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PREV-CENTRUM

Mgr. Ondřej Počarovský

ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELE

M G R .  O N D Ř E J  P O Č A R O V S K Ý

Ředitel ústavu

Vážení čtenáři,

v loňském roce 2021, přesně 13.12., uplynulo 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. U příležitosti oslav 
dvacetiletého působení v městské části Praha 6 jsme připravili odbornou konferenci s názvem 
Dvacet let prevence v komunitě - Spolupráce obce a nestátní organizace v oblasti primární prevence 
rizikového chování dětí, ambulantních adiktologických služeb a sociální prevence. Konferenci jsme 
v souvislosti s epidemickou situací s onemocněním Covid 19 přesunuli na 16.5. 2022. V průběhu 
roku jsme v kontextu výročí vytvořili sadu nových informačních a propagačních letáků o službách 
realizovaných v rámci ústavu. Zároveň jsme o výročí a našich službách informovali odbornou i širokou 
veřejnost prostřednictvím sociálních sítí a webu organizace.

V loňském roce jsme se v naší organizaci vypořádali s vládními restrikcemi a hrozbou onemocnění 
Covid 19 přiměřeně situaci. Přelom roku 2021 a začátek roku 2022 byl ve znamení postupné 
zkušenosti s onemocněním a to téměř u všech pracovníků ústavu. Také mezi klienty služeb jsme 
zaznamenali vyšší počty nemocných proti předchozímu roku.

Většinu odborných služeb jsme poskytovali osobní formou tak, že byly dodrženy striktní hygienické 
požadavky. Navzdory epidemické situaci s COVID 19 nezaznamenáváme 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 potvrdil trend zvýšeného počtu dětí a dospívajících, 
které trpí problematikou spojenou s úzkostmi, agresivitou, technologickými závislostmi (počítače, 
internet, hry, mobily, atd.) a sebepoškozováním. 
V Programech primární prevence vzhledem k opakovanému uzavírání škol jsme stejně jako 
v předešlém roce na tuto situaci reagovali v rámci tzv. Služby vzdálené podpory, kdy jsme pracovali 
s jednotlivci i celými třídními kolektivy pomocí prostředků online komunikace a také 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 základě speciálně zpracované metodiky pro online 
programy všeobecné primární prevence. 
Služby poskytované v kontextu pandemie onemocnění COVID 19 v roce 2021 a souvisejících vládních 
restrikcí se nám dařilo naplňovat bez vážných propadů v počtu klientů i výkonů v Ambulantní léčbě, 
v Nízkoprahových službách jsme v roce 2021 zaznamenali zvýšený zájem o služby z řad dětí i rodičů. 
V Programech primární prevence jsme museli reagovat kreativně na uzavření škol, což se v důsledku 
podařilo, přestože je zjevné, že osobní kontakt při práci s dětmi, se skupinou, nemůže nahradit online 
provoz. 
Všichni pracovníci služeb/programů Prev-Centrum, z.ú. pracovali v dané situaci s klidem, ochotou 
a přirozeným respektem k vážným okolnostem a prokazovali značnou kreativitu při nastavování služeb 
v souvislosti s danou situací. 

Závěrem bych znovu vzpomenul, že naše organizace 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 rizikového chování 
dětí, ambulantní adiktologická a psychologická péče nebo sociální prevence. 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat především našim kolegyním a kolegům  za celoroční práci 
v jednotlivých programech Prev-Centrum, z.ú. a také všem, kteří nám projevují dlouhodobou přízeň 
a podporu.
Přeji svým kolegům a spolupracovníkům hodně zdraví a zájem o naši práci a klientům, rodinám 
a dětem spokojenost s naší prací.
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Chceme svou prací předcházet rizikovému chování dětí, pracovat ve prospěch zlepšování kvality života 
lidí ohrožených drogovou nebo jinou závislostí, přispívat k jejich úzdravě.
Prev-Centrum,z.ú. je profesionální organizace poskytující certifikované a registrované adiktologické, 
zdravotní a sociální služby, které jsou vzájemně propojené. Služby mají vlastnosti a charakter systému, 
který provozuje programy primární prevence rizikového chování, ambulantní léčbu a nízkoprahové 
služby pro děti a mládež v hlavním městě Praze.

