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ÚVODNÍ SLOVO  
 

 

Vážení čtenáři těchto řádků, 

 

dovolím si pro aktuální text výroční zprávy za rok 2011 pouze úsporné úvodní slovo 

v duchu doby a stejně jako v Postřižinách, kdy paní ředitelová leccos zkracovala.... Je doba 

zkracování, škrtů, úspor bez rozmyslu, bez zamyšlení a analýz dopadů. Ovšem, škrtá se 

tam, kde to lze nejsnadněji.  

V uplynulém roce 2011 jsme již „konečně“ mohli zažít na vlastní kůži, jak vypadají 

škrty, propouštění pracovníků služeb z důvodu nedostatku finančních prostředků a také jsme 

udělali zkušenost, jak mohou fungovat služby na hraně možného poskytování. Je to jistě 

zkušenost cenná, ale dlouhodobě takto pracovat nelze. 

Nedělám si iluze, že to bude v příštím roce nějak zásadně lepší. Máme za sebou rok, 

kdy jsme čelili vážným personálním omezením, i když výkonnostně se situace dramaticky 

nezhoršila. Otázkou pro mne zůstává, jak dlouho lze přetěžovat pracovníky a chtít  kvalitu i 

kvantitu s tak malým personálním zabezpečením. Bude bezpochyby nutné služby omezit tak, 

aby byly poskytovány v souladu s kvalitou a reálnými možnostmi lidí, nikoli Stachanovců. 

Proto  považuji za nesmírně důležité poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří v roce 

2011 zajišťovali služby v programech o.s. Prev-Centrum s velkým nasazením a zaujetím a 

s maximální odbornou kvalitou. Všem patří poklona a dík.  

 
Mgr. Ondřej Počarovský 
ředitel o.s. Prev-Centrum 
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CO SI MYSLÍME 
 
 
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ      

Chceme svou prací nejen předcházet rizikovému chování dětí, pomáhat a léčit lidi 
postižené závislostmi, ale také posilovat to, co považujeme za dobré: život, svobodu, 
spravedlnost, prosperitu, zdraví a pocit bezpečí. 
 
Vize 

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

Základním posláním sdružení je prevence rizikového chování u dětí a poskytování 
psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími formami rizikového 
chování. 
 
Cíle 

Realizovat programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence užívání 
návykových látek a dalších forem rizikového chování v souladu se standardy RV KPP 
a MŠMT. 
Provozovat informační, poradenské a terapeutické služby, adiktologické a sociální 
služby v souladu se standardy odborné způsobilosti. 
Provozovat nízkoprahové služby pro děti a mládež v souladu se standardy odborné 
způsobilosti. 
Realizovat vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost v oblasti adiktologie a 
sociálních služeb. 
Podílet se na výzkumné činnosti v souladu s posláním sdružení. 
Podílet se na tvorbě koncepcí a standardů odborné způsobilosti v souladu 
s posláním sdružení. 
Podporovat vytváření efektivního systému adiktologických a sociálních služeb 
v souladu s posláním sdružení. 
Spolupracovat s institucemi a organizacemi návazné péče státního i nestátního 
sektoru. 
 
Základní hodnoty o.s. Prev-Centrum 
Lidský život a zdraví, svoboda jednotlivce a celé společnosti, profesionalita a kvalita 
služeb, pokora, flexibilita, pragmatismus, respekt, pracovitost a zodpovědnost, rovné 
příležitosti, systémové uvažování. 
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KDO JSME  

 
Řízení      Předsedkyně správní rady 
Ředitel sdružení    Mgr. Barbora Václavková 
Mgr. Ondřej Počarovský 

 
 
Správní rada      Kontrolní komise 
Mgr. Barbora Václavková,    Mgr. Regina Babická 
Mgr. Hana Vojtěchová,     Mgr. Veronika Šindelářová 
Jan Šalomoun,      Vít Rozehnal 
Mgr. Cyril Zákora,  
Mgr. Alexandra Roubalová 
 

Tým 
o.s. Prev-Centrum zaměstnává 14 odborných 
pracovníků (na 10,84 úvazku) 
a 26 externistů 
 
 

Valná hromada 
Mgr. R. Babická, Mgr. et. MgA. M. Čermáková, Mgr. P. Elis, Mgr. O. Počarovský, Mgr. A. Roubalová, 
V. Rozehnal, Mgr. V. Šindelářová, J. Šalomoun, Mgr. B. Václavková, Mgr. H. Vojtěchová,                
Mgr. C. Zákora  

 
Adresa 
o.s. Prev-Centrum 
Meziškolská 1120/2, 169 00  Praha 6 
Tel/fax: 233 355 459 

e-mail: office@prevcentrum.cz  

www.prevcentrum.cz 

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

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

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

mailto:office@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz/
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ROK 2011 V ČÍSLECH  
Celkový počet osob, výkonů a kontaktů v roce 2011 realizovaných 
v rámci adiktologických a sociálních služeb o.s. Prev-Centrum.  
 
Fond pracovní doby za rok 2011                                   2 080 h 
 
10,84 pracovních úvazků                                              22 547 h 
 
20 lektorů VPP odpracovalo                                           3 000  h 
 
Celkem odpracováno hodin                                          25 547 h 
 
Přímá práce celkem                                                        11 439 h   44 % 
Nepřímá práce celkem                                           14 108 h    56 % 
 
Na zajištění 1 h přímé práce s klientem je nutné odpracovat 1,2 h nepřímé práce 
 
 

Programy primární prevence   2011 
 
Počet osob           5 723 
Počet kontaktů   15 613 
Počet výkonů       3 776 
 
 

Ambulantní léčba 2011 
 
Počet osob               509 
Počet kontaktů      4 221 
Počet výkonů        7 141 
 
 

Nízkoprahové služby 2011 
          

Počet osob                 171           
Počet kontaktů        2 763  
Počet výkonů          3 560 
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BYLI JSME U TOHO  
 
10.11. 1997   
Vznik o.s. Prev-Centrum, realizace programů primární prevence v MČ Praha 2. Úzká 
spolupráce s hygienickou službou Středočeského kraje. Zázemí sdružení v Praze 2 – 
Nuslích. 
 
1999  
Vznik samostatného programu ambulantních služeb. Programy primární prevence vznikají 
jako samostatný program. 
 
2000   
o.s. Prev-Centrum rozšiřuje programy primární prevence na MČ Praha 6 a další městské 
části Prahy. Ukončení spolupráce s hygienickou stanicí Středočeského kraje. 
 
