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Vážení čtenáři,

v letošním roce 2021, přesně 13.12., uplyne 20 let 

od slavnostního zahájení provozu naší organizace 

Prev-Centrum, z.ú. na adrese Meziškolská 1120/2 

v  Praze 6. Tehdy jsme měli statut občanského 

sdružení, dnes jsme zapsaným ústavem. 

Rok 2001 byl rokem v  mnohém přelomovým, 

ať již na úrovni světové (11.9.) anebo na úrovni  

lokální (13.12. v malé zemi ve střední Evropě, na 

území hlavního města a jedné jeho části s číslem 

6). Prev-Centrum, z.ú. dostalo příležitost provo-

zovat své služby v objektu svěřeném a spravova-

ném MČ Praha 6.

V té době, ostatně jako i v jiných dobách, se na-

rodilo spousty šikovných dětí, dnes je jim 20 let 

a teď v červnu právě maturují. 

Možná, že některé z  nich zažily programy pri-

mární prevence od našich kolegů z „Prevka“ nebo 

některé z nich chodily se svými rodinami na kon-

zultace do naší Ambulance… Ale teď už mají po 

maturitě a jsou definitivně považováni za dospělé.
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Všechny děti, včetně zmíněných maturantů, mají 

za sebou téměř roční distanc ve škole kvůli čín-

skému Covidu a zavřeným školám. Všichni ztra-

tili rok dětství a  dospívání. To je situace, kterou 

si dnes nikdo z dospělých neumí představit. Jaký 

vliv na dítě a  dospívající zanechá taková ztráta 

jednoho roku, bez běžného kontaktu s vrstevní-

ky, výuka pouze online a často jen zadávání úkolů 

po mailu, ztráta možnosti sportovat ve svých klu-

bech, docházet do kroužků, do hudebky, ztráta 

běžného životního režimu a  rytmu. Dopady bu-

deme pravděpodobně vídat i  v  našich progra-

mech v primární prevenci i ambulanci.

V naší organizaci jsme se vypořádali s vládními re-

strikcemi a hrozbou onemocnění velmi dobře. Od 

března 2020 do dubna 2021 onemocněli pouze 

čtyři pracovníci z dvaceti, bez vážných obtíží. Mezi 

klienty Ambulance jsme zaznamenali spíše jednot-

ky případů onemocnění, stejnou situaci jsme viděli 

v  Nízkoprahových službách. Většinu odborných 

služeb jsme poskytovali osobní formou tak, že byly 

dodrženy striktní hygienické požadavky tzn. kon-

zultace individuální, rodinné i  skupinové terapie 

probíhaly v respirátorech FFP2 a FFP3, byl zajištěn 

dostatečný odstup, větrání, čistička vzduchu a dů-

kladné hygienické ošetření konzultačních prostor. 

Navzdory epidemické situaci s  COVID 19 neza-

znamenáváme úbytek klientů naopak se průběžně 

zvyšuje počet žádostí o ambulantní léčbu zejména 

u osob s problematikou zneužívání alkoholu.

V souvislosti s epidemickou situací COVID 19 se 

výrazně zvyšuje počet dětí a dospívajících, které 

trpí problematikou spojenou s úzkostmi, agresivi-

tou, technologickými závislostmi (počítače, inter-

net, hry, mobily, atd.) a sebepoškozováním. 

V  Programech primární prevence vzhledem 

k  uzavření škol v  březnu 2020 jsme v  reakci na 

tuto situaci vytvořili mimořádné časově omezené 

služby, které jsou realizovány i v roce 2021. V rám-

ci tzv. Služby vzdálené podpory jsme pracovali 

s  jednotlivci i  celými třídními kolektivy pomocí 

prostředků online komunikace. Od října 2020 po 

opětovném uzavření škol jsme realizovali online 

formou programy všeobecné primární prevence 

ve školách, 1. a  2. stupně ZŠ, víceletá gymnázia 

a na SŠ pro studenty 1. – 3. ročníku a to na zá-

kladě speciálně zpracované metodiky pro online 

programy všeobecné primární prevence. 

Od dubna 2020 jsme školám poskytovali meto-

dickou podporu ve vzdálené výuce formou zpra-

covávání interaktivních preventivních materiálů. 

V  rámci tvorby mimořádných metodických ma-

teriálů jsme vytvořili seriál video prezentací s  in-

teraktivním preventivním obsahem s  názvem „ 

Prevence z  obýváku“, který jsme sdíleli k  využití 

při práci se žáky ve vzdálené výuce nebo ve sku-

pinách přímo ve škole. 

Služby poskytované v  kontextu pandemie one-

mocnění COVID 19 v roce 2020 a 2021 a souvi-

sejících vládních restrikcí se nám dařilo naplňovat 

bez vážných propadů v  počtu klientů i  výkonů 

v  Ambulantní léčbě, v  Nízkoprahových službách 

jsme pokles počtu klientů zaznamenali a  navíc 

z  vládního nařízení vyplynulo 2 měsíční uzavře-

ní služby. V Programech primární prevence jsme 

museli reagovat kreativně na uzavření škol, což se 

v důsledku podařilo, přestože je zjevné, že osob-

ní kontakt při práci s dětmi, se skupinou, nemů-

že nahradit online provoz. Neméně podstatný 

byl i finanční propad, kdy značná část finančních 

prostředků na primární prevenci od obcí a  škol 

nebyla proplacena, jelikož hlavně na jaře 2020, 

ještě neexistovaly dostatečné podoby online pre-

vence a taktéž většina aktérů (školy, úřady i orga-

nizace) spoléhala, že bude situace na podzim již 

dobrá a tím se vše vyřeší…. 

Všichni pracovníci služeb/programů Prev-Cent-

rum, z.ú. pracovali v dané situaci s klidem, ocho-

tou a přirozeným respektem k vážným okolnostem 

a  prokazovali značnou kreativitu při nastavování 

služeb v souvislosti s danou situací. 
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Ještě něco k historii, jak se profilovaly 
programy

V  současné době provozujeme tři služby/pro-

gramy, které jsou součástí komplexního systému 

prevence v komunitě a od roku 2001 spolupracují 

zejména s MČ Praha 6 a projektem Zdravá 6.

Služby Prev-Centrum,z.ú. vymezujeme podle ob-

lastí, kdy v rámci školství působí služby Prev-Cen-

trum,z.ú., Programy primární prevence, v sociální 

a  zdravotní oblasti pracuje Prev-Centrum, z.ú., 

Ambulantní léčba (Psychologická ambulance, 

Adiktologická ambulance, Návazné služby) a v so-

ciální oblasti a prevenci kriminality Prev-Centrum, 

z.ú., Nízkoprahové služby. Všechny služby pravi-

delně podstupují proces hodnocení kvality služeb 

tzv. certifikace odborné způsobilosti.

V  průběhu uplynulých 20 let se tak jednotlivé 

služby organizace Prev-Centrum, z.ú. vyprofilo-

valy následujícím způsobem.

Program Prev-Centrum, z.ú., Programy primární 

prevence realizují komplexní systém certifikova-

ných služeb v oblasti specifické primární preven-

ce rizikového chování. Tento program je zaměřen 

na komplex služeb v primární prevenci rizikového 

chování včetně vzdělávání odborníků v  primár-

ní prevenci. V rámci služby realizujeme program 

všeobecné primární prevence, program selektivní 

primární prevence pro a vzdělávací aktivity urče-

né pro pedagogy, realizátory primární prevence, 

rodiče dětí i širokou veřejnost. Účelem poskyto-

vaných služeb je předcházet výskytu rizikového 

chování u  žáků a  studentů navštěvující školy na 

území hlavního města Prahy, zamezit jeho dal-

ší progresi, případně zmírnit již existující formy 

a  projevy rizikového chování včetně řešení jeho 

důsledků. Záměrem je zajistit komplex služeb pro 

školy – primárně pro žáky a studenty, sekundárně 

pro pedagogy a rodiče na úrovní všeobecné a se-

lektivní primární prevence. A pokrytí nedostateč-

né nabídky komplexních služeb v oblasti primární 

prevence rizikového chování pro školy na území 

hlavního města Prahy.

Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léč-

ba zastřešuje služby: Psychologická ambulance, 

Adiktologická ambulance, Návazné služby

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.

Ambulantní léčba (Adiktologická ambulance, Psy-

chologická ambulance) obvykle zahrnuje: indivi-

duální poradenství a psychoterapii, služby prvního 

kontaktu, krizovou intervenci, anonymní jednorá-

zové poradenské služby, předléčebný a motivační 

kontakt, zprostředkování rezidenční léčby, psy-

chosociální složku substitučního programu, ná-

slednou péči, prevenci relapsu, poradenské služ-

by pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek 

a experimentátorů, psychodiagnostiku.