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

ZÁKLADNÍ HODNOTY 
Svoboda jednotlivce a celé společnosti, lidský život a zdraví, profesionalita a kvalita služeb, 
zodpovědnost, flexibilita a systémové uvažování. 

PREV-CENTRUM

PROGRAMOVÉ
PROHLÁŠENÍ
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PREV-CENTRUM

O NÁS

Prev-Centrum, z.ú.
Ředitel 
Mgr. Ondřej Počarovský - ředitel ústavu 

Personální zajištění 
Prev-Centrum, z.ú.  zaměstnává 18 odborných pracovníků (na 13,0 úvazku) a 36 lektorů primární 
prevence na DPP, 6 externích odborných pracovníků 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 
www.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 
Mgr. 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
Mgr. Hana Švůgerová

mailto:office@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz
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M G R .  O N D Ř E J  P O Č A R O V S K Ý

Ř E D I T E L  P R E V  C E N T R A  

A D I K T O L O G

P H D R .  P E T R A  V O N D R Á Č K O V Á ,  P H . D .

P S Y C H O L O Ž K A 

A M B U L A N T N Í  L É Č B A N Í Z K O P R A H O V É  S L U Ž B Y

P R O G R A M  P R I M Á R N Í  P R E V E N C E

M G R .  E T  M G R .  K L Á R A  Z A J Í Č K O V Á

P S Y C H O L O Ž K A 

M U D R .  H A N A  K A R B A N O V Á

M G R .  K A T E Ř I N A  R Ů Ž I Č K O V Á 

P S Y C H O L O Ž K A

J I T K A  K R A T O C H V Í L O V Á

P R O V O Z N Í  K A N C E L Á Ř E  Ú S T A V U 

M G R .  K A R O L Í N A  L I Š K O V Á

P S Y C H O L O Ž K A 

M G R .  E T  M G R .  V O J T Ě C H  H E R E N T I N

P S Y C H O L O G 

M G R .  H A N A  Š V Ů G E R O V Á

A D I K T O L O Ž K A

M G R .  M A R T I N  S T Ü N D L

P S Y C H O L O G

B C .  A D É L A  Č E R N Á

A D I K T O L O Ž K A 

B C .  H E L E N A  A N D R L O V Á

A D I K T O L O Ž K A

B C .  E T  M G R .  T E R E Z A  N I K O D Y M O V Á 

A D I K T O L O Ž K A 

M G R .  M I C H A E L A  S T Í S K A L O V Á 

P E D A G O Ž K A 

L A D A  K O L O M P Á R O V Á ,  D I S  

K O O R D I N Á T O R K A  P R E V E N C E

J A N A  H O R Č I C O V Á ,  M S C

P S Y C H O L O Ž K A
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PREV-CENTRUM

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
Prev-Centrum, z.ú.
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Prev-Centrum, z.ú.
V současné době provozujeme tři služby/programy, 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 oblastí, kdy v rámci školství působí  Prev-Centrum,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 sociální oblasti 
a prevenci kriminality Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby. Všechny služby pravidelně podstupují 
proces hodnocení kvality služeb tzv. certifikace odborné způsobilosti. V průběhu uplynulých 20ti let se 
tak jednotlivé služby organizace Prev-Centrum, z.ú. vyprofilovaly následujícím způsobem.

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE
Všeobecná primární prevence
Selektivní primární prevence
Indikovaná primární prevence
Vzdělávací aktivity 

Program Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence realizují komplexní systém certifikovaných 
služeb v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Tento program je zaměřen na 
komplex služeb v primární prevenci rizikového chování včetně vzdělávání odborníků v primární 
prevenci. V rámci služby realizujeme program všeobecné primární prevence a program selektivní 
primární prevence pro a vzdělávací aktivity určené pro pedagogy, realizátory primární prevence, 
rodiče dětí i širokou veřejnost. Účelem poskytovaných služeb je předcházet výskytu rizikového 
chování u žáků a studentů navštěvující školy na území hlavního města Prahy, zamezit jeho další 
progresi, případně zmírnit 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 služeb v oblasti primární prevence rizikového chování pro školy na území 
hlavního města Prahy.