13.12. 2001 
Oficiální zahájení provozu programů o.s. Prev-Centrum v nových prostorech v Meziškolské 2 
v Praze 6. 
 
2002 
Vznik samostatného programu nízkoprahových služeb, rozvoj nízkoprahového klubu pro děti 
a mládež. 
 
2003 
Zahájení výzkumného projektu v oblasti primární prevence, výzkumná longitudinální studie 
(2002 – 2007) byla realizována ve spolupráci s Akademií věd ČR na území Prahy 6, kde 
probíhá komunitní program primární prevence.  
 
2004 
Proces ověřování standardů odborné způsobilosti v oblasti primární prevence užívání 
návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů pracovníky Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky (RV KPP) a MŠMT, programy primární prevence – navržena certifikace 
odborné způsobilosti, dne 10.11. 2004. 
 
2005 
ÚMČ Praha 6 zajistil rekonstrukci suterénních prostor v objektu Meziškolská 1120/2, 
suterénní prostory jsou strukturovány tak, aby poskytovaly zázemí programům a 
pracovníkům  primární prevence a zároveň  nízkoprahovému klubu pro děti a mládež. 
Úspěšná certifikace odborné způsobilosti RV KPP pro ambulantní služby. 
 
2006  
Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu, dotačního programu JPD3, na projekt 
Podporované zaměstnávání klientů v substitučním programu Subutexem. 
Zahájení realizace projektu „Podporované zaměstnávání klientů v substitučním programu 
Subutexem“ s podtitulem RESTART 2006. 
 
2007 
Úspěšná Certifikace MŠMT služeb realizovaných v rámci programů  primární prevence. 
Registrace poskytovaných sociálních služeb – podporované zaměstnávání (projekt Restart 
2006),  ambulantní léčba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s terénním programem.  
Ukončení pětileté výzkumné studie Evaluace komunitního programu primární prevence. 
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Zahájení a realizace projektu Prev-Data, sjednocení definic a výkonů PP a vývoj databáze 
pro sběr dat v PP. Zahraniční stáže pracovníků projektu podporovaného zaměstnávání. 
 
2008 
Úspěšná certifikace odborné způsobilosti RV KPP pro ambulantní služby. O.s. Prev-Centrum 
se sdružuje  v organizaci PROADIS 
 
2009 
Zahájení projektu OPPA RESTART - Komplexní program integrace klientů v substituční 
léčbě na otevřený trh práce v rámci dotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011). 
Stáž pracovníků projektu Restart ve Velké Británii a Nizozemí. 
Realizace projektu Leonardo NAEP, stáž pracovníků v Nizozemí. Příprava změn grafické 
identity sdružení.  
 
2010 
Zahájení spolupráce s ČSAP v rámci vzdělávání pedagogů. Úspěšné ukončení dalšího 
ročníku Kurzu rodinného poradenství pro pomáhající profese. Úspěšné pokračování a rozvoj 
projektu RESTART - Komplexní program integrace klientů v substituční léčbě na otevřený trh 
práce v rámci dotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011). Stabilní realizace 
Otevřených mezioborových seminářů. Změna loga organizace a zavedení nové corporate 
identity. Úprava názvů provozovaných programů v zájmu snazší orientace ve službách 
poskytovaných organizací.  
 
2011 

V červenci byl ukončen  projekt OPPA, o.s. Prev – Centrum RESTART.  V srpnu byla o.s. 
Prev-Centrum udělena registrace nestátního zdravotnického zařízení Magistrátem hlavního 
města Prahy, adiktologická ambulance. Byly splněny všechny podmínky k provedení 
registrace stanovené v ustanovení § 9 zákona č. 160/1992 Sb.  

Jako každoročně jsme prezentovali své služby na Ladronkafestu 2011. V listopadu 2011 
prošel program ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum úspěšně certifikací odborné způsobilosti 
se závěrem: udělena certifikace odborné způsobilosti na období 4 let. Proběhl V. ročník 
Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu 128 h. Stabilní 
také byla realizace Otevřených mezioborových seminářů. 
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Systém poskytovaných služeb  

o.s. Prev-Centrum 

Programy  

primární  

prevence 

Všeobecná 
primární 
prevence 

Selektivní 
primární 
prevence 

Indikovaná 
primární 
prevence 

Vzdělávací 
aktivity 

 

Ambulantní 

služby 

Rodinné 
poradenství / 
rodinná 
terapie 

Předléčebný 
a motivační 
kontakt 

Ambulantní léčba/ 
Substituční program 
Subutexem/ 

Suboxonem  

Následná 
péče 

Webová a 
tel. poradna 

Vzdělávací 
aktivity 

 

Nízkoprahové  

služby 

Nízkoprahový 
klub Suterén 

Terénní 
program 

Jednorázové 
akce pro 
mládež a 
veřejnost 

Sociálně 
terapeutický 

program UNCLE  

Restart  Podporované 
zaměstnávání (1.1.2009 - 

30.6.2011) 

Sociální 
práce/case 
management 

Přímá 
podpora/ 

podpora na 
pracovišti 

Individuální 
poradenství 

Kariérové 
poradenství 
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Programy primární prevence  
 

Poskytované služby 
 
Všeobecná primární prevence 

 Dlouhodobý program primární prevence užívání návykových látek a dalších forem 
rizikového chování -  pro žáky 6. - 9. ročníků základních škol. 

 Balíčkový program primární prevence – jednorázové interaktivní bloky pro žáky 4. – 
9. ročníků základních škol. 

 Interaktivní semináře – pro studenty 1. – 2. ročníků středních škol 
Selektivní primární prevence 

 Intervenční program „Spokojená třída“ -  pro žáky 4. - 9. ročníků základních škol a pro 
studenty 1. - 3. ročníků středních škol 

Indikovaná primární prevence 

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

Vzdělávací aktivity 
Kurz pro realizátory primární prevence (250 hodin), vzdělávání lektorů primární prevence, 
vzdělávání školních metodiků, konzultace s pedagogy a lektory primární prevence, intervize, 
supervize. 
 

Vývoj programu v roce 2011 
 
V tomto roce byla otevřena nová služba pro školy v rámci všeobecné primární prevence -  
„Balíčkový” program primární prevence užívání návykových látek a dalších forem 
rizikového chování na základních školách. Tento program, je oproti dlouhodobému programu 
primární prevence realizován v jednorázových tematicky úzce zaměřených blocích. Cílovou 
skupinou jsou žáci 4. – 9. tříd.  

