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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.



Úvodní 
slovo



Vážení čtenáři,

tradičně bych chtěl na tomto místě poděkovat 
svým spolupracovníkům za celoroční práci 
v jednotlivých programech Prev-Centrum,z.ú. 

Jako každý rok jsme se dočkali některých vý-
zev. V oblasti technicko organizační jsme se 
připravovali zejména na nové nařízení GDPR. 
V létě dostala budova, v níž sídlí naše služby, 
nový kabát v podobě zateplení a nové fasády. 
Za to patří dík především „majiteli“ – MČ Pra-
ha 6 a investorovi – SNEO, a.s. 

V oblasti odborné jsme v rámci Programů pri-
mární prevence ukončili dlouhodobý speciali-
zační kurz pro školní metodiky prevence.
Pracovníci programu Ambulantní léčba připra-
vili a v první polovině roku 2018 realizovali 
jedenáctý běh Kurzu rodinného poradenství. 
S překvapením zjišťujeme, že již 17 let pořádá-
me jednou měsíčně Otevřené mezioborové se-
mináře pro odbornou veřejnost, které si stále 
drží svoji kvalitu. K tradici již také patří pra-
videlná prezentace našich služeb na akci Lad-
ronkafest, pořádané MČ Praha 6 a také aktivní 
účast pracovníků na celé řadě konferencí.  

Odbornost pracovníků programů Prev-Cent-
rum,z.ú. se drží na vysoké úrovni, můžeme se 
prezentovat silnou sestavou psychologů, adik-
tologů, sociálních pracovníků, psychiatrem 
a také početnou skupinou velmi dobře připra-
vených lektorů všeobecné primární prevence. 
Rok 2018 byl pro nás rokem úspěšným a sta-
bilním, kdy se dařilo poskytovat všechny služ-
by – Primární prevence, Ambulantní léčba, 
Nízkoprahové služby - na vysoké kvalitativní 
i kvantitativní úrovni. 

V roce 2019 nás čekají další výzvy a to certifi-
kace odborné způsobilosti v oblasti primární 
prevence rizikového chování a v oblasti ambu-
lantní léčby a s tím související revize operač-
ních manuálů a koncepcí služeb a samozřejmě 
přípravy jednotlivých týmů. 

Děkuji všem za podporu a přeji svým kolegům 
a spolupracovníkům hodně energie, zdraví 
a zájem o naši práci.

Mgr. Ondřej Počarovský,
ředitel ústavu. 3

„Člověk nikdy nepřestane být 
zmaten, divit se a klást si  
nové otázky.“



Chceme svou prací předcházet rizikovému cho-
vání dětí, pracovat ve prospěch zlepšování kva-
lity života lidí ohrožených drogovou nebo jinou 
závislostí, přispívat k jejich úzdravě, a také po-
silovat to, co považujeme za dobré: život, zdra-
ví, svobodu, spravedlnost, a pocit bezpečí.

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

Poslání
Základním posláním ústavu je prevence rizi-
kového chování u dětí a poskytování psycho-
sociální pomoci osobám ohroženým závislost-
mi, dalšími formami rizikového chování a du-
ševních onemocnění.

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

Cíle
 ● Realizovat programy všeobecné, selektivní 

a indikované primární prevence rizikové-
ho chování v souladu se standardy RV KPP 
a MŠMT.

 ● Provozovat informační, poradenské, tera-
peutické 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 odbor-
nou veřejnost v oblasti adiktologie a sociál-
ních 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 soula-
du s posláním ústavu.

 ● Spolupracovat s institucemi a organiza-
cemi 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.

Programové prohlášení
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Programové prohlášení
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Ředitel 
Mgr. Ondřej Počarovský / ředitel ústavu 

Personální zajištění 
Prev-Centrum, z.ú. zaměstnává 18 odborných 
pracovníků (na 13,5 úvazku) a 30 lektorů pri-
mární 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 sou-
du 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

Správní rada 
Bc. Jan Šalomoun / předseda správní rady 
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
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

O nás
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Organizační struktura

Ředitel, z.ú.
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Organizační struktura Schéma služeb

Prev–Centrum
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primární 
prevence

Ambulantní 
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služby
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primární 
prevence

Indikovaná 
primární 
prevence

Adiktologická 
ambulance

Case 
management, 

sociální 
poradenství

Nízkoprahový 
klub pro děti 

a mládež  
Suterén

Adiktologická 
ambulance  
pro děti  

a dospívající 

Selektivní 
primární 
prevence

Vzdělávací
aktivity

Psychologická 
ambulance

Rodinná 
terapie

Sociálně
terapeutický

program
UNCLE

Sociálně
pedagogické
a aktivizační

činnosti





10. 11. 1997
 ● Vznik o.s. Prev-Centrum, realizace progra-

mů primární prevence v MČ Praha 2. Úzká 
spolupráce s hygienickou službou Středo-
českého kraje. Zázemí sdružení v Praze 2 
– Nuslích.

1999
 ● Vznik samostatného programu ambulant-

ních 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 Mezi-
školské 2 v Praze 6.

2002
 ● Vznik samostatného programu nízkopraho-

vých služeb, rozvoj nízkoprahového klubu 
pro děti a mládež.

2003
 ● Zahájení výzkumného projektu v oblasti 

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

2004
 ● Proces ověřování standardů odborné způ-

sobilosti v oblasti primární prevence užívá-
ní návykových látek a jiných sociálně nežá-
doucích jevů pracovníky s RV KPP a MŠMT, 
programy primární prevence – navržena 
certifikace odborné způsobilosti, dne 10. 
11. 2004.

Historie
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 ● Zahájení a realizace projektu Prev- Data, 
sjednocení definic a výkonů PP a vývoj da-
tabáze pro sběr dat v PP. Zahraniční stáže 
pracovníků projektu podporovaného za-
městnávání.

2008
 ● Certifikace odborné způsobilosti RV KPP 

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

2009
 ● Zahájení projektu OPPA RESTART — Kom-

plexní program integrace klientů v substi-
tuční 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.

2005
 ● ÚMČ Praha 6 zajistil rekonstrukci suterén-

ních prostor v objektu Meziškolská 1120/2, 
suterénní prostory jsou strukturovány tak, 
aby poskytovaly zázemí programům a pra-
covníkům 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 pro-
gramu Subutexem“ s podtitulem RESTART 
2006.

