.
• Udržet a rozvíjet kvalitu a množství poskytovaných služeb a v souvislosti s tím se dále zam it
na jejich efektivitu.
• P ipravit a zorganizovat vzd lávací aktivity zejména Kurz rodinného poradenství pro drogové
pracovníky.
• Pokra ovat v navazování intenzivní spolupráce s odbornými za ízeními.
• Podporovat další odborný r st týmu.

8. Vývoj programu podle statistických údaj v roce 2003
Po et klient a kontakt v roce 2003
Po et klient – celkem
308
Po et identifikovaných klient
135
- z toho muž
93
- z toho žen
42
- z toho se základní drogou heroin
34
- z toho se základní drogou pervitin
29
- z toho se základní drogou kanabinoidy
64
Injek ních uživatel drog
44
Pr m rný v k klienta
21,7
Po et neuživatel (rodinní p íslušníci, osoby blízké uživatel m drog)
173
Po et 1. kontakt
299
Hlášeno do registru žádostí o lé bu hygienické služby
108
Po et kontakt celkem
1 005
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 v roce 2003
Po et osob, které danou
Služba
službu využily
Individuální poradenství/terapie
74
Rodinné poradenství
Sociální práce
Skupina v rámci následné pé e
Intervence po telefonu
Web poradenství
„N“ – požadovaný údaj nebyl evidován

250
135
„N“
„N“

Po et výkon
458/60 min.
204/60 min
228/60 min.
701
50

Centrum komunitních aktivit
Centrum komunitních aktivit je nejmladším programem o.s. Prev-Centrum, jehož provoz byl zahájen v lednu
roku 2002. 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.
Komunitní centrum je za ízení zam ené na rozvoj lokality, v tomto p ípad lokality Prahy 6. Zam uje se
na zlepšení života v dané lokalit , na konkrétní pot eby lidí, kte í v Praze 6 žijí, pracují nebo studují. Je to
služba, jejíž innost se odvíjí z velké ásti od zájm a pot eb obyvatel, jimž má sloužit.
Základní myšlenkou komunitní práce je naslouchání pot ebám a zájm m obyvatel. Cílem je aktivizace
potenciálu len komunity, podpora jejich aktivit a poskytování prostoru pro rozvoj celé komunity. Do d ní
v ur ité lokalit komunitní centrum zapojuje místní ob any: rodi e, pedagogy, um lce, politiky, p edstavitele
volno asových program , státních i nestátních organizací, podnikatele, laickou i odbornou ve ejnost. Služba
založená na komunitní práci podporuje spolupráci mezi ve ejným, neziskovým a podnikatelským sektorem.
Aktivity programu jsou zam eny na realizaci nespecifické prevence v komunit , tedy na vytvá ení
specifických program pro vytipované skupiny obyvatel v komunit , zejména na rizikové d ti a mládež. Za
tímto ú elem provozuje Centrum komunitních aktivit nízkoprahový klub pro mládež. Dále je program
zam en na podporu t m, kte í cht jí nabídnout svou pomoc ostatním obyvatel m Prahy 6, jedná se
zejména o mapování a sí ování stávajících aktivit v místní lokalit , databázi volno asových aktivit na
www.kmen.info, informa ní služby v sociální oblasti a podporu aktivit zam ených na zdravý životní styl.

1. Cílová skupina

Primární (kone ná) cílová skupina je ta, jejímuž rizikovému chování chceme p edejít. Jsou to osoby ve
formativním v ku – d ti a mladí lidé. Na primární cílovou skupinu je zam ena služba nízkoprahového klubu
pro mládež. Jedná se o d ti a mladistvé ve v ku od 12 do 20 let, kte í jsou reálnými i potenciálními nositeli
rizikového chování.
Sekundární (intermediární) cílová skupina je ta, která má velký a p ímý vliv na primární (kone nou)
cílovou skupinu (nap . rodi e, u itelé, vychovatelé, policisté, tedy jakákoli dosp lá osoba v místním
spole enství, se kterou se d ti v b žném život setkávají). Tito lidé p icházejí s žádostí o informaci nebo o
radu, protože se neorientují ve službách poskytovaných v jeho nejbližším okolí.