 

Plány pro rok 2012 
 
Revize operačního manuálu a příprava programu a týmu na certifikace odborné způsobilosti. 
Revize koncepce všeobecné a selektivní primární prevence. 
Spolupráce se Zdravou 6, PROADIS,o.s. a dalšími poskytovateli služeb. 
Příprava a realizace dalšího ročníku Kurzu primární prevence pro realizátory. 
Otevření vzdělávacího kurzu pro lektory primární prevence a rozšíření týmu externích 
lektorů.  

 
Tým  
 
Mgr. Petra Václavová -  vedoucí programů primární prevence 
PhDr. Alena Petriščová – speciální pedagog, všeobecná a selektivní primární prevence 
Bc. Miluše Mazalová – adiktolog, selektivní primární prevence 
Externí lektoři programů všeobecné primární prevence - 17 osob. 
 
Supervize případová a supervize týmu: PhDr. Alena Paloušová 
Supervize lektorů všeobecné primární prevence: PaedDr. Michael Chytrý do 30.6.2011,od 
1.7.2011 Mgr. Aleš Kuda 
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Statistiky služeb programů primární prevence za rok 2011 
 

Počet osob                      5 543                               
 

Počet kontaktů              15 613                 
 

Počet výkonů                  3 776                            
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Ambulantní služby  

 

Poskytované služby 
 
Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro uživatele návykových látek a jejich 
blízké. 
 

Individuální poradenství/terapie, služby prvního kontaktu, krizová intervence, anonymní 
jednorázové poradenské služby, předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování léčby, 
Substituční program Subutexem/Suboxonem – psychosociální složka, následná péče, 
doléčování, rodinná terapie a poradenství, poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů 
návykových látek a experimentátorů. 
 
Rodinná terapie 
 

Rodinná terapie a poradenství; poradenské služby pro rodiče a blízké dětí a mladistvých 
v rizikových životních situacích; poradenství a terapie pro jednotlivce v náročných životních 
situacích; krizová intervence; kariérové poradenství; psychodiagnostika. 
 
Vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí 
 
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí 
Otevřené mezioborové semináře 
 
Informační a poradenský servis po telefonu a internetu 
 
Informační a poradenský servis po telefonu a internetu probíhá každý pracovní den dle 
stanovených provozních hodin.  
Telefonická linka: 233 355 459 nebo 777 161 138, Informační servis a web poradna: 
www.prevcentrum.cz, poradna@prevcentrum.cz 
 

Vývoj programu v roce 2011 
 
V srpnu 2011 získal program ambulantní léčby statut nestátního zdravotnického 
zařízení – adiktologická ordinace. 
 
Vzrůstající počet výkonů 
 
V roce 2011 se i přes personální oslabení týmu podařilo zachovat poskytované služby 
v nezměněné podobě. O stabilní efektivitě programu svědčí i statistická data, kde 
evidujeme dokonce mírný nárůst v celkovém počtu realizovaných výkonů. Mírný pokles 
počtu osob (zejm. prvokontaktů) ve srovnání s minulým rokem byl pravděpodobně dán 
dočasným pozastavením příjmu nových klientů do programu v době personální nouze na 
jaře 2011. Ve druhé polovině roku (po stabilizaci týmu) však evidujeme opět nárůst počtu 
osob i prvokontaktů.            
 
Rozvoj služeb v rámci substitučního programu Subutexem/Suboxonem – 
psychosociální složka 
 
Psychosociální komponenta substitučního programu Subutexem/Suboxonem v o.s. Prev-
Centrum plní svou roli především v případech psychické a sociální stabilizace klientů, 
snižování zdravotních a sociální rizik,  navázání terapeutického  kontaktu, který umožní další  

http://www.prevcentrum.cz/
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rozvoj a upevnění chování klienta. V roce 2011 jsme se zaměřili na další rozvoj programu a 
zvýšení kvality poskytovaných služeb zejména směrem k individuálnímu přístupu ke klientovi 
v rámci case managementu. Průběžně od roku 2008 dochází k posunu substitučního 
programu v o.s. Prev-Centrum od krátkodobého programu ambulantní detoxifikace směrem 
k dlouhodobé léčbě zaměřené na harm reduction, sociální (re)integraci a zvyšování kvality 
života klientů. O zlepšující se retenci klientů v léčbě svědčí statistická data, podle nichž je 
z celkového počtu 28 klientů 43% klientů v léčbě déle než 1,5 roku, čtvrtina z celkového 
počtu klientů je v programu déle než 2 roky (7 klientů). Z celkového počtu stávajících klientů 
je 18% klientů v léčbě déle než 4 roky.   
 
Rozvoj rodinné případové práce  
 
Poradenské a terapeutické služby pro rodiny, rodinné příslušníky a další blízké osoby 
uživatelů drog jsou stabilním článkem ambulantních služeb programu ambulantní léčby o.s. 
Prev-Centrum. Na základě poptávky nabízíme rodinám i služby včasné intervence - rodiny 
přicházejí s problematikou užívání návykových látek nebo jiným rizikovým chováním svých 
dětí dříve, než dojde k progresi symptomů, nebo s problematikou jiného rizikového chování. 
Máme tak příležitost pracovat včas se symptomy a kontextem, a tím předejít užívání 
návykových látek (NL), případně zastavit progresi užívání NL a rozvoj závislosti.  
  
Podpora vzdělávacích aktivit  
 
Cílem vzdělávacích aktivit realizovaných programem ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum je 
podpora mezioborového vzdělání a spolupráce v oblasti drogové problematiky. V roce 2011 
se podařilo naplnit všechny stanovené cíle v této oblasti: 

 zahájit realizaci V. ročníku Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících 
profesí a připravit VI. běh tohoto kursu k realizaci.   

 spolupracovat s ostatními programy o.s. Prev-Centrum na přípravě a realizaci 
otevřených mezioborových seminářů 

 nabízet zájemcům z řad pomáhajících profesí odborné stáže v programu ambulantní 
léčby o.s. Prev-Centrum: v rámci rodinné případové práce a v rámci Substitučního 
programu buprenorfinem.  

 
Zdroje dat pro hodnocení vývoje klientely, počtu klientů a výkonů v roce 2011 

O.s. Prev-Centrum – ambulantní léčba využívá pro sběr a zpracování statistických dat 
databázi UniData, která byla vyvinuta Národním monitorovacím střediskem pro drogy a 
drogové závislosti s cílem sjednocení evidence výkonů v drogových službách. Databáze byla 
v programu ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum uvedena do praxe v lednu 2009 v rámci 
zkušebního provozu; na implementaci databáze do praxe od té doby kontinuálně 
spolupracujeme.  