Dále rodinnou terapii a  poradenství; poradenské 

služby pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek 

a dětí a mladistvých v rizikových životních situacích.

Program Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služ-

by provozuje Nízkoprahový klub pro děti a mládež 

Suterén, sociálně terapeutický program UNCLE 

a  Adiktologickou ambulanci pro děti a  dospí-

vající. Tyto služby jsou integrální součástí stan-

dardní sociální služby Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež, respektive rozšiřují možnosti péče 

o ohrožené děti a mladistvé. Takový systém slu-

žeb s  rozlišením vstupních podmínek umožňuje 

prostup klienta jednotlivými segmenty dle jeho 

potřeb, motivace, možností a specifik. Umožňu-

je tak podchytit a pracovat s obtížně dostupnou 

cílovou skupinou rizikové mládeže, klienty moti-

vovat ke změně a udržet je v kontaktu se službou.

Závěrem bych znovu vzpomenul, že naše organi-

zace pracuje již dvacet let na území Prahy 6 a svou 

činností přispívá k vyšší kvalitě života v Praze 6, ať 

už je to oblast primární prevence a  dětí, ambu-

lantní péče nebo sociální prevence. 

Letošní rok rádi uzavřeme uspořádáním odborné 

konference ve spolupráci s ÚMČ Praha 6 na téma 

„Dvacet let prevence v komunitě – příklad dobré 

praxe spolupráce obce a  nestátní neziskové or-

ganizace“ a  zároveň budeme od poloviny roku 

informovat veřejnost o naší činnosti v souvislosti 

s výročím našeho působení v Praze 6.

Chtěl bych tímto poděkovat především našim ko-

legyním a  kolegům za celoroční práci v  jednot-

livých programech Prev-Centrum, z.ú. a  také li-

dem z ÚMČ Praha 6 za dlouhodobou spolupráci 

i podporu.

Závěrem také děkuji všem příznivcům za podpo-

ru. Přeji svým kolegům a spolupracovníkům hod-

ně zdraví a zájem o naši práci a klientům, rodinám 

a dětem spokojenost s naší prací.

 

 

  Mgr. Ondřej Počarovský, 

  ředitel ústavu.
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Chceme svou prací předcházet rizikovému cho-

vání dětí, pracovat ve prospěch zlepšování kvality 

života lidí ohrožených drogovou nebo jinou zá-

vislostí, přispívat k jejich úzdravě.

Prev-Centrum,z.ú. je profesionální organizace 

poskytující certifikované a registrované adiktolo-

gické, zdravotní a sociální služby, které jsou vzá-

jemně propojené. Služby mají vlastnosti a charak-

ter systému, který provozuje programy primární 

prevence rizikového chování, ambulantní léčbu 

a nízkoprahové služby pro děti a mládež v hlav-

ním městě Praze. Poslání

Základním posláním ústavu je prevence rizikového 

chování u dětí a poskytování psychosociální pomo-

ci osobám ohroženým závislostmi, dalšími forma-

mi rizikového chování a duševních onemocnění.

Základní hodnoty 

Svoboda jednotlivce a celé společnosti, lidský ži-

vot a zdraví, profesionalita a kvalita služeb, zod-

povědnost, flexibilita a systémové uvažování.

Programové prohlášení

Ředitel 
Mgr. Ondřej Počarovský / ředitel ústavu 

Personální zajištění 
Prev-Centrum, z.ú. zaměstnává 18 odborných 

pracovníků (na 13,0 úvazku) a 40 lektorů primár-

ní prevence na DPP, 6 externích odborných pra-

covníků na DPP/OSVČ 

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

Správní rada 
Bc. Jan Šalomoun 

/ předseda správní rady 

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

Vít Rozehnal, MBA

Dozorčí rada 
PaedDr. Martina Richterová Těmínová  

/ předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Barbora Václavková

Mgr. Pavel Plaček

Odborné kolegium
Mgr. Tereza Nikodýmová

Richard Pabišta, MSc

Bc. Jiří Tenk

www.prevcentrum.cz

O nás
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Organizační struktura Prev-Centrum, z.ú. Schéma služeb

Ředitel

Programy primární prevence
 

Všeobecná primární prevence

Selektivní primární prevence

Indikovaná primární prevence

Vzdělávací aktivity

Ambulantní léčba
 

Adiktologická ambulance

Psychologická ambulance

Návazné služby - Informační a poradenský servis  

po telefonu a internetu

Vzdělávací aktivity pro pracovníky pomáhajících profesí

Nízkoprahové služby
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Suterén

Adiktologická ambulance poro děti a dospívající

Sociálně terapeutický program UNCLE

Odborný 

ředitel

Vedoucí 

programu 

Programy 

primární 

prevence

Vedoucí

programu

Ambulantní

léčba

Vedoucí  

programu  

Nízkoprahové  

služby

Office manager

Dozorčí rada Správní rada

Programové prohlášení
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10. 11. 1997

 ● Vznik o.s. Prev-Centrum, realizace programů 

primární prevence v MČ Praha 2. Úzká spolu-

práce s hygienickou službou Středočeského 

kraje. Zázemí sdružení v Praze 2 – Nuslích.

1999

 ● Vznik samostatného programu ambulantních 

služeb. Programy primární prevence vznikají 

jako samostatný program.

2000

 ● O. s. Prev–Centrum rozšiřuje programy pri-

mární prevence na MČ Praha 6 a další měst-

ské části Prahy. Ukončení spolupráce s hygie-

nickou stanicí Středočeského kraje.

13. 12. 2001

 ● Oficiální zahájení provozu programů o. s. 

Prev–Centrum v nových prostorech v Meziš-

kolské 2 v Praze 6.

2002

 ● Vznik samostatného programu nízkopraho-

vých služeb, rozvoj nízkoprahového klubu pro 

děti a mládež.

2003

 ● Zahájení výzkumného projektu v oblasti pri-

mární prevence, výzkumná longitudinální 

studie (2002—2007) byla realizována ve spo-

lupráci s Akademií věd ČR na území Prahy 6.

2004

 ● Proces ověřování standardů odborné způso-

bilosti v oblasti primární prevence užívání ná-

vykových látek a jiných sociálně nežádoucích 

jevů pracovníky s RV KPP a MŠMT, programy 

primární prevence – navržena certifikace od-

borné způsobilosti, dne 10. 11. 2004.

2005

 ● ÚMČ Praha 6 zajistil rekonstrukci suterénních 

prostor v objektu Meziškolská 1120/2, sute-

rénní prostory jsou strukturovány tak, aby po-

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 substituční 

léčbě na otevřený trh práce v rámci dotační-

ho programu Praha Adaptabilita (2009—2011).

 ● Stáž pracovníků projektu Restart ve Velké Bri-

tánii a Nizozemí.

 ● Realizace projektu Leonardo NAEP, stáž pra-

covníků v Nizozemí.

2010

 ● Pokračování a rozvoj projektu RESTART — 

Komplexní program integrace klientů v sub-

stituční léčbě na otevřený trh práce v rámci 

dotačního programu Praha Adaptabilita 

(2009—2011). Změna loga organizace a za-

vedení nové corporate identity. Úprava názvů 

provozovaných programů v zájmu snazší ori-

entace ve službách poskytovaných organizací.

skytovaly 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 za-

městnávání klientů v substitučním programu 

Subutexem“ s podtitulem RESTART 2006.

2007

 ● Certifikace MŠMT služeb realizovaných v rámci 

programů primární prevence.

 ● Registrace poskytovaných sociálních služeb 

– podporované zaměstnávání (projekt Restart 

2006), ambulantní léčba, nízkoprahové zaří-

zení pro děti a mládež s terénním programem. 

Ukončení pětileté výzkumné studie Evaluace 

komunitního programu primární prevence. 

 ● Zahájení a realizace projektu Prev- Data, sjed-

nocení definic a výkonů PP a vývoj databáze 

pro sběr dat v PP. Zahraniční stáže pracovníků 

projektu podporovaného zaměstnávání.

Historie
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2011

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

Prev–Centrum RESTART.

 ● O. s. Prev–Centrum byla udělena registrace 

nestátního zdravotnického zařízení Magis-

trátem 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 cer-

tifikace 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 preven-

ce užívání návykových látek a dalších forem 

rizikového chování určený profesionálům 

zabývajícím se realizací programů primární 

prevence.

2013

 ● Uzavřena smlouva s VZP. Pilotní certifikace 

odborné způsobilosti programu ambulantní 

léčba podle inovovaných standardů.

2014

 ● Certifikace 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 po-

litiky ve středoevropských metropolích.

 ● Zahájení spolupráce s MČ Praha 14 v rámci 

poskytování komplexního programu primární 

prevence rizikového chování.

 

2015

 ● Dokončení změny právní formy organizace na 

zapsaný ústav a změna názvu na Prev-Cent-

rum, z.ú. (nová zakládací listina, statut ústavu).

 ● Získání certifikátu odborné způsobilosti v ob-

lasti 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 uskuteč-

nění historicky prvního běhu letního příměst-

ského tábora.

 ● Realizace třetího ročníku fotografické soutě-

že s názvem „Prevence šikany a kyberšikany 

aneb chceme školu jako bezpečné místo“ 

a uspořádání vernisáže výstavy pro veřejnost.

 ● Udělení certifikace odborné způsobilosti pro-

gramu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba.

2016

 ● Úspěšné zahájení dalšího ročníku akreditova-

ného kurzu „Vzdělávací kurz primární preven-

ce užívání návykových látek a dalších forem 

rizikového chování“. 

 ● V rámci programu Nízkoprahové služby reali-

zace dalšího běhu letního příměstského tábora.

 ● Zahájení 4. ročníku fotografické soutěže s ná-

zvem „Tolerance“, při této příležitosti proběhla 

vernisáž výstavy pro veřejnost ve Skleněném 

paláci.

 ● Zahájení projektu všeobecné primární pre-

vence rizikového chování na 1. stupních zá-

kladních škol v MČ Praha 6 a dalších pěti vy-

braných školách z různých městských částí

 ● Zahájení pilotního projektu Primární prevence 

hazardního hráčství na středních školách.

2017

 ● Úspěšně jsme zahájili další ročník akreditova-

ného kurzu „Vzdělávací kurz primární preven-

ce užívání návykových látek a dalších forem 

rizikového chování“.

 ● V rámci programu Nízkoprahové služby re-

alizace dalšího běhu letního příměstského 

tábora.

 ● Realizovali jsme pátý ročník fotografické sou-

těže 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 
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hazardního hráčství na středních školách

 ● Připravili jsme k realizaci XI. běh Kurzu rodin-

ného poradenství pro pracovníky pomáhají-

cích 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 poli-

tiky v rámci pilotního projektu Adiktologické 

ambulance pro děti a dospívající.

2018

 ● Úspěšně jsme ukončili další ročník akredi-

tovaného kurzu „Vzdělávací kurz primární 

prevence užívání návykových látek a dalších 

forem rizikového chování“.

 ● 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

 ● Realizovali jsme XII. běh Kurzu rodinného 

poradenství pro pracovníky pomáhajících 

profesí.

 ● Získali jsme akreditaci MPSV pro Kurz rodin-

ného poradenství pro pracovníky pomáhají-

cích profesí.

 ● Zahájili jsme spolupráci s Klinikou hepatogas-

troenterologie IKEMu (šetrná léčba VHC).

2019

 ● Realizovali jsme XII. běh Kurzu rodinného 

poradenství pro pracovníky pomáhajících 

profesí.

 ● V lednu 2019 jsme získali certifikaci odborné 

způsobilosti programů všeobecné a selektivní 

primární prevence rizikového chování v plném 

rozsahu na 5 let.

 ● V Programech primární prevence jsme vy-

hráli výběrové řízení pro realizaci programů 

primární prevence rizikového chování na ško-

lách zřizovaných MČ Praha 14 na období 5 let 

a úspěšně jsme zahájili realizaci projektu.

 ● V listopadu 2019 jsme získali certifikaci od-

borné způsobilosti programu Prev-Centrum, 

z.ú., Ambulantní léčba v plném rozsahu na 4 

roky. 

 ● Zahájili jsme spolupráci s PN Bohnice v oblasti 

péče o pacienty s duálními diagnózami.

 ● Již tradičně jsme naše služby prezentovali na 

Ladronkafest 2019. Dále jsme v rámci předsta-

vování našich služeb uspořádali několik besed 

se studenty psychologie a dalších oborů.

 ● Stejně jako v předchozích letech jsme po celý 

rok jedenkrát měsíčně zorganizovali Otevřený 

mezioborový seminář, kde externí kolegové 

přednesli své příspěvky k aktuálním tématům 

(např. Sebepoškozování dětí a mladistvých, 

Dětská detoxifikační centra, Právo ve školství, 

Psychofarmaka v léčbě dětí a dospívajících).

2020

 ● Zahájili jsme XIII. ročník Kurzu rodinného po-

radenství pro pracovníky pomáhajících pro-

fesí, který v souvislosti s protiepidemickými 

opatřeními nebyl dokončen a jeho pokračo-

vání je v plánu v druhé polovině roku 2021.

 ● Aktivity služeb realizovaných v kontextu pan-

demie onemocnění COVID 19 v roce 2020 

a 2021 a souvisejícími vládními restrikcemi

 ● Prev-Centrum, z.ú., Programy primární pre-

vence 

 ● Služba vzdálené podpory

 ● Vzhledem k uzavření škol v březnu 2020 jsme 

v reakci na tuto situaci vytvořili mimořádné 

časově omezené služby, které jsou realizová-

ny i v roce 2021. V rámci tzv. Služby vzdálené 

podpory jsme pracovali s jednotlivci i celými 

třídními kolektivy pomocí prostředků online 

komunikace (platformy Skype, Zoom, Google 

Meet, Facebook, Instagram). Náplní setkání 

s jednotlivci byla zejména podpora školní vý-

uky, s třídními kolektivy pak realizace doplň-

kového online preventivního programu (hraní 

deskové hry Cesta labyrintem města). Služba 

vzdálené podpory byla ukončena v červnu 

2020 a po opětovném uzavření škol v říjnu 

2020 byla znovu obnovena a pokračuje do-

sud.

 ● Online programy všeobecné primární prevence

 ● Od října 2020 po opětovném uzavření škol 

z důvodu vládních opatření v souvislosti 

s pandemií COVID 19 byla vytvořena speci-

ální metodika online programů všeobecné 

primární prevence. Tato online forma realiza-
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ce všeobecné primární prevence ve školách 

pokračovala až do konce dubna 2021. Online 

programy všeobecné primární prevence jsou 

určeny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, studenty 

víceletých gymnázií a studenty 1. – 3. ročníku 

SŠ.

 ● Interaktivní preventivní seriál „Prevence 

z obýváku“

 ● Od dubna 2020 jsme školám poskytovali 

metodickou podporu ve vzdálené výuce for-

mou zpracovávání interaktivních preventiv-

ních materiálů. V rámci tvorby mimořádných 

metodických materiálů jsme vytvořili seriál 

video prezentací a příběhů s pracovními listy 

(„Prevence z obýváku“) s interaktivním pre-

ventivním obsahem, které jsme v pravidelných 

intervalech sdíleli online k využití při práci 

s žáky ve vzdálené výuce nebo ve školních 

skupinách přímo ve škole.

 ● Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba 

 ● Veškeré odborné služby poskytované osob-

ní formou podléhaly striktním hygienickým 

požadavkům tzn. konzultace individuální, 

rodinné i skupinové terapie probíhaly v respi-

rátorech FFP2 a FFP3, byl zajištěn dostatečný 

odstup, větrání, čistička vzduchu a důkladné 

hygienické ošetření konzultačních prostor. 

Psychoterapeutické skupiny byly dočasně 

limitovány tak, aby počet přítomných byl 6 

osob. Většina klientů trvala na osobním kon-

taktu, online formy vyhledávalo menší množ-

ství klientů. Navzdory epidemické situaci 

s COVID 19 nezaznamenáváme úbytek klientů 

naopak se průběžně zvyšuje počet žádostí 

o ambulantní léčbu zejména u osob s proble-

matikou zneužívání alkoholu.

 ● Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby 

 ● Veškeré služby poskytované na osobní for-

mou podléhaly striktním hygienickým po-

žadavkům tzn. konzultace individuálního, 

rodinného i skupinového poradenství probí-

haly v respirátorech FFP2 a FFP3, byl zajištěn 

dostatečný odstup, větrání, čistička vzduchu 

a důkladné hygienické ošetření konzultačních 

a klubových prostor. Skupiny dětí a dospíva-

jících byly limitovány tak, aby počet přítom-

ných byl 6 osob. Většina klientů byla v osob-

ním kontaktu, online formy vyhledávalo méně 

osob. V souvislosti s epidemickou situací 

COVID 19 se výrazně zvyšuje počet dětí a do-

spívajících, které trpí problematikou spojenou 

s úzkostmi, agresivitou, technologickými zá-

vislostmi (počítače, internet, hry, mobily, atd.) 

a sebepoškozováním.
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Programy 
primární 
prevence

Program Prev-Centrum, z.ú., Programy primární 

prevence realizuje komplexní systém certifikova-

ných služeb v oblasti specifické primární preven-

ce rizikového chování. Tento projekt je zaměřen 

na komplex služeb v primární prevenci rizikového 

chování včetně vzdělávání odborníků v  primární 

prevenci. V  rámci projektu realizujeme program 

všeobecné primární prevence a  program selek-

tivní primární prevence pro a  vzdělávací aktivity 

určené pro pedagogy, realizátory primární pre-

vence, rodiče dětí i  širokou veřejnost. Účelem 

poskytovaných služeb v  rámci projektu je před-

cházet výskytu rizikového chování u žáků a stu-

dentů navštěvující školy na území hlavního města 

Prahy, zamezit jeho další progresi, případně zmír-

nit již existující formy a projevy rizikového chování 

včetně řešení jeho důsledků. Obsahem je zajistit 

komplex služeb pro školy – primárně pro žáky 

a studenty, sekundárně pro pedagogy a rodiče na 

úrovní všeobecné a selektivní primární prevence. 

A pokrytí nedostatečné nabídky komplexních slu-

žeb v oblasti primární prevence rizikového chová-

ní pro školy na území hlavního města Prahy.

Statistiky služeb programů  
primární prevence za rok 2020

Počet osob 12 861 

Počet kontaktů 14 049 

Počet výkonů 8 630



Informace o poskytovaných  
službách

Všeobecná primární prevence

Primární prevence rizikového chování zahrnuje 

veškeré aktivity realizované s  cílem předejít nebo 

alespoň oddálit problémy, se kterými se mohou 

žáci a  studenti setkat. Jednotlivé programy jsou 

součástí školní výuky a probíhají v prostorách školy.

Primární cílová skupina:

 ● žáci 1. stupně základních škol
 ● žáci 2. stupně základních škol
 ● studenti gymnázií, středních škol a středních od-

borných učilišť

Selektivní primární prevence

Program selektivní primární prevence je zaměřen 

na identifikaci a  diagnostiku problému ve třídě 

a  spolupráci při jeho řešení. Program je obvyk-

le realizován v prostorách Prev-Centrum, z.ú. ve 

speciální místnosti k tomu určené.

Primární cílová skupina:

 ● žáci 3. – 9. ročníků ZŠ a studenti 1. - 3. roč-

níků SŠ, kteří jsou ve vyšší míře ohroženi 

vznikem rizikového chování, než jejich vrs-

tevníci.

Indikovaná primární prevence

Indikovaná primární prevence je zaměřena přímo 

na jedince, u  kterých jsou ve zvýšené míře pří-

tomny rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných 

forem rizikového chování, tj. jsou více ohroženi 

než jejich vrstevníci a jiné osoby běžné populace.

Sekundárně se zaměřuje na pedagogy, v  jejichž 

třídách se objevují jedinci, kteří vykazují známky 

rizikového chování.

Kurzy, semináře a vzdělávání

Komplexní vzdělávací aktivity určené pedago-

gům, školním metodikům prevence, lektorům 

primární prevence a rodičům dětí. Realizace spe-

cializačního studia určeného pro školní metodiky 

prevence (250 h).

Co se nám podařilo v roce 2020

 ● Pokračovat v  realizaci pětiletého projektu na 

školách zřizovaných MČ Praha 14.

 ● Realizovat Službu vzdálené podpory, jejímž cí-

lem byla podpora a  pomoc žákům a  studen-

tům, rodičům i pedagogům v náročném období 

v souvislosti s pandemií COVID 19.

 ● Realizovat online preventivní seriál Prevence 

z  obýváku, jehož obsahem byly komentované 

prezentace a příběhy s pracovními listy tematic-

ky zaměřené prevenci různých forem rizikového 

chování. 

 ● Vytvořit tři nové tematické bloky programů vše-

obecné primární prevence reagující na situaci 

v souvislosti s pandemií COVID 19.

 ● Aktivně reagovat na uzavření škol v  souvislosti 

s pandemií COVID 19 a realizovat v této souvis-

losti online programy všeobecné primární pre-

vence.

 ● Realizovat vzdělávací kurz všeobecné primární 

prevence pro lektory primární prevence a rozšířit 

tak tým externích lektorů.
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 ● Realizovat vzdělávací semináře z oblasti preven-

ce pro pedagogy.

 ● Aktivně se účastnit oborové konference PPRCH.

Plány pro rok 2021

 ● Pokračovat v  realizaci všeobecné primární 

prevence na základních i  středních školách 

v běžné podobě, v případě nutnosti pak v on-

line podobě.

 ● Zrealizovat vzdělávací kurz pro lektory primár-

ní prevence rizikového chování a  rozšířit tak 

tým externích lektorů.

 ● Zahájit další běh Specializačního studia pro 

školní metodiky prevence.

 ● Dále vzdělávat pedagogy, školní metodiky 

prevence a veřejnost v tématech z oblasti pre-

vence rizikového chování.

 ● Zúčastnit se odborných konferencí primární 

prevence rizikového chování.

V  roce 2019 jsme spolupracovali s  týmem 34  

externích lektorů programů primární prevence.



Komentáře spolupracujících škol

„Naše škola spolupracuje s Prev-Centrum z.ú. na 

tématech primární prevence již několik let. V době 

distanční výuky programy fungovaly on-line 

a  Prev-Centrum nabízelo i  kontakty a  pomocné 

služby pro rodiče i žáky. Díky možnosti připojení 

přes ZOOM a následně i Google Meet bylo mož-

né, aby programy proběhly v obou pololetích ve 

všech třídách od 2. do 7. ročníku. Kromě témat na 

spolupráci, podporu vztahů ve třídě a komunika-

ci nabízené programy přinesly žákům i  základní 

vzhled do témat, kterým se věnují pedagogové 

na třídnických hodinách v rámci našich školních 

okruhů prevence. Lektorky jsou vždy v  přímém 

kontaktu s  metodičkou prevence a  komunikace 

s nimi je výborná a okamžitá. Lektorky ochotně 

nabízejí pomoc i  jednotlivým třídním učitelům. 

V průběhu programů se žákům věnují, střídají ak-

tivity a odpovídají na otázky žáků.“

Mgr. Jana Červenková, ZŠ Hloubětín

S  Prev-Centrum, z.ú. spolupracuje naše škola 

již mnoho let a  zatím to bylo vždy k  plné spo-

kojenosti. Využíváme programy pro 3. – 9 třídy. 

Lektoři jsou ochotní, snaží se vyjít vstříc našim 

požadavkům a potřebám třídních kolektivů. Kon-

zultujeme jednotlivá témata, situaci ve třídě, velmi 

užitečná je zpětná vazba následně po programu 

i její písemná verze na konci pololetí. Letos jsme 

ocenili nabídku dalších služeb reagujících na po-

třeby dětí při distanční výuce. Upřednostňujeme 

programy „naživo“, ale s potěšením konstatuji, že 

úroveň programů online je velmi dobrá. 

Na naší škole je dlouhodobě nízká míra rizikového 

chování u dětí, což připisuji též dobré spolupráci 

a komunikaci s lektory Prev-Centrum, z.ú. Máme 

v plánu v této spolupráci pokračovat i v budoucnu.

Mgr. Zuzana Schäfferová, ZŠ Norbertov

Klíčový bod naší praxe (Dobrá praxe)

Dlouhodobě ověřujeme, že klíčovým bodem naší 

praxe je úzká, dlouhodobá a  individuální spolu-

práce s jednotlivými školami. Tento bod zároveň 

považujeme za zásadní pro nastavení efektivního 

a  funkčního preventivního plánu školy. Nejvíce 

efektivní se jeví model, kdy škole poskytujeme 

služby na všech úrovních našich programů, tzn. 

s žáky, studenty a pedagogy pracujeme na úrovni 

všeobecné, selektivní a případně i indikované pri-

mární prevence, s pedagogy pak také v rámci or-

ganizace vzdělávání. Meziročně zaznamenáváme 

stále velmi vysoký zájem o naše služby. 
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Tým
Mgr. et Mgr. Markéta Šídová 

adiktoložka, vedoucí programů primární 

prevence (do 10/2020)

Bc. et Mgr. Tereza Nikodymová 

adiktoložka, koordinátorka všeobecné 

primární prevence (do 10/2020), vedoucí 

programů primární prevence (od 10/2020)

Mgr. Michaela Slaná 

pedagožka, koordinátorka všeobecné  

primární prevence

Bc. Zuzana Očadlíková 

adiktoložka, koordinátorka všeobecné 

a selektivní primární prevence

Mgr. Veronika Ešnerová 

sociální pracovnice, koordinátorka  

všeobecné primární prevence

V roce 2020 jsme spolupracovali s týmem 

41 externích lektorů programů primární 

prevence.