2. Cíle programu

Obecným cílem je provád t nespecifickou prevenci v komunit Prahy 6, tedy prost ednictvím komunitní
práce podporovat veškeré aktivity zam ené na zdravý zp sob života.
Centrum komunitních aktivit si klade za cíl dopl ovat tuto specifickou prevenci také prevencí nespecifickou a
vytvo it tak v komunit Prahy 6 komplexní systém prevence v komunit .
Konkrétní cíle
• vyhledávat znevýhodn né nebo ohrožené jedince i skupiny d tí a mládeže v jejich p irozeném
prost edí a vztazích,
• aktivizovat k prosociálním innostem a pln ní životních úkol a každodenních povinností,
• minimalizovat rizika sociálních konflikt spojených s životem v subkultu e i neorganizované
skupin ,
• snižovat bezprost ední sociální rizika vyplývající z životního zp sobu, konfliktního chování a
zp sob , jimiž uspokojují své pot eby,
• za le ovat d ti a mládež do skupin vrstevník i do spole nosti, v etn zapojování do d ní místní
komunity,
• podporovat zvládání nep íznivých životních událostí a p ijetí d sledk rizikového chování,
• zvýšit orientaci obyvatel Prahy 6 ve službách psychosociální sít poskytovaných v této lokalit
• podílet se na redukci sociálních rizik (cílem je redukce sociálních rizik p edevším formou zajišt ní co
nejv tší dostupnosti odborné psychosociální pé e obyvatel m Prahy 6),
• 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
• Vycházíme ze základních p edpoklad komunitní práce, tedy že zdravá komunita má nezastupitelný
vliv na vývoj jednotlivých len komunity, a to p edevším d tí a mladých lidí, kte í se tak u í
správnému zp sobu života.

•
•
•

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,
provázat stávající služby program o.s. Prev-Centrum (Centrum primární prevence, Centrum
poradenství pro mládež a rodiny, Centrum komunitních aktivit) s p esahem do místní komunity
posílit týmovou spolupráci všech zainteresovaných organizací.