V listopadu 2011 prošel program ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum úspěšně 
certifikací odborné způsobilosti se závěrem: udělena certifikace odborné způsobilosti 
na období 4 let. 
 
 

Plány pro rok 2012 
 
Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. 
Pracovat na rozvoji poskytovaných služeb směrem k individuálnímu přístupu v rámci case 
managementu a v rámci individuální psychoterapeutické péče. 
Prezentovat práci ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum na odborných fórech a konferencích. 
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Zahájit VI. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v období 
listopad - červen 2012/2013. 
Spolupracovat s ostatními programy o.s. Prev-Centrum na přípravě a realizaci Otevřených 
mezioborových seminářů. 

 
 
Tým 
 
Mgr. Alexandra Roubalová - psycholog, rodinný terapeut, vedoucí týmu; 
Mgr. Ondřej Počarovský - adiktolog, rodinný terapeut;  
Mgr. Tereza Mazáková - psycholog; 
Mgr. Jana Rošlapilová - poradce (do června 2011); 
Mgr. Veronika Šindelářová - poradce (do března 2011, MD) 
Mgr. Martin Pešek - sociální pracovník, poradce (od července 2011); 
Mgr. Veronika Schönová - sociální pracovník, poradce (od srpna 2011); 
MUDr. Hana Karbanová - psychiatr, rodinný poradce;  
Mgr. Petra Vondráčková - klinický psycholog, psychoterapeut (od září 2011). 
 

 
Externí spolupracovníci: MUDr. Zuzana Škodová  
 
Supervize rodinné terapie: PhDr. Alena Paloušová 
Supervize individuálního a skupinového poradenství:  MUDr. Richard Zajíc 
Supervize týmu: PhDr. Veronika Čermáková 
 

 
Statistiky služeb ambulantní léčby za rok 2011 
 

Počet osob                 509 
 

Počet kontaktů        4 221 
 

Počet výkonů          7 141 
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RESTART   
 
 
Komplexní program integrace klientů v substituční léčbě na otevřený trh práce v rámci 
dotačního programu Praha Adaptabilita (2009 – 2011) 

 

Poskytované služby 
 

Projekt vychází z nového, komplexního přístupu ke klientům v adiktologii, který mimo 
stávající praktikované metody zdůrazňuje potřebu sociální integrace klientů, včetně jejich 
uplatnění na pracovním trhu. 

Cílem programu je pomáhat klientům ohroženým sociálním vyloučením (osoby ohrožené 
závislostmi, nízkého věku, se zdravotními problémy, osoby dlouhodobě nezaměstnané, po 
výkonu trestu, s nízkou kvalifikací) získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce, 
tím zvyšovat efektivitu léčby a napomáhat resocializaci klientů. 
 

   Služby poskytované v rámci programu RESTART  
Vstupní kontakt s klientem, kariérové poradenství a psychodiagnostika, příprava na nástup 
do zaměstnání, zprostředkování vzdělání, pracovní trénink, zaměstnávání, finanční podpora 
klientů a zaměstnavatelů. 
 

Vývoj programu v roce 2011 
 
V průběhu roku 2011 byly služby poskytovány dle časového harmonogramu projektu. I 
Nadále jsme při realizaci projektu úspěšně spolupracovali s dalšími pražskými organizacemi 
v síti služeb pro drogově závislé – zejména s o.s. Sananim. 
V průběhu roku 2011 se dařilo naplňovat cíle programu - zvýšení samostatnosti a posílení 
kompetencí cílové skupiny, posílení motivace k profesnímu rozvoji cílové skupiny, zvýšení 
efektivity substituční léčby, zvýšení kvality života cílové skupiny, změna životního stylu cílové 
skupiny, odstraňování bariér pro cílovou skupinu ve společnosti, sociální reintegrace cílové 
skupiny. 
Projekt byl úspěšně ukončen 30. 6. 2011; po ukončení financování služeb z dotačního 
programu OPPA jsou služby dále poskytovány v rámci programu ambulantní léčby 
s výjimkou poskytování finančních příspěvků klientům a zaměstnavatelům. 
 
Za dva a půl roku nalezlo zaměstnání na otevřeném trhu práce 50 klientů programu a 50 
klientů absolvovalo rekvalifikační nebo specializovaný vzdělávací kurs. V praxi se ukázalo, 
že klienti se stabilním zaměstnáním mají vyšší šance jak při léčbě závislosti, tak při návratu 
do běžného života. 
 

Tým 
 
Mgr. Ondřej Počarovský –  vedoucí projektu 
Mgr. Alexandra Roubalová – kariérový poradce 
Mgr. Veronika Šindelářová – pracovní konzultant (do března 2011, dále MD) 
Mgr. Tereza Mazáková - pracovní konzultant 
Mgr. Jana Rošlapilová - pracovní konzultant 
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Přehled dosažených cílů projektu RESTART za dobu realizace:  
 

Počet podpořených osob celkem 77 
 

Počet úspěšně podpořených osob celkem 59      
 

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 6 
 
 
 
 

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ 
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Nízkoprahové služby  

 
  

 Poskytované služby  
  

Nízkoprahový klub SUTERÉN je určen pro děti a mládež od 12ti do 20ti let, nabízí 
bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň pomoc a podporu při zvládání 
obtížných životních událostí. Nabídku klubu doplňují zátěžové programy v přírodě a 
jednodenní mimoklubové aktivity. Klub je otevřen tři dny v týdnu od 14,00 do 19,00 hodin. 
Společně s klienty připravujeme také kulturní a jednorázové akce pro jejich vrstevníky a 
některé z nich jsou určeny i široké veřejnosti. Výběr aktivit a akcí odráží jak potřebu mladých 
lidí bavit se, tak jsou s nimi spojeny i vzdělávací a komunitní cíle. Nabízené aktivity a akce 
zahrnují i přespávací akce, společné grilování na zahradě, filmové kluby, tak také i 
vzdělávací semináře, např. o finanční gramotnosti, nebo pořádání výstav a vystoupení pro 
veřejnost.     
Terénní práce s mládeží se zaměřuje na vyhledávání a kontaktování ohrožených jedinců či 
skupin dětí a mládeže v lokalitě Břevnov a Petřiny, předcházení a snižování rizik sociálně 
nežádoucích jevů a poskytování pomoci při zvládání obtížných životních událostí.   
  