2007
 ● Certifikace MŠMT služeb realizovaných 

v rámci programů primární prevence.
 ● Registrace poskytovaných sociálních slu-

žeb – podporované zaměstnávání (projekt 
Restart 2006), ambulantní léčba, nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež s terénním 
programem. Ukončení pětileté výzkumné 
studie Evaluace komunitního programu pri-
mární prevence. 
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Kdo se táže po smyslu života, klade otázku 
špatně. Otázky nám pokládá život a na nás 
je, abychom na ně odpovídali.
–V. E. Frankl



2010
 ● Pokračování a rozvoj projektu RESTART 

— Komplexní program integrace klientů 
v substituční léčbě na otevřený trh práce 
v rámci dotačního programu Praha Adapta-
bilita (2009—2011). Změna loga organizace 
a zavedení nové corporate identity. Úprava 
názvů provozovaných programů v zájmu 
snazší orientace ve službách poskytova-
ných organizací.

2011
 ● V červenci byl ukončen projekt OPPA, o. s. 

Prev–Centrum RESTART.
 ● O. s. Prev–Centrum byla udělena registrace 

nestátního zdravotnického zařízení Magist-
rátem hlavního města Prahy, adiktologická 
ambulance. Byly splněny všechny podmínky 
k provedení registrace stanovené v ustano-
vení § 9 zákona č. 160/1992 Sb.

 ● V listopadu 2011 prošel program ambulant-
ní léčby o.s. Prev-Centrum úspěšně cer-
tifikací odborné způsobilosti se závěrem: 
udělena certifikace odborné způsobilosti 
na období 4 let.

2012
 ● Spuštěn pilotní program UNCLE — tým pro 

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 primár-
ní prevence.

2013
 ● Uzavřena smlouva s VZP. Pilotní certifikace 

odborné způsobilosti programu ambulant-
ní léčba podle inovovaných standardů.

2014
 ● Certifikace Programů primární prevence /

všeobecná, selektivní, indikovaná preven-
ce/. 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 
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poskytování komplexního programu pri-
mární prevence rizikového chování.

2015
 ● Dokončení změny právní formy organizace 

na zapsaný ústav a změna názvu na Prev-
-Centrum, z.ú. (nová zakládací listina, sta-
tut 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 usku-
tečnění historicky prvního běhu letního 
příměstského tábora.

 ● Realizace třetího ročníku fotografické sou-
těže s názvem „Prevence šikany a kyber-
šikany aneb chceme školu jako bezpečné 
místo“ a uspořádání vernisáže výstavy pro 
veřejnost.

 ● Udělení certifikace odborné způsobilosti 
programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní 
léčba.

2016
 ● Úspěšné zahájení dalšího ročníku akredi-

tovaného kurzu „Vzdělávací kurz primární 
prevence užívání návykových látek a dal-
ších forem rizikového chování“. 

 ● V rámci programu Nízkoprahové služby re-
alizace 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 pre-
vence rizikového chování na 1. stupních 
základních škol v MČ Praha 6 a dalších pěti 
vybraných školách z různých městských 
částí

 ● Zahájení pilotního projektu Primární pre-
vence hazardního hráčství na středních 
školách.

2017
 ● Úspěšně jsme zahájili další ročník akredi-

tovaného kurzu „Vzdělávací kurz primární 
prevence užívání návykových látek a dal-
ších forem rizikového chování“.
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 ● V rámci programu Nízkoprahové služby re-
alizace dalšího běhu letního příměstského 
tábora.

 ● Realizovali jsme pátý ročník fotografické 
soutěže s názvem „Místo, kde se cítím dob-
ře“, při této příležitosti proběhla vernisáž 
výstavy pro veřejnost ve Skleněném paláci.

 ● Realizovali jsme projekt všeobecné primár-
ní prevence rizikového chování na 1. stup-
ních základních škol v MĆ Praha 6 a dalších 
pěti vybraných školách z různých měst-
ských částí

 ● Realizovali jsme projekt Primární prevence 
hazardního hráčství na středních školách

 ● Připravili jsme k realizaci XI. běh Kurzu ro-
dinného poradenství pro pracovníky pomá-
hajících profesí.

 ● Realizovali jsme již třetí běh příměstského 
zážitkového tábora v období letních prázd-
nin, tentokrát i s nejvyšším počtem klientů 
oproti předchozím běhům. 

 ● Získali jsme Certifikaci odborné způsobilos-
ti Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky v rámci pilotního projektu Adikto-
logické ambulance pro děti a dospívající.

2018
 ● Úspěšně jsme ukončili další ročník akredi-

tovaného kurzu „Vzdělávací kurz primární 
prevence užívání návykových látek a dal-
ších forem rizikového chování“.

 ● Realizovali jsme projekt všeobecné primár-
ní prevence rizikového chování na 1. stup-
ních základních škol v MĆ Praha 6 a dalších 
pěti vybraných školách z různých měst-
ských částí

 ● Realizovali jsme projekt Primární prevence 
hazardního hráčství na středních školách

 ● Realizovali jsme XII. běh Kurzu rodinného 
poradenství pro pracovníky pomáhajících 
profesí.

 ● Získali jsme akreditaci MPSV pro Kurz ro-
dinného poradenství pro pracovníky pomá-
hajících profesí.

 ● Zahájili jsme spolupráci s Klinikou hepa-
togastroenterologie IKEMu (šetrná léčba 
VHC).
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Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
–Karel Čapek



Programy 
primární 
prevence

14



Informace o poskytovaných  
službách

Všeobecná primární prevence
 ● Pro žáky na 1. stupni základních škol
 ● Pro žáky na 2. stupni základních škol
 ● Pro studenty gymnázií, středních škol 

a středních odborných učilišť

Selektivní primární prevence
 ● Intervenční programy pro žáky od 3. tříd 

základních 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 tří-

dách se objevují jedinci, kteří vykazují 
známky rizikového chování

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

dagogům, školním metodikům prevence, 
lektorům primární prevence a rodičům dětí 15

Tým

Bc. Miluše Stehlíková  
– adiktolog, vedoucí programu primár-
ní 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 – 26 osob.

Supervize případová a supervize týmu: 
PhDr. Alena Paloušová

Supervize lektorů všeobecné primární 
prevence: Mgr. Petr Vácha



Plány pro rok 2019
 ● Pokračovat v realizaci všeobecné primární 

prevence na 1. stupni základních škol.
 ● Pokračovat v realizaci všeobecné primár-

ní prevence na 2. stupni základních škol 
a středních školách.

 ● Zrealizovat vzdělávací kurz pro lektory pri-
mární prevence rizikového chování

 ● Realizovat metodická setkání s pedagogy 1. 
stupně ZŠ, kteří absolvovali kurz všeobec-
né primární prevence na 1. stupni ZŠ

 ● Získat nové akreditace vzdělávání
 ● Pokračovat ve spolupráci se Zdravou 6, 

a dalšími poskytovateli služeb
 ● Dále vzdělávat pedagogy, školní metodiky 

prevence a veřejnost v tématech z oblasti 
prevence rizikového chování

 ● Zúčastnit se odborných konferencí primár-
ní prevence rizikového chování

Statistiky služeb programů  
primární prevence za rok 2018

Počet osob 18 852 
Počet kontaktů 28 968 
Počet výkonů 11 614

16

Co se nám podařilo v roce 2018
 ● Absolvovat certifikaci odborné způsobilosti 

pro všeobecnou a selektivní primární pre-
venci na navazující období 2019-2024

 ● Pokračovat v realizaci všeobecné primární 
prevence na 1. stupni základních škol

 ● Pokračovat v projektu všeobecné primární 
prevence zaměřené na prevenci patologic-
kého hráčství pro studenty středních škol

 ● Rozšířit počet zapojených škol do progra-
mů primární prevence.

 ● Realizovat vzdělávací kurz všeobecné pri-
mární prevence pro lektory primární pre-
vence a rozšířit tak tým externích lektorů.

 ● Realizovat vzdělávací kurz všeobecné pri-
mární prevence pro pedagogy na 1. stupni 
ZŠ

 ● Zrealizovat vzdělávací semináře pro pe-
dagogy a přednášky z oblasti prevence 
rizikového chování pro rodiče a další veřej-
nost.

 ● Aktivně se účastnit oborové konference 
PPRCH

Existuje-li něco, 
co chcete změnit 
u svého dítěte, 
zamyslete se nejprve, 
zda to není něco, co 
byste měli změnit 
u sebe.
–C.G.Jung



Dobrá praxe

Poptávka po našich službách se v posledních 
letech stále zvyšuje. Nadále se nám osvědčuje 
udržovat se školami dlouhodobou spolupráci, 
kde se s konkrétními odpovědnými pracov-
níky pravidelně osobně setkáváme v rámci 
pracovních jednání. Jako velmi pozitivní také 
vnímáme fakt, že školy si zvykly využívat celé-
ho spektra našich služeb, kdy nás vyhledávají 
nejen za účelem realizace programů všeo-
becné primární prevence, ale také programů 
selektivní primární prevence a jsme mnohdy 
místem první volby pro poradenství pro pe-
dagogy při řešení obtížných situací. Stejné 
školy se na nás obrací také za účelem realiza-
ce vzdělávání pro pedagogy v oblasti riziko-
vého chování. Návaznost všech těchto úrovní 
v rámci spolupráce s jednou školou vnímáme 
jako vysoce efektivní.

Komentáře škol

S bloky všeobecné primární prevence reali-
zovanými lektorkami Prev-Centra jsme na ZŠ 
Meteorologická spokojeni. Lektorky dovedou 
přiměřeným způsobem seznámit žáky s pro-
bíranými tématy, pomocí netradičních aktivit 
se jim daří většinou aktivizovat i pasivnější 
žáky. Lektorky vždy dávají žákům prostor pro 
vyjádření svých názorů, dovedou však diskuzi 
korigovat, pokud by se ubírala nežádoucím 
směrem. Děti se o preventivní programy zají-
mají, vždy chtějí vědět dopředu, na jaké téma 
bude blok zaměřen. Na druhém stupni reali-
zujeme bloky všeobecné primární prevence 
již mnoho let, v posledních třech 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 přístupněj-
ší tomu, co jim dospělí říkají. Mnohé rizikové 
projevy chování (hlavně neshody mezi žáky, 
agresivní chování apod.) se totiž v posledních 
letech přesouvají do nižších ročníků a dobře 
prováděná prevence je velmi prospěšná.

Mgr. Alena Stehlíková 
metodik prevence, ZŠ Meteorologická

Naše škola spolupracuje s Prev-Centrem 
dlouhodobě, využíváme programy pro 3. – 5. 
ročník. Máme ustálenou dvojici lektorek, se 
kterými konzultujeme skladbu témat pro 
jednotlivé ročníky a také vždy zhodnotíme 
průběh programu v každé třídě. Lektorky jsou 
vstřícné, zkušené, u dětí oblíbené. Respektují 
názory dětí, jsou schopné dát každému odpo-
věď přiměřenou jeho věku, kultivují diskuzi 
mezi dětmi, zvládají si udržet kázeň a pozor-
nost i v problémových třídách. V naší škole je 
míra rizikového chování poměrně nízká, což je 
určitě z velké části výsledkem mnohaleté spo-
lupráce s Prev-Centrem a realizací kvalitních 
programů primární prevence. Letos máme 
v plánu využít také služeb nízkoprahového 
klubu.
Rádi budeme s Prev-Centrem spolupracovat 
i budoucnu.

Mgr. Zuzana Schäfferová 
metodik prevence, ZŠ Norbertov
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Ambulantní léčba
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Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba 
poskytuje ambulantní poradenské, terapeu-
tické a sociální služby osobám ohroženým dů-
sledky užívání návykových látek nebo jinými 
formami rizikového chování, jejich rodinám 
a nejbližšímu sociálnímu okolí.

Informace o poskytovaných  
službách

Ambulantní léčba
Individuální poradenství/psychoterapie, služ-
by prvního kontaktu, krizová intervence, ano-
nymní jednorázové poradenské služby, před-
léčebný a motivační kontakt, zprostředkování 
rezidenční léčby, psychosociální složka substi-
tučního programu, následná péče, prevence 
relapsu, poradenské služby pro rodiče a blízké 
uživatelů návykových látek a experimentáto-
rů; kariérové poradenství; psychodiagnostika.

Rodinná terapie
Rodinná terapie a poradenství; poradenské 
služby pro rodiče a blízké uživatelů návyko-
vých látek a dětí a mladistvých v rizikových 
životních situacích.

Vzdělávání pro pracovníky pomáhajících 
profesí
 ● Kurz rodinného poradenství pro pracovní-

ky pomáhajících profesí.
 ● Otevřené mezioborové semináře.

Informační a poradenský servis po telefo-
nu a internetu
Informační a poradenský servis po telefonu 
a internetu probíhá každý pracovní den dle 
stanovených provozních hodin. Telefonická lin-
ka: 233 355 459 nebo 777 161 138, Informační 
servis a web poradna: www.prevcentrum.cz, 
ambulance@prevcentrum.cz.



Co se nám podařilo v roce 2018
 ● Poskytnout služby celkem 532 osobám.
 ● Z toho 341 klientům ambulantního 

programu (primární cílová skupina) a 191 
osobám zahrnutým do vzdělávacích aktivit 
(sekundární cílová skupina).

 ● Pokračovat v realizaci motivační skupiny 
pro klienty psychosociální složky 
substituční léčby.

 ● Realizovat XI. běh Kurzu rodinného 
poradenství pro pracovníky pomáhajících 
profesí a připravit k realizaci XII. běh 
kurzu.

 ● Získat akreditaci MPSV pro Kurz rodinného 
poradenství pro pracovníky pomáhajících 
profesí.

 ● Zahájit spolupráci s Klinikou 
hepatogastroenterologie IKEMu (šetrná 
léčba VHC).

 ● Prohlubovat a zvyšovat odbornost 
pracovníků ambulantního programu.

 ● Udržet stabilní pracovní tým.

Ve srovnání se shodným obdobím předchozího 
roku je počet klientů v programu stabilní, resp. 
mírně vzrostl, což je dáno stabilitou programu 
a zachováním jeho kapacity i dlouhodobým zá-
jmem cílové skupiny o služby.
Ve srovnání s předchozím rokem došlo i ke zvý-
šení počtu realizovaných výkonů a kontaktů 
s klienty. Nárůst počtu realizovaných výkonů 
jsme evidovali zejména u poradenských kon-
zultací: individuálního poradenství, sociální 
práce, rodinné terapie / poradenství.

Plány pro rok 2019
 ● Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných 

služeb.
 ● Pracovat na rozvoji poskytovaných slu-

žeb zejména směrem k individuálnímu 
přístupu v rámci psychoterapeutické 
péče.

 ● Připravit k realizaci a otevřít ambulantní 
psychoterapeutickou skupinu pro klienty 
s potížemi s alkoholem.

 ● Zahájit spolupráci s Psychiatrickou ne-
mocnicí Bohnice, odd. 16 (duální diagnó-
zy)

 ● Zahájit a realizovat XII. ročník Kurzu ro-
dinného poradenství pro pracovníky po-
máhajících profesí.

 ● Spolupracovat s ostatními programy 
Prev-Centrum, z.ú. na přípravě a realiza-
ci Otevřených mezioborových seminářů.

Statistiky služeb ambulantní  
léčby za rok 2018

Počet osob 532 
Počet kontaktů 3 844 
Počet výkonů 9 284
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Dobrá praxe
Do programu ambulantní léčby docházejí klien-
ti, kteří mají zájem a motivaci změnit svůj způ-
sob života a postavit se problémům, které jim 
způsobilo zneužívání návykových látek nebo 
jiné závislostní chování. Ambulantní léčba pro-
bíhá obvykle individuální formou a je šitá na 
míru klientovi podle jeho obtíží, tzn. že frek-
vence docházení a délka léčby je u každého kli-
enta odlišná a vyjednává si ji klient na vstupní 
konzultaci se svým terapeutem. V případě, kdy 
má klient problémy sociálně-právního charak-
teru, má možnost paralelně s terapeutickými 
konzultacemi využít i nabídku sociálního pora-
denství. Součástí komplexu služeb je i psychi-
atrické a psychologické vyšetření pro klienty 
se závažnějšími psychickými problémy. Klíčová 
je i úzká spolupráce s dalšími zdravotnickými 
zařízeními (testování na krví přenosné nemo-
ci, preskripce substituce, somatická vyšetření 
apod.).

Mladiství docházejí do programu Prev-Cent-
rum, z.ú., Ambulantní léčba obvykle v doprovo-
du rodičů a často i sourozenců. Potíže, které 
mají obvykle charakter rizikového chování, jako 
jsou např. experimenty s návykovými látkami, 
nadužívání počítače či informačních technolo-
gií, 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.

Tým

Mgr. Ondřej Počarovský – adiktolog, 
rodinný terapeut, vedoucí týmu

PhDr. Alica Dargajová  
– klinický psycholog, psychoterapeut

Mgr. Xenie Uholyeva, PhD.  
– psycholog, psychoterapeut

Mgr. Eva Vojtová  
– klinický psycholog, psychoterapeut

Mgr. Kateřina Morávková – psycholog

PhDr. Petra Vondráčková, PhD.  
– klinický psycholog, psychoterapeut

MUDr. Hana Karbanová  
– psychiatr, rodinný poradce

Zuzana Nielsenová, DiS.  
– sociální pracovnice

Mgr. Alexandra Roubalová – psycho-
log, psychoterapeut, rodinný terapeut.

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

Informace o poskytovaných  
službách

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

Nízkoprahový klub pro děti a mládež  
Suterén
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén 
je určen dětem a dospívajícím od 10 do 20 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 nežádoucího trávení vol-
ného 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 cílové věkové skupině ve věku 
od 10 do 17 let v průběhu letních prázdnin 
způsob, jak pestře prožít volný čas, navázat 
nové přátelské vztahy a zároveň rozvíjet své 
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.

Poradenství
 ● Individuální poradenství 

Individuální poradenství je zaměřeno na 
podporu dospívajících při zvládání aktuál-
ních obtíží, problémů a nepříznivých život-
ních událostí, které je doprovázejí v neleh-
kém období adolescence.

 ● Poradenství pro rodiče a blízké osoby 
Služba poradenství pro rodiče a blízké oso-
by se zaměřuje na poskytnutí podpory ro-
dinám 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 dospí-
vajících ve věku 14 až 18 let, kteří z nejrůz-
nějších důvodů překračují společenské normy 
nebo jsou ohroženi tím, že by společenské 
normy v budoucnu mohli překračovat (preven-
ce kriminality). Skupinová práce se zaměřuje 
na různé tematické oblasti dotýkající se obdo-
bí dospívání. Náplní programu jsou edukační, 
rozvojové a sociálně-terapeutické aktivity.

Adiktologická ambulance pro děti a dospí-
vající
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 pomoci 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 2018
 ● Zapojit se do vzniku Sekce dětské a doros-

tové adiktologie v rámci SNN ČLS JEP.
 ● Pravidelně se účastnit intervizních setkání 

pracovníků adiktologických ambulancí. 
 ● Zajistit prezentaci služeb na školách a pro 

další odbornou veřejnost (kurátoři trest-
né činnosti pro děti a mládež, probační 
a mediační úředníci, pracovníci Policie ČR 
a Městské policie apod.)

 ● Aktualizovat metodické a propagační mate-
riály služby

Plány pro rok 2019
 ● Realizovat celopražské setkání s protidro-

govými koordinátory a koordinátory pre-
vence kriminality

 ● Realizovat volnočasové akce pro klienty
 ● Realizovat příměstský tábor v období let-

ních prázdnin
 ● Rozšířit Sociálně terapeutický program 

UNCLE
 ● Rozvíjet spolupráci s městkou částí Praha 

6 zejména s kurátory trestné činnosti pro 
děti a mládež a SPOD

 ● Zajistit kontinuální propagaci a PR posky-
tovaných služeb
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Statistické Nízkoprahových  
služeb za rok 2018

Počet osob 133 
Počet kontaktů 1 989 
Počet výkonů 8 009



Dobrá praxe
Program nabízí široké spektrum služeb zamě-
řených na děti a dospívající ve věku 10-20 let. 
Patří sem terénní práce, nízkoprahový klub 
pro děti a mládež, poradenské služby, soci-
álně-terapeutické skupinové aktivity a zdra-
votně-sociální služba v podobě adiktologické 
ambulance pro děti a dospívající. Díky tomuto 
systému služeb, které mají odlišné vstupní 
podmínky, je možné přistupovat ke klientům 
individuálně, dle jejich aktuálních potřeb, sta-
vu motivace, možností a specifik. Lze tak pra-
covat 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 na-
vázání a prohlubování spolupráce s úřadem 
městské části, zejména Oddělením péče o děti 
a rodinu, s kurátory trestné činnosti dětí 
a mládeže a se sociálními pracovníky. Vzá-
jemná spolupráce umožňuje síťování klientů, 
koordinaci péče a zvyšuje efektivitu práce 
s klientem. 

Komentáře klientů:

„Děkuju, mám pocit, že vy jste jediní, kdo nám 
chce pomoct a kdo se o nás zajímá.“  
(Adiktologická ambulance, poradenství  
pro rodiče)

„Jsem rád, že se tu můžu vypovídat, odcházím 
s čistější hlavou.“  
(Adiktologická ambulance)

„Rád si s vámi povídám. Je příjemné, že mě ně-
kdo poslouchá a navíc se i něco dozvím.“  
(Individuální konzultace)
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Tým

Bc. Zuzana Kapusňáková 
– vedoucí týmu, adiktolog

Bc. Barbora Švarcová 
– adiktolog, kontaktní pracovník

Bc. Richard Pabišta 
– psycholog, kontaktní pracovník

Bc. Jana Svobodová 
– sociální pracovník

Supervize týmu a případová  
supervize: PhDr. JIŘÍ BROŽA



Kancelář 
a vedení 
organizace
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Vedoucí kanceláře ústavu ve spolupráci s ve-
doucími pracovníky služeb zajišťují administ-
rativní agendu pro programy ústavu, evidenci 
písemností, archivaci, kompletaci žádostí 
o granty, dotace, dary, průběžná kontrolní 
činnost při čerpání rozpočtů, vyúčtování pro-
jektů. Zajišťování dodávek služeb a materiálu, 
podpora technického provozu pracovišť. Za-
jištění zpracování a kontroly účetní závěrky 
a auditu za příslušný rok. Technická a organi-
zační podpora vzdělávacích aktivit ústavu.
Co se nám podařilo v roce 2018
 ● Realizovat výjezdní pracovní zasedání 

všech programů a vedoucích pracovníků.
 ● Tradiční účast na Ladronkafestu.
 ● Realizovat pravidelné týmové konference 

v rámci organizace.
 ● Zajišťovat kontinuální kvalitu poskytova-

ných služeb.
 ● Připravit organizaci na podmínky GDPR.

Plány pro rok 2019
 ● Zajistit akreditaci vzdělávacích kurzů.
 ● Realizovat výjezdní zasedání všech progra-

mů ústavu.
 ● Realizovat týmové konference v rámci or-

ganizace.
 ● Posílit a zlepšit propagaci poskytovaných 

služeb a propagaci organizace.
 ● Zajišťovat kontinuální kvalitu poskytova-

ných služeb.

Tým vedení organizace
 
Vedení organizace tvoří ředitel organi-
zace, odborný ředitel služeb, vedoucí 
jednotlivých programů a office manager

Mgr. Ondřej Počarovský 
– ředitel organizace, vedoucí AL

Ivana Přibylová 
– účetní, mzdová účetní

Mgr. Alexandra Roubalová 
– odborná ředitelka služeb

Mgr. et. Mgr. Markéta Šídová 
– vedoucí PPP

Bc. Zuzana Kapusňáková 
– vedoucí NS

Jitka Kratochvílová 
– vedoucí kanceláře ústavu
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Vzdělávání

Vzdělávání odborné veřejnosti

V průběhu roku 2018 jsme realizovali 9 otevře-
ných 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: Nová nábožen-
ská hnutí (Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., 
religionista, VŠ pedagog), Diagnostika a di-
ferenciální diagnostika dospělých pacientů 
s ADHD (MUDr. Radim Brousil, ambulantní 
psychiatr), Substituce v léčbě závislosti na 
pervitinu (MUDr. Jakub Minařík, psychiatr), 
Dluhová prevence u dětí a mládeže (Mgr. Lu-
cie Kovandová, Dis.), Psychospirituální krize 
(MUDr. Alena Večeřová Procházková, psychiatr, 
psychoterapeut), Krizová intervence u dětí 
(Mgr. Lucie Salačová, sociální pracovnice a te-
rapeutka), Svět digitálních her (Mgr. Jaroslava 
Suchá, psycholožka), Práce s agresí u dětí ve 
škole (Mgr. Pavel Dosoudil, lektor a konzul-
tant), Závislost na počítačovém hraní a další 
online závislosti (Mgr. Lukáš Blinka, PhD., VŠ 
pedagog).

Vzdělávání pracovníků Prev-Centrum, 
z.ú.

Pracovníci všech programů Prev-Centrum, z.ú. 
absolvují vzdělávací aktivity na základě indivi-
duálních 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 odbor-
ných společností (Společnost pro návykové 
nemoci ČLS JEP, SOFT – Society of Family The-
rapy, ČIS, AKP, ČAA apod.).
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Klíčové vzdělávací projekty Prev-Cen-
trum, z.ú.

Kurz rodinného poradenství pro pracovní-
ky pomáhajících profesí
Kurz má akreditaci MPSV v rámci dalšího 
vzdělávání sociálních pracovníků a je doporu-
čen odbornou radou SOFT (Society of Family 
Therapy) v rámci tzv. malých programů. Zá-
kladním východiskem rodinného poradenství 
je předpoklad, že pro změnu rizikového cho-
vání jedince je nutná změna kontextu, ve kte-
rém 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 rea-
lizaci kurzu.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky 
pomáhajících profesí je realizován v celkovém 
rozsahu 114 hodin včetně 10 hodin domácí 
práce na přípravě vlastní kasuistiky práce 
s rodinou a závěrečného evaluačního a super-
vizního semináře (8 hodin), který je povinnou 
součástí kursu. Cílovou skupinu Kurzu rodin-
ného poradenství tvoří pracovníci pomáha-
jících profesí, tj. pracovníci adiktologických, 
sociálních a psychologických služeb.

Cíle kurzu
Základním cílem kurzu rodinného poradenství 
je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících 
profesí v oblasti poradenských (adiktologic-
kých, sociálních a psychologických) služeb na 
problematiku klienta o kontext rodinného sys-
tému a naučit se základním dovednostem při 
práci s rodinou.
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Specializační studium pro školní 
metodiky prevence 

Studium klade důraz na potřebu komplexnosti 
a soustavnosti vzdělávání školních metodiků 
prevence. Z těchto důvodů je studium kon-
cipováno jako dlouhodobá forma vzdělávání 
(250 h), s možností 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 pro-
bíhají v prostorech Prev-Centrum, z.ú., Mezi-
školská 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 9 ročníků

Absolvovalo 201 frekventantů

Průměr 22 frekventantů v ročníku

Kurz rodinného poradenství pro 

pracovníky pomáhajících profesí

Realizováno 11 ročníků

Absolvovalo 233 frekventantů

Průměr 21 frekventantů v ročníku
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Děkujeme poskytovatelům dotací, grantů, 
dárcům a sponzorům
Děkujeme všem, kteří naši práci v roce 2018 
podporovali.

Hlavní město Praha – OZS
Hlavní město Praha – OZS – oddělení prevence
Hlavní město Praha – OZS – prevence 
kriminality
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

Děkujeme našim pracovníkům
Dargajová Alica, Franková Anna, Frýdová 
Klára, Grabačová Petra, Hrnčířová Miluše, 
Karbanová Hana, Kapusňáková Zuzana, 
Kratochvílová Jitka, Lukáčová Františka, 

Maciažková Markéta, Morávková Kateřina, 
Nielsenová Zuzana, Pabišta Richard, 
Počarovský Ondřej, Přibylová Ivana, Roubalová 
Alexandra, Rothbarthová Petra, Svobodová 
Jana, Šídová Markéta, Škodová Zuzana, 
Uholyeva Xenie, Vojtová Eva, Vondráčková 
Petra

Děkujeme lektorům všeobecné primární 
prevence
Hana Bendová, Šárka Čmelíková, Jana 
Čtveráčková, Kryštof Dohnal, Jana Drastíková, 
Andrea Finkousová, Nikola Frkalová, Martina 
Frühbauerová, Klára Grombířová, Šimon Haikl 
Koukal, Zlata Heřmánková, Evelína Hettnerová, 
Marie Holá, Tereza Jandová, Jitka Kolářová, 
Lucie Kráčmarová, Lucie Kubičová, Eliška 
Kudláčková, Natálie Nina Kydlíčková, Kateřina 
Marková, Tereza Melikantová, Markéta 
Němcová, Kristýna Potužníková, Vendula 
Prokorátová, Andrea Slabá, Olga Snášelová, 
Filip Šinkner, Vladěna Šnoblová, Karla Tóthová, 
Tereza Trčková, Kateřina Vávrová, Tereza 
Vopičková, Klára Záplatová

Poděkování
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Děkujeme za spolupráci organizacím a in-
stitucím
A.N.O. – Asociace nestátních organizací zabýva-
jících se prevencí a léčbou drogových závislostí, 
Laxus, z.ú., Městská policie HMP – útvar preven-
ce, Pedagogicko psychologická poradna Praha 
6, SANANIM z.ú., Semiramis, z.ú., školní metodici 
prevence Prahy 6, MČ Praha 6, MČ Praha 14, 
SNEO,a.s.

Děkujeme za spolupráci jednotlivcům
Karel Balcar, Jiří Broža, Martin Dlouhý, Martin 
Hajný, Petra Havlíková, Vladislav Chvála, Nina 
Janyšková, Ivo Kačaba, Jan Knop, Ondřej Kolář, 
Sylva Kolářová Majtnerová, Irena Kolmanová, 
Zora Kožíšková, Aleš Kuda, Viktor Mravčík, 
Alena Paloušová, Vladislav Pivoňka, Pavel 
Plaček, Ivana Přibylová, Jiří Richter, Vítek 
Rozehnal, Michal Řádek, Tomáš Řezník, Jan 
Šalomoun, Zuzana Škodová, Ludmila Chválová 
Trapková, Martina Richterová Těmínová, 
Pavel Týbl, Barbora Václavková, Petr Vácha, 
Radek Vondra, Richard Zajíc, Michaela 
Zolotarová, pracovníkům Advokátní kanceláře 
Mauric&Partner, Jan Žufníček, pracovníkům 
Útvaru prevence MP hl.m. Prahy

Děkujeme za spolupráci školám
ZŠ a MŠ Bílá, ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ 
Bratří Venclíků, ZŠ a MŠ Červený Vrch, ZŠ 
Dědina, Gymnázium Botičská, Gymnázium 
Čakovice, ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ 
Krásná Hora, Malostranská ZŠ, ZŠ a MŠ nám. 
Svobody, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Ruzyně, ZŠ 
a MŠ Tusarova, ZŠ a MŠ Emy Destinnové, ZŠ 
Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ Jana Masaryka, 
ZŠ Marjánka, ZŠ Meteorologická, ZŠ Mikoláše 
Alše, ZŠ Norbertov, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, 
ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ U Boroviček, ZŠ 
Vokovice, Gymnázium a Hudební škola Hl. m. 

Prahy, ZUŠ, Gymnázium Nad Alejí, VOŠ a SOŠP 
a Gymnázium Evropská, SPŠ Mladá Boleslav, 
SPŠ Na Třebešíně, SŠ Trivis Praha 8, ZŠ a MŠ 
Nehvizdy, Gymnázium Na Pražačce, ZŠ Slaný, 
ZŠ Hornoměcholupská, ZŠ Chvaletická, ZŠ 
Vybíralova, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Generála 
Janouška, ZŠ Na Šutce, ZŠ Šimanovská, ZŠ 
Meteorologická, Konzervatoř Duncan Centre, 
ZŠ Velké Popovice, SOŠ Čelákovice, ZŠ Mníšek 
pod Brdy, ZŠ Zvoleněves, ZŠ Unhošť, ZŠ a MŠ 
Antonína Čermáka, ZŠ a MŠ Chocerady, ZŠ 
a MŠ Grafická, Malostranské gymnázium, ZŠ 
a MŠ Všetaty, ZŠ Jakutská, ZŠ Praha – Kbely, 
ZŠ Novoborská, ZŠ Zdenky Braunerové, ZŠ 
Veltrusy, ZŠ waldorfská Jinonice, ČAO Resslova 
5, ČAO a SOŠ Praha 2 Resslova.

prev–centrum, z. ú. 31

prevence,  Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, PRE-
VENT 99 z.ú., Svaz PROADIS, z.s.,  SANANIM z.ú., SEMIRAMIS 
z.ú., školní metodici  prevence Prahy 6, WHITE LIGHT I., z.ú., 
MČ Praha 6, MČ Praha 14.

děKujeMe ZA sPOluPRÁCi jedNOtliVCůM:
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Irena Kolmanová, Zora Kožíšková, Aleš Kuda, David Lebeda,  
Viktor Mravčík, Michal Němec, Alena Paloušová, Vladislav 
Pivoňka, Pavel Plaček, Ivana Přibylová, Josef Radimecký, Iva 
Radimecká,  Jiří Richter, Josef Růžička, Michal Řádek, Vratislav 
Řehák, Tomáš Řezník, Jan Šalomoun, Zuzana Škodová, Petra 
Šoupová, Ludmila Chválová Trapková, Martina Richterová 
Těmínová, Jan Václav, Barbora Václavková, Petr Vácha, Jindřich 
Vobořil, Hana Vojtěchová, Radek Vondra, Richard Zajíc, Michaela 
Zolotarová, pracovníkům Advokátní kanceláře Mauric&Partner, 
Jan Žufníček, pracovníkům Útvaru prevence MP hl.m. Prahy.

děKujeMe ZA sPOluPRÁCi ŠKOlÁM:
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MŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ Tusarova, ZŠ Dědina, ZŠ Emy 
Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ Jana 
Masaryka, ZŠ Marjánka, ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ Na Dlouhém 
lánu, ZŠ Norbertov, ZŠ Petřiny-Jih, ZŠ Pod Marjánkou, 
ZŠ Vokovická, ZŠ pro žáky s SPPU, Gymnázium Nad Alejí, 
Gymnázium Voděradská, VOŠ a Gymnázium Evropská, SŠ Trivis 
Praha 8, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, 
Gymnázium na Pražačce, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, 
ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Generála Janouška, 
ZŠ Šimanovská, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Dolní Břežany, SŠ Radlická, 

ZŠ Roztoky nad Vltavou, Gymnázium na Zatlance, ZŠ Mohylova, 
ZŠ Meterologická, Konzervatoř Duncan centre, I. ZŠ Říčany, 
ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Školní 700, ZŠ Praha – Kbely, ZŠ a 
MŠ Praha – Nebušice, SOU potravinářské, Jílové u Prahy, 
Šenflukova 220, ZŠ Grafická, Malostranské gymnázium, 
ZŠ Všetaty, ZŠ Jakutská, ZŠ Kořenského, Gymnázium Hostivice, 
ZŠ Praha – Kbely, ZŠ Hostýnská, ZŠ Novoborská, ZŠ Roztoky, 
ZŠ Veltrusy, ČAO a SOŠ Praha 2 Resslova.ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:
černobílá varianta
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ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

33

prev–centrum, z. ú. 31

prevence,  Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, PRE-
VENT 99 z.ú., Svaz PROADIS, z.s.,  SANANIM z.ú., SEMIRAMIS 
z.ú., školní metodici  prevence Prahy 6, WHITE LIGHT I., z.ú., 
MČ Praha 6, MČ Praha 14.

děKujeMe ZA sPOluPRÁCi jedNOtliVCůM:

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

děKujeMe ZA sPOluPRÁCi ŠKOlÁM:

ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ nám. Svobody, ZŠ a 
MŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ Tusarova, ZŠ Dědina, ZŠ Emy 
Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ Jana 
Masaryka, ZŠ Marjánka, ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ Na Dlouhém 
lánu, ZŠ Norbertov, ZŠ Petřiny-Jih, ZŠ Pod Marjánkou, 
ZŠ Vokovická, ZŠ pro žáky s SPPU, Gymnázium Nad Alejí, 
Gymnázium Voděradská, VOŠ a Gymnázium Evropská, SŠ Trivis 
Praha 8, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, 
Gymnázium na Pražačce, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, 
ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Generála Janouška, 
ZŠ Šimanovská, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Dolní Břežany, SŠ Radlická, 

ZŠ Roztoky nad Vltavou, Gymnázium na Zatlance, ZŠ Mohylova, 
ZŠ Meterologická, Konzervatoř Duncan centre, I. ZŠ Říčany, 
ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Školní 700, ZŠ Praha – Kbely, ZŠ a 
MŠ Praha – Nebušice, SOU potravinářské, Jílové u Prahy, 
Šenflukova 220, ZŠ Grafická, Malostranské gymnázium, 
ZŠ Všetaty, ZŠ Jakutská, ZŠ Kořenského, Gymnázium Hostivice, 
ZŠ Praha – Kbely, ZŠ Hostýnská, ZŠ Novoborská, ZŠ Roztoky, 
ZŠ Veltrusy, ČAO a SOŠ Praha 2 Resslova.ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:
černobílá varianta

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

prev–centrum, z. ú. 31

prevence,  Pedagogicko psychologická poradna Praha 6, PRE-
VENT 99 z.ú., Svaz PROADIS, z.s.,  SANANIM z.ú., SEMIRAMIS 
z.ú., školní metodici  prevence Prahy 6, WHITE LIGHT I., z.ú., 
MČ Praha 6, MČ Praha 14.

děKujeMe ZA sPOluPRÁCi jedNOtliVCůM:

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

děKujeMe ZA sPOluPRÁCi ŠKOlÁM:

ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ nám. Svobody, ZŠ a 
MŠ T. G. Masaryka, ZŠ a MŠ Tusarova, ZŠ Dědina, ZŠ Emy 
Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ Jana 
Masaryka, ZŠ Marjánka, ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ Na Dlouhém 
lánu, ZŠ Norbertov, ZŠ Petřiny-Jih, ZŠ Pod Marjánkou, 
ZŠ Vokovická, ZŠ pro žáky s SPPU, Gymnázium Nad Alejí, 
Gymnázium Voděradská, VOŠ a Gymnázium Evropská, SŠ Trivis 
Praha 8, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, 
Gymnázium na Pražačce, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, 
ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Generála Janouška, 
ZŠ Šimanovská, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Dolní Břežany, SŠ Radlická, 

ZŠ Roztoky nad Vltavou, Gymnázium na Zatlance, ZŠ Mohylova, 
ZŠ Meterologická, Konzervatoř Duncan centre, I. ZŠ Říčany, 
ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Školní 700, ZŠ Praha – Kbely, ZŠ a 
MŠ Praha – Nebušice, SOU potravinářské, Jílové u Prahy, 
Šenflukova 220, ZŠ Grafická, Malostranské gymnázium, 
ZŠ Všetaty, ZŠ Jakutská, ZŠ Kořenského, Gymnázium Hostivice, 
ZŠ Praha – Kbely, ZŠ Hostýnská, ZŠ Novoborská, ZŠ Roztoky, 
ZŠ Veltrusy, ČAO a SOŠ Praha 2 Resslova.ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
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Přehled výnosů jednotlivých programů za rok 2018

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence 4 142 644

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 912 000

Magistrát hl. města Prahy-protidrogová politika 980 000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 446 547

ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6) 582 805

ÚMČ Praha 14 396 214

Příjmy od klientů – školy spoluúčast 574 605

Ostatní (vlastní příjmy) 250 473

Finanční zpráva
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Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby 2 021 257

MPSV/Magistrát hl. města Prahy 917 000

ÚMČ Praha 6 (projekt Zdravá 6) 192 000

Magistrát hl. města Prahy Sociální odbor 390 000

Magistrát hl. města Prahy Adiktologické služby 181 000

Úřad vlády - Rv KPP 80 000

Magistrát hl. města Prahy- prevence kriminality 130 000

Magistrát hl. města Prahy- prevence kriminality 110 000

Vlastní příjmy (semináře, stáže) 21 257

Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba 5  264 306

Ministerstvo zdravotnictví 139 080

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 1 349 000

MPSV/Magistrát hl. města Prahy 812 000

Magistrát hl. města Prahy-protidrogová politika 1 785 000

ÚMČ Praha 6 28 000

Zdravotní pojišťovny 1 019 726

Ostatní (vlastní příjmy) 131 500
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Rozvaha
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Aktiva
Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního

Dlouhodobý majetek celkem 386 280

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 885 889

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 498 2 143

Dlouhodobý finanční majetek celkem 223 223

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 220 -2 975

Krátkodobý majetek celkem 2 787 3 118

Zásoby celkem 0 0

Pohledávky celkem 427 462

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 258 2 593

Jiná aktiva celkem 102 63

Aktiva celkem 3 173 3 398

Pasiva
Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního

Vlastní zdroje celkem 1 849 2050

Jmění celkem 0 0

Výsledek hospodaření celkem 1 849 2 050

Cizí zdroje celkem 1 324 1 348

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 1 155 1 098

Jiná pasiva celkem 169 250

Pasiva celkem 3 173 3 398



Výsledovka

37

Náklady
Hlavní činnost Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 597 2 597

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0

Osobní náklady 8 817 8 817

Daně a poplatky 3 3

Ostatní náklady 7 7

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 220 220

Poskytnuté příspěvky 11 11

Daň z příjmů 60 60

Náklady celkem 11 715 11 715

Výnosy
Hlavní činnost Celkem

Provozní dotace 8 364 8 364

Přijaté příspěvky 0 0

Tržby za vlastní výkony a zboží 3 547 3 547

Ostatní výnosy 5 5

Tržby z prodeje majetku 0 0

Výnosy celkem 11 916 11 916



Zpráva nezávislého 
auditora
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Prev-Centrum, z.ú. 
Zapsaný v rejstříku ústavů u Městského 
soudu v Praze pod sp.zn. U 232 
IČ: 67364012 
DIČ: CZ67364012
 
Statutární zástupce: 
Mgr. Ondřej Počarovský 

Bankovní spojení: 
ČSOB Bělohorská 95, Praha 6 
Číslo účtu: 127202283/0300

Kancelář Prev-Centrum, z.ú.
Vedoucí kanceláře: Jitka Kratochvílová

Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6 
tel: +420 233 355 459
Mob.: 775 161 139 
e-mail: office@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

Odborný ředitel služeb: 
Mgr. Alexandra Roubalová

Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6 
tel: +420 233 355 459
Mob.: 608 161 165 
e-mail: alexandra.roubalova@prevcentrum.cz 
www.prevcentrum.cz

Prev-Centrum, z.ú., 
Programy primární prevence
vedoucí programu: 
Mgr. et. Mgr. Markéta Šídová

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. Ondřej Počarovský

Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6 
tel: 233 355 459, 777 161 138 
e-mail: ambulance@prevcentrum.cz

Prev-Centrum, z.ú., 
Nízkoprahové služby
vedoucí programu: Bc. Zuzana Kapusňáková

Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6 
tel: 242 498 334, 777 161 133 
e-mail: nzdm@prevcentrum.cz

Kontakty
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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