PREV-CENTRUM

SCHÉMA SLUŽEB

AMBULANTNÍ LÉČBA
Adiktologická ambulance
Psychologická ambulance
Návazné služby - Informační a poradenský servis po telefonu a internetu
Vzdělávací aktivity pro pracovníky pomáhajících profesí
 
Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba 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, Psychologická ambulance) obvykle zahrnuje: individuální 
poradenství a psychoterapii, služby prvního kontaktu, krizovou intervenci, anonymní jednorázové 
poradenské služby, předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování rezidenční léčby, psychosociální 
složku substitučního programu, následnou péči, prevenci relapsu, poradenské služby 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. 

 
NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Suterén
Adiktologická ambulance poro děti a dospívající
Sociálně terapeutický program UNCLE

Program Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby provozuje 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén, sociálně terapeutický program UNCLE a Adiktologickou 
ambulanci pro děti a dospívající.  Tyto služby jsou integrální součástí standardní sociální služby 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, respektive rozšiřují možnosti péče o ohrožené děti 
a mladistvé. Takový systém služeb s rozlišením vstupních podmínek umožňuje prostup klienta 
jednotlivými segmenty dle jeho potřeb, motivace, možností a specifik. Umožňuje tak podchytit 
a pracovat s obtížně dostupnou cílovou skupinou rizikové mládeže, klienty motivovat ke změně 
a udržet je v kontaktu se službou.
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2021
Aktivity služeb realizovaných v kontextu pandemie onemocnění COVID 19 v roce 2021 a souvisejícími 
vládními restrikcemi

Prev-Centrum, z.ú., PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 
 
ONLINE PROGRAMY VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Po opětovném uzavření škol z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 byla 
vytvořena speciální metodika online programů všeobecné primární prevence. Tato online forma 
realizace 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.

Prev-Centrum, z.ú., AMBULANTNÍ LÉČBA 
Veškeré odborné služby poskytované na osobní formou podléhaly striktním hygienickým 
požadavkům. Většina klientů byla v osobním kontaktu, online formy vyhledávalo menší množství 
klientů. Navzdory epidemické situaci s COVID 19 nezaznamenáváme úbytek klientů naopak se 
průběžně zvyšuje počet žádostí o ambulantní léčbu zejména u osob s problematikou zneužívání 
alkoholu.

Prev-Centrum, z.ú., NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY 
Veškeré služby poskytované  osobní formou podléhaly striktním hygienickým požadavkům tzn. 
konzultace individuálního, rodinného i skupinového poradenství probíhaly v respirátorech, byl 
zajištěn dostatečný odstup, větrání, čistička vzduchu a důkladné hygienické ošetření konzultačních 
a klubových prostor. Většina klientů byla v osobním kontaktu, online formy vyhledávalo méně osob. 
V souvislosti s epidemickou situací  COVID 19 se výrazně zvyšuje počet dětí a dospívajících, 

PREV-CENTRUM

HISTORIE 
Prev-Centrum, z.ú.

které trpí problematikou spojenou s úzkostmi, agresivitou, technologickými závislostmi (počítače, 
internet, hry, mobily, atd.) a sebepoškozováním. 
Dokončili jsme XIII. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, 
který se  v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 protáhl na rok a půl. 

Zahájili jsme XIV. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. 

Zahájili jsme další 250 hodinový kurz Specializační studium pro školní metodiky prevence. 

V roce 2021 jsme oslavili 20 let od zahájení provozu našich služeb v  Městské části Praha 6. 
V této souvislosti jsme připravili propagační materiály jednotlivých služeb v tištěné podobě a zároveň 
v podobě digitální umístěné na webových stránkách a facebooku organizace.  

Zároveň jsme připravili odbornou konferenci Dvacet let prevence v komunitě - Spolupráce 
obce a nestátní organizace v oblasti primární prevence rizikového chování dětí, ambulantních 
adiktologických služeb a sociální prevence, která se měla  uskutečnit 13.12. 2021, ale 
z epidemiologických důvodů byla přesunuta na 16.5. 2022.

Výroční zprávy předchozích let  
včetně širší historie jsou k prohlédnutí na: 
 
www.prevcentrum.cz/home/vyrocni-zpravy/
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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 odborných učilišť.

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE
Program selektivní primární prevence je zaměřen na identifikaci a diagnostiku problému ve třídě 
a spolupráci při jeho řešení. Program je obvykle 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. ročníků SŠ, kteří jsou ve vyšší míře ohroženi vznikem rizikového 
chování, než jejich vrstevníci.