Sociálně terapeutický program UNCLE je určen pro klienty sociálních kurátorů pro mládež, 
věkové rozmezí klientů je mezi 12 – 17 lety a někteří z nich již mají za sebou i opakovanou 
méně závažnou trestnou činnost. Program realizujeme společně s Útvarem prevence 
Městské policie hlavního města Prahy. Mezi hlavní cíle patří prevence rozvoje rizikového 
chování a motivace klientů ke změně v oblasti recidivy trestného jednání a delikvence. Další 
náplní programu jsou rovněž edukační, rozvojové a integrační aktivity 
 

 Vývoj programu v roce 2011 
 
V průběhu roku 2011 došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků k zeštíhlení 
kmenového týmu, ale zároveň k jeho stabilizaci. Provozní doba Nízkoprahových služeb se 
nezměnila, jsme nadále klientům k dispozici pět dní v týdnu a vyjma skupinových aktivit 
poskytujeme i individuální konzultace. Otevírací doba klubu se ustálila na rozvrhu pondělí, 
středa, čtvrtek od 14 – 19 hodin. 
   
V roce 2011 došlo k mírnému poklesu počtu klientů, který byl vyústěním zredukování 
četnosti terénní sociální práce a ustálením klientů v klubu. V průběhu roku došlo ke změně 
vykazování poskytovaných služeb a změně postupu předávání informací mezi pracovníky. 
Průběžně pracujeme na zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb, což se daří i 
díky lepšímu sepětí pracovního týmu a soustavnému vzdělávání pracovníků.  
  
V roce 2011 se konalo několik mimoklubových akcí a výjezdů za akcemi partnerských klubů. 
Podíleli jsme se na pořádání třetího ročníku celopražské akce pro mládež navštěvující 
nízkoprahové kluby „Tady nízkoprahy 3“ v Meet Factory. Ve spolupráci s o.s. Remedium se 
nám pro klienty podařilo připravit seminář finančního minima, na který bychom v příštím roce 
rádi navázali. Jako každý rok jsme pořádali pro klienty a s klienty turnaje o ceny. Výrazným 
pozitivem letošního roku byla větší spoluúčast klientů na přípravě pořádání akcí.    
  
Terénní sociální práce  je  aktuálně  realizována  v  rozsahu  průběžného  monitoringu lokalit 
a dále potom na přímé vyžádání spolupracujících institucí, jako jsou školy Prahy 6, ÚMČ 
Prahy 6 a podněty občanů žijících v dosahu našich služeb. 

Od prosince probíhá každé úterý sociálně terapeutický program UNCLE, který je 
zároveň nejzásadnější novinkou programu.   
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Samozřejmostí zůstává nadále spolupráce s městskou částí Praha 6 a policií na řešení 
sociálně patologických projevů dětí a mládeže v lokalitách, kdy je teenagerům nabízena 
alternativa trávení volného času v klubu. V rámci působnosti terénní práce jsme vyřizovali 
i podněty od jiných sociálních služeb a jednotlivců z MČ Prahy 6.  
  
V roce 2011 se pracovníci tradičně zúčastnili akcí ve spolupráci s MČ Praha 6, protidrogovou 
koordinátorkou a projektem Zdravá Šestka. Ve spolupráci se základními školami Prahy 6 a 
klienty jsme ve vstupních prostorách o.s. Prev-Centrum uspořádali několik výstav s 
adiktologickou tematikou a s tématem soužití v rodinách. U příležitosti Dne otevřených dveří 
byla v klubu instalována výstava fotografií z klientských akcí.  
  
Projekt  UNCLE – tým pro mládež  
Projekt vychází ze zkušeností ze stáží pracovníků o.s. Prev – Centrum v obdobném 
programu realizovaném společností Actium v Nizozemí. Projekt byl připravován ve 
spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl.m. Prahy a je koncipován jako sociálně 
terapeutický program pro mládež přicházející do konfliktu se zákonem a společenskými 
normami s důrazem kladeným na spolupráci zainteresovaných institucí – sociální kurátoři 
P6, P5, Obvodní soud, Probační a mediační služba ČR – oddělení pro mládež, Obvodní 
státní zastupitelství pro Prahu 6, Městská policie hl. m. Prahy – útvar prevence, Asociace 
poskytovatelů soc. služeb. 
 
 Na podzim začala koordinace spolupracujících institucí, výstupem byl harmonogram 
realizace a rozdělení kompetencí, byla zpracována metodika pro jednotlivá setkání a 
setkávání, info leták pro rodiče klientů a podmínky pro přenositelnost projektu do „našeho“ 
prostředí, oproti Nizozemí. 
 
V prosinci byla zahájena realizace projektu, byli přijati klienti do programu, realizace 
skupinových aktivit.  
 

Plány pro rok 2012  
  
Prezentace klubu na základních školách – rozšíření  cílové skupiny.  
Sestavení osobních plánů s většinou uživatelů a průběžné revize stávajících.  
Vytvoření podmínek pro rozvoj zredukované terénní práce.  
Pořádání tematických akcí pro klienty v návaznosti na významné dny v kalendáři.   
Dokončení revize metodiky přímé práce – příprava na inspekce kvality sociálních služeb a 
zvyšování kvality kontaktní práce prostřednictvím hodnocení oborovou organizací České 
asociace streetwork.  
Významnější zapojení do spolupráce s organizacemi v rámci Prahy 6.  
Rozšíření klientů programu UNCLE o mládež z přiléhajících městských částí.   
Pokračovat ve spolupráci s o.s. Remedium v seminářích finančního minima pro klienty  

 
Tým  
  
Petr Hanzl, DiS. - pracovník v sociálních službách (vedoucí programu, kontaktní práce, 
lektorování UNCLE)  
Mgr. Vanda Zemanová – sociální pracovnice (kontaktní práce, lektorování UNCLE)  
Mgr. Jitka Zelená –  sociální pracovnice (kontaktní práce) do února 2011  

 
Bc. Ondřej Nový – pracovník v sociálních službách (kontaktní práce) do března 2011  
Mgr. Jana Škodová – sociální pracovnice (kontaktní práce, lektorování UNCLE) od srpna 
2011  
Supervize: PhDr. Jiří Broža  
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Statistiky nízkoprahových služeb  za rok 2011 
 

