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ÚVODNÍ SLOVO
Úvodem děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří v roce 2012 zajišťovali
služby v programech o.s. Prev-Centrum s nasazením a zaujetím a s patřičnou
odbornou kvalitou. Všem patří velký dík. Z hlediska roku 2012 můžeme konstatovat, že se dařilo všechny naše služby zajistit ﬁnančně tak, aby nedocházelo k dalším propadům v personálním zajištění jako v roce 2011. Programy
primární prevence, ambulantní léčba i nízkoprahové služby byly v roce 2012
provozovány na svém minimu z pohledu personální kapacity a tomu odpovídá i statistická výkonnost, která se však proti roku 2011 významně nepropadla a v některých případech (ambulantní léčba) se spíše zvyšovala, zejména
v poloze retence klientů v ambulantní léčbě.
Lze také konstatovat, že v rámci zajištění služeb odborným personálem
bude nejspíš obtížné za stávající ﬁnanční situace zvyšovat výkonnost ruku
v ruce s kvalitou. V roce 2012 se nám podařilo spustit nový socioterapeutický
program v rámci nízkoprahových služeb. Program je inspirován nizozemským
modelem, kdy spolupracuje sociální služba s městskou policií. Přestože
se koncepce našeho programu UNCLE — tým pro mládež setkala s úspěchem u městské policie a došlo k vynikající spolupráci s útvarem prevence městské policie hl. města Prahy, obtíže se naopak ukazují v prezentaci
a přesvědčení nejen další odborné veřejnosti, ale i rodičů klientů indikovaných do tohoto programu. Nicméně jako každý, kdo realizuje nový program
nebo nový přístup, musíme i my zůstat trpěliví a přesvědčit ostatní o smyslu
našeho přístupu.
Stejně jako v předchozích letech se nám dobře dařilo naplnit naše, již tradiční, kurzy primární prevence a rodinného poradenství stejně jako pravidelné
otevřené mezioborové semináře. To je dobrá zpráva a impuls v těchto aktivitách pokračovat i v dalších letech. V dalším roce nás čeká náročná práce
nejen v oblasti služeb, ale zejména v administrativě. Příprava transformace
sdružení v souvislosti novým občanským zákoníkem, certiﬁkace v primární
prevenci a nízkoprahových službách a jistě řada kontrol a dalších radostí.
Těším se na další spolupráci se všemi, kteří se jakkoli podílí na úspěšném
poskytování našich služeb.

Mgr. ONDŘEJ POČAROVSKÝ,

ředitel sdružení
Když jsi došel tak daleko, že už nedokážeš udělat ani krok,
jsi právě v půli cesty, kterou jsi schopen ujít.
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ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

O NÁS

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.

Řízení

Správní rada

Mgr. ONDŘEJ POČAROVSKÝ

Mgr. BARBORA VÁCLAVKOVÁ

ředitel sdružení

předsedkyně správní rady

Tým

Mgr. HANA VOJTĚCHOVÁ,
JAN ŠALOMOUN,
VÍT ROZEHNAL
Mgr. CYRIL ZÁKORA,
Mgr. ALEXANDRA ROUBALOVÁ

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.

04

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.
CÍLE
Realizovat programy
všeobecné, selektivní
a indikované primární
prevence užívání návykových
látek a dalších forem
rizikového chování v souladu
se standardy RV KPP
a MŠMT.
Provozovat informační,
poradenské a terapeutické
služby, adiktologické
a sociální služby v souladu
se standardy odborné
způsobilosti.
Provozovat nízkoprahové
služby pro děti a mládež

v souladu se standardy
odborné způsobilosti.
Realizovat vzdělávací aktivity
pro odbornou veřejnost
v oblasti adiktologie
a sociálních služeb.
Podílet se na výzkumné
činnosti v souladu
s posláním sdružení.
Podílet se na tvorbě
koncepcí a standardů
odborné způsobilosti
v souladu s posláním
sdružení.
Podporovat vytváření
efektivního systému
adiktologických a sociálních
služeb v souladu s posláním
sdružení.
Spolupracovat s institucemi
a organizacemi návazné
péče státního i nestátního
sektoru.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

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

Adresa

Kontrolní komise

O.S. PREV-CENTRUM

Mgr. REGINA BABICKÁ,
Mgr. VERONIKA ŠINDELÁŘOVÁ
VÍT ROZEHNAL

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).