PREV-CENTRUM

PROGRAMY PRIMÁRNÍ 
PREVENCE 

deti
rodice
ucitele
budovy
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ADAPTAČNÍ PROGRAMY
Adaptační programy jsou realizovány v prostorech školy. Program je realizován jednou za pololetí 
(v období září/říjen) – v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Vykazování těchto programů probíhá souhrnně 
s běžnými programy VPP.

PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA:
Žáci 6. ročníků ZŠ a žáci prim víceletých gymnázií.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGY A RODIČE
Osobní, telefonické i písemné konzultace s rodiči a pedagogy, kteří se potýkají s obtížemi v kontextu 
rizikového chování svých dětí/žáků. 

KURZY, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ
Komplexní vzdělávací aktivity určené pedagogům, školním metodikům prevence, lektorům primární 
prevence a rodičům dětí. Realizace specializačního studia určeného pro školní metodiky prevence 
(250 h).

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2021

• Navázat spolupráci s několika školami ve Středočeském kraji.
• Pokračovat v realizaci pětiletého projektu na školách zřizovaných MČ Praha 14.
• Zahájili jsme nabídku školám v podobě adaptačních programů pro 6. ročníky ZŠ a primy víceletých 

gymnázií.
• Realizovat Službu vzdálené podpory, jejímž cílem byla podpora a pomoc žákům a studentům, rodičům 

i pedagogům v náročném období v souvislosti s pandemií COVID 19.
• Realizovat vzdělávací semináře z oblasti prevence pro pedagogy zaměřující se na téma návratu žáků 

do škol po období distanční výuky a na práci s metodickou pomůckou Cesta Labyrintem města.
• Aktivně se účastnit oborové konference PPRCH.
• Započít další běh specializačního studia pro školní metodiky prevence.
• Realizovat vzdělávací kurz všeobecné primární prevence pro lektory primární prevence a rozšířit tak 

tým externích lektorů.

PLÁNY PRO ROK 2022

• Vytvořit preventivní program zaměřený na duševní zdraví žáků a studentů.
• Obnovit službu indikované primární prevence pro děti a mladistvé. 
• Věnovat se preventivní práci s žáky se specifickými potřebami a práci s malotřídními kolektivy.
• Pokračovat v realizaci všeobecné primární prevence na základních i středních školách.
• Realizovat vzdělávací kurz pro lektory všeobecné primární prevence rizikového chování a rozšířit tak 

tým externích lektorů.
• Dále vzdělávat pedagogy, školní metodiky prevence a veřejnost v tématech z oblasti prevence 

rizikového chování.
• Zúčastnit se odborných konferencí primární prevence rizikového chování.

 
TÝM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2021 jsme spolupracovali s týmem 36 externích lektorů programů primární prevence.

 
STATISTIKY SLUŽEB PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE ZA ROK 2021

Počet osob 17 600

Počet kontaktů 28 275

Počet výkonů 16 899

 

Bc. et Mgr. Tereza Nikodymová adiktoložka, vedoucí programů primární prevence

Mgr. Michaela Slaná pedagožka, koordinátorka všeobecné primární prevence

Mgr. Zuzana Očadlíková adiktoložka, koordinátorka všeobecné a selektivní primární prevence

Mgr. Veronika Ešnerová sociální pracovnice, koordinátorka všeobecné primární prevence (do 10/2021)

Jana Horčicová MSc. psycholožka, koordinátorka všeobecné primární prevence (od 10/2021)
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KOMENTÁŘE SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL

Naše škola spolupracuje s Prev-Centrum z.ú. na tématech primární prevence již několik let. Využíváme 
primární programy pro 2 – 7. ročník. Já jako nový metodik prevence spolupracuji s touto organizací poslední 
dva roky. Spolupráci si musím jen vynachválit, komunikace s vedoucí programu, koordinátorkou programu 
a lektorkami primární prevence je výborná, reagují okamžitě či maximálně do druhého dne. Pokud by 
taková komunikace byla s každou firmou, tak jsem více než spokojena. 
Vzhledem k pandemii a karanténě jsme i z naší strany občas museli programy zrušit a přesunout, ale 
s lektorkami se nám vždy podařilo nalézt vhodný termín. 
Programy jsou dobře vedeny, od Prev-Centrum, z. ú. dostáváme zpětnou vazbu. Jediná moje připomínka je, 
že bych navrhovala rozšířit programy i do 8 – 9. tříd.
 