Počet osob                         171                               
 

Počet kontaktů              2 763                 
 

Počet výkonů                  3 560                            
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Kancelář sdružení  
 

 
Pracovníci kanceláře sdružení zajišťují veškerou administrativní agendu sdružení,  evidenci 
písemností, archivaci, kompletují žádosti o granty, dotace, dary a zodpovídají za jejich 
včasné odevzdání. 
Průběžně sledují čerpání rozpočtu, spolupracují s účetní organizace na zpracování 
vyúčtování jednotlivých projektů. 
Kontrolují a evidují objednávky služeb a materiálu  jednotlivých pracovišť sdružení. 
Zajišťují  dodávky služeb a materiálu, technický provoz pracovišť. 
Vedou agendu BOZP, PO, agendu řidičů referentů a sledují dodržování zákonných norem a 
lhůt. 
Shromažďují a zpracovávají mzdové poklady od vedoucích programů. 
Přejímají a evidují došlé faktury, které předkládají účetní k zaúčtování a proplacení. Zajišťují 
hospodárné, efektivní a účelné využívání finančních prostředků, provádí změny ročního 
rozpočtu dle reálné situace a stavu finančních prostředků. 
Jednají jménem sdružení s orgány státní správy a samosprávy a dalšími spolupracujícími 
organizacemi. 
Zajišťují každoročně zpracování a kontrolu účetní závěrky a auditu za příslušný rok. 
Podílí se na PR komunikaci a fundraisingu sdružení. 
Zajišťují administrativně technickou podporu odborné činnosti a vzdělávání realizované 
sdružením. 
 

Plány pro rok 2012 
 
Revidovat strategický plán sdružení pro rok 2011 - 2014. Přeregistrace nestátního 
zdravotnického zařízení pro program ambulantní léčby dle Zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Podání žádostí o prodloužení 
akreditace u MPSV instituce/ vzdělávacího kurzu, podání žádostí na MŠMT o prodloužení 
akreditace instituce, Kurzu primární prevence. Zajistit organizačně technické zázemí 
vzdělávacím aktivitám sdružení.  
 
 

Tým 
 
Mgr. Ondřej Počarovský – ředitel sdružení 
Tereza Donátová - vedoucí kanceláře do září 2011,  
Lada Fógelová -  od října 2011 
Ivana Přibylová - účetní, mzdová účetní 
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Vzdělávání  
 
Zajištění odborné činnosti a vzdělávání 
I v roce 2011 úspěšně pokračovala spolupráce o.s. Prev-Centrum s projektem Zdravá 6, 
který je realizován při ÚMČ Praha 6. 
 
Vzdělávání odborné veřejnosti  
V roce 2011 jsme realizovali další, v pořadí pátý, roční Kurz rodinného poradenství pro  
pracovníky pomáhajících profesí (akreditace SOFT pro malé programy, akreditace MPSV). 
V průběhu roku 2011 jsme realizovali 10 otevřených mezioborových seminářů pro odbornou 
veřejnost na témata: gambling, sebepoškozování, HIV problematika, práce PMS s dětmi a 
mládeží, sociální sítě, terapeutická komunita pro drogově závislé, projekt RESTART, 
poruchy příjmu potravy, kyberšikana, case management. 
 
Vzdělávání pracovníků o.s. Prev-Centrum 
Pracovníci o.s. Prev-Centrum absolvují vzdělávací aktivity na základě individuálních 
vzdělávacích plánů aktualizovaných vždy na přelomu roku. Pracovní týmy jsou pravidelně 
superevidovány odbornou supervizí externí a mimo to probíhá pravidelná supervize interní.  
Výcviky pracovníků: systemická rodinná terapie psychosomatických poruch, SUR dynamická 
hlubinně orientovaná skupinová a komunitní psychoterapie, krizová intervence a další. 
Pracovníci Nízkoprahových služeb se v tomto roce zúčastnili  kurzů: Vedení poradenského 
rozhovoru, Praha bezpečně online, Zaznamenávání individuálního plánu, Základy mediace, 
Motivační rozhovory, Streetwork online a stáží v o.s. Neposeda, nízkoprahovém klubu 
Mandl, o.s. Dokořán , dále pravidelně docházeli na Otevřené mezioborové semináře 
pořádané o.s. Prev-Centrum.  
 
Členství v organizacích 
o.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS, propojené adiktologické služby, členem 
A.N.O. – asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 
závislostí, členem České asociace streetwork (ČAS) a Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. Jednotliví pracovníci sdružení jsou členy dalších odborných společností 
(Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, SOFT – Society of Family Therapy). 
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Poděkování  
 
 
Děkujeme poskytovatelům dotací, grantů, dárcům a podporovatelům 
 
Děkujeme všem, kteří naši práci v roce 2011 podpořili finančně, materiálně, odborně nebo 
tím, že nám drželi palce.  
 
Counsel Koutná & Slušná v.o.s. 
Enertis, s.r.o. 
Evropský sociální fond 
Hlavní město Praha, odbor fondů EU, program OPPA 
Hlavní město Praha – Krajské oddělení protidrogové prevence 
Hlavní město Praha - Odbor krizového řízení – prevence kriminality 
Hollywood Classic Entertainment 
Městská část Praha 6 – Odbor sociálních věcí 
Městská část Praha 6 - Zdravá 6 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 
 
 

                  
 
 

    
 
   

                  
 
 

                                             
 
 

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ 

 
 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/
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Děkujeme  našim pracovníkům  
Donátová Tereza, Fógelová Lada, Hanyšová Jitka, Hanzl Petr, Karbanová Hana, Mazáková 
Tereza, Nový Ondřej, Pešek Martin, Petriščová Alena, Počarovský Ondřej, Přibylová Ivana, 
Rošlapilová Jana, Roubalová Alexandra, Schönová Veronika, Stehlíková Miluše, Šindelářová 
Veronika, Škodová Jana, Škodová Zuzana, Václavová Petra, Vondráčková Petra, Zemanová 
Vanda. 
 
Děkujeme lektorům všeobecné primární prevence 

 

Martin Čadek, Stanislava Dvořáková, Jan Formánek, Lucie Havlíčková, Radka Hnyková, 
Klára Horáková, Jan Horyna, Jitka Jackuláková, Soňa Joštová, Jana Knapová, Petra 
Komžáková, Nikola Kopecká, Martina Maierová, Tereza Melikantová, Jana Škodová, Anna 
Šupčíková, Kateřina Trnková, Kristýna Valová, Martina Vinterová, Michal Voldřich, Vanda 
Zemanová. 