3. Poskytované služby

Nízkoprahový klub pro mládež od 12 let
Nízkoprahový klub pro mládež Centra komunitních aktivit je ur en voln p íchozím d tem a mládeži od
12 let, kte í jsou ohroženi komplikovanými životními událostmi (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodi ,
školní problémy...), zažívají konfliktní situace spojené s jejich dospíváním, obtížn se orientují ve
vrstevnických vztazích apod. Charakteristikou této cílové skupiny je i neorganizované trávení volného asu,
mládež se ve volném asu pohybuje asto na ulici. Nízkoprahový klub pro mládež si proto klade za cíl
poskytnout této cílové skupin podporu p i ešení obtížných životních situací, nabízí prostor, kde se mohou
mladí lidé setkávat s vrstevníky i dosp lými, a zárove nejsou ohrožováni sociáln nežádoucími jevy.
Nízkoprahový klub tvo í volno asová nabídka a kontaktní a sociální služby:
Volno asová nabídka v klubu slouží jako prost edek k navázání kontaktu s klienty. Klienti mají možnost
využívat v klubové místnosti: stolní fotbal, po íta s p ístupem na Internet, gramofony s mixážním pultem a
setem gramofonových desek, diabolo, r zné stolní hry. Jak již bylo zmín no, k objektu p ísluší i zahrada,
kde je možné využívat následující nabídku: stolní tenis, petanque, kroket, frisbee etc.
Pracovníci klubu nabízejí v rámci kontaktní a sociální práce s cílovou skupinou :
• aktiviza ní, výchovné a vzd lávací služby,
• sociáln pedagogickou a sociální práci,
• poskytování informací,
• pomoc p i prosazování práv a zájm ,
• poradenství a
• doprovodnou práci a zajišt ní návazné odborné pé e dle pot eby.
Webové stránky www.kmen.info
Webové stránky www.kmen.info jsou sou ástí služeb poskytovaných Centrem komunitních aktivit. Webové
stránky byly uvedeny do provozu v dubnu 2002 a souvisí s komunitním p ístupem programu a s jeho
zam ením na m stskou ást Praha 6. Webové stránky neslouží jako prostor pro prezentaci za ízení, ale
p edevším jako prostor pro interaktivní setkávání ob an z této lokality, jako zdroj d ležitých informací pro
ob any, a to zejména o d ní v blízkosti jejich bydlišt . Jedná se p edevším o informace týkající se možnosti
trávení volného asu (pravidelné kroužky i jednorázové akce), novinky o institucích a organizacích
p sobících v Praze 6, kulturní servis z této m stské ásti apod. Webové stránky tak posilují vztah obyvatel
k místu, kde žijí, studují nebo pracují.
Webové stránky obsahují databázi volno asových aktivit, databázi sociálních služeb, aktuality, inzerci,
odkazy, kulturu na Šestce, vzkazy klubu, fotogalerii z akcí Centra komunitních aktivit a informace o nabídce
našich služeb.
V rámci databáze volno asových aktivit probíhá mapování zájmových organizací, které provozují kroužky a
jiné volno asové aktivity. Tyto organizace jsou oslovovány osobn , telefonicky i prost ednictvím Internetu,
poskytnuté informace jsou uve ejn ny v databázi na webových stránkách.
Databáze sociálních služeb nabízí on-line informace o sociálních službách poskytovaných na území Prahy 6
v etn aktuálních kontakt . Databáze je aktualizovaná pr b žn b hem roku formou elektronické pošty.
Aktuality o d ní v Praze 6 využívají p edevším organizace, které byly osloveny v rámci mapování. Nabídka
zve ejn ní novinek je však nabízena všem obyvatel m komunity. Organizace i jednotlivci mají možnost
informovat o svých aktivitách ur ených široké ve ejnosti.
Na internetu vyhledáváme také stránky státních a nestátních organizací sídlících v Praze 6 i s p sobností
na tuto m stskou ást. Odkazy na tyto organizace za azujeme podle typu služby, kterou poskytují, do
internetového „vyhledáva e“. Návšt vníci webových stránek mohou tedy snadno vyhledat webové stránky
t ch organizací, o kterých pot ebují zjistit informace.
Informa ní servis
Centrum komunitních aktivit uplat uje p i realizaci služeb komunitní princip, který vyžaduje znalost prost edí,
ve kterém organizace p sobí. Proto jsme p i vzniku projektu za ali mapovat území m stské ásti Prahy 6.
Zjiš ovali jsme, jaké organizace a za ízení sociálních služeb v této lokalit sídlí a p sobí, jaká existuje
nabídka služeb pro r zné cílové skupiny. Mapování sociálních služeb kontinuáln pokra uje, protože tyto
informace jsou pro vývoj našich služeb klí ové. Data získaná b hem mapování se stala podkladem pro další
poskytovanou službu v rámci Centra komunitních aktivit – informa ní servis.
Cílové skupin jsou informace poskytovány telefonicky i e-mailem, v p ípad zájmu domluví pracovnice
Centra komunitních aktivit s konkrétním zájemcem osobní sch zku. D raz informa ního servisu je od dubna

roku 2004 kladen na webové stránky, kde byla vytvo ena databáze sociálních služeb v Praze 6. Databáze
umož uje on-line p ístup k aktuálním informacím o organizacích sociální sít .
Další aktivity
Centrum komunitních aktivit v rámci spolupráce s organizacemi, jejichž cílovou skupinou jsou d ti a mládež,
realizuje i další aktivity, které se týkají bu nespecifické prevence v komunit , nebo si kladou za cíl posílit
princip sounáležitosti s komunitou a celkov tak posilovat celé spole enství Prahy 6. Aktivity jsou zam eny
na posílení spolupráce zainteresovaných organizací.
V roce 2003 jsme se zam ovali zejména na realizaci jednorázových akcí, programu na sobotní odpoledne
pro širokou ve ejnost, na jehož p íprav se podílely organizace z Prahy 6. Zapojení dalších organizací do
p ípravy a realizace t chto akcí souviselo s komunitním p ístupem Centra komunitních aktivit.
Centrum komunitních aktivit realizuje od b ezna 2003 Filmové ve ery – filmové promítání pro širokou
ve ejnost. V roce 2003 byly promítány filmy distribu ní spole nosti Artcam. Spole nost Artcam nám zdarma
poskytla práva k promítání. Filmy promítáme v prostorách KC Kaštan vždy poslední st edu v m síci od 19,00
hodin a vstup je volný. Projekt Filmové ve ery bude pokra ovat i v roce 2004.
Mezi naše služby pat í také nabídka prostor, kde je možné vystavovat výtvarné práce d tí i dosp lých.
Prostor nabízíme zejména školám a organizacím pracujícím s d tmi a mládeží, ale realizovány byly i výstavy
jednotlivc . Výtvarné práce jsou vystaveny vždy 2 m síce, poté se téma i realizátor výstavy m ní. Za
kalendá ní rok se tak vyst ídá v našich prostorách 6 výstav, které mají vždy svou vernisáž a je k nim
po ízena fotodokumentace.
Na našich aktivitách spolupracujeme také s Ú adem m stské ásti Praha 6, a to konkrétn s komunitním
programem Zdravá 6. Každoro n se podílíme na realizaci Týdne Zdravé 6, kdy naše organizace p ipravuje
program pro d ti, mládež i dosp lé v rámci jedno- až dvoudenní akce. Dále se podílíme na p íprav a
realizaci akce Plný Džbán, kterou po ádá Ú ad m. . Praha 6, na které máme pro návšt vníky p ipraven
program v tšinou ve form výtvarných dílen, workshop a prezenta ních materiál .
Za d ležitou považujeme také kooperaci na projektu Permoník, kde jsme jednou ze 7 organizací p sobících
na území Prahy 6, které spole n p ipravují všechny fáze zážitkové hry pro d ti ve v ku 9 až 13 let. Centrum
komunitních aktivit realizovalo Oranžový kámen a spolupo ádalo záv re nou akci K iš álový kámen, tedy
slavnostní zakon ení celé hry s programem pro d ti a jejich rodi e v Divoké Šárce.

4. Vývoj programu v roce 2003

Program Centrum komunitních aktivit o.s. Prev-Centrum byl zahájen v lednu roku 2002 a je nejmladším
programem o.s. Prev-Centrum. Vznik této aktivity souvisí s dlouhodobou inností o.s. Prev-Centrum, které
se zabývá poradenstvím pro mládež a rodiny ohrožené drogovou závislostí i dalšími sociáln nežádoucími
jevy a specifickou primární prevencí na základních školách. Pro komplexní rámec prevence v komunit bylo
t eba rozší it poskytované služby o další program, který by se zabýval nespecifickou prevencí v komunit .
Tuto roli plní Centrum komunitních aktivit.
Nízkoprahový klub pro mládež provozuje Centrum komunitních aktivit o.s. Prev-Centrum od íjna roku
2002. V roce 2002 byl klub zam en na mládež od 15 let a probíhal jednou v týdnu od 18,00 do 20,00 hodin.
V roce 2003 jsme provoz i zam ení klubu pon kud pozm nili. Vzhledem k tomu, že nabídka klubu zaujala i
d ti mladší 15ti let, snížili jsme v kovou hranici na 12 let. Naší cílovou skupinou jsou tedy nyní d ti a mládež
od 12 do cca 20 let. Provoz klubu byl rozší en na dva dny v týdnu (pond lí a tvrtek) v ase od 16,00 do
19,00 hodin. Tím se provozní doba klubu p izp sobila více asovým možnostem cílové skupiny a
nezasahuje do jejich dalšího programu (školní rozvrh, ve erní innosti). Klub probíhal po celý rok vyjma
státních svátk , d tem byl k dispozici i v pr b hu všech prázdnin. Program klubu je vytvá en ve spolupráci
s návšt vníky. Klub nabízí mladým lidem možnost promluvit si o tématech nebo zkušenostech, o kterých
necht jí nebo nemohou s nikým mluvit. Od dubna 2003 je na zahrad pro návšt vníky klubu také
pingpongový st l, který je hojn využíván a od srpna 2003 jsme nabídku klubu rozší ili ješt o stolní fotbal.
Od listopadu 2003 návšt vníci zkouší mixovat hudbu na dvou gramofonech, které také tvo í vybavení klubu
a je jim k dispozici po íta s p ipojením na internet.
V návaznosti na nízkoprahový klub jsme od b ezna do prosince roku 2003 po ádali také Filmové ve ery.
Promítání nezávislých film probíhalo ve spolupráci s Distribu ní spole ností Artcam, s.r.o. (od které jsme
získali promítací práva jako dar) a s Kulturním centrem Kaštan, které pro promítání poskytlo vhodné
prostory. Filmové ve ery rozší ily kulturní nabídku pro mladé lidi z m stské ásti Praha 6. Proti p vodnímu
o ekávání program filmových ve er oslovil spíše starší návšt vníky, než je v kový pr m r klubu, takže
fináln tuto nabídku využívala p evážn jiná cílová skupina než d ti a mládež docházející do klubu.
Webové stránky www.kmen.info
Webové stránky obsahují databázi volno asových aktivit, aktuality, inzerci, odkazy, fotogalerii z akcí Centra
komunitních aktivit a informace o této služb a byly v provozu b hem celého roku 2003.V rámci databáze
volno asových aktivit probíhalo v roce 2003 mapování zájmových organizací, které provozují zájmové