Mgr. Klára Hrbáčková  
metodička prevence ZŠ Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16

S institucí Prev-centrum, z.ú. naše škola začala spolupracovat v letošním školním roce a pod vedením jejich 
lektorek proběhly preventivní programy ve 14 třídách. Programy byly rozděleny podle tříd a potřeby ročníků. 
Všechny první ročníky absolvovaly program na prevenci agrese šikany, druhé ročníky program týkající se 
nelegálních návykových látek a třetí ročníky program zaměřený na partnerské vztahy. Celková spolupráce 
s Prev-centrem byla perfektní, jak po stránce organizační, tak po stránce vedení jednotlivých programů. 
Lektorky byly na jednotlivé programy velmi dobře připraveny, úzce spolupracovaly se studenty v celém 
průběhu programu. Studenti si dokonce sami požádali o další programy. Také perfektně komunikovaly 
s metodičkou prevence a také s jednotlivými třídními učiteli o situaci ve třídě, než program začal a po 
programu s nimi provedly rozbor.
Zcela určitě se na Prev- centrum budeme s důvěrou dále obracet.

Mgr. Jaromíra Šteffková  
metodička prevence SOŠ a SOU Hořovice

KLÍČOVÝ BOD NAŠÍ PRAXE - DOBRÁ PRAXE

Dlouhodobě si ověřujeme, že klíčovým bodem naší praxe je úzká, dlouhodobá a individuální 
spolupráce 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 primární prevence, s pedagogy pak také 
v rámci organizace vzdělávání. Meziročně zaznamenáváme narůstající zájem o naše služby. 

 „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)
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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 léčba 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
• Poradenství pro blízké osoby uživatelů návykových látek, alkoholu a  hazardních hráčů
• Psychosociální složka substituční léčby
• Sociální poradenství
• Poradenství po telefonu a web poradna

Ambulantní léčba (Adiktologická ambulance, Psychologická ambulance) obvykle zahrnuje: individuální 
a skupinové poradenství a psychoterapii, služby prvního kontaktu, krizovou intervenci, anonymní 
jednorázové poradenské služby, předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování rezidenční léčby, 

PREV-CENTRUM

AMBULANTNÍ  
LÉČBA 

následnou péči, prevenci relapsu, poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek 
a experimentátorů, psychodiagnostiku.
Dále rodinnou a párovou terapii a poradenství; poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů 
návykových látek a dětí a mladistvých v rizikových životních situacích.

NÁVAZNÉ SLUŽBY PROGRAMU PREV-CENTRUM, Z.Ú., AMBULANTNÍ LÉČBA 

• Informační a poradenský servis po telefonu a internetu 
Informační a poradenský servis po telefonu a internetu probíhá každý pracovní den dle stano-
vených 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 2021

• Poskytnout služby celkem 394 osobám.
• Navzdory epidemické situaci spojené s onemocněním COVID 19 poskytovat služby pro klienty osobní 

formou bez významných omezení provozu. 
• Pokračovat v realizaci motivační skupiny pro klienty psychosociální složky substituční léčby.
• Realizovat ambulantní psychoterapeutickou skupinu prevence relapsu.
• Realizovat ambulantní  doléčovací skupinu.
• Zahájit realizaci XIV. ročníku Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.
• Uzavřít smlouvu o poskytování zdravotní péče v rámci odbornosti adiktolog s VZP, OZP, ZPŠ a RBP.
• Prohlubovat a zvyšovat odbornost pracovníků ambulantního programu.
 
 
 
 

http://www.prevcentrum.cz
mailto:ambulance@prevcentrum.cz
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V roce 2021 jsme průběžně pracovali na rozvoji služby, zejména s ohledem na rozšíření nabídky 
psychoterapeutických skupin. V roce 2021 byla realizována motivační skupina pro klienty 
v psychosociální složce substituční léčby, léčebná skupina se zaměřením na prevenci relapsu pro 
uživatele alkoholu nebo jiných návykových látek a doléčovací skupina pro abstinující klienty, kteří 
končí rezidenční léčbu nebo ambulantní léčbu. 
Navzdory epidemické situaci s COVID 19 jsme nezaznamenali úbytek klientů naopak se 
průběžně zvyšuje počet žádostí o ambulantní léčbu zejména u osob s problematikou zneužívání 
alkoholu.