 
Děkujeme za spolupráci organizacím a institucím 

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 
závislostí, Auritus Tábor,  Centrum adiktologie, Counsel Koutná & Slušná v.o.s., Freeself,  
Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, PROADIS,o.s., Sananim, Semiramis,o.s., 
SCAN, školní metodici prevence Prahy 6, Útvar prevence Městská policie HMP, White light I. 

 
Děkujeme za spolupráci jednotlivcům 

 

David Adameček, Karel Balcar, Jiří Broža, Markéta Čermáková, Veronika Čermáková, Jakub 
Dvořák, David Drázský, Vladislav Chvála, Nina Janyšková, Sylva Kolářová Majtnerová, Jan 
Knop, Petra Koutná, Aleš Kuda, Michal Miovský, Petr Macek, Viktor Mravčík, Michal Němec, 
Alena Paloušová, Pavel Plaček, Ivana Přibylová, Josef Radimecký, Iva Radimecká, Jiří 
Richter, Martina Kryšpínová, Josef Růžička, Michal Řádek, Tomáš Řezník, Josef Schwarz, 
Jan Šalomoun, Zuzana Škodová, Ludmila Chválová Trapková, Martina Richterová 
Těmínová, Jan Václav, Hana Vojtěchová, Richard Zajíc.   
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Finanční zpráva 
 
Přehled výnosů jednotlivých programů za rok 2011  

 

 
o.s. Prev-Centrum - Programy primární prevence 2 499 259    

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 419 800    

Magistrát hl. města Prahy 775 000    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 322 000    

ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6) 440 000    

Příjmy od klientů – školy spoluúčast 364 250    

Vlastní příjmy  178 209    

  

 
o.s. Prev-Centrum - Ambulantní léčba 2 643 108 

Přiděleno od MZ 27 000    

Přiděleno od RV KPP 528 000    

Přiděleno od MPSV 444 000    

Magistrát hl. města Prahy 1 300 000    

Přiděleno od MČ Praha 6 20 000    

Příjmy od klientů  98 058    

Vlastní příjmy  226 050    

  
Restart - Přiděleno z prostředků ESF, státního rozpočtu 
a magistrátu hl.m.Prahy, program OPPA 

1 871 527 

  

o.s. Prev-Centrum - Nízkoprahové služby 1 445 895    

Přiděleno od MPSV 675 000    

Přiděleno od ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6) 250 000    

Přiděleno od MHMP Sociální odbor 250 000    

Přiděleno od MHMP prevence kriminality 140 000    

Přiděleno od MHMP prevence kriminality 60 000    

Vlastní příjmy  70 895    
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Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 
 
Prev-Centrum, občanské sdružení Ke dni: 31.12.2011 23:58:00 
Meziškolská 1120/2 IČO: 67364012 

169 00 Praha 6 

 Označ. Text Řádek Netto  V min. obd. 
 A.I. I. Spotřebované nákupy celkem 1 265 751 345 162 
 A.I.1. Spotřeba materiálu  2 256 673  334 032 
 A.I.2. Spotřeba energie 3 9 078  11 130 
 A.II. II. Služby celkem 6 1 988 631  2 214 184 
 A.II.5. Opravy a udržování 7 58 669  46 101 
 A.II.6. Cestovné 8 9 138  21 151 
 A.II.7. Náklady na reprezentaci 9 19 750  42 887 
  A.II.8. Ostatní služby 10 1 901 073  2 104 045 
 A.III. III. Osobní náklady celkem 11 5 373 726  6 016 481 
 A.III.9. Mzdové náklady 12 4 223 942  4 639 616 
 A.III.10. Zákonné sociální pojištění 13 834 426  1 000 082 
   A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14 300 390  360 137 
  A.III.12. Zákonné sociální náklady 15 14 968  16 646 
 A.IV. IV. Daně a poplatky celkem 17 3 850  7 900 
 A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 20 3 850  7 900 
  A.V. V. Ostatní náklady celkem  21 701 635  834 124 
 A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24 943  0 
 V.21. Kursové ztráty 26 1 088  1 170 
 A.V.23. Manka a škody 28 692 556  825 015 
 A.V.24. Jiné ostatní náklady 29 7 047  7 938 
 A.VI. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav 30 36 293  25 687 
 A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 36 293  25 687 
 A.VII. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37 4 900  7 410 
 A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39 4 900  7 410 
 Náklady celkem  42 8 374 785  9 450 947 
 B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43 1 458 923  995 828 
 B.I.2 Tržby z prodeje služeb 45 1 458 923  995 828 
 B.IV. Ostatní výnosy celkem 57 5 441  5 948 
 B.IV.15. Úroky 61 5 441  5 447 
 B.IV.16. kursové zisky 62                     
1 
 B.IV.17 Zúčtování fondů 63                    500 
 B.VI. Přijaté příspěvky celkem 73 214 360  136 460 
 B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 75 214 360  136 460 
 B.VII. Provozní dotace celkem 77 6 727 466  8 518 958 
 B.VII.29 Provozní dotace 78 6 727 466  8 518 958 
 Výnosy celkem 79 8 406 190  9 657 194 
 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 31 404  206 246 
 D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 31 404  206 246 
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Rozvaha pro nevýdělečné organizace 
Prev-Centrum, občanské sdružení Ke dni: 31.12.2011 23:58:00 
Meziškolská 1120/2 IČO: 67364012 

169 00 Praha 6 

 Označ. Text Řádek Brutto Netto V min. obd. 
 A.  Dlouhodobý majetek celkem 1 43 679 43 679 79 972 
 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 824 417 824 417 795 893 
 A.I.2. Software 4 639 417 639 417 610 893 
 A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 185 000 185 000 185 000 
 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 1 909 684 1 909 684 1 921 127 
 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 123 159 123 159 123 159 
 A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  17 1 786 525 1 786 525 1 797 968 
 A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -2 690 422 -2 690 422 -2 637 048 
 A.IV.2. Oprávky k software 31 -639 417 -639 417 -610 893 
 A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 -185 000 -185 000 -185 000 

 A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov 36 -79 480 -79 480 -43 187 