Valná hromada
Mgr. R. BABICKÁ,
Mgr. et. MgA. M. ČERMÁKOVÁ,
Mgr. O. POČAROVSKÝ,
Mgr. A. ROUBALOVÁ,
V. ROZEHNAL,
Mgr. V. ŠINDELÁŘOVÁ,
J. ŠALOMOUN,
Mgr. B. VÁCLAVKOVÁ,
Mgr. H. VOJTĚCHOVÁ,
Mgr. C. ZÁKORA

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

O NÁS
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2012
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2011
15 613

2010
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ROK 2012 V ČÍSLECH

Počet osob
Fond pracovní
doby za rok 2012

10,54 pracovních
úvazků

24 lektorů VPP
odpracovalo

Celkem
odpracováno
hodin

2 088h

22 007h

3 600h

25 607h

Počet kontaktů

3 520

3 776

18 015

6 362

5 723

Celkový počet osob, výkonů a kontaktů
v roce 2012 realizovaných v rámci
adiktologických a sociálních služeb
o.s. Prev-Centrum.

6 124

primární prevence

Počet výkonů

ambulantní léčba

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

2012

Počet osob

6 362

Počet kontaktů

15 223

Počet výkonů

3 520

AMBULANTNÍ LÉČBA

2012
492

Počet kontaktů

2 747

Počet výkonů

9 507

NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY

2012

9 509

7 141

4 071

1 940

1 526

492

2 447

Počet výkonů

nízkoprahové služby

ROK 2012 V ČÍSLECH

Počet osob

Počet kontaktů

Počet výkonů

4 369

3 445

4 449

2 446

2 618

4 369
343

2 446

Počet výkonů

2 672

119

Počet kontaktů
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Počet kontaktů

119

Počet osob

Počet osob

171

Počet osob

509

577

Na zajištění 1 h přímé práce s klientem
je nutné odpracovat 1,2 h nepřímé
práce.

ÚMČ Praha 6 zajistil
rekonstrukci suterénních
Proces ověřování standardů

prostor v objektu Meziškolská

odborné způsobilosti v oblasti

1120/2, suterénní prostory

Zahájení výzkumného

primární prevence užívání

jsou strukturovány tak,

projektu v oblasti primární

návykových látek a jiných

aby poskytovaly zázemí

Vznik o.s. Prev-Centrum,

O.s. Prev-Centrum rozšiřuje

prevence, výzkumná

sociálně nežádoucích jevů

programům a pracovníkům

realizace programů

programy primární prevence

longitudinální studie (2002

pracovníky s Radou vlády

primární prevence a

primární prevence v MČ

Vznik samostatného

na MČ Praha 6 a další

Praha 2 • Úzká spolupráce

programu ambulantních

městské části Prahy

Oﬁciální zahájení provozu

Vznik samostatného

— 2007) je realizována

pro koordinaci protidrogové

zároveň nízkoprahovému

ve spolupráci s Akademií věd

politiky (RVKPP) a MŠMT,

klubu pro děti a mládež •

s hygienickou službou

služeb • Programy primární

• Ukončení spolupráce

programů o.s. Prev-Centrum

programu nízkoprahových

ČR na území Prahy 6, kde

Centrum primární prevence —

Úspěšná certiﬁkace odborné

Středočeského kraje • Zázemí

prevence vznikají jako

s hygienickou službou

v nových prostorech

služeb, rozvoj nízkoprahového

probíhá komunitní program

navržena certiﬁkace odborné

způsobilosti RV KPP

sdružení v Praze 2 — Nuslích.

samostatný program.

Středočeského kraje.

v Meziškolské 2 v Praze 6.

klubu pro děti a mládež.

primární prevence.

způsobilosti, dne 10.11. 2004.

pro ambulantní služby.

2001

2002

2003

2004

2005

1997

1999

2000

ČASOVÁ OSA
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dotace z prostředků

Úspěšná Certiﬁkace MŠMT

Úspěšná certiﬁkace odborné

Zahájení projektu RESTART

Zahájení spolupráce s ČSAP

V červenci byl ukončen

Evropského sociálního fondu,

služeb realizovaných v

způsobilosti Radou vlády

— Komplexní program

v rámci vzdělávání pedagogů.

projekt OPPA, o.s. Prev–Cen-

socioterapeutický program v rámci nízkoprahových služeb

dotačního programu JPD3,

rámci programů primární

pro koordinaci protidrogové

integrace klientů v substituční

• Úspěšné ukončení 4. roční-

trum RESTART • V srpnu byla

• Otevřen Vzdělávací kurz primární prevence užívání

na projekt Podporované

prevence • Registrace

politiky (RV KPP) pro

léčbě na otevřený trh práce

ku Kurzu rodinného poraden-

o.s. Prev-Centrum udělena

Spuštěn pilotní program UNCLE — tým pro mládež jako

návykových látek a dalších forem rizikového chování určený

zaměstnávání klientů

poskytovaných sociálních

ambulantní služby

v rámci dotačního programu

ství pro pracovníky pomá-

registrace nestátního zdravot-

profesionálům zabývajícím se realizací programů primární

v substitučním programu

služeb — podporované

• O. s. Prev-Centrum

Praha Adaptabilita (2009

hajících profesí • Úspěšné

nického zařízení Magistrátem

prevence a osobám, jež v rámci své profese plánují tyto

Subutexem • Zahájení

zaměstnávání (projekt Restart

se sdružuje v organizaci

— 2011) • Stáž pracovníků

pokračování a rozvoj projektu

hlavního města Prahy, adikto-

programy realizovat • Realizace VI. ročníku Kurzu rodinného

realizace projektu

2006), ambulantní léčba,

PROADIS (Propojené

projektu Restart ve Velké Bri-

RESTART — Komplexní

logická ambulance

poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí v rozsahu

„Podporované zaměstnávání

nízkoprahové zařízení pro

profesionální adiktologické

tánii a Nizozemí • Realizace

program integrace klientů v

• Byly splněny všechny pod-

112 hodin • Stabilní také bylo pořádání Otevřených

klientů v substitučním

děti a mládež s terénním

služby) — svaz právnických

projektu Leonardo NAEP,

substituční léčbě na otevřený

mínky k provedení registrace

mezioborových seminářů.

programu Subutexem“

programem • Ukončení

osob ze 7 krajů ČR

stáž pracovníků

trh práce v rámci dotačního

stanovené v ustanovení §

s podtitulem

pětileté výzkumné studie

poskytujících odborné,

v Nizozemí.

programu Praha Adaptabilita

9 zákona č. 160/1992 Sb.

„RESTART 2006“.

Evaluace komunitního

výzkumem ověřené služby

(2009 — 2011) • Stabilní rea-

• Jako každoročně jsme

programu primární prevence

osobám ohroženým sociálním

lizace Otevřených mezioboro-

prezentovali své služby na

• Zahájení a realizace projektu

vyloučením v souvislosti

vých seminářů • Změna loga

Ladronkafestu 2011.

Prev-Data, sjednocení deﬁnic

s jejich rizikovým či

organizace a zavedení nové

• V listopadu 2011 prošel

a výkonů PP a vývoj databáze

problémovým chováním.

corporate identity • Úprava

program ambulantní léčby

názvů provozovaných progra-

o.s. Prev-Centrum úspěšně

• Zahraniční stáže pracovníků

mů v zájmu snazší orientace

certiﬁkací odborné způsobi-

projektu podporovaného

ve službách, které organizace

losti se závěrem: udělena.

pro sběr dat v PP
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zaměstnávání.

ČASOVÁ OSA

poskytuje.

SYSTÉM SLUŽEB

RODINNÁ TERAPIE
A PORADENSTVÍ

AMBULANTNÍ
LÉČBA
/ SUBSTITUČNÍ
PROGRAM

NÁZEV KAPITOLY

PŘEDLÉČEBNÝ
A MOTIVAČNÍ
PROGRAM

SOCIOTERAPEUT.
PROGRAM UNCLE
/ TÝM PRO
MLÁDEŽ

NÁZEV KAPITOLY
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Počet osob
Počet kontaktů
Počet
P
č t výkonů
ýk

PRIMÁRNÍ PREVENCE
VENCE

6 362
15 223
3 520

Poskytované
služby
VŠEOBECNÁ
PRIMÁRNÍ
PREVENCE

SELEKTIVNÍ
PRIMÁRNÍ
PREVENCE
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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.

Vývoj programu
v roce 2012

Plány pro
rok 2013

V tomto roce byl otevřen Vzdělávací kurz primární
prevence užívání návykových látek a dalších forem
rizikového chování (Č.j.: MŠMT 27330/2012-25516) určený profesionálům zabývajícím se realizací
programů primární prevence a osobám, jež v rámci
své profese plánují tyto programy realizovat. Dále
byl otevřen Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence, díky němuž se podařilo proškolit a
rozšířit tým lektorů o.s.Prev-Centrum. Revizí prošly
metodiky i koncepce programů všeobecné a selektivní primární prevence.

Příprava programu a týmu na certiﬁkace
odborné způsobilosti.
Revize a rozšíření témat všeobecné primární
prevence.
Spolupráce se Zdravou 6, PROADIS, o.s.
a dalšími poskytovateli služeb.
Příprava a realizace dalšího ročníku kurzu
primární prevence pro realizátory.
Realizace rozšiřujícího vzdělávání pro externí
lektory primární prevence.

TÝM

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.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Mgr. PETRA VÁCLAVOVÁ — vedoucí programů
primární prevence
Bc. MILUŠE STEHLÍKOVÁ — adiktolog,
selektivní primární prevence
PhDr. ALENA PETRIŠČOVÁ — speciální
pedagog, všeobecná a selektivní primární
prevence (do srpna 2012)
Mgr. JANA KNAPOVÁ — sociální pedagog,
všeobecná a selektivní primární prevence (od září
2012)
EXTERNÍ LEKTOŘI PROGRAMŮ VŠEOBECNÉ
PRIMÁRNÍ PREVENCE — 21 OSOB.
Supervize případová a supervize týmu:
PhDr. ALENA PALOUŠOVÁ
Supervize lektorů všeobecné primární prevence:
Mgr. ALEŠ KUDA

PRIMÁRNÍ PREVENCE
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Počet osob
Počet kontaktů
Počet
P
č t výkonů
ý

AMBULANTNÍ LÉČBA
Č

492
2 747
9 509

Poskytované
služby
AMBULANTNÍ
PORADENSKÉ A
TERAPEUTICKÉ
SLUŽBY

RODINNÁ
TERAPIE

14

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 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
PRACOVNÍKŮ
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

AMBULANTNÍ LÉČBA

Vývoj programu
v roce 2012

Plány pro
rok 2013

VZRŮSTAJÍCÍ POČET VÝKONŮ
V roce 2012 jsme evidovali ve srovnání s předchozím rokem významný nárůst počtu realizovaných
výkonů a kontaktů (zvýšení počtu realizovaných
výkonů o 33% a zvýšení počtu kontaktů o 55%).
Tato skutečnost byla dána jednak stabilitou
kmenového týmu programu v roce 2012, jednak
skutečností, že od jara 2012 byla zcela naplněná kapacita programu, tzn. počet poskytnutých
výkonů lze považovat za kapacitní strop programu
za stávajícího personálního složení a počtu úvazků.

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.
Zahájit VIII. ročník Kurzu rodinného
poradenství pro pracovníky pomáhajících
profesí v období listopad 2013 — červen 2014.
Spolupracovat s ostatními programy
o.s. Prev-Centrum na přípravě a realizaci
Otevřených mezioborových seminářů.

ROZVOJ SLUŽEB V RÁMCI SUBSTITUČNÍHO
PROGRAMU BUPRENORFINEM
— PSYCHOSOCIÁLNÍ SLOŽKA
V roce 2012 jsme zaznamenali dvojnásobný nárůst
počtu nových klientů v psychosociální složce substitučního programu buprenorﬁnem ve srovnání
s předchozím rokem.
Vzhledem k velkému zájmu o program ze strany cílové skupiny jsme od listopadu 2012 rozšířili spektrum poskytovaných služeb o tematické skupiny.
ROZVOJ RODINNÉ PŘÍPADOVÉ PRÁCE
Terapeutické služby pro rodiny, rodinné příslušníky
a další blízké osoby uživatelů drog jsou stabilním
článkem programu ambulantní léčby o.s. PrevCentrum. Na základě poptávky nabízíme rodinám
i služby včasné intervence — máme tak příležitost předejít užívání návykových látek, případně
zastavit progresi užívání návykových látek a rozvoj
závislosti.
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V roce 2012 jsme ukončili realizaci VI. ročníku
Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí a připravili VII. běh tohoto kurzu
k realizaci.
Stabilní zájem je o Otevřené mezioborové semináře a o odborné stáže v rámci ambulantního programu, zejm. v rámci rodinné terapie. V roce 2012 se
stáží zúčastnilo méně osob, ale stáže měly dlouhodobější charakter.

AMBULANTNÍ LÉČBA

TÝM
Mgr. ALEXANDRA ROUBALOVÁ — psycholog,
rodinný terapeut, vedoucí týmu;
Mgr. ONDŘEJ POČAROVSKÝ — adiktolog,
rodinný terapeut;
Mgr. TEREZA MAZÁKOVÁ — psycholog;
Mgr. MARTIN PEŠEK — sociální pracovník,
poradce;
Mgr. VERONIKA SCHÖNOVÁ — sociální
pracovník, poradce;
MUDr. HANA KARBANOVÁ — psychiatr,
rodinný poradce;
Mgr. PETRA VONDRÁČKOVÁ — klinický
psycholog, psychoterapeut.
Externí spolupracovníci:
MUDr. ZUZANA ŠKODOVÁ
Supervize rodinné terapie:
PhDr. ALENA PALOUŠOVÁ
Supervize individuálního a skupinového
poradenství:
MUDr. RICHARD ZAJÍC
Supervize týmu:
PhDr. VERONIKA ČERMÁKOVÁ
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Počet osob
Počet kontaktů
Počet
P
č t výkonů
ýk ů

NÍZKOPRAHOVÉ
VÉ SLUŽBY

119
2 446
4 369

Poskytované
Je určen pro děti a mládež od 12 do 20 let. Klub nabízí bezpečný
služby
prostor pro trávení volného času a zároveň pomoc a podporu při
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
SUTERÉN

zvládání obtížných životních situací. Nabídku klubu doplňují zážitkové programy v přírodě a jednodenní mimoklubové aktivity. Klub
je otevřen každé pondělí, středu a čtvrtek vždy od 14 do 19 hodin
(úterý a pátek je vyhrazen pro individuální konzultace, poradenství,
doučování apod.). Společně s klienty jsou organizovány také kulturní
a jednorázové akce pro jejich vrstevníky, 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 další specializované aktivity jako
jsou volnočasové akce na zahradě, ﬁlmové kluby, akce sportovně
nebo soutěžně zaměřené a také vzdělávací semináře, např. o ﬁnanční gramotnosti, nebo pořádání výstav a vystoupení pro veřejnost.

TERÉNNÍ
SOCIÁLNÍ PRÁCE
S MLÁDEŽÍ

Zaměřuje se v současnosti zejména na depistáž tzn. vyhledávání,
mapování a kontaktování ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v lokalitě Břevnov a Petřiny.

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÝ
PROGRAM UNCLE
— TÝM PRO
MLÁDEŽ

Je určen pro děti a mládež ve věku 12 až 17 let, kteří z nejrůznějších
důvodů překračují společenské normy (např. záškoláctví, experimentování s návykovými látkami, drobné krádeže, potyčky apod.)
nebo jsou ohroženi tím, že by společenské normy v budoucnu mohli
překračovat (prevence kriminality). Klienti mohou, ale nemusí být
v kontaktu s kurátorem pro mládež, probační a mediační službou,
výchovnými poradci ZŠ/SŠ či pracovníky dalších institucí pracujícími
s dětmi. Cílem je klienty motivovat ke změně životního stylu směrem
k pozitivní životní orientaci. Práce s klienty je orientovaná také na jejich osobnostní, sociální a morální rozvoj. Mezi hlavní aktivity řadíme
prevenci rozvoje rizikového chování a motivaci klientů ke změně v
oblasti recidivy trestného jednání a delikvence. Další náplní programu jsou rovněž edukační, rozvojové a integrační aktivity.
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NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY

Vývoj programu
v roce 2012

Plány pro
rok 2013

Prohloubení a zkvalitnění individuální práce s klienty — individuální a skupinové konzultace, revize
a aktualizace smlouvy o poskytování sociálních
služeb a formuláře pro zaznamenávání individuálních plánů. Zvýšení participace klientů na tvorbě
programu klubu i výjezdových pobytů. Intenzivnější
zapojení do profesních pracovních skupin (Pražská
pracovní skupina pro NZDM a terénní programy
a Pracovní skupina vedoucích pracovníků NZDM).
Absolvování několika odborných stáží a kurzů.
Těsnější spolupráce s ÚMČ Praha 6 i s odbornou
veřejností mimo naši lokalitu (kurátoři pro mládež
zejména z Prahy 1 a 4, výchovní poradci z Prahy
6, pedagogicko-psychologická poradna Prahy 6).
Prezentace programu Nízkoprahové služby ředitelům základních škol na Praze 6. Spuštění projektu
UNCLE — tým pro mládež. Renovace některého
vybavení pro volnočasové aktivity. Uskutečnění
dvou vícedenních zážitkových pobytů pro klienty
(léto a podzim 2012) a jednodenního výletu s programem.

Realizovat vyšší počet volnočasových akcí
pro klienty a veřejnost, spolupořádat akce
se spolupracujícími organizacemi a s Úřadem
městské části Prahy 6.
Zlepšit propagaci a PR služby.
Zajistit prezentaci služeb na školách a pro další
odbornou veřejnost (kurátoři pro mládež, strážníci městské policie apod.).
Absolvovat certifikaci odborné způsobilosti
služeb profesní organizací ČAS
(Česká asociace streetwork).

TÝM

Mgr. VANDA ZEMANOVÁ — kontaktní
pracovník, vedoucí nízkoprahových služeb (od
listopadu 2012), sociální pracovník, úvazek 1,0
PETR HANZL, Dis. — vedoucí nízkoprahových
služeb (do listopadu 2012), kontaktní pracovník,
pracovník v sociálních službách, úvazek 1,0
Mgr. JANA ŠKODOVÁ — kontaktní pracovník
(do 31.7.2012), sociální pracovník, úvazek 0,7
Bc. MARTINA MAIEROVÁ — kontaktní
pracovník (od 1. 9. 2012), sociální pracovník,
úvazek 0,5
Supervize týmu a případová supervize:
PhDr. JIŘÍ BROŽA

NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
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KANCELÁŘ SDRUŽENÍ
Pracovníci
kanceláře sdružení

Plány pro
rok 2013

•

Vypracovat nový strategický plán sdružení
pro rok 2014–2017.
Připravit podmínky pro transformaci sdružení
vztahující se k novému občanskému zákoníku.

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

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 podklady
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.
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VZDĚLÁVÁNÍ

ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI
A VZDĚLÁVÁNÍ
I v roce 2012 úspěšně pokračovala spolupráce
o.s. Prev-Centrum s projektem Zdravá 6, který je
realizován při ÚMČ Praha 6.
VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI
V roce 2012 jsme realizovali další, v pořadí šestý,
ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (akreditace SOFT pro malé
programy, akreditace MPSV). V průběhu roku 2012
jsme realizovali 10 otevřených mezioborových
seminářů pro odbornou veřejnost na témata:
•
•

TÝM

•
•
•

Mgr. ONDŘEJ POČAROVSKÝ — ředitel sdružení
IVANA PŘIBYLOVÁ — účetní, mzdová účetní

•
•
•
•
•

KANCELÁŘ SDRUŽENÍ

Místo ergoterapie v adiktologii,
Jaké změny přináší rok 2012 v oblasti
sociálních dávek aneb který úřad je ten pravý?,
Násilí z nenávisti,
Cesta labyrintem města — využití deskové hry
jako metodické pomůcky v primární prevenci,
Společenské náklady alkoholu, tabáku
a nelegálních drog v ČR za rok 2007,
Vandalismus,
Nové drogy aneb to co je legální, nemusí být
bezpečné,
Zadlužování u dětí a mladistvých,
Zrušení anonymity v kontextu NZDM,
Jak efektivně pracovat s uživateli marihuany
v praxi NZDM.

VZDĚLÁVÁNÍ

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 probíhají pravidelné
interní porady o klientech.
Výcviky pracovníků: SUR dynamická hlubinně
orientovaná skupinová a komunitní psychoterapie,
PCA, krizová intervence, motivační rozhovory,
příprava psychologů ve zdravotnictví, supervizní
výcvik ČIS a další.
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
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 všem, kteří naši práci
v roce 2012 podpořili ﬁnančně,
materiálně nebo odborně:

COUNSEL KOUTNÁ & SLUŠNÁ
V.O.S.
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
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DĚKUJEME NAŠIM PRACOVNÍKŮM
Fógelová Lada, Hanzl Petr, Karbanová Hana, Knapová Jana,
Maierová Martina, Mazáková Tereza, Pešek Martin,
Petriščová Alena, Počarovský Ondřej, Přibylová Ivana,
Roubalová Alexandra, Schönová Veronika, Stehlíková Miluše,
Škodová Jana, Škodová Zuzana, Václavová Petra,
Vondráčková Petra, Zemanová Vanda.
DĚKUJEME LEKTORŮM
VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Bolinová Marie, Mgr., Čadek Martin, Dvořáková Stanislava,
Bc., Fabiánová Ivana, Formánek Jan, Grofová Renata,
Bc., Grombířová Klára, Hnyková Radka, Mgr. et Mgr.,
Holpuch Petr, Mgr., Honsová Pavlína, Bc., Charvátová
Anna, Bc., Jarošová Zuzana, Joštová Soňa, Mgr.,
Kaplanová Martina, Dis., Krupitzerová Lucie, Maierová
Martina, Bc., Melikantová Tereza, Petrů Vít, Bc., Poláková
Zuzana, Bc., Rašplová Kristýna, Bc., Škodová Jana, Mgr.,
Šnoblová Vladěna, Valová Kristýna, Bc., Voldřich Michal, Bc.
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ORGANIZACÍM
A INSTITUCÍM
A.N.O. — Asociace nestátních organizací zabývajících se
prevencí a léčbou drogových závislostí, Advaita o.s., Auritus
Tábor, Centrum adiktologie, Counsel Koutná & Slušná
v.o.s., Freeself, Laxus, o.s., Městská policie HMP — útvar
prevence, Pedagogicko psychologická poradna Praha 6,
Prevent, o.s., PROADIS,o.s., Sananim, Semiramis,o.s., školní
metodici prevence Prahy 6, White light I.,
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI JEDNOTLIVCŮM
David Adameček, Karel Balcar, Jiří Broža, Vendula
Běláčková, Markéta Čermáková, Veronika Čermáková,
Lenka Čuprová, Eva Drápalová, David Drázský, Vladislav
Chvála, Nina Janyšková, Radka Ježková, Klára Kalibová,
Sylva Kolářová Majtnerová, Jan Knop, Petra Koutná,
Kristýna Krušínská, Aleš Kuda, David Lebeda, Michal
Miovský, Petr Macek, Viktor Mravčík, Iva Navrátilová,
Michal Němec, Alena Paloušová, Pavel Plaček, Ivana
Přibylová, Josef Radimecký, Iva Radimecká, Jiří Richter,
Martina Kryšpínová, David Rejlek, Josef Růžička, Michal
Řádek, Tomáš Řezník, Petra Skuhrová, Josef Schwarz,
Jan Šalomoun, Veronika Šindelářová, Zuzana Škodová,
Ludmila Chválová Trapková, Martina Richterová Těmínová,
Jan Václav, Hana Vojtěchová, Richard Zajíc.

NÁZEV KAPITOLY

PŘEHLED VÝNOSŮ
JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ
ZA ROK 2012
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

2 611 263

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

491 000

Magistrát hl. města Prahy

720 000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

281 983

ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6)

440 000

Příjmy od klientů – školy spoluúčast

521 181

Vlastní příjmy

157 099

AMBULANTNÍ LÉČBA

2 835 194

Přiděleno od MZ

30 000

Přiděleno od RV KPP

669 000

Přiděleno od MPSV

444 000

Magistrát hl. města Prahy

1 500 000

Přiděleno od MČ Praha 6

20 000

Příjmy od klientů

45 000

Vlastní příjmy

127 194

NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY

1 704 957

Přiděleno od MPSV

742 000

Přiděleno od ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6)

206 000

Přiděleno od MHMP Sociální odbor

250 000

Přiděleno od MHMP prevence kriminality

139 000

Přiděleno od MHMP prevence kriminality

180 000

Přiděleno od MHMP SMT

130 000

Nadace ČEZ

50 207

Vlastní příjmy

7 750

PŘEHLED VÝNOSŮ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ ZA ROK 2012

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

AKTIVA

NÁKLADY

A

DLOUHODOBÝ MAJETEK

43 679

126 394

I

Spotřebované nákupy celkem

567 692

I

Dlouhodobý nehmotný majetek

824 417

839 591

II

Služby celkem

1 378 956

III

Osobní náklady celkem

5 174 377

II

Dlouhodobý hmotný majetek

1 909 684

1 959 070

IV

Daně a poplatky celkem

4 000

V

Ostatní náklady celkem

5 900

III

Dlouhodobý ﬁnanční majetek

0

114 100

VI

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31 385

Poskytnuté příspěvky celkem

52 180

Daň z příjmů celkem celkem

IV

Oprávky k dlouhodobému majetku

2 690 422

2 786 367

VII

B

KRÁTKODOBÝ MAJETEK

2 017 019

2 025 170

VIII

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 CELKEM

I

Zásoby

0

0

II

Pohledávky

338 378

450 452

III

Krátkodobý ﬁnanční majetek

1 661 158

1 558 478

IV

Jiná aktiva celkem

17 483

16 240

2 060 698

2 151 564

ÚHRN AKTIV

0
7 214 490

VÝNOSY

PASIVA

I

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1 340 505

II

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III

Aktivace celkem

12 100

IV

Ostatní výnosy celkem

4 199

V

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

Přijaté příspěvky celkem

6 600

Provozní dotace celkem

5 803 190

A

VLASTNÍ ZDROJE

1 090 331

1 042 435

VI

I

Jmění

0

0

VII

II

Výsledek hospodaření

1 090 331

1 042 435

ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 CELKEM

7 166 594

III

Dlouhodobý ﬁnanční majetek

0

114 100

IV

Oprávky k dlouhodobému majetku

2 690 422

2 786 367

B

CIZÍ ZDROJE

970 367

1 109 130

I

Rezervy

0

0

II

Dlouhodobé závazky

0

0

III

Krátkodobý závazky

862 179

740 775

IV

Jiná pasiva

108 188

368 355

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-47 896

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-47 896

ÚHRN PASIV

22

2 060 698

2 151 565

ROZVAHA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
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ÚVODNÍ ODSTAVEC — IDENTIFIKACE OVĚŘOVANÝCH INFORMACÍ:
Provedli jsme prověrku přiložené účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) účetní jednotky
Prev-centra, občanského sdružení k 31. 12. 2012.

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

ÚVODNÍ ODSTAVEC — DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
A ODPOVĚDNOSTI AUDITORA

dne 30. 12. 1999
Sídlo: Ondříčkova 27/609, 130 00 Praha 3
IČ: 26143798
Telefon: 257094271 (57094275,85)
Fax: 2 57094420

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

E-mail: ruzicka@ekma.cz

POPIS ROZSAHU A ZPŮSOBU OVĚŘENÍ:

ZPRÁVA AUDITORA
O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
DLE MEZINÁRODNÍHO STANDARDU
PRO PROVĚRKY ISRE 2400
(dříve ISA 910)

prověrka účetní závěrky k 31.12. 2012

Účetní jednotka:

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

STANOVISKO AUDITORA — BEZ VÝHRAD:

PŘI NAŠÍ PROVĚRCE JSME SI NEPOVŠIMLI NIČEHO, CO BY NÁS VEDLO K DOMNĚNCE, ŽE
PŘILOŽENÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEPOSKYTUJE VĚRNÝ A POCTIVÝ OBRAZ AKTIV, ZÁVAZKŮ
ÚČETNÍ JEDNOTKU PREV-CENTRUM, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ K 31. PROSINCI 2012 V SOULADU SE ZÁKONEM O ÚČETNICTVÍ A DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ .
DATUM ZPRÁVY: V PRAZE 2013-06-06

Prev-Centrum
občanské sdružení
IČ: 67364012

PODPIS AUDITORA

Obchodní jméno, sídlo a číslo oprávnění auditora:
Ing. Josef Růžička, s.r.o., číslo oprávnění 339
Jméno, příjmení, číslo dekretu auditora:
Ing. Josef Růžička, číslo oprávnění 1562
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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.
Chcete se také zapojit?

CESTA LABYRINTEM MĚSTA

4795,-

Cena za 1 ks hry činí 4795,- Kč
(pozn.: nejsme plátci DPH)

Č.ú.: 127202283 / 0300

VÍCE INFORMACÍ
A OBJEDNÁVKY NA:
WWW.CESTA—MESTEM.ORG

CHCETE-LI SVÝM DAREM PODPOŘIT KONKRÉTNÍ
SLUŽBY O.S. PREV-CENTRUM, ZADEJTE I PŘÍSLUŠNÝ
VARIABILNÍ SYMBOL:

Ambulantní léčba

01

Programy primární prevence

•
•
•
•

Nízkoprahové služby
(klub pro děti a mládež)

02

•
•

03

•
•

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

Všechny finanční prostředky budou použity na realizaci
poskytovaných služeb v souladu s posláním sdružení.
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JAK MŮŽETE POMOCI

CESTA LABYRINTEM MĚSTA
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KONTAKTY
O.S. PREV-CENTRUM
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel/fax: 233 355 459, 775 161 139
e-mail: ofﬁce@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

O.S. PREV-CENTRUM
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

Statutární zástupce:
Mgr. Barbora Václavková

Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 335
Fax: 233 355 459
GSM: 776 619 505
e-mail:prevence@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 PROADIS,O.S.
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
e-mail: info@proadis.cz
www.proadis.cz
Statutární zástupce:
PhDr. Josef Radimecký
e-mail: radimecky@adiktologie.cz
tel: +420 724 240 778

Vedoucí programu:
Mgr. Petra Václavová

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:
Mgr. Vanda Zemanová
Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
Tel.: 242 498 334
Fax: 233 355 459
GSM: 777 161 133
e-mail: nzdm@prevcentrum.cz
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KONTAKTY