innosti. Volno asové kroužky jsme uvedli v databázi na internetu, kde byly voln k dispozici zájemc m.
Aktuality, tedy rubrika s akcemi a novinkami na Praze 6, byla využívána p edevším organizacemi, které byly
osloveny v rámci mapování. Nabídku na zve ejn ní novinek však využívali i obyvatelé komunity. Burza v cí,
lidí, nápad posloužila zejména neziskovým organizacím k uve ejn ní nekomer ní inzerce. Na Internetu byla
také vytvo ena ást v novaná odkaz m na státní a nestátních organizace sídlící i p sobící v Praze 6. Tím
jsme umožnili obyvatel m samostatné vyhledávání služeb pomocí internetového vyhledáva e.
Mapování sociálních služeb a informa ní servis
V roce 2003 pokra ovalo mapování služeb psychosociální sít poskytovaných organizacemi se sídlem i
p sobností v m stské ásti Praha 6. Mapování probíhalo formou osobních návšt v za ízení, e-mailem nebo
telefonicky. Vznikla tak sí psychosociálních služeb, která pracovnicím slouží jako zdroj pro poskytování
informa ního servisu. Informa ní servis Centra komunitních aktivit nabízel informace o sociálních službách
obyvatel m Prahy 6 níže popsanými metodami. Osobní návšt va: návšt vníkovi byla poskytována
informace, o kterou žádal, byl odkázán na za ízení poskytující službu nebo p ípadn domluvena další
konzultace. P i konzultacích bylo využíváno informací z mapování služeb Prahy 6, ze znalostí sociální práce
a case managementu. O návšt vách jsou vedeny záznamy, ze kterých vychází níže uvedená statistika.
Telefonická konzultace: b hem telefonického rozhovoru byla poskytována informace, o kterou volající žádal,
nebo mu byla nabídnuta osobní konzultace v prostorách Centra komunitních aktivit. O telefonické konzultaci
byly také vedeny záznamy.
Internetový dotaz: informa ní servis prost ednictvím internetových stránek poskytovaly sociální pracovnice
e-mailovou poštou. Zde byla op t bu podána konkrétní informace, nebo nabídnuta osobní konzultace.
Jednorázové aktivity
Mezi naše aktivity pat í organizování jednodenních akcí, které slouží jako prostor pro spole né setkávání
jednotlivých lidí a organizací v rámci komunity Prahy 6, ale také jako zp sob prezentace všech inností
Centra komunitních aktivit. Zárove organizace takovýchto aktivit podporuje spolupráci místních organizací a
pro nás je to vhodná p íležitost zjiš ovat názory lidí z komunity.
V roce 2003 prob hly následující akce:
Múzy na Šestce (8.3.2003) – odpolední divadelní p ehlídka d tských amatérských divadelních soubor
z Prahy 6. Akce prob hla v KC Kaštan pod záštitou Dejvického divadla, ceny v divácké sout ži vyrobili klienti
Dílny Eliáš (keramické sošky múz).
Game zone (17.5.2003) – akce zam ená p edevším na návšt vníky nízkoprahového klubu pro mládež, ale
i na další zájemce z ad d tí a mládeže prob hla v zahrad o.s. Prev-Centrum. Na programu byl turnaj
v ping-pongu, k dispozici byly další hry – scrabble, šachy, twister, frisbee apod.
Zahrada plná p ekvapení II. (22.6.2003) – zopakování úsp šné akce z roku 2002, kdy Centrum
komunitních aktivit spolu se zájmovými organizacemi z Prahy 6 a dobrovolníky p ipravilo výtvarné dílny pro
d ti i dosp lé. Vyvrcholením celé akce byl turnaj v petanque nazvaný „Roquefort petanque 2004“.
Odpoledne prob hlo v zahrad o.s. Prev-Centrum.
Game zone pro 8. a 9. t ídy základních škol (25. a 26.6.2003) – dopolední program sestavený
z atraktivních her pro mládež prob hl v zahrad o.s. Prev-Centrum p ed ukon ením školního roku.
Oranžový kámen projektu Permoník (24. a 25.9.2003) – Centrum komunitních aktivit se zapojilo do
celom stského projektu Permoník jako garant oranžového kamene a p ipravilo odpolední program pro d ti
zam ený na poznání vlastních limit a p ekonání zábran.
Den otev ených dve í v rámci Týdne Zdravé 6 (30.9.2003) – Centrum komunitních aktivit p ipravilo
v rámci Týdne Zdravé 6 program pro d ti i dosp lé, kte í se cht li dozv d t o innosti naší organizace.
Dnem otev ených dve í jsme se zapojili do akce, kterou po ádal Ú ad M Praha 6 a spolupracovaly na ní
preventivn zam ené organizace.
Plný Džbán III. na skateboardu, na kole, na bruslích, p šky... (3. a 4. íjna 2003) – na akci po ádané
Ú adem M Praha 6 a zam ené na d ti a mládež z Prahy 6 m lo o.s. Prev-Centrum stánek s výtvarnou
dílnou – malování na sklo a na kameny. P i této p íležitosti jsme prezentovali svou innost a informovali
širokou ve ejnost o naší innosti.
K iš álový kámen projektu Permoník (31.10.2003) – Centrum komunitních aktivit p ipravilo záv re ný
slavnostní zakon ení hry Permoník v Divoké Šárce, kde byla formou zážitkových metod p ipravena no ní
cesta za p edáním k iš álových kamen a diplom .

5. Personální zajišt ní

Mgr. Hana Sola ová – sociální pracovnice 1,0 úvazku, od 1.3.2002 0,5 úvazku
Barbora Orlíková – sociální pracovnice 1.2.2003 až 17.7.2003 1,0 úvazku
Kate ina Ošancová – sociální pracovnic a kontaktní pracovnice nízkoprahového klubu, od 25.8.2003 1,0
úvazku
Mgr. Jakub Stupka – pedagog, kontaktní pracovník nízkoprahového klubu
Dobrovolníci – podílejí se na zajišt ní jednorázových aktivit,
Supervize program a metodické vedení: Mgr. Ond ej Po arovský

6.Spolupráce s odbornými za ízeními v rámci systému pé e

Centrum komunitních aktivit spolupracuje s dalšími programy o.s. Prev-Centrum, a to s Centrem primární
prevence, které zajiš uje programy primární prevence na školách a p ichází tak do kontaktu s d tmi a
mládeží potenciáln ohroženými rizikovým prost edím, a s Centrem poradenství pro mládež a rodiny, které
umož uje následné využití poradenských a terapeutických služeb pro uživatele služeb Centra komunitních
aktivit.
Spolupráce s místní a státní správou je významná p edevším s ú adem m stské ásti Praha 6, zejména
s programem Zdravá 6, který v komunit se zam uje na stejnou lokalitu jako naše za ízení, má i podobné
cíle. P ístup ú adu a Centra komunitních aktivit se liší v souvislosti s tím, že ú ad spadá do ve ejného sektoru
a naše za ízení do sektoru neziskového. Spolupráce s Ú adem m. . Praha 6 byla již podrobn výše
popsána.
Mimo jiné spolupracuje Centrum komunitních aktivit s organizacemi v Praze 6, p edevším pak se zájmovými
organizacemi a školami. Tato za ízení jsou také zam ená na nespecifickou prevenci v komunit a využívají
zejména nabídky webových stránek, ale n kdy také spolupracují na spole ných projektech (nap . projekt
Permoník).
V rámci mapování služeb navazujeme spolupráci s institucemi sídlícími na Praze 6, zjiš ujeme jejich
možnosti a zájem o zapojení do aktivit na Praze 6.

7. Záv ry a doporu ení

Nízkoprahový klub pro mládež bude v roce 2004 na základ pot eb cílové skupiny rozší en na 4 dny v týdnu,
bude otev en každé pond lí, úterý, tvrtek a pátek od 16,00 do 19,00 hodin.
V p íštím roce budeme pokra ovat v projekci nezávislých film , tentokrát ve spolupráci s Hollywood Classic
Entertainment. Filmy budou promítány v prostorách o.s. Prev-Centrum, abychom lépe propojili nabízené
služby.
Webové stránky www.kmen.info budou dále v provozu a bude na nich rozší ena informa ní nabídka. Cílem
je zm nit design stránek. Na stránkách mohou lidé v budoucnu vyhledávat také kulturní p ehled Prahy 6 a
bude jim k dispozice databáze psychosociální sít . Tím snížíme práh k získání pot ebných informací.
Informa ní servis bude poskytován i v p íštím roce, a to zejména telefonicky a e-mailem. Pro zájemce o
službu se objeví nová možnost zjistit žádané informace, a to pomocí databáze sociální sít na
www.kmen.info, kde budou mít možnost sami si vyhledat informace. Informa ní servis bude probíhat po celý
rok.
Jednorázové aktivity jsou d ležitou sou ástí innosti Centra komunitních aktivit. V roce 2004 budou
v návaznosti na nízkoprahový klub probíhat pravidelné akce Game Zone, které jsou zam ené na d ti a
mládež (nejen z klubu) a budou probíhat vždy poslední sobotu v m síci, budou probíhat zejména turnaje,
happeningy, r zné hry a výlety.
V roce 2004 budeme také realizovat další akce, p edevším v návaznosti na letošní povedené akce. Jedná se
zejména o Múzy na Šestce, které prob hnou v roce 2004 na téma tanec, Zahrada plná p ekvapení III. ro ník
a zapojení do projektu Ú adu M Praha 6 – Permoník.
Priority programu pro rok 2004
• 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.

8. Vývoj programu podle statistických údaj v roce 2003
Statistika služeb Centra komunitních aktivit za období 2002, 2003 a
1. pololetí 2004
Statistika po tu kontakt v nízkoprahovém klubu
1
2002
Chlapci
13
Dívky
29
Celkem
42
Po et realizovaných klub
12
Statistika návšt vnosti webových stránek
Rok
Po et návšt v
Po et unikátních IP adres

2003
495
261
756
100

2002
1034
547

2003
2835
853

Statistika mapování, sí ování v rámci informa ního servisu
2002
Osobní návšt va
42
Telefonický kontakt
71
Kontakt e-mailem
120
Celkem
233

2003
115
325
334
774

Statistika využití služeb Informa ního servisu
2002
Osobní kontakt
77
Telefonický kontakt
32
Kontakt e-mailem
15
Celkem
124

2003
62
142
150
354

Statistika po tu návšt vník jednorázových akcí
Rok
Akce
2002
Jarní galerie
Výtvarný a prezenta ní stánek na akci Plný Džbán I.
Den otev ených dve í (jaro)
Zahrada plná p ekvapení
Den otev ených dve í (podzim)
Výtvarný a prezenta ní stánek na akci Plný Džbán II.
Den prevence v komunit
Celkem v roce 2002
2003
Múzy na Šestce
Game Zone
Zahrada plná p ekvapení II.
Game Zone pro školy
Oranžový kámen v rámci projektu Permoník
Den otev ených dve í v rámci Týdne Zdravé 6
Výtvarný a prezenta ní stánek na akci Plný Džbán
K iš álový kámen v rámci projektu Permoník
Filmové ve ery
Celkem v roce 2003

1

Služba byla zahájena v íjnu roku 2002

Po et návšt vník
15
50
60
60
81
80
90
435
90
65
90
85
155
45
125
200
226
1081

Sponzo i, dárci a lidé podporující innost o.s. Prev-Centrum

Na záv r této výro ní zprávy d kujeme všem, kte í naší práci v roce 2003 podpo ili finan n , materiáln
nebo po stránce odborné, a také všem ostatním lidem, kte í nás podporovali.
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
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
Greep-internet studio s.r.o., Artcam s.r.o.
Pod kování za spolupráci pat í
Organizace a jednotlivci: A.N.O. – Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a lé bou
drogových závislostí, Mgr. Sylva Kolá ová, CPPT Plze ,Mgr. Dana Šedivá, Auritus Tábor, Mgr. Hana
Vojt chová, CV Bilbo, KC Kaštan,
Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, PaedDr. Michael Chytrý, St edisko pro mládež Klí ov, SVP
Trigon, AT poradna Praha 6, MUDr. Drahomíra Syrovátková, Ateliér Kaštan, školní metodici prevence Prahy
6, školní metodici prevence Prahy 2, Dílna Eliáš,
Spolupracující odborníci a kolegové: PhDr. Dana Dobiášová, MUDr. Pavel Bém, MUDr. Jakub Mina ík,
PhDr. Martin Hajný, PhDr. Alena Paloušová, PhDr. Hana Vyhnálková, Mgr. Milan erný, Mgr. Nina
Janyšková,
Ji í Minar ík, Hana Šatalová DiS., PhDr. Michal Miovský, PhDr. Ladislav Csémy,
MUDr. Richard Zajíc, Mgr. Hana Gajdošíková, Mgr. Olga Himmelsbergerová, MUDr. Vratislav ehák, MUDr.
Laura Krekulová, MgA. Barbora Rossi, Milena Petrtýlová, Lucie Myšková, Iveta Pavlátová,
Firmy a organizace: SNEO – správa nemovitostí Praha 6, Freeself – Jan Vacek, RAFO,
P ehled dotací, p íjm a výdaj organizace
P íjmy /v tis. K /
Magistrát hl. m sta Prahy
Magistrát hl. m sta Prahy
sRVKPP*
sRVKPP
sRV KPP
Ministerstvo práce a sociálních v cí
Ministerstvo práce a sociálních v cí
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy
Ú ad m stské ásti Praha 2
Ú ad m stské ásti Praha 6
Ú ad m stské ásti Praha 6
Ú ad m stské ásti Praha 1
Ú ad m stské ásti Praha 1
Nadace Duha
Ostatní zdroje, dary, vlastní innost
MATRA/KAP velvyslanectví Nizozemského království
Vlastní zdroje

750
250
830
960
360
400
104
430
50
140
500
96
40
20
20
205
235
357

*sRV KPP – sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

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

P íjmy

Výdaje

Hospodá ský
výsledek

Celkem
Z toho
P id leno od RV KPP
P id leno od RV KPP
P id leno od RV KPP
P id leno od MŠMT
P id leno od MŠMT
P id leno od MPSV
P id leno od MPSV
P id leno od MHMP
P id leno od MHMP
P id leno od MHMP prevence kriminality
P id leno od MHMP OMT
P id leno od ÚM Praha 6
P id leno ÚM Praha 2
P id leno ÚM Praha 1
P id leno ÚM Praha 1
MATRA/KAP, ambasáda nizozemského království
Nadace Duha
Vlastní zdroje

5.616.166

5.347.085

269.081

960.000
360.000
830.000
430.000
50.000
400.000
104.000
750.000
250.000
100.000
70.000
500.000
140.000
40.000
20.000
235.000
20.000
357.166

960.000
360.000
825.061
364.000
50.000
400.000
104.000
750.000
250.000
100.000
70.000
500.000
140.000
40.000
20.000
235.000
20.000
159.024

0
0
4.939 vratka
66.000 vratka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198.142

Shrnutí
o.s. Prev-Centrum *

Výdaje

Mzdové náklady (hrubé mzdy 11,0 úvazku)
OON (DPP)
Zákonné sociální pojišt ní
Ostatní sociální pojišt ní
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní služby
Spot eba materiálu
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Poskytnuté p ísp vky
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní škody
Výdaje celkem
Z statek

1.850.411
381.170
481.113
155.593
7.609
46.151
1.535.416
574.396
218.964
31.756
13.514
9.850
1.363
39.780
5.347.085
269.081

* p ehled náklad je uvád n za všechny 3 realizované programy, zdroj: ú etní záv rka 2003

Výrok auditora

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 DI : CZ67364012
Bankovní spojení: SOB B lohorská 95, Praha 6
íslo ú tu: 127202283/0300

Centrum primární prevence

vedoucí programu Mgr. Milan
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
GSM: 776 619 505
e-mail:cpp@prevcentrum.cz

erný

Centrum poradenství pro mládež a rodiny

vedoucí programu Mgr. Petr Flaks
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
GSM: 777 161 138
e-mail: poradna@prevcentrum.cz

Centrum komunitních aktivit

vedoucí programu Mgr. Hana Sola ová
Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6
Tel/fax: 233 355 459
GSM: 777 161 133
e-mail: cka@kmen.info
www.kmen.info

www.prevcentrum.cz