 ● Poradenství pro blízké osoby uživatelů návy-

kových látek, alkoholu a hazardních hráčů

 ● Psychosociální složka substituční léčby

 ● Sociální poradenství

 ● Poradenství po telefonu a web poradna

Ambulantní léčba (Adiktologická ambulance, Psy-

chologická ambulance) obvykle zahrnuje: indivi-

duální poradenství a psychoterapii, služby prvního 

kontaktu, krizovou intervenci, anonymní jednorá-

zové poradenské služby, předléčebný a motivační 

kontakt, zprostředkování rezidenční léčby, psy-

chosociální složku substitučního programu, ná-

slednou péči, prevenci relapsu, poradenské služ-

by pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek 

a experimentátorů, psychodiagnostiku.

Dále rodinnou terapii a poradenství; poradenské 

služby pro rodiče a  blízké uživatelů návykových 

látek a  dětí a  mladistvých v  rizikových životních 

situacích.

Návazné služby programu Prev-Cent-
rum, z.ú., Ambulantní léčba

Informační a poradenský servis po telefonu a in-

ternetu

Informační a poradenský servis po telefonu a in-

ternetu probíhá každý pracovní den dle stanove-

ných provozních hodin. 

Telefonická linka: 233 355 459 nebo 777 161 138 

Informační servis a web poradna:  

www.prevcentrum.cz, ambulance@prevcentrum.cz

Vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí

 ● Kurz rodinného poradenství pro pracovníky 

pomáhajících profesí.

 ● Otevřené mezioborové semináře.

Co se nám podařilo v roce 2020 

 ● Poskytnout služby celkem 401 osobě.

 ● Navzdory epidemické situaci spojené s one-

mocněním COVID 19 poskytovat služby pro 

klienty osobní formou bez významných ome-

zení provozu. 

 ● Pokračovat v realizaci motivační skupiny pro 

Ambulantní 
léčba

Pracovní tým
Mgr. Ondřej Počarovský

adiktolog, rodinný terapeut, vedoucí týmu

PhDr. Alica Dargajová – klinický  

psycholog, psychoterapeut (do 31.8. 2020)

Mgr. Eva Vojtová – klinický psycholog, 

psychoterapeut (do 30.6. 2020);

Mgr. Kateřina Morávková  

psycholog (do 31.5. 2020);

Mgr. et. Mgr. Vojtěch Herentin – psycholog

Mgr. et. Mgr. Klára Zajíčková – psycholog

Mgr. Kateřina Vávrová – psycholog

Richard Pabišta MSc. – psycholog

PhDr. Petra Vondráčková, PhD. 

klinický psycholog, psychoterapeut 

MUDr. Hana Karbanová  

psychiatr, rodinný poradce 

Zuzana Nielsenová, DiS. 

sociální pracovnice 

Mgr. Alexandra Roubalová 

psycholog, 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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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.

Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léč-

ba zastřešuje služby: Psychologická ambulance, 

Adiktologická ambulance, Návazné služby

Psychologická ambulance

 ● Rodinná a párová terapie

 ● Individuální a skupinová psychoterapie

 ● Psychodiagnostika

Adiktologická ambulance

 ● Ambulantní léčba a následná péče pro uživatele 

návykových látek, alkoholu a pro hazardní hráče



Ambulantní poradenské a  terapeutické služby 

pro rodiny v obtížné životní situaci

Rodinná terapie a poradenství je služba dlouho-

době stabilní. V roce 2020 jsme posílili poskyto-

vání služeb rodinné terapie o jednu terapeutickou 

dvojici externistů, kteří pravidelně s  frekvencí 1 

měsíčně pracují s  rodinami. V  rámci služby tak 

rodinnou a párovou terapii poskytují dvě terapeu-

tické dvojice s odpovídajícím odborným vzdělá-

ním. Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2021 

poskytujeme služby rodinné terapie i rodinám bez 

adiktologické problematiky. Jedná se především 

o rodiny, kde dítě vykazuje jiné formy rizikového 

chování, než je užívání návykových látek. 

V souvislosti s epidemickou situací COVID 19 se 

výrazně zvyšuje počet rodin, kde děti a dospíva-

jící trpí problematikou spojenou s úzkostmi, agre-

sivitou, technologickými závislostmi (počítače, 

internet, online hry, mobily, atd.) a sebepoškozo-

váním. 

Zejména nadměrné používání internetu (takové, 

které člověku přináší komplikace v  různých ob-

lastech života) přináší značné obtíže pro celé ro-

diny a to s ohledem na nutnost dětí, dospívajících, 

ale i  dospělých používat internet v  rámci výuky 

nebo práce. Negativní následky nadměrného po-

užívání internetu lze pozorovat ve čtyřech širších 

oblastech: studium a zaměstnání, duševní zdraví 

a sociální vztahy, tělesné zdraví, finanční ztráty. 

Ve srovnání s předchozím rokem došlo k mírné-

mu zvýšení počtu osob využívajících ambulantní 

služby a  realizovaných výkonů. Naopak se snížil 

počet kontaktů s  klienty. Nárůst počtu realizo-

vaných výkonů jsme evidovali zejména u  pora-

denských konzultací: individuálního poradenství, 

sociální práce, rodinné terapie.

nosti je realizována motivační skupina pro klienty 

v psychosociální složce substituční léčby, léčebná 

skupina se zaměřením na prevenci relapsu pro 

uživatele alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Od ledna 2021 je v  provozu doléčovací skupina 

pro abstinující klienty, kteří končí rezidenční léčbu 

nebo ambulantní léčbu.

Navzdory epidemické situaci s COVID 19 neza-

znamenáváme úbytek klientů naopak se prů-

běžně zvyšuje počet žádostí o ambulantní léčbu 

zejména u  osob s  problematikou zneužívání al-

koholu.

klienty psychosociální složky substituční léčby.

 ● Koncepčně připravit ambulantní psychotera-

peutickou skupinu prevence relapsu a dolé-

čovací skupinu.

 ● Zahájit realizaci XII. ročníku Kurzu rodinného 

poradenství pro pracovníky pomáhajících 

profesí.

 ● Uzavřít smlouvu o poskytování zdravotní péče 

v rámci odbornosti adiktolog s VZP.

 ● Prohlubovat a zvyšovat odbornost pracovníků 

ambulantního programu.

V roce 2020 a 2021 pracujeme průběžně na roz-

voji služby, zejména s  ohledem na rozšíření na-

bídky psychoterapeutických skupin. V  součas-
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Mladiství docházejí do programu Prev-Centrum, 

z.ú., Ambulantní léčba obvykle v doprovodu ro-

dičů a často i sourozenců. Potíže, které mají ob-

vykle charakter rizikového chování, jako jsou 

např. experimenty s návykovými látkami, naduží-

vání počítače či informačních technologií, 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. Kon-

zultace s  rodinou probíhají ve frekvenci obvykle 

1x za 3 týdny, délka rodinné terapie se odvíjí od 

závažnosti a charakteru řešených problémů.

Dobrá praxe

Do programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní 

léčba dochází klienti, kteří mají zájem a motivaci 

změnit svůj způsob života a  postavit se problé-

mům, které jim způsobilo zneužívání návykových 

látek nebo jiné závislostní chování. 

Ambulantní léčba probíhá obvykle individuální 

případně skupinovou formou a  je nastavena na 

míru klientovi podle jeho obtíží, tzn. že frekven-

ce docházení a délka léčby je u každého klienta 

odlišná a  vyjednává si ji klient na vstupní kon-

zultaci se svým terapeutem. V  případě, kdy má 

klient problémy sociálně-právního charakteru, 

má možnost paralelně s  terapeutickými konzul-

tacemi využít i  nabídku sociálního poradenství. 

Součástí komplexu služeb je i psychiatrické a psy-

chologické vyšetření pro klienty se závažnějšími 

psychickými problémy. Klíčová je i úzká spoluprá-

ce s dalšími zdravotnickými zařízeními (testování 

na krví přenosné nemoci, preskripce substituce, 

somatická vyšetření apod.).

Plány pro rok 2020
 ● Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
 ● Otevřít ambulantní skupinu prevence relapsu pro 

klienty, kteří se pokouší abstinovat v ambulant-
ních podmínkách. 

 ● Otevřít ambulantní skupinu následné péče pro 
klienty, kteří absolvovali rezidenční léčbu.

 ● Uzavřít smlouvu o hrazené péči pro odbornost 
adiktologie se zdravotními pojišťovnami.

 ● Zahájit XIV. ročník Kurzu rodinného poradenství 
pro pracovníky pomáhajících profesí.

 ● Podílet se na realizaci konference „Dvacet let 
prevence v komunitě – příklad dobré praxe spo-
lupráce obce a nestátní neziskové organizace“

 ● Spolupracovat s ostatními programy Prev-Cent-
rum, z.ú. na přípravě a realizaci Otevřených me-
zioborových seminářů.
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Statistiky služeb ambulantní  
léčby za rok 2020

Počet osob 401 

Počet výkonů 10 140

Počet hodin za rok 5 430



Napomáháme dětem a  dospívajícím překonávat 

nepříznivé sociální a  vývojové situace, se kterými 

si neví rady (rozvod rodičů, šikana, záškoláctví, zá-

vislosti, sebepoškozování, nezájem vrstevníků aj). 

Poskytujeme klientům bezpečný prostor pro sdílení 

a  vzájemné učení. Za pomoci multidisciplinárního 

týmu nabízíme dětem a dospívajícím volnočasové 

a zážitkové aktivity, které umožňují zažít pocit důvě-

ry ve vlastní schopnosti. Poskytujeme poradenské, 

individuální i skupinové aktivity, zaměřujeme se na 

prevenci kriminality, prevenci rizikového trávení vol-

ného času, sociálně pedagogickou práci, sociální 

práci a adiktologické poradenství. Popsané aktivity 

ve své kombinaci považujeme za vhodné při práci 

s rizikovým chováním dospívajících. 

Informace o poskytovaných službách

Program Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové 

služby vznikl v  roce 2002 a  provozuje Nízko-

prahový klub pro děti a  mládež Suterén, sociál-

ně terapeutický program UNCLE a  Adiktologic-

kou ambulanci pro děti a dospívající. Tyto služby 

jsou integrální součástí standardní sociální služ-

by Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, re-

Statistické Nízkoprahových služeb 
za rok 2020

Počet osob 122

Počet výkonů 3 378

Počet kontaktů 1 638

spektive rozšiřují možnosti péče o ohrožené děti 

a  mladistvé. Takový systém služeb s  rozlišením 

vstupních podmínek umožňuje prostup klienta 

jednotlivými segmenty dle jeho potřeb, motiva-

ce, 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.

Služby jsou k dispozici v odpoledních a večerních 

hodinách tak, aby odpovídaly potřebám cílové 

skupiny, tedy s ohledem na povinnou školní do-

cházku nebo pracovní povinnosti.

Nízkoprahový klub pro děti a  mládež 
Suterén

Nízkoprahový klub Suterén nabízí dětem a  dospí-

vajícím ve věku 10 až 18 let bezpečný prostor pro 

trávení volného času, širokou nabídku volnočaso-

vých aktivit a podporu při řešení obtížných životních 

situací. Pracovníci služby se snaží o navázání a udr-

žení kontaktu s cílovou skupinou klientů a vytváření 

podmínek pro to, aby v případě zájmu mohli řešit své 

problémy jako například pocity osamělosti, neporo-
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Nízkoprahové 
služby



zumění s okolím, rozpad rodiny, konfliktní rodinné 

a vrstevnické vztahy, potíže ve škole, šikanu, sebe-

poškozování, experimentování s návykovými látka-

mi, závislosti na počítači, mobilu, online hrách apod. 

Klub Suterén je také místem, kde mohou děti 

a  dospívající trávit čas se svými vrstevníky a  ak-

tivně se do chodu klubu zapojovat a  jeho dění 

ovlivňovat, což posiluje pocit sounáležitosti, učí 

děti zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a má vliv 

na jejich socializaci, která je významná pro další 

fungování ve společnosti. Cílem Nízkoprahového 

klubu Suterén je tedy poskytovat dětem podporu 

a zázemí pro seberozvoj, předcházet rozvoji rizi-

kového chování a motivovat ke změně pozitivním 

směrem, vést děti a dospívajících ke zdravému ži-

votnímu stylu a k aktivnímu trávení volného času. 

V Klubu Suterén probíhá také podpora v přípravě 

do školy, a to zejména pro děti, které mají speci-

fické poruchy učení či jiné obtíže, které jim zne-

možňují uspokojivě naplňovat školní požadavky.

V době letních prázdnin pořádáme také příměst-

ský tábor, jehož cílem je trávit volný čas smys-

luplně, organizovaně, s  přesahem do prevence 

rizikového chování, možností navazovat v  bez-

pečném prostředí nové přátelské vazby a rozvíjet 

své schopnosti a dovednosti. 

Adiktologická ambulance pro děti a do-
spívající

Adiktologická ambulance je určena pro dospívají-

cí, kteří jsou ohroženi užíváním návykových látek 

včetně alkoholu a tabáku a/nebo netolismem (zá-

vislostní chování ve vztahu k počítači, mobilním 

telefonu, sociálním sítím, internetu). Péči, která 

probíhá formou individuálních konzultací a  sku-

pinové práce zajišťuje tým odborných pracovníků. 

Ti se zaměřují zejména na motivaci a práci s od-

porem, snahu o změnu náhledu na své dosavadní 

jednání, edukaci a předávání pravdivých informací 

o možných důsledcích rizikového chování. Spo-

lečně s dospívajícím mapujeme jeho nepříznivou 

životní situaci a motivujeme ke změně škodlivých 

návyků pozitivním směrem. Ambulance se zabý-

vá také řadou dalších projevů dospívajících, které 

užívání návykových látek či nelátkové závislosti 

doprovází (sebepoškozování, agresivní jednání, 

šikana, prokrastinace, potíže v komunikaci, nízké 

sebehodnocení aj.). Současně poskytujeme po-

radenství pro rodiče a  pro osoby blízké, jejichž 

součinnost a podporu považujeme při práci s do-

spívajícími za nezbytnou.

V roce 2020 bylo s ohledem na preventivní vlád-

ní opatření v souvislosti s pandemií onemocnění 

Covid-19 poskytnuto navíc 150 hodin telefonic-

kého poradenství samotným dospívajícím či je-

jich rodinám.

Sociálně-terapeutický program UNCLE

Program UNCLE je určen pro dospívající, kteří se 

dostali do konfliktu se zákonem nebo opakova-

ně porušují zákonné normy. Program mohou 

absolvovat také dospívající, u  kterých má tento 

program vzhledem k  jinému rizikovému chová-

ní preventivní charakter (prevence kriminality). 

Skupinová práce s klienty se zaměřuje na témata, 

která jsou pro období dospívaní podstatná, a kte-

rá formují osobnost dospívajících i jejich chování 

(rodina a role, právní povědomí, sexualita a zdraví, 

finanční gramotnost, šikana a kyberšikana, návy-

kové látky, bezpečný online prostor, násilí, emo-

ce apod.). Pracovní tým poskytuje klientům pod-

poru, motivuje k  pozitivním sebehodnotám jako 

jsou zájem a  péče o  své zdraví, pěstování blíz-

kých vztahů, sebeuvědomování a informuje také 

o  dopadech a  důsledcích rizikového chování ve 

společnosti. Program UNCLE spolupracuje dlou-

hodobě také s  Útvarem prevence Městské poli-

cie hlavního města Prahy s účelem seznámení se 

se zákonným rámcem různých druhů rizikového 

chování a  praktickými ukázkami vybraných po-

stupů Městské policie.

V  roce 2020 absolvovalo program UNCLE 18 

osob. Intenzivní kontakt s dospívajícími zahrno-

val individuální konzultace, skupinové aktivity 

i  práci s  rodinnými příslušníky či přímé telefo-

nické poradenství.

Jak jsme zvládli rok 2020

 ● Z důvodu vládních opatření v souvislosti s pan-

demií onemocnění Covid-19 jsme byli nuceni 

uzavřít službu zcela, a  to na necelé 2 měsíce 

(březen až květen 2020) a pružně tak reagovat 
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a přizpůsobit chod služby v online prostoru.

 ● Pomocí nástrojů, jako jsou sociální sítě, jsme 

komunikovali s dětmi a dospívajícími v nároč-

ném roce plném změn a omezení.

 ● Nabídli jsme a realizovali podporu dětem a do-

spívajícím v  rámci distanční výuky a  zajistili 

jsme tak klientům komplexní pomoc v nároč-

ném období uzavření škol, a to jak z hlediska 

samotné náplně školních povinností, tak ze-

jména v rámci psychické podpory a motivační 

práce v rámci rizikového chování nebo adap-

taci na změnu. 

 ● Za přísných hygienických podmínek a s ome-

zenou kapacitou jsme zachovali chod klu-

bu Suterén a  poskytli tak klientům bezpečné 

místo pro organizované trávení volného času 

s  důrazem na prevenci rizikového chování 

a podporu vzdělávání. 

 ● Realizovali jsme po celý rok Sociálně terapeu-

tický program UNCLE (skupinově a individuál-

ně) a zajistili tak klientům v konfliktu se záko-

nem smysluplný a ucelený náhled na rozličná 

témata spojená s jejich rizikovým jednáním.

 ● I přes nejistou situaci ohledně pandemie Co-

vid-19 jsme realizovali jeden běh příměstského 

tábora a poskytli jsme tak dětem vhodné trá-

vení volného času. 

 ● Vzhledem k vládním opatřením v  tomto roce 

jsme zachovali pravidelné setkávání na mezi-

oborové úrovni nově v online prostoru a na-

dále sdíleli jednotlivé případy s potřebnými od-

borníky spolupracujících organizací za účelem 

neustálého zkvalitňování služby a  párování 

potřeb klienta. 

 ● Po celý rok 2020 byla realizována odborná 

supervize a  intervize formou osobních setká-

ní a  to s ohledem na zajištění vysoké úrovně 

a kvality služeb. 

Plány pro rok 2021

 ● Realizovat nové volnočasové aktivity nízko-

prahového klubu Suterén s ohledem na přání 

a potřeby samotných klientů (zapojovat klienty 

do spolurozhodování o chodu klubu). 

 ● Zvyšovat úroveň kvality adiktologické péče 

pro děti a dospívající se zaměřením na aktuál-

ní tendence v  rizikovém chování (netolismus, 

proktastinaci, sebepoškozování). 

 ● Realizovat příměstský tábor v  období letních 

prázdnin se zaměřením na starší klienty (14+). 

 ● Rozvíjet stávající skupinové aktivity s  klienty 

s důrazem na pracovní a aktivizační činnosti. 

 ● Zachovat dlouhodobě kvalitní spolupráci 

s  městkou částí Praha 6, zejména s  kurátory 

trestné činnosti pro děti a  mládež a  OSPOD 

a rozvíjet spolupráci s dalšími městskými část-

mi (Praha 1, 4, 5, 6, 7).

 ● Zajistit efektivní kontinuální propagaci posky-

tovaných služeb.

Dobrá praxe

Janě (12 let) byla doporučena návštěva našich slu-

žeb z důvodu agresivního chování ve škole, potí-

žemi v  komunikaci s  vrstevníky a  se zhoršujícím 

se školním prospěchem. Během intenzivní spolu-

práce, která trvala 6 měsíců, se podařilo s Janou 

zpracovat témata agrese, najít její příčiny a vybu-

dovat vztah založený na důvěře a pocitu bezpe-

čí. Jana se postupně ve škole zlepšila. Součástí 

individuální práce byla také pomoc s  přípravou 

do školy. Nyní Jana stále dochází do klubu Su-

terén, kde si našla několik kamarádů a kde může 

rozvíjet svou výtvarnou kreativitu. Jana chodí do 

klubu pravidelně, začala mnohem lépe komuni-

kovat a naučila se spolupracovat s ostatními dět-

mi v  klubu, což se pozitivně podepsalo také na 

dalším fungování v Janině třídním kolektivu. 

Dominik (16 let) začal docházet do ambulance 

z důvodu nadměrného užívání alkoholu. Během 

čtyřměsíční spolupráce získal náhled na své ag-

resivní chování pod vlivem alkoholu, naučil se 

zacházet s nudou, kterou často pociťoval, a kte-

rá byla hlavním důvodem pro užívání alkoholu 

v partě. Mohl se svěřit se svými pocity méněcen-

nosti a naučil se asertivnímu jednání, které potře-

boval, aby odolával tlaku party na užívání alko-

holu. Dominik již ambulanci nenavštěvuje, avšak 

pocit přijetí a  sounáležitosti a  víra v  umění řešit 

své problémy čelem se mu staly velkou výhodou 

v dalším fungování mezi vrstevníky. 
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Tým
Mgr. Hana Švůgerová - vedoucí týmu, 

adiktolog, sociální pracovník  

(od 1. 7. 2020 do současnosti)

Bc. Jiří Tenk 

adiktolog, zástupce vedoucí

Mgr. Adéla Černá – adiktolog

Mgr. Martin Stündl – psycholog 

Mgr. Michaela Hájková – vedoucí týmu, 

sociální pracovník (do 30. 6. 2020)

Supervize týmu a případová supervize: 

PhDr. Martin Huk



Vedoucí kanceláře ústavu ve spolupráci s účetní 

a ředitelem ústavu zajišťují administrativní, perso-

nální a finanční agendu pro programy ústavu. 

Projektová činnost – příprava a  kompletace žá-

dostí o  granty, dotace, dary, průběžná kontrolní 

činnost čerpání rozpočtů, vyúčtování projektů, 

evidence písemností, archivace. Zajišťování do-

dávek služeb a  materiálu, podpora technického 

provozu pracovišť. Zajištění zpracování a kontroly 

účetní závěrky a  auditu za příslušný rok. Tech-

nická a organizační podpora vzdělávacích aktivit 

ústavu. Kompletní personalistika.

Co se nám podařilo v roce 2020 

 ● Podařilo se zajistit provoz služeb ústavu reali-

zovaných v kontextu pandemie onemocnění 

COVID 19 v roce 2020 a 2021 tak, aby byla 

naplněna všechna požadovaná bezpečnostní 

a hygienická opatření a provoz byl co nejmé-

ně omezen.

 ● Zajistili jsme dostatek roušek a respirátorů, 

testování na pracovišti a dostatek prostředků 

pro důkladné zajištění hygieny pracovišť a čis-

tičky vzduchu pro jednotlivá pracoviště.

 ● Realizovali jsme v omezeném počtu týmové 

konference v rámci organizace.

Tým vedení organizace 

Vedení organizace ředitel organizace, od-

borný ředitel služeb, office manager, účet-

ní/ekonom

Mgr. Ondřej Počarovský – ředitel organi-

zace, statutární zástupce

Ivana Přibylová – účetní, mzdová účetní

Jitka Kratochvílová 

vedoucí kanceláře ústavu

Mgr. Alexandra Roubalová 

odborná ředitelka služeb
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 ● Zajistili jsme pravidelnou informovanost 

zaměstnanců ústavu ve vztahu k úpravám 

pracovních podmínek v kontextu pandemie 

onemocnění COVID 19 v roce 2020 a 2021 

tak, aby byla naplněna všechna požadovaná/

nařízená bezpečnostní a hygienická opatření

 ● Podařilo se zajistit financování poskytovaných 

služeb i s ohledem na výpadky zdrojů zejmé-

na v oblasti primární prevence

 ● Podařilo se získat finanční dar od PRE, a.s.

Plány pro rok 2021 

 ● Realizovat týmové konference v rámci orga-

nizace.

 ● Posílit tým pracovníků Ambulantní léčby 

o další kvalifikované adiktology.

 ● Posílit a zlepšit propagaci poskytovaných slu-

žeb a propagaci organizace.

 ● Připravit a realizovat v souvislosti s 20. letým 

výročím působení organizace v MČ Praha 6 

odbornou konferenci a propagační kampaň

 ● Přispívat k zajištění kontinuální kvality posky-

tovaných služeb.

Kancelář 
a vedení 
organizace



Poděkování

Děkujeme poskytovatelům dotací, 
grantů a dárcům

Děkujeme všem, kteří naši práci v roce 2020 pod-

porovali. 

 ● Hlavní město Praha – Odbor sociálních věcí, 

oddělení prevence

 ● Městská část Praha 6 - Odbor sociálních věcí

 ● Městská část Praha 6 - Zdravá 6

 ● Městská část Praha 14

 ● Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 ● Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Úřadu vlády ČR

 ● Všeobecná zdravotní pojišťovna

 ● PRE, a.s.

 
 
 

Děkujeme našim pracovníkům

Černá Adéla, Dargajová Alica, Ešnerová Veroni-

ka, Grabačová Petra, Hájková Michaela, Herentin 

Vojtěch, Hrnčířová Miluše, Karbanová Hana, Kra-

tochvílová Jitka, Morávková Kateřina, Nielsenová 

Zuzana, Nikodymová Tereza, Očadlíková Zuzana, 

Pabišta Richard, Počarovský Ondřej, Přibylová 

Ivana, Roubalová Alexandra, Rothbarthová Pet-

ra, Slaná Michaela, Stündl Martin, Šídová Markéta, 

Škodová Zuzana, Švůgerová Hana, Tenk Jiří, Vá-

vrová Kateřina, Vojtová Eva, Vondráčková Petra, 

Zajíčková Klára.
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Děkujeme lektorům všeobecné pri-
mární prevence

Bártek Jonáš-Jan, Blajko Julia, Burdová Diana, 

Dohnal Kryštof, Drastíková Jana, Ešnerová Vero-

nika, Grombířová Klára, Hettnerová Evelína, Horká 

Adéla, Kamecká Katarzyna, Kavková Adriana, Kav-

ková Jitka, Kocmanová Eliška, Kočová Hedvika, 

Kubičová Lucie, Ludwig Klára, Melikantová Tere-

za, Pelikánová Kristína, Potužníková Kristýna, Rů-

žičková Lenka, Snášelová Olga, Soukupová Linda, 

Straka Vojtěch, Zoubková Erika, Frühbauerová 

Martina, Blaštíková Lucie, Brablecová Inka, Dobrá 

Veronika, Dvořák Vojtěch, Frübauerová Martina, 

Fritsch Petra, Hessová Gabriela, Horká Adéla, Ka-

čabová Petra, Kamecká Katarzyna, Knížková Iva, 

Mádrová Petra, Nováková Kamila, Novotná Anna, 

Prokešová Barbora, Stará Kateřina, Stibůrková Te-

reza, Švecová Natálie, Zborníková Veronika

Děkujeme za spolupráci organizacím 
a institucím

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, SNE-

O,a.s.

Děkujeme za spolupráci jednotlivcům

Karel Balcar, Jiří Broža, David Cichák, Martin Dlouhý, 

Martin Hajný, Jana Havlíková, Petra Havlíková, Hana 

Heindorferová, Martin Huk, Vladislav Chvála, Ivo Ka-

čaba, Jan Knop, Ondřej Kolář, Sylva Kolářová Majt-

nerová, Irena Kolmanová, Iveta Miklasová, Viktor 

Mravčík, Alena Paloušová, Vladislav Pivoňka, Pavel 

Plaček, Ivana Přibylová, Jiří Richter, Vítek Rozehnal, 



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
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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

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, 
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Viktor Mravčík, Michal Němec, Alena Paloušová, Vladislav 
Pivoňka, Pavel Plaček, Ivana Přibylová, Josef Radimecký, Iva 
Radimecká,  Jiří Richter, Josef Růžička, Michal Řádek, Vratislav 
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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, 
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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, 
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ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Michal Řádek, Tomáš Řezník, Jan Šalomoun, Zuza-

na Škodová, Ludmila Chválová Trapková, Martina 

Richterová Těmínová, Pavel Týbl, Barbora Václav-

ková, Jan Sobotka, Radek Vondra, Richard Zajíc, Jan 

Žufníček, pracovníkům Útvaru prevence MP hl.m. 

Prahy

Děkujeme za spolupráci školám:

ZŠ a MŠ Bílá, ZŠ Dědina, VOŠ, SOŠP a Gymnázium 

Evropská, ZŠ Hanspaulka, ZŠ a MŠ J. A. Komen-

ského, ZŠ Marjánka, ZŠ Norbertov, ZŠ Pod Mar-

jánkou, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ZŠ pro žáky s SPU 

U Boroviček, ZŠ a MŠ Tusarova, Gymnázium Na 

Pražačce, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Hloubětín, ZŠ Ge-

nerála Janouška, ZŠ Šimanovská, ZŠ Bratří Venc-

líků, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, SŠ obchodu, 

řemesel, služeb a  ZŠ Trmice – Ústí nad Labem, 

Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium a  hudební 
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škola hl. m. Prahy, ČAO, SOŠ Praha 2, Resslova 5, 

Gymnázium Botičská, TRIVIS, ZŠ Hornoměcho-

lupská, ZŠ a MŠ Všetaty, Gymnázium Čakovice, ZŠ 

Církvice, SOŠ ČAO Dr. Edvarda Beneše, ZŠ a MŠ 

Červený Vrch, ZŠ a MŠ Emy Destinnové, ZŠ a MŠ 

Náměstí Svobody, Mensa gymnázium, o.p.s., ZŠ 

a  MŠ Elijáš, Gymnázium J. Seiferta, Michael SŠ 

a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., ZŠ Chý-

ně, ZŠ Bratrská, ZŠ Glowackého, ZŠ Říčany, SZŠ 

Brandýs nad Labem, ZŠ Městec Králové, ZŠ Heu-

réka Úvaly, ZŠ Buštěhrad, ZŠ Čimice, Gymnázium 

Arabská



Přehled výnosů všech služeb/programů za rok 2020 podle zdrojů

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 3 650 000

Magistrát hlavního města Prahy 3 652 200

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 116 325

Úřad městské části Praha 6 456 465

Úřad městské části Praha 14 178 252

Veřejné zdravotní pojištění 1 390 000

Příjmy od škol 334 234

Vlastní prostředky 529 524

Dar PRE, a.s. 100 000
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Finanční 
zpráva



Aktiva
Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního

Dlouhodobý majetek celkem 306 300

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 889 704

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 805 1 779

Dlouhodobý finanční majetek celkem 223 223

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 611 -2 406

Krátkodobý majetek celkem 3 559 4 893

Zásoby celkem 0 0

Pohledávky celkem 402 404

Krátkodobý finanční majetek celkem 3 079 4 450

Jiná aktiva celkem 78 39

Aktiva celkem 3 865 5 193

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

Vlastní zdroje celkem 2 604 3 356

Jmění celkem 10 10

Výsledek hospodaření celkem 2 594 3 346

Cizí zdroje celkem 1 261 1 837

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 0 0

Krátkodobé závazky celkem 1 235 1 313

Jiná pasiva celkem 26 525

Pasiva celkem 3 865 5 193

Náklady
Hlavní činnost Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 525 2 525

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 132 132

Osobní náklady 8 782 8 782

Daně a poplatky 1 1

Ostatní náklady 7 7

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 14 14

Poskytnuté příspěvky 18 18

Daň z příjmů 176 176

Náklady celkem 11 655 11 655

Výnosy
Hlavní činnost Celkem

Provozní dotace 9 569 9 569

Přijaté příspěvky 100 100

Tržby za vlastní výkony a zboží 2 733 2 733

Ostatní výnosy 4 4

Tržby z prodeje majetku 1 1

Výnosy celkem 12 407 12 407

Výsledek hospodaření před zdaněním 928 928

Výsledek hospodaření po zdanění 752 752

Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
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Zpráva 
nezávislého 
auditora

  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Prev-Centrum, z.ú.

Praha, 28. května 2021

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace  Prev-Centrum, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Prev-Centrum, z.ú. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty, za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I.
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Prev-
Centrum, z.ú. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Jiná skutečnosti
Účetní závěrka v předchozím období byla ověřena jiným auditorem, který k ní vydal dne 5.6.2020
výrok bez výhrad

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční číslo KAČR 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Prev-Centrum, z.ú.
Meziškolská 1120/2, Břevnov, 169 00 Praha
IČ: 673 64 012
Předmět činnosti: 

 realizace programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence užívání
návykových látek a dalších forem rizikového chování

Příjemce zprávy

zakladatel

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

29.4.2021 – 28.5.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                 Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                           evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 28. května 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2020
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
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Mgr. Alexandra Roubalová
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Kontakty

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární 
prevence

vedoucí programu:  

Mgr. et. Mgr. Markéta Šídová (do 10/2020 MD) 

Mgr. Tereza Nikodymová (od 10/2020)

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:  

Mgr. Michaela Hájková (do 30.6. 2020) 

Mgr. Hana Švůgerová (od 1.7. 2020)

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 

tel: 242 498 334, 777 161 133 

e-mail: nzdm@prevcentrum.cz
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