 A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 -1 786 525 -1 786 525 -1 797 968 
 B. Krátkodobý majetek celkem 41 2 017 019 2 017 019 3 264 053 
 B.II. Pohledávky celkem 52 338 378 338 378 327 815 
 B.II.1. Odběratelé 53 18 500 18 500 46 100 
 B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 56 296 940 296 940 275 280 
 B.II.5. Ostatní pohledávky 57 2 000 2 000 0 
 B.II.17. Jiné pohledávky 69 20 938 20 938 6 435 
 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 1 661 159 1 661 159 2 741 017 
 B.III.1. Pokladna 73 1 909 1 909 54 742 
 B.III.3. Účty v bankách 75 1 659 250 1 659 250 2 686 275 
 B.IV. Jiná aktiva celkem 81 17 483 17 483 195 222 
 B.IV.1. Náklady příštích období 82 17 483 17 483 55 799 
 B.IV.2. Příjmy příštích období                                         83                                                 139 423 
 Aktiva celkem 85 2 060 698 2 060 698 3 344 025 
 Vlastní zdroje celkem  86 1 090 331 1 090 331 1 058 927 
 A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 1 090 331 1 090 331 1 058 927 
 A.II.2. Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení 93 31 404 31 404 206 246 
 A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 1 058 927 1 058 927 852 681 
 B. Cizí zdroje celkem 95 970 367 970 367 2 285 098 
 B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 862 179 862 179 2 062 370 
 B.III.1. Dodavatelé 107 53 499 53 499 3 009 
 B.III.3. Přijaté zálohy 109 3 3 1 229 282 
 B.III.5. Zaměstnanci 111 354 338 354 338 330 733 
 B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř 113 134 196 134 196 173 196 
 B.III.9. Ostatní přímé daně 115 52 003 52 003 50 870 
 B.III.22. Dohadné účty pasivní  128 268 140 268 140 275 280 
 B.IV. Jiná pasiva celkem 130 108 188 108 188 222 728 
 B.IV.1. Výdaje příštích období 131 7 388 7 388 3 228 
 B.IV.1 Výnosy příštích období 132 100 800 100 800 219 500 
 Pasiva celkem 134 2 060 698 2 060 698 3 344 025 
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Výrok auditora  
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Jak můžete pomoci?  
 
Svou prací předcházíme rizikovému chování dětí a mládeže. 
Pomáháme  léčit lidi postižené závislostmi.  
Provázíme rodiny v obtížných životních situacích. 
Vytváříme podmínky bezpečného prostoru pro trávení volného času dětí a 
dospívajících. 
Naším cílem je posilovat to, co považujeme za dobré: život, svobodu, zdraví, 
spravedlnost, prosperitu a pocit bezpečí. 
 
 

Týká se to nás všech. 
 

Chcete se také zapojit? 
 

 
Č.ú.: 127202283 / 0300 
 
 
 
Chcete-li svým darem podpořit realizované služby o.s. Prev-Centrum, zadejte i 
příslušný variabilní symbol: 
 
 
Ambulantní léčba……………………………………………01 
 
Programy primární prevence……………………………...02 
 
Nízkoprahové služby (klub pro děti a mládež)…………03 
 
 
 
 
Všechny finanční prostředky budou použity na realizaci poskytovaných služeb 
v souladu s posláním sdružení. 
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KONTAKTNÍ  ÚDAJE  
 

o.s. Prev-Centrum 
Sídlo: Meziškolská 1120/2, 169 00  Praha 6 
Tel/fax: 233 355 459, 775 161 139 
e-mail: office@prevcentrum.cz 

www.prevcentrum.cz  
Statutární zástupce: Mgr. Barbora Václavková  
Registrace stanov: II/S-OVS/1-34010/97-R 
IČ: 67364012  DIČ: CZ67364012 
Bankovní spojení: ČSOB Bělohorská 95, Praha 6 
Číslo účtu: 127202283/0300 

 

o.s. Prev-Centrum-Programy primární prevence 

Vedoucí programu: Mgr. Petra Václavová 

Meziškolská 1120/2 
169 00  Praha 6 
Tel.: 242 498 335 
Fax: 233 355 459 
GSM: 776 619 505 
e-mail:prevence@prevcentrum.cz     

 

o.s. Prev-Centrum-Ambulantní léčba 

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

 

o.s. Prev-Centrum-Nízkoprahové služby 

Vedoucí programu: Petr Hanzl, DiS. 
Meziškolská 1120/2 
169 00  Praha 6 
Tel.: 242 498 334 
Fax: 233 355 459 
GSM: 777 161 133 
e-mail: nzdm@prevcentrum.cz  
 

o.s. Prev-Centrum je členem svazu PROADIS 
PROADIS,o.s. 
Meziškolská 1120/2 
169 00 Praha 6 
info@proadis.cz 
www.proadis.cz 
statutární zástupce: PhDr. Josef Radimecký 
radimecky@adiktologie.cz 
+420 724 240 778 
statutární zástupce: PhDr. Matúš Šucha 
info@proadis.cz 
+420 777 597 665 

  

http://www.prevcentrum.cz/
mailto:poradna@prevcentrum.cz
mailto:nzdm@prevcentrum.cz
mailto:info@proadis.cz
mailto:radimecky@adiktologie.cz
mailto:info@proadis.cz
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2011 

 
 

V roce 2012 

vydalo  

o.s. Prev-Centrum, 

Meziškolská 1120/2 

169 00 Praha 6 
office@prevcentrum.cz 

  

 

 

 
 

 
 

Neprodejné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@prevcentrum.cz
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Prev-Centrum s.r.o. 

IČ: 24216453 

Na lepším 1262/6 
140 00 Praha 4 – Nusle 

Tel.: +420 606 936 212 
Email: info@cesta-mestem.org 

www.cesta-mestem.org 

 
Vývoj, realizace a distribuce metodické pomůcky pro školy a školská zařízení v oblasti 
primární prevence rizikového chování dětí a mladistvých. 

 

 
 
Hra „Cesta Labyrintem města“        

 moderní alternativa programu primární prevence 
 organizačně nenáročná metodická pomůcka 
 primární prevence formou interaktivní deskové hry 
 hra je určena pro školy, zařízení pro děti a mládež, dětské domovy, domy dětí a 

mládeže a další volnočasová zařízení 
 do hry je možné zapojit děti již od 4. tříd 
 hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy 

příjmu potravy, extremismus, alkohol) 
 hra posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí 
 hra byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární prevence rizikového chování 

 
Hra „Cesta Labyrintem města“ může sloužit školám, zařízením pro děti a mládež, dětským 
domovům, domům dětí a mládeže a dalším volnočasovým zařízením. 

 

mailto:info@cesta-mestem.org
http://www.cesta-mestem.org/
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