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Základním posláním ústavu
je prevence rizikového
chování u dětí a poskytování
psychosociální pomoci osobám
ohroženým závislostmi, dalšími
formami rizikového chování
a duševních onemocnění.
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Úvodní slovo
tradičně bych chtěl na tomto místě poděkovat
svým spolupracovníkům za celoroční práci v jednotlivých programech Prev-Centrum,z.ú.
V roce 2017 jsme v rámci programu Prev-Centrum,z.ú., Nízkoprahové služby úspěšně prošli certifikací odborné způsobilosti pilotního projektu
Adiktologická ambulance pro děti a mládež a získali certifikaci na čtyři roky.
V oblasti technicko organizační jsme v průběhu
uplynulého roku dokončili výstavbu nových webových stránek organizace a celého ICT systému.
V rámci Programů primární prevence jsme zahájili dlouhodobý specializační kurz pro školní metodiky prevence.
Pracovníci programu Ambulantní léčba připravili
a v první polovině roku 2017 realizovali desátý
běh Kurzu rodinného poradenství. Již 15 let pořádáme Otevřené mezioborové semináře pro odbornou veřejnost. K tradici také patří pravidelná
prezentace našich služeb na akci Ladronkafest,

pořádané MČ Praha 6 a také aktivní účast pracovníků na řadě konferencí.
Z hlediska vzdělávání a odborného zázemí pracovníků všech programů Prev-Centrum,z.ú. se
můžeme prezentovat velmi silnou odbornou
sestavou psychologů, adiktologů, sociálních
pracovníků, psychiatra a také velmi dobře připravovaných lektorů všeobecné primární prevence.
Spolupráce s lidmi s takovou odbornou kvalitou
je radost.
Rok 2017 byl pro nás rokem stabilním, kdy se
dařilo poskytovat všechny služby – Primární prevence, Ambulantní léčba, Nízkoprahové služby
- na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni, což
se čtenář dozví v dalším textu zprávy. Poskytli
jsme služby 15 856 osobám a uskutečnili 25 874
výkonů.
Děkuji všem, kteří nás podporují a přeji svým kolegům a spolupracovníkům hodně energie, pevné
zdraví a zájem o naši práci.
Mgr. Ondřej Počarovský
ředitel ústavu
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Vážení čtenáři,

Programové
prohlášení
Chceme svou prací předcházet rizikovému chování dětí, pracovat ve prospěch zlepšování kvality
života lidí ohrožených drogovou nebo jinou závislostí, přispívat k jejich úzdravě, a také posilovat
to, co považujeme za dobré: život, zdraví, svobodu, spravedlnost, a pocit bezpečí.

●● Provozovat informační, poradenské, terapeu-

●●

●●

Prev-Centrum,z.ú. je profesionální organizace
poskytující certifikované a registrované adiktologické, zdravotní a sociální služby, které jsou
vzájemně propojené. Služby mají vlastnosti
a charakter systému, který provozuje programy
primární prevence rizikového chování, ambulantní
léčbu a nízkoprahové služby pro děti a mládež
v hlavním městě Praze.

●●
●●

●●

Poslání

Základním posláním ústavu je prevence rizikového
chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

Cíle
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●● Realizovat programy všeobecné, selektivní a in-

dikované primární prevence rizikového chování
v souladu se standardy RV KPP a MŠMT.

●●

tické 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 ústavu.
Spolupracovat s institucemi a organizacemi
návazné péče státního i nestátního sektoru.

Základní hodnoty

Svoboda jednotlivce a celé společnosti, lidský
život a zdraví, profesionalita a kvalita služeb, pokora, respekt, pracovitost a zodpovědnost, flexibilita, rovné příležitosti, systémové uvažování.

O nás
Mgr. Ondřej Počarovský / ředitel ústavu

Personální zajištění

Prev-Centrum, z.ú. zaměstnává 18 odborných
pracovníků (na 12,5 úvazku) a 32 lektorů primární
prevence na DPP

Adresa

Prev-Centrum, z.ú.
Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel: +420 233 355 459
e-mail: office@prevcentrum.cz
Zapsaný v rejstříku ústavů u Městského soudu
v Praze pod sp.zn. U 232
IČ: 67364012
DIČ: CZ67364012
Bankovní spojení: ČSOB Bělohorská 95, Praha 6
Číslo účtu: 127202283/0300
www.prevcentrum.cz

Lhostejnost k druhým
a lhostejnost k osudu
celku je přesně tím, co
otevírá dveře zlu.
–Václav Havel
Správní rada

Jan Šalomoun / předseda správní rady
Mgr. Hana Vojtěchová
Vít Rozehnal

Dozorčí rada

PaedDr. Martina Richterová Těmínová
/ předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Barbora Václavková
Mgr. Pavel Plaček

Odborné kolegium

Mgr. Alexandra Roubalová
Mgr. Petra Rothbarthová
Bc. Anna Franková

Prev–centrum, z. ú. / Výroční zpráva 2017

Ředitel

Organizační struktura
Ředitel, z.ú.

Vedoucí
kanceláře
ústavu

Odborný
ředitel
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Vedoucí
programu
Programy
primární
prevence

Vedoucí
programu
Ambulantní
léčba

Vedoucí
programu
Nízkoprahové
služby

Schéma služeb
Prev–Centrum

Všeobecná
primární
prevence

Indikovaná
primární
prevence

Ambulantní
léčba

Selektivní
primární
prevence

Adiktologická
ambulance

Vzdělávací
aktivity

Case management, sociální
poradenství

Nízkoprahové
služby

Psychologická
ambulance

Nízkoprahový
klub pro děti
a mládež
Suterén

Sociálně
terapeutický
program
UNCLE

Rodinná
terapie

Adiktologická
ambulance
pro děti
a dospívající

Sociálně
pedagogické
a aktivizační
činnosti
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Programy
primární
prevence

Historie
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.

2002

●● Vznik samostatného programu

nízkoprahových služeb, rozvoj nízkoprahového
klubu pro děti a mládež.

2003

●● Zahájení výzkumného projektu v oblasti

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

primární prevence, výzkumná longitudinální
studie (2002—2007) byla realizována ve
spolupráci s Akademií věd ČR na území
Prahy 6.

2004

●● Proces ověřování standardů odborné

způsobilosti v oblasti primární prevence
užívání návykových látek a jiných sociálně
nežádoucích jevů pracovníky s RV KPP
a MŠMT, programy primární prevence –
navržena certifikace odborné způsobilosti,
dne 10. 11. 2004.

●● Oficiální zahájení provozu programů

o. s. Prev–Centrum v nových prostorech
v Meziškolské 2 v Praze 6.

2005
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●● 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.
Certifikace odborné způsobilosti RV KPP pro
ambulantní služby.

2006

●● Zahájení realizace projektu „Podporované

zaměstnávání klientů v substitučním
programu Subutexem“ s podtitulem RESTART
2006.

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.

2010

●● Pokračování a rozvoj projektu RESTART

●● 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.
●● 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

●● Certifikace odborné způsobilosti RV KPP pro

ambulantní služby. O. s. Prev–Centrum se
sdružuje v organizaci PROADIS.

— Komplexní program integrace klientů
v substituční léčbě na otevřený trh práce
v rámci dotačního programu Praha
Adaptabilita (2009—2011). 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.
●● O. s. Prev–Centrum byla 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.
●● 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.
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2007

2012

●● Spuštěn pilotní program UNCLE — tým pro

●● Certifikace Programů primární prevence /

mládež jako socioterapeutický program
v rámci nízkoprahových služeb.
●● Otevřen Vzdělávací kurz primární prevence
užívání návykových látek a dalších forem
rizikového chování určený profesionálům
zabývajícím se realizací programů primární
prevence.

všeobecná, selektivní, indikovaná prevence/.
Zahájení transformace organizace na z. ú.
●● Spolupráce s PROADIS a A.N.O. na realizaci
konference Nové horizonty protidrogové
politiky ve středoevropských metropolích.
●● Zahájení spolupráce s MČ Praha 14 v rámci
poskytování komplexního programu primární
prevence rizikového chování.

2013

●● Uzavřena smlouva s VZP. Pilotní certifikace
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2014

odborné způsobilosti programu ambulantní
léčba podle inovovaných standardů.

2015

●● Dokončení změny právní formy organizace

na zapsaný ústav a změna názvu na Prev-

●●

●●

●●

●●

2016

2017

●● Úspěšně jsme zahájili další ročník

●●

●●

●●

●●
●●

●●

●● Úspěšné zahájení dalšího ročníku

●●

●●

●●

●●

akreditovaného kurzu „Vzdělávací kurz
primární prevence užívání návykových látek
a dalších forem rizikového chování“.
V rámci programu Nízkoprahové služby
realizace dalšího běhu letního příměstského
tábora.
Zahájení 4. ročníku fotografické soutěže
s názvem „Tolerance“, při této příležitosti
proběhla vernisáž výstavy pro veřejnost ve
Skleněném paláci.
Zahájení projektu všeobecné primární
prevence rizikového chování na 1. stupních
základních škol v MČ Praha 6 a dalších pěti
vybraných školách z různých městských částí
Zahájení pilotního projektu Primární prevence
hazardního hráčství na středních školách.

●●

akreditovaného kurzu „Vzdělávací kurz
primární prevence užívání návykových látek
a dalších forem rizikového chování“.
V rámci programu Nízkoprahové služby
realizace dalšího běhu letního příměstského
tábora.
Realizovali jsme pátý ročník fotografické
soutěže s názvem „Místo, kde se cítím dobře“,
při této příležitosti proběhla vernisáž výstavy
pro veřejnost ve Skleněném paláci.
Realizovali jsme projekt všeobecné primární
prevence rizikového chování na 1. stupních
základních škol v MĆ Praha 6 a dalších pěti
vybraných školách z různých městských částí
Realizovali jsme projekt Primární prevence
hazardního hráčství na středních školách
Připravili jsme k realizaci XI. běh Kurzu
rodinného poradenství pro pracovníky
pomáhajících profesí.
Realizovali jsme již třetí běh příměstského
zážitkového tábora v období letních prázdnin,
tentokrát i s nejvyšším počtem klientů oproti
předchozím běhům.
Získali jsme Certifikaci odborné
způsobilosti Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky v rámci pilotního
projektu Adiktologické ambulance pro děti
a dospívající.
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●●

Centrum, z.ú. (nová zakládací listina, statut
ústavu).
Získání certifikátu odborné způsobilosti
v oblasti indikované primární prevence na pět
let.
Zahájení dalšího běhu akreditovaného kurzu
„Vzdělávací kurz primární prevence užívání
návykových látek a dalších forem rizikového
chování“.
V rámci služby Nízkoprahové služby
uskutečnění historicky prvního běhu letního
příměstského tábora.
Realizace třetího ročníku fotografické soutěže
s názvem „Prevence šikany a kyberšikany
aneb chceme školu jako bezpečné místo“
a uspořádání vernisáže výstavy pro veřejnost.
Udělení certifikace odborné způsobilosti
programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní
léčba.

Programy primární
prevence
Služby
Všeobecná primární prevence

●● Pro žáky na 1. stupni základních škol
●● Pro žáky na 2. stupni základních škol
●● Pro studenty gymnázií, středních škol a střed-

ních odborných učilišť

Selektivní primární prevence

●● Intervenční programy pro žáky od 3. tříd zá-

kladních škol a studenty středních škol

Indikovaná primární prevence

●● Individuální poradenství pro děti ve věku od 8

do 18 let a jejich rodiče
●● Poradenství pro pedagogy, v jejichž třídách se

objevují jedinci, kteří vykazují známky rizikového chování

Kurzy, semináře a vzdělávání
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●● Komplexní vzdělávací aktivity, určené pedago-

gům, školním metodikům prevence, lektorům
primární prevence a rodičům dětí.

Tým
vence na 1. stupni základních škol
●● Druhý rok realizovat projekt všeobecné pri-

●●
●●
●●
●●

mární prevence zaměřené na prevenci patologického hráčství pro studenty středních škol
Rozšířit počet zapojených škol do spolupráce
v rámci programů primární prevence
Zrealizovat vzdělávací semináře pro pedagogy, školní metodiky prevence
Rozšířit a stabilizovat lektorský tým
Realizovat 5. ročník fotografické soutěže s názvem „Místo, kde se cítím dobře“

Plány pro rok 2018

●● Pokračovat v realizaci všeobecné primární pre-

vence na 1. stupni základních škol
●● Pokračovat v projektu všeobecné primární

●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●

prevence zaměřené na prevenci patologického
hráčství pro studenty středních škol
Zahájit vzdělávací kurz všeobecné primární prevence pro pedagogy z 1. stupně
Realizovat vzdělávací kurz všeobecné primární
prevence na 1. a 2. stupni ZŠ pro lektory primární prevence a rozšířit tak tým externích lektorů
Získat certifikaci na všechny poskytované programy pro další období
Pokračovat ve spolupráci se Zdravou 6, a dalšími poskytovateli služeb.
Pokračovat v metodické podpoře určené pro
pedagogy 1. stupně ZŠ, kteří realizují programy
primární prevence se svými školními kolektivy.
Rozšířit počet zapojených škol do programů primární prevence.
Pokračovat ve vzdělávání pedagogů, školních
metodiků prevence a odborné veřejnosti

Bc. Miluše Stehlíková
– adiktolog, vedoucí programu primární prevence
Ing. Petra Grabačová
– pedagog, koordinátorka všeobecné primární
prevence
Mgr. at Mgr. Markéta Šídová
– adiktolog, koordinátorka selektivní primární
prevence
Mgr. Markéta Maciažková
– psycholog, koordinátor všeobecné
primární prevence
Mgr. Petra Rothbarthová
– psychosociální pracovnice, vedoucí programů
primární prevence (tč. na MD)
Mgr. Marie Bolinová
– pedagog, koordinátorka všeobecné primární
prevence (tč. Na MD)
Externí lektoři programů všeobecné primární
prevence – 32 osob.
Supervize případová a supervize týmu
PhDr. Alena Paloušová
Supervize lektorů všeobecné primární prevence:
PhDr. Petr Vácha
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Co se nám podařilo v roce 2017

●● Realizovat programy všeobecné primární pre-

Statistiky služeb programů primární
prevence za rok 2017
Počet osob				
Počet kontaktů			
Počet výkonů			

15 137
28 656
9 952

Dobrá praxe
V posledních letech se nám daří udržet zvyšující
poptávku po námi nabízených službách. Také
školy v posledních letech stále více a více využívají komplexní služby našeho zařízení. Daří se
nám tak dlouhodobě školám poskytovat poradenství na více úrovních. Tento fakt se odráží především ve větší erudovanosti školních metodiků
prevence a pedagogů. Jako velmi pozitivní fakt
vnímáme to, že školy více a více umožňují vzdělávaní svých pedagogů v oblasti rizikového chování
a řešení těchto situací.
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Komentáře škol
Spolupráci s Prev-Centrem hodnotí naše škola
jako velmi dobrou a přínosnou. Programy primární a selektivní prevence využíváme již mnoho let
a naši žáci i pedagogové je popisují jako velmi
přínosné a vzhledem ke skladbě našich žáků
i jako nezbytné. Lektoři projevují velkou míru empatie a schopnosti se přizpůsobit individuálním
potřebám dětí, jejich profesionální úroveň je velmi dobrá. Škola využívá rovněž služeb nízkoprahového klubu a indikované prevence. Školní metodička prevence se dále účastní studia potřeb-

ného k výkonu specializační činnosti a hodnotí jej
velmi kladně jak z hlediska obsahu, tak i formy.
Mgr. Eva Drahotínská,
metodik prevence, ZŠ Vokovice

S programy všeobecné primární prevence realizovanými lektorkami PrevCentra jsme ve škole
velmi spokojeni. Lektorky dovedou přiměřeným
způsobem seznámit žáky s tématy, pomocí rozličných aktivit zaktivizovat i méně aktivní žáky.
Lektorky vždy dávají žákům prostor pro vyjádření
svých názorů, dovedou však diskuzi korigovat,
pokud by se ubírala nežádoucím směrem. Děti se
na preventivní programy těší. Na druhém stupni
realizujeme programy všeobecné primární prevence již mnoho let, v posledních dvou letech
jsme je díky nabídce Prev-Centra rozšířili i na
třídy 2. – 5. ročníku. Jsme tomu velmi rádi, neboť
v mladším věku jsou děti mnohdy přístupnější
tomu, co jim dospělí říkají. Mnohé rizikové projevy chování se totiž v posledních letech přesouvají
do nižších ročníků a dobře prováděná prevence je
velmi prospěšná.
Mgr. Alena Stehlíková,
metodik prevence, ZŠ Meteorologická

Nechte dětství v dětech
dozrát.
–Jean Jacques Rousseau

3 023

9952
4 708

rok 2015
počet kontaktů

rok 2016

rok 2017
počet výkonů

Za posledních 5 let jsme realizovali 27 998 výkonů s našimi klienty, tzn. v průměru 5 327 výkonů ročně.
Při průměrném personálním zajištění služby v rozsahu 3,8 úvazku to je 1 402 výkonů na 1 úvazek za rok.
Za 5 let jsme měli 98 183 kontaktů s klienty.
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počet osob

rok 2014

7 221

8 868

7 949
3 094

6 912

rok 2013

15 137

13 340

12 659

14 771

18 093

24 004

28 656

Základní statistické údaje v programech primární prevence
/primární cílová skupina/

Ambulantní léčba
Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba
poskytuje ambulantní poradenské, terapeutické
a sociální služby osobám ohroženým důsledky
užívání návykových látek nebo jinými formami
rizikového chování, jejich rodinám a nejbližšímu
sociálnímu okolí.

Služby
Ambulantní léčba

Individuální poradenství/psychoterapie, služby
prvního kontaktu, krizová intervence, anonymní
jednorázové poradenské služby, předléčebný
a motivační kontakt, zprostředkování rezidenční
léčby, psychosociální složka substitučního
programu, následná péče, prevence relapsu,
poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů
návykových látek a experimentátorů; kariérové
poradenství; psychodiagnostika.
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Rodinná terapie

Rodinná terapie a poradenství; poradenské služby
pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, dětí
a mladistvých v rizikových životních situacích.

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,
ambulance@prevcentrum.cz.

Co se nám podařilo v roce 2017

●● Poskytnout služby celkem 568 osobám.
●● Z toho 325 klientům ambulantního

programu (primární cílová skupina) a 243
osobám zahrnutým do vzdělávacích aktivit
(sekundární cílová skupina).
●● Otevřít motivační skupinu pro klienty
psychosociální složky substitučního
programu.

Před tím, než si
diagnostikujete depresi
a nízké sebevědomí,
ujistěte se, prosím, že
nejste obklopeni blbci.
–S. Freud

Mgr. Alexandra Roubalová
– psycholog, rodinný terapeut, vedoucí týmu

Zuzana Nielsenová, DiS.
– sociální pracovnice

Mgr. Ondřej Počarovský
– adiktolog, rodinný terapeut

Mgr. Kateřina Morávková
– psycholog (od 10/2017)

PhDr. Alica Dargajová
– klinický psycholog, psychoterapeut

MUDr. Hana Karbanová
– psychiatr, rodinný poradce

Mgr. Xenie Uholyeva, PhD.
– psycholog, psychoterapeut

PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
– klinický psycholog, psychoterapeut

Mgr. Eva Vojtová
– klinický psycholog, psychoterapeut
Mája Vřeská
– poradce/terapeut (do 8/2017)
Mgr. Františka Lukáčová
– psycholog, psychoterapeut (od 4/2017 na MD)

Externí spolupracovník: MUDr. Zuzana Škodová
Supervize rodinné terapie: PhDr. Alena Paloušová
Supervize individuálního a skupinového
poradenství / terapie: PhDr. Martin Hajný
Supervize týmu: PhDr. Martin Hajný
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Tým

Statistiky služeb ambulantní léčby za
rok 2017 (primární i sekundární cílová
skupina)
Počet osob				
Počet kontaktů			
Počet výkonů			

568
3 396
8 588

●● Připravit k realizaci XI. běh Kurzu rodinného

poradenství pro pracovníky pomáhajících
profesí.
●● Prohlubovat a zvyšovat odbornost pracovníků
ambulantního programu.
●● Udržet stabilní pracovní tým.
Ve srovnání s předchozím rokem je počet klientů
v programu stabilní, resp. mírně vzrostl, což je
dáno stabilitou programu a zachováním jeho kapacity i dlouhodobým zájmem cílové skupiny o služby. Zůstal zachován i počet výkonů poradenství /
terapie ve stejném rozsahu jako v předešlém roce.
Celkový počet realizovaných výkonů se v roce
2017 ve srovnání s rokem 2016 mírně snížil. To je
však dáno zejména tím, že došlo k poklesu počtu
realizovaných výkonů služby telefonické / internetové poradenství a informační servis.

Plány pro rok 2018

●● Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
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●● Pracovat na rozvoji poskytovaných služeb

zejména směrem k individuálnímu přístupu
v rámci psychoterapeutické péče.
●● Zahájit a realizovat XI. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících
profesí.
●● Spolupráce s Klinikou hepatogastroenterolo-

gie IKEMu (šetrná léčba VHC)
●● Spolupráce s katedrou psychologie FF UK na
výuce studentů v oblasti adiktologie
●● Spolupracovat s ostatními programy Prev-Centrum, z.ú. na přípravě a realizaci Otevřených mezioborových seminářů.

Dobrá praxe

Do programu ambulantní léčby docházejí klienti,
kteří mají zájem a motivaci změnit svůj způsob života a postavit se problémům, které jim způsobilo
zneužívání návykových látek nebo jiné závislostní
chování. Ambulantní léčba probíhá obvykle individuální formou a je šitá na míru klientovi podle
jeho obtíží, tzn. že frekvence docházení a délka
léčby je u každého klienta odlišná a vyjednává si ji
klient na vstupní konzultaci se svým terapeutem.
V případě, kdy má klient problémy sociálně-právního charakteru, má možnost paralelně s terapeutickými konzultacemi využít i nabídku sociálního
poradenství. Součástí komplexu služeb je i psychiatrické a psychologické vyšetření pro klienty
se závažnějšími psychickými problémy. Klíčová je
i úzká spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními (testování na krví přenosné nemoci, preskripce substituce, somatická vyšetření apod.).
Mladiství docházejí do programu Prev-Centrum,
z.ú., Ambulantní léčba obvykle v doprovodu
rodičů a často i sourozenců. Potíže, které mají
obvykle charakter rizikového chování, jako jsou
např. experimenty s návykovými látkami, nadužívání počítače, potíže v chování doma či ve škole
apod., se snažíme řešit formou rodinné terapie
– tzn. že do spolupráce je zapojen nejen dospívající, ale i jeho rodina. Konzultace s rodinou
probíhají ve frekvenci obvykle 1x za 3 týdny, délka
rodinné terapie se odvíjí od závažnosti a charakteru řešených problémů.

počet osob

rok 2014

3 396

4 103

4 413

rok 2015
počet kontaktů

568

317

rok 2016

rok 2017
počet výkonů

Za posledních 5 let jsme realizovali 34 692 výkonů s našimi klienty, tzn. v průměru 6 938 výkonů ročně.
Při průměrném personálním zajištění služby v rozsahu 4,5 úvazku to je 1 541 výkonů na 1 úvazek za rok.
Za 5 let jsme měli 19 353 kontaktů s klienty.
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rok 2013

291

236

249

3 142

4 146

4 566

5 286

6 463

8 588

9 942

Základní statistické údaje v ambulantní léčbě
/primární cílová skupina/

Nízkoprahové služby
Zaměřujeme se na poskytování odborné pomoci
a podpory dětem a dospívajícím. Usilujeme
o zlepšení podmínek a kvality jejich života.

Služby
Služby jsou určeny dětem a dospívajícím ve věku
od 10 – 20 let, rodičům a osobám blízkým.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Suterén
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Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén
je určen volně příchozím dětem a dospívajícím
od 10 let, kteří jsou ohroženi komplikovanými
životními událostmi, zažívají konfliktní situace
spojené s jejich dospíváním, obtížně se orientují
ve vrstevnických vztazích apod. Nízkoprahový
klub nabízí prostor, kde se mohou mladí lidé
setkávat s vrstevníky i dospělými, a zároveň
nejsou ohrožováni rizikovým chováním. Cílem
spolupráce je motivace ke změně rizikového
chování a vedení ke zdravému životnímu stylu
a aktivnímu trávení volného času.

Zážitkový příměstský tábor

Zážitkový městský tábor nabízí smysluplné využití volného času dětí a mládeže v době letních
prázdnin. Zážitkový městský tábor je vhodnou
prevencí proti nežádoucímu trávení volného času
dětí a mládeže. Příměstský tábor byl určen rodinám s dětmi, které nemohou či nechtějí z různých
důvodů využít jinou formu trávení volného času
pro děti v období letních prázdnin. Ať již z finančních nebo časových důvodů či kvůli příliš dlouhému odloučení dítěte od rodiny. Hlavní myšlenkou
projektu bylo nabídnout cílené věkové skupině,
kterou tvoří děti a mládež ve věku od 10 do 17 let,
v průběhu letních prázdnin pestře prožít volný
čas, navázat nové přátelské vztahy a zároveň rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Sociálně pedagogické a aktivizační
činnosti

Jednorázová nebo opakovaná podpora klienta
v přípravě do školy. Jedná se o komplexní službu,
která zahrnuje i nácvik školních návyků a pomoc
rodičům osvojit si činnosti spojené s přípravou
na školní docházku dítěte.

●● Individuální poradenství

Individuální poradenství je zaměřeno na podporu dospívajících při zvládání aktuálních
obtíží, problémů a nepříznivých životních událostí, které je doprovázejí v nelehkém období
adolescence.
●● Poradenství pro rodiče a blízké osoby

Služba poradenství pro rodiče a blízké osoby
se zaměřuje na poskytnutí podpory rodinám
v obtížné situaci. Služba podporuje všechny
funkce rodiny včetně prohlubování rodičovských schopností a dovedností.

Sociálně terapeutický program UNCLE

Program je určen pro skupinu dětí a dospívajících
ve věku 14 až 17 let, která z nejrůznějších důvodů
překračuje společenské normy nebo je ohrožena
tím, že by společenské normy v budoucnu mohla
překračovat (prevence kriminality). Skupinová
práce se zaměřuje na různé tematické oblasti
dotýkající se období dospívání. Náplní programu
jsou edukační, rozvojové a sociálně terapeutické
aktivity.

Adiktologická ambulance pro děti
a dospívající

Zdravotně sociální služba je zaměřena na
děti a dospívající, kteří se nacházejí ve fázi
experimentování s návykovými látkami (zejména
alkohol, marihuana) či již vykazují známky tzv.
škodlivého užívání. Včetně PC, her, mobilů atp.
Ambulantní péče je zaměřena v první fázi
na práci s motivací a odporem klienta, který
problémy bagatelizuje či popírá. Práce se
orientuje též na edukaci a předání relevantních
informací o rizicích, účincích a důsledcích užívání
návykových látek.

Následná péče se orientuje na udržení
dosažených změn, popřípadě abstinence, na
podporu a pomoc úspěšně zvládat běžné situace
v životě, mapovat rizikové situace a vztahy, které
by mohly vést u klienta k relapsu či dalšímu užití
návykové látky a pomoci mu vyplnit volný čas.

Co se nám podařilo v roce 2017

●● Navýšit počet kontaktů i výkonů - poskytli

jsme 7 334 výkonů, 1 916 kontaktů v celkové
časové dotaci 5 162 hodin.
●● Realizovat již třetí běh příměstského zážitkového tábora v období letních prázdnin,
tentokrát i s nejvyšším počtem klientů oproti
předchozím běhům.
●● Prohloubit kvalifikaci pracovníků týmu v oblasti rodinného poradenství.
●● Získat Certifikaci odborné způsobilosti Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky
v rámci pilotního projektu Adiktologické ambulance pro děti a dospívající.
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Poradenství

Tým
Bc. Anna Franková
– vedoucí týmu, adiktolog
Mgr. Michaela Namyslovová
– adiktolog, poradenský pracovník
Bc. Veronika Mikischová
– kontaktní a poradenský pracovník
Bc. Barbora Švarcová
– kontaktní a poradenský pracovník
Zuzana Nielsenová, DiS.
– sociální pracovník
Supervize týmu a případová supervize:
PhDr. Jiří Broža

Plány pro rok 2018

●● Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
●● Rozvíjet upevňovat spolupráci se sociálními

odbory a OSPOD přilehlých městských částí
a dalšími zainteresovanými subjekty pro zajištění komplexní péče.
●● Pracovat na rozvoji poskytovaných služeb
zejména směrem k zapojování rodičů/zákonných zástupců do spolupráce.
●● Posílit propagaci služeb a PR.
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Dobrá praxe

Spektrum služeb pro děti a dospívající, ve věku
od 10 – 20 let, zahrnuje od nízkoprahových služeb, terénní práce a nízkoprahového klubu pro

děti a mládež, přes poradenské služby, sociálně
terapeutické skupinové aktivity až po specializovanou zdravotně sociální službu Adiktologické
ambulance pro děti a dospívající. Tento systém
služeb s rozlišením vstupních podmínek umožňuje
prostup klienta jednotlivými segmenty dle jeho potřeb, motivace, možností a specifik. Umožňuje tak
podchytit a pracovat s obtížně dostupnou cílovou
skupinou rizikové mládeže, klienty motivovat ke
změně a udržet je v kontaktu se službou.
V rámci dobré praxe se osvědčuje také navázání
a prohlubování spolupráce s úřadem městské
části, zejména Oddělením péče o děti a rodinu ať
již s kurátory trestné činnosti dětí a mládeže tak
se sociálními pracovníky. Vzájemná spolupráce
umožňuje síťování klientů, koordinaci péče a zvyšuje efektivitu práce s klientem.

Komentáře klientů:
„Jsem rád, že sem můžu chodit, že si na mě
někdo udělá čas a mám si s kým popovídat.“
(Individuální konzultace)
„Zlepšila jsem si známku z fyziky. Nepropadám
a vychází mi trojka.
(Sociálně pedagogické činnosti)
„Vždy odcházím lehčí, můžu se tu vypovídat,
uleví se mi“
(Individuální konzultace)

Statistiky nízkoprahových služeb
za rok 2017
Počet osob			
Počet kontaktů		
Počet výkonů		

151
1 916
7 334

počet osob

rok 2016
počet kontaktů

1 916

rok 2017
počet výkonů

Za poslední 3 roky jsme realizovali 18 974 výkonů s našimi klienty, tzn. v průměru 6 324 výkonů ročně. Při
průměrném personálním zajištění služby v rozsahu 3 úvazky to je 2 108 výkonů na 1 úvazek za rok. Za 3
roky jsme měli 5 181 kontaktů s klienty.
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rok 2015

151

181

231

1 547

1 718

5 738

5 902

7 334

Základní statistické údaje v Nízkoprahových službách
/primární cílová skupina/

Kancelář a vedení
organizace
Pracovníci kanceláře ústavu zajišťují administrativní agendu pro všechny programy ústavu, evidenci písemností, archivaci, kompletaci žádostí
o granty, dotace, dary, průběžná kontrolní činnost
při čerpání rozpočtů, vyúčtování projektů. Zajišťování dodávek služeb a materiálu, podpora technického provozu pracovišť. Zajištění zpracování
a kontroly účetní závěrky a auditu za příslušný
rok. Technická a organizační podpora vzdělávacích aktivit ústavu.

Plány pro rok 2018

●● Zajistit akreditaci vzdělávacích kurzů.
●● Realizovat výjezdové zasedání všech progra●●
●●
●●
●●

Co se nám podařilo v roce 2017

●● Realizovat výjezdové zasedání všech progra-

mů ústavu.
●● Realizovat týmové konference v rámci organi●●
●●
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●●
●●

zace.
Zajišťovat kontinuální kvalitu poskytovaných
služeb.
Dokončit rekonstrukci webových stránek.
Realizovat pracovní zasedání všech programů
a vedoucích pracovníků.
Tradiční účast na Ladronkafestu.

mů ústavu.
Realizovat týmové konference v rámci organizace.
Posílit a zlepšit propagaci poskytovaných služeb a propagaci organizace.
Zajišťovat kontinuální kvalitu poskytovaných
služeb.
Aktualizovat změny ve firemní identitě, informačních a propagačních materiálech.

Tým
Vedení organizace tvoří ředitel organizace,
vedoucí jednotlivých programů a office manager

Jitka Kratochvílová
– office manager
Ivana Přibylová
– účetní, mzdová účetní
Mgr. Alexandra Roubalová
–vedoucí AL
Bc. Miluše Stehlíková
– vedoucí PPP
Bc. Anna Franková
– vedoucí NS
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Mgr. Ondřej Počarovský
– ředitel organizace

Vzdělávání
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Vzdělávání odborné veřejnosti
V průběhu roku 2017 jsme realizovali 10 otevřených
mezioborových seminářů pro odbornou veřejnost,
které pořádáme již déle než 15 let každé druhé
úterý v měsíci od 13:00 hodin. Přehled témat seminářů OMS: Kouření tabáku u dětí a mladistvých
(Mgr. Lukáš Kohoutek, prezident České koalice
proti tabáku), Specifika terapeutické práce s dospívajícími (Mgr. Jan Kulhánek, klinický psycholog,
psychoterapeut), Téma smrti, jak s ním pracovat ve
škole (Mgr. Marie Zemanová, klinická psycholožka,
psychoterapeutka), Trestně právní problematika
v agendě Probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé (PhDr. Jana Mottlová, PhD.,
Probační a mediační služba), Závislost na internetu
(PhDr. Petra Vondráčková, PhD., Prev-Centrum,
z.ú.), Rekodifikace „tabákového“ zákona (Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologie), Seznámení s legislativou v oblasti společného vzdělávání (Mgr. Jana
Mrázková, speciální pedagožka), Primární prevence
rizikového chování – její současná podoba a budoucnost (Bc. Matouš Korbel, MŠMT), Testování
dětí a mladistvých při podezření na užití návykových látek (Mgr. Jaroslav Šejvl, Klinika adiktologie),
Užívání návykových látek a další formy rizikového
chování mezi mládeží: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 (Mgr. Pavla
Chomynová, Národní monitorovací středisko pro
drogy a závislosti a NÚDZ).

Vzdělávání pracovníků
Prev-Centrum, z.ú.
Pracovníci všech programů Prev-Centrum, z.ú.
absolvují vzdělávací aktivity na základě individuálních vzdělávacích plánů aktualizovaných vždy
na přelomu roku. Pracovní týmy jsou pravidelně
supervidovány odbornou supervizí externí a mimo
to probíhají pravidelné interní porady a intervize
o klientech.

Členství v asociacích a organizacích
Prev-Centrum, z.ú. je členem A.N.O. – asociace
nestátních organizací zabývajících se prevencí
a léčbou drogových závislostí, APSS - Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jednotliví
pracovníci ústavu jsou členy dalších odborných
společností (Společnost pro návykové nemoci ČLS
JEP, SOFT – Society of Family Therapy, ČIS, AKP,
ČAA apod.).

Klíčové vzdělávací projekty Prev-Centrum, z.ú.
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí
Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society
of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů.
Základním východiskem rodinného poradenství je

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí je realizován v celkovém rozsahu
121 hodin včetně 10 hodin domácí práce na přípravě vlastní kasuistiky práce s rodinou a závěrečného evaluačního a supervizního semináře (9
hodin), který je povinnou součástí kursu. Cílovou
skupinu Kurzu rodinného poradenství tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Cíle kurzu

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je
rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí
v oblasti poradenských (adiktologických, sociálních a psychologických) služeb na problematiku
klienta o kontext rodinného systému a naučit se
základním dovednostem při práci s rodinou.

Specializační studium pro školní
metodiky prevence
Studium klade důraz na potřebu komplexnosti
a soustavnosti vzdělávání školních metodiků prevence. Z těchto důvodů je studium koncipováno
jako dlouhodobá forma vzdělávání (250 h), s mož-

ností soustavného prohlubování, rozšiřování znalostí a dovedností s možností návazné metodické
podpory ze strany Prev-Centrum, z.ú. Kurz je akreditován MŠMT v souladu s ustanovením § 9 odst.
1 písm. C) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Teoretická a obecná část vzdělávání je stejně zásadní a neodmyslitelná jako část praktická, kromě
základních teoretických témat se kurz zaměřuje
na rozvoj osobnosti účastníka, na formování jeho
postojů, rozvíjení sociálních dovedností, hledání
samostatných možností řešení problematických
situací ve školách apod. V metodách výuky je
proto preferována kombinace bloků zaměřených
na předávání teoretických informací, workshopů
s nácviky praktických dovedností a sebezkušenostních dílen.
Rozsah kurzu je 250 hodin. Jedná se o 14 dvoudenních seminářů. Veškerá setkání probíhají
v prostorech Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 2,
Praha 6 – Břevnov. Kurz je určen školním metodikům prevence, kteří se na tuto pozici chystají či už
ji vykonávají.

Orientační statistika kurzů
Specializační studium pro školní
metodiky prevence
Realizováno
Absolvovalo
Průměr 		

9 ročníků
201 frekventantů
22 frekventantů v ročníku

Kurz rodinného poradenství pro
pracovníky pomáhajících profesí
Realizováno
Absolvovalo
Průměr		

10 ročníků
216 frekventantů
22 frekventantů v ročníku
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předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem
rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost
změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn.
pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí
k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout
jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče,
ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou
rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti,
bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je
jedním z důvodů pro realizaci kurzu.

Poděkování
Děkujeme poskytovatelům dotací,
grantů, dárcům a sponzorům

Děkujeme všem, kteří naši práci v roce 2017
podporovali.
Hlavní město Praha – OZS – oddělení prevence
Hlavní město Praha – OZS – prevence kriminality
Hlavní město Praha – SMT – volný čas
Městská část Praha 6 – Odbor sociálních věcí
Městská část Praha 6 – Zdravá 6
Městská část Praha 14
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Úřadu vlády ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna
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Děkujeme našim pracovníkům

Dargajová Alica, Franková Anna, Grabačová
Petra, Karbanová Hana, Kratochvílová Jitka,
Maciažková Markéta, Mikischová Veronika,
Morávková Kateřina, Namyslovová Michaela,
Nielsenová Zuzana, Počarovský Ondřej, Přibylová

Ivana, Roubalová Alexandra, Stehlíková Miluše,
Šídová Markéta, Švarcová Barbora, Uholyeva
Xenie, Vojtová Eva, Vondráčková Petra.

Děkujeme lektorům všeobecné
primární prevence

Hana Bendová, Jana Čtveráčková, Klára
Grombířová, Hana Hlobilová, Petr Holpuch, Jitka
Kolářová, Martin Kotek, Tereza Melikantová,
Vladěna Šnoblová, Kateřina Vávrová, Laura
Bechyňová, Helena Brožková, Šárka Čmelíková,
Kryštof Dohnal, Andrea Fiedlerová, Evelína
Hettnerová, Petr Horyna, Lucie Kubičová, Eliška
Kudláčková, Natálie Nina Kydlíčková, Filip
Šinkner, Tereza Vopičková, Sabina Bouberlová,
Kristýna Ciprová, Karolína Faberová, Zlata
Heřmánková, Kateřina Marková, Michaela
Namyslovová, Karla Tóthová, Barbora Tupá,
Tereza Trčková, Veronika Vejvodová, Klára
Záplatová, Eliška Blažíčková, Barbora Klímová,
Monika Nováková, Vendula Prokorátová, Barbora
Škrdová

A.N.O.
– Asociace
prev–centrum,
z. ú. nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí,
Auritus Tábor, Laxus z.ú., Městská policie HMP
– útvar prevence, Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, Pražské centrum primární prevence,
SANANIM z.ú., SEMIRAMIS z.ú., školní metodici
prevence, Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, PREprevence Prahy 6, MČ Praha 6, MČ Praha 14.

VENT 99 z.ú., Svaz PROADIS, z.s., SANANIM z.ú., SEMIRAMIS
z.ú., školní metodici prevence Prahy 6, WHITE LIGHT I., z.ú.,
Děkujeme
za spolupráci jednotlivcům
MČ Praha 6, MČ Praha 14.

Karel Balcar, Jiří Broža, David Drázský, Martin
Hajný,
MilenaZA
Hanušová,
Vladislav
Chvála, Nina
děKujeMe
sPOluPRÁCi
jedNOtliVCůM:
Janyšková, Ivo Kačaba, Jan Knop, Ondřej Kolář,
Sylva
KolářováKarel
Majtnerová,
David Adameček,
Balcar, Jiří Irena
Broža, Kolmanová,
David Drázský, Martin
Hajný,Kožíšková,
Milena Hanušová,
Chvála,
Nina Janyšková,
Zora
Aleš Vladislav
Kuda, David
Lebeda,
Viktor Ivo
Kačaba, Jan
Knop,Paloušová,
Ondřej Kolář,Vladislav
Sylva Kolářová
Majtnerová,
Mravčík,
Alena
Pivoňka,
Irena Kolmanová,
Zora
Kožíšková,
AlešŘádek,
Kuda, David
Lebeda,
Pavel
Plaček, Jiří
Richter,
Michal
Tomáš
Viktor
Mravčík,
Michal
Němec,
Alena
Paloušová,
Vladislav
Řezník, Jan Šalomoun, Zuzana Škodová, Ludmila
Pivoňka, Pavel Plaček, Ivana Přibylová, Josef Radimecký, Iva
Chválová Trapková, Martina Richterová Těmínová,
Radimecká, Jiří Richter, Josef Růžička, Michal Řádek, Vratislav
Barbora Václavková, Petr Vácha, Jindřich Vobořil,
Řehák, Tomáš Řezník, Jan Šalomoun, Zuzana Škodová, Petra
Hana Vojtěchová, Radek Vondra, Richard Zajíc,
Šoupová, Ludmila Chválová Trapková, Martina Richterová
Michaela
Malůšková, pracovníkům Advokátní
Těmínová, Jan Václav, Barbora Václavková, Petr Vácha, Jindřich
kanceláře
Jan Žufníček,
Vobořil, HanaMauric&Partner,
Vojtěchová, Radek Vondra,
Richard Zajíc, Michaela
pracovníkům
Útvaru
prevence
MP hl. m.
Prahy
Zolotarová, pracovníkům Advokátní kanceláře
Mauric&Partner,
Jan Žufníček, pracovníkům Útvaru prevence MP hl.m. Prahy.

Děkujeme za spolupráci školám

děKujeMe ZA
sPOluPRÁCi
ŠKOlÁM:
Malostranské
gymnázium,
Českoslovanská
akademie obchodní, Gymnázium Na Pražačce,
ZŠ a MŠ J. A. Hostivice,
Komenského,
ZŠ a MŠ
nám. Svobody, ZŠ a
Gymnázium
Střední
škola
MŠ
T.
G.
Masaryka,
ZŠ
a
MŠ
Tusarova,
ZŠ Dědina,
ZŠ Emy
managementu a služeb s.r.o., Střední
zemědělská
Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ Jana
škola Zápská 302 Brandýs nad Labem,
Masaryka, ZŠ Marjánka, ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ Na Dlouhém
Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní
lánu, ZŠ Norbertov, ZŠ Petřiny-Jih, ZŠ Pod Marjánkou,
a umělecké tvorby s.r.o., Střední průmyslová
ZŠ Vokovická, ZŠ pro žáky s SPPU, Gymnázium Nad Alejí,
škola
dopravní a.s., ZŠ a MŠ Bílá, ZŠ Dědina,
Gymnázium Voděradská, VOŠ a Gymnázium Evropská, SŠ Trivis
VOŠ,SOŠP
Gymnázium
Praha
6 Evropská,
Praha 8, ZŠ a
a MŠ
Nehvizdy, ZŠ
Kostelec
nad Černými lesy,
ZŠ
Hanspaulka,
ZŠ
a
MŠ
J.
A.
Komenského,
Gymnázium na Pražačce, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova,
ZŠ
Praha
Nad Alejí,
ZŠ Marjánka,
Bří Venclíků,Gymnázium
ZŠ Hloubětínská,
ZŠ6Generála
Janouška,
ZŠ
Norbertov,ZŠ
ZŠ
a MŠ Vrch,
Petřiny
jih, ZŠ
PodSŠ Radlická,
ZŠ Šimanovská,
Červený
ZŠ Dolní
Břežany,

Marjánkou, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ZŠ pro žáky
s SPPU U Boroviček, ZŠ Vokovice, ZŠ a MŠ Emy
Destinnové, ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ
Praha Kbely, ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou,
ZŠ Novoborská, 1. ZŠ Masarykovo náměstí
Říčany, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Meteorologická,
ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Slaný,
ZŠ a MŠ Tusarova Praha 7, ZŠ a MŠ Všetaty,
ZŠ Roztoky nad Vltavou, Gymnázium na Zatlance, ZŠ Mohylova,
Gymnázium Čakovice, Gymnázium Voděradská,
ZŠ Meterologická, Konzervatoř Duncan centre, I. ZŠ Říčany,
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ,
ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Školní 700, ZŠ Praha – Kbely, ZŠ a
ZŠ B. Venclíků, ZŠ Generála Janouška, ZŠ
MŠ Praha – Nebušice, SOU potravinářské, Jílové u Prahy,
Hloubětínská,
chvaletická,
ZŠ šimanovská,
ZŠ
Šenflukova
220, ZŠZŠ
Grafická,
Malostranské
gymnázium,
Vybíralova,
Gymnázium
Na
Zatlance,
ZŠ
Červený
ZŠ Všetaty, ZŠ Jakutská, ZŠ Kořenského, Gymnázium Hostivice,
Jakutská,
ZŠ Hornoměcholupská,
ZŠ
ZŠ Vrch,
Praha –ZŠ
Kbely,
ZŠ Hostýnská,
ZŠ Novoborská, ZŠ Roztoky,
SPŠa SOŠ
Na ÚŘAD
Třebešíně,
ZŠ
Kořenského,
ZŠ
ZŠ Grafická,
Veltrusy, ČAO
Praha
2
Resslova.
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
a MŠ náměstí Svobody 2, ZŠ Veltrusy, Dvořákovo
Gymnázium Kralupy a SOŠE, ZŠ Unhošť, ZŠ Na
Šutce, ZŠ Klausova Praha 13
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Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:
černobílá varianta

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
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Děkujeme za spolupráci organizacím
a institucím

Přehled dotací
Přehled dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtů
územně samosprávních celků a vlastních prostředků
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Přehled výnosů jednotlivých programů za rok 2017
Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence

3 621 058

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

535 000

Magistrát hl. města Prahy-protidrogová politika

927 800

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

441 208

ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6)

584 450

ÚMČ Praha 14

501 400

Příjmy od klientů – školy spoluúčast

501 300

Ostatní (vlastní příjmy)

129 900

4 587 597

Ministerstvo zdravotnictví

138 080

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

906 000

MPSV/Magistrát hl. města Prahy

567 000

Magistrát hl. města Prahy-protidrogová politika

1 845 000

ÚMČ Praha 6

30 000

Zdravotní pojišťovny

897 717

Ostatní (vlastní příjmy)

203 800

Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby

1 803 100

MPSV/Magistrát hl. města Prahy

724 000

ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6)

153 100

Magistrát hl. města Prahy Sociální odbor

479 000

Magistrát hl. města Prahy Adiktologické služby

142 000

Úřad vlády - Rv KPP

45 000

Magistrát hl. města Prahy- prevence kriminality

100 000

Magistrát hl. města Prahy- prevence kriminality

127 000

Vlastní příjmy (semináře, stáže)

33 000

Prev–centrum, z. ú. / Přílohy

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

Rozvaha
Aktiva
Stav k prvnímu dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

Stav k poslednímu dni účetního

231

386

885

885

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

2 448

2 498

Dlouhodobý finanční majetek celkem

114

223

-3 216

-3 220

2 887

2 787

0

0

662

427

2 144

2 258

81

102

3 118

3 173

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Pasiva
Vlastní zdroje celkem

1 472

1 849

0

0

1 472

1 849

Cizí zdroje celkem

1 646

1 324

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

Krátkodobé závazky celkem

982

1 155

Jiná pasiva celkem

664

169

3 118

3 173

Jmění celkem

32 / 33

Výsledek hospodaření celkem

Pasiva celkem

Výsledovka
Náklady
Hlavní činnost

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Celkem

2 601

2 601

0

0

Osobní náklady

7 375

7 375

Daně a poplatky

3

3

Ostatní náklady

38

38

174

174

Poskytnuté příspěvky

11

11

Daň z příjmů

85

85

10 287

10 287

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Náklady celkem

Výnosy
Celkem

Provozní dotace

7 050

7 050

Přijaté příspěvky

26

26

3 584

3 584

Ostatní výnosy

4

4

Tržby z prodeje majetku

0

0

10 664

10 664

Tržby za vlastní výkony a zboží

Výnosy celkem
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Hlavní činnost
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Zpráva nezávislého
auditora

Prev–centrum, z. ú. / Zpráva nezávislého auditora
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Prev–centrum, z. ú. / Zpráva nezávislého auditora
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Prev–centrum, z. ú. / Zpráva nezávislého auditora

Kontakty
Zapsaný v rejstříku ústavů u Městského soudu
v Praze pod sp.zn. U 232
IČ
67364012
DIČ
CZ67364012
Statutární zástupce
Mgr. Ondřej Počarovský
Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.
233 355 459, 775 161 139
e-mail office@prevcentrum.cz
Bankovní spojení
ČSOB Bělohorská 95, Praha 6
Číslo účtu
127202283/0300

Prev-Centrum, z.ú.,
Programy primární prevence
vedoucí programu
Bc. Miluše Stehlíková

Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.
242 498 335, 776 619 505
e-mail prevence@prevcentrum.cz

Prev-Centrum, z.ú.,
Ambulantní léčba
vedoucí programu
Mgr. Alexandra Roubalová
Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.
233 355 459, 777 161 138
e-mail poradna@prevcentrum.cz

Prev-Centrum, z.ú.,
Nízkoprahové služby
vedoucí programu
Bc. Anna Franková
Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.
242 498 334, 777 161 133
e-mail nzdm@prevcentrum.cz
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Prev-Centrum, z.ú.

Prev-Centrum, z.ú.

Meziškolská 1120/2,
169 00 Praha 6
tel.
233 355 459, 775 161 139
e-mail office@prevcentrum.cz

www.prevcentrum.cz