AMBULANTNÍ PORADENSKÉ A TERAPEUTICKÉ SLUŽBY PRO RODINY  
V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

 
Rodinná terapie a poradenství je služba dlouhodobě stabilní. Také v roce 2021 jsme spolupracovali 
s dvojicí externistů, rodinných terapeutů, kteří pravidelně s frekvencí 2x měsíčně pracují s rodinami. 
V rámci služby tak rodinnou a párovou terapii poskytují dvě terapeutické dvojice s odpovídajícím 
odborným vzděláním. Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2021 jsme poskytovali 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 dospívající trpí problematikou spojenou s úzkostmi, agresivitou, technologickými závislostmi 
(počítače, internet, online hry, mobily, atd.) a sebepoškozováním. 
Zejména nadměrné používání internetu (takové, které člověku přináší komplikace v různých 
oblastech života) přináší značné obtíže pro celé rodiny a to s ohledem na nutnost dětí, dospívajících, 
ale i dospělých používat internet v rámci výuky nebo práce. Negativní následky nadměrného používání 
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 mírnému snížení celkového počtu osob využívajících 
ambulantní služby (7 osob) a realizovaných výkonů.  Naopak se zvýšil počet kontaktů s klienty. Nárůst 
počtu realizovaných výkonů jsme evidovali zejména u  konzultací v rámci rodinné terapie. 

 
 

PLÁNY PRO ROK 2022 

• Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
• Vypracovat a realizovat ambulantní léčebný strukturovaný program pro klienty, kteří se pokouší absti-

novat v ambulantních podmínkách. 
• Zahájit XV. ročník Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.
• Podílet se na realizaci konference „Dvacet let prevence v komunitě – příklad dobré praxe spolupráce 

obce a nestátní neziskové organizace“
• Spolupracovat s ostatními programy Prev-Centrum, z.ú. na přípravě a realizaci Otevřených meziobor-

ových seminářů.

PRACOVNÍ TÝM

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

Mgr. et. Mgr. Vojtěch Herentin – psycholog;

Mgr. et. Mgr. Klára Zajíčková – psycholog;

Mgr. Kateřina Vávrová – psycholog (do 9/2021);

Richard Pabišta MSc. – psycholog;

Zuzana Nielsenová, DiS. – sociální pracovnice;

Mgr. Alexandra Roubalová – psycholog;

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

MUDr. Hana Karbanová – psychiatr, rodinný terapeut; 

Externí spolupracovník: MUDr. Zuzana Škodová 

Supervize rodinné terapie: PhDr. Alena Paloušová

Supervize individuální a skupinové terapie:  PhDr. Martin Hajný

Supervize týmu: PhDr. Martin Hajný
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STATISTIKY SLUŽEB AMBULANTNÍ LÉČBY ZA ROK 2021

Počet osob                     394        

Počet výkonů              9 932       

Počet kontaktů           5 605 

 
DOBRÁ PRAXE PROGRAMŮ PREV-CENTRUM, Z.Ú., AMBULANTNÍ LÉČBA 

Do programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba dochází klienti, kteří mají zájem a motivaci změnit 
svůj způsob života a postavit se problémům, které jim způsobilo zneužívání návykových látek nebo 
jiné závislostní chování. 
Ambulantní léčba probíhá obvykle individuální případně skupinovou formou a je nastavena na míru 
klientovi podle jeho obtíží. Klient je na základě anamnesticko diagnostické fáze zařazen do Programu I. 
nebo  do Programu II. Délka programů je 6 měsíců. V dalších případech může absolvovat předléčebný 
motivační kontakt nebo je doporučen do jiné služby.

STRUKTURA PROGRAMŮ V Prev-Centrum, z.ú., AMBULANTNÍ LÉČBA
• Program I. 
• Program II. 
• Následná péče (NP)
• Rodinná a párová terapie 

ANAMNESTICKO – DIAGNOSTICKÁ FÁZE (ADF) 

• Prvních 5 konzultací – anamnesticko-diagnostická fáze (možnost naplnění v průběhu 8 týdnů) – 
v případě indikace přestup do Programu I., II., NP.

• Cílem zmapovat klientovu anamnézu a aktuální situaci, provést základní diagnostiku v oblasti závislos-
ti a ověřit motivaci pro vstup do programu ambulantní léčby.

• V případě nenaplnění indikace pro ambulantní léčbu v našem zařízení lze navázat specifickou formou 
spolupráce, tzv. předléčebným kontaktem. 

• V oprávněných případech lze ADF zkrátit (přestup z pobytové léčby, neadiktologická klientela atp.).
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PROGRAM I. 

• Individuálně nastavený terapeutický program pro klienty, kteří z nějakého důvodu nemohou absol-
vovat komplexní léčbu v rámci Programu II. (pracovní povinnosti, plná abstinence, duální diagnóza, 
primárně neadiktologická klientela, naplněná kapacita programu atp.).

• Standardní délka kontraktu se stanovuje na 6 měsíců s frekvencí 1x týdně.
• Po naplnění cílů v terapeutickém programu lze klientovi v případě minimálně 3 měsíční plné absti-

nence a celkové indikace nabídnout možnost přestupu do doléčovací skupiny.

PROGRAM II. 

• 6ti měsíční komplexní léčebný program pro klienty s problémem látkové i nelátkové závislosti.
• Individuální konzultace + Skupinová psychoterapie (1x týdně).
• Kluby (1x měsíc) – edukační a seberozvojové aktivity ve skupině.
• Zátěžové výjezdy (2x za ½ roku) – aktivity zaměřené na cílené využívání alternativ trávení volného času, 

které pro klienty představují dostatečnou zátěž a jsou tak terapeuticky využitelné.
• Abstinence (diagnostická fáze X léčebná fáze) – práce s relapsem.
• Kapacita programu max. 12 klientů, polootevřená skupina.

NÁSLEDNÁ PÉČE 

• Individuální nebo skupinová forma.
• Doléčovací skupina – polootevřená skupina, max. kapacita 12 klientů, kontrakt stanoven na 1 rok.
• 2 fáze – oblasti: práce x vztahy x volný čas.
• Přestup mezi jednotlivými fázemi, závěrečný odchodový „rituál“.
• Po ukončení možnost dalšího kontaktu se zařízením – 1. středa v měsíci, individuální terapie – max-

imálně 6 měsíců.

RODINNÁ TERAPIE 
 
Mladiství docházejí do programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba obvykle v doprovodu rodičů 
a často i sourozenců. Potíže, které mají obvykle charakter rizikového chování, jako jsou např. experi-
menty s návykovými látkami, nadužívání 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. Konzultace s rodinou probíhají ve frekvenci obvykle 1x za 3 týdny, délka 
rodinné terapie se odvíjí od závažnosti a charakteru řešených problémů.

Napomáháme dětem a dospívajícím překonávat nepříznivé sociální situace, se kterými si neví rady 
(rozvod rodičů, šikana, záškoláctví, závislosti, sebepoškozování, nezájem vrstevníků aj). Poskytujeme 
našim klientům bezpečný prostor pro sdílení a vzájemné učení. S pomocí multidisciplinárního týmu 
nabízíme dětem a dospívajícím volnočasové a zážitkové aktivity, které umožňují zažít pocit důvěry 
ve vlastní schopnosti. Poskytujeme poradenské, individuální i skupinové aktivity, zaměřujeme se na 
prevenci kriminality, prevenci rizikového trávení volného času, sociálně pedagogické činnosti, 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. Současná podoba programu je 
utvářena jako kombinace  Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Suterén, sociálně terapeutického 
programu UNCLE (od roku 2012) a Adiktologické ambulance pro děti a dospívající (od roku 2017).  Tyto 
služby jsou integrální součástí standardní sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
respektive rozšiřují možnosti péče o ohrožené děti a mladistvé. Takový systém služeb s rozlišením 
vstupních podmínek umožňuje prostup klienta jednotlivými segmenty dle jeho potřeb, motivace, 
možností a specifik. Umožňuje tak podchytit a pracovat s obtížně dostupnou cílovou skupinou rizikové 
mládeže, klienty motivovat ke změně a udržet je v kontaktu se službou.
Služby jsou k dispozici v odpoledních a večerních hodinách tak, aby odpovídaly potřebám cílové 
skupiny, tedy s ohledem na povinnou školní docházku nebo pracovní povinnosti.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén 10 – 18 let

Adiktologická ambulance pro děti a dospívající 10 – 18 let

Sociálně terapeutický program UNCLE 14 – 17 let

PREV-CENTRUM

NÍZKOPRAHOVÉ  
SLUŽBY
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB SUTERÉN

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén je určen volně příchozím dětem a mládeži od 10 do 
18 let, které jsou ohroženy komplikovanými životními událostmi (rozpad rodiny, nové partnerské 
vztahy rodičů, školní problémy, šikana, experimenty s návykovými látkami, osamělost atd.), zažívají 
konfliktní situace spojené s jejich dospíváním, obtížně se orientují ve vrstevnických vztazích apod. 
Charakteristikou této cílové skupiny je i neorganizované trávení volného času. Nízkoprahový klub pro 
mládež si proto klade za cíl poskytnout této cílové skupině podporu při řešení obtížných životních 
situací, nabízí bezpečný prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat s vrstevníky i dospělými, a zároveň 
nejsou ohrožováni rizikovým chováním.
V roce 2021 se na nízkoprahový klub Suterén obrátila s žádostí o pomoc/spolupráci 128 osob 
z řad dětí a dospívajících, ale také jejich rodičů či jiných rodinných příslušníků. Pracovníci strávili 
prací s klienty 674,5 hodiny a obsahem bylo individuální poradenství, práce s rodinou i se skupinou 
anebo sociálně pedagogické činnosti či volnočasové programy a jiné klubové aktivity. Součástí těchto 
aktivit byla také realizace příměstského tábora.  
 
SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÝ PROGRAM UNCLE
 
Program je určen pro skupinu dětí a dospívajících ve věku 14 až 17 let, která z nejrůznějších důvodů 
překračuje zákonné a společenské normy nebo je ohrožena tím, že by společenské normy v budoucnu 
mohla překračovat (prevence kriminality). Skupinová práce se zaměřuje na různé tematické oblasti 
dotýkající se období dospívání, jako jsou přátelé a volný čas, rodina a role, násilí a agresivity, digitální 
svět, emoce, hodnoty aj.). Náplní programu jsou edukační, rozvojové a sociálně terapeutické 
skupinové aktivity rozšířené o individuální poradenství. Program je realizován ve spolupráci s Útvarem 
prevence městské policie Hlavního města Prahy.
V roce 2021 absolvovalo tento program 10 dospívajících, nejčastější trestnou činností, pro kterou 
byl program kurátorem pro děti a mládež nařízen, byly drobné krádeže, dále také poškozování cizího 
majetku anebo výtržnictví pod vlivem návykových látek.  
 
ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ
 
Zdravotně sociální služba, která je součástí Nízkoprahové služby pro děti a mládež a řídí se dle 
Standardů odborné způsobilosti RV KPP. Služba je zaměřena na děti a dospívající ve věku od 10 do 18 
let, kteří se nacházejí v různých fázích experimentování s návykovými látkami (zejména alkohol, tabák, 
THC), či již vykazují známky tzv. škodlivého užívání. Ambulance je zaměřena také na netolismus, tedy 
na potíže vyplývající z nadměrného používání technologií a to zejména PC nebo mobilního telefonu 
(nejčastěji se jedná o hraní PC her, trávení času na sociálních sítích anebo kombinace rozličných online 
aktivit).

Ambulantní péče je zaměřena v první fázi na práci s motivací a odporem klienta, který své potíže může 
bagatelizovat či popírat. Práce se orientuje též na edukaci a předání relevantních informací o rizicích, 
účincích a důsledcích užívání návykových látek/nadužívání zmiňovaných moderních technologií. Práce 
je prováděna formou individuální, anebo formou individuální v kombinaci se skupinovou. 
Následná péče se orientuje na udržení dosažených změn, popřípadě abstinence, na podporu a pomoc 
úspěšně zvládat běžné situace v životě, mapovat rizikové situace a vztahy, které by mohly vést 
u klienta k relapsu a na vhodný time management.
V roce 2021 zaznamenala adiktologická ambulance nárůst počtu klientů, v péči ambulantní 
léčby se nacházelo 94 dětských klientů a 121 rodinných příslušníků, se kterými je z povahy služby 
spolupráce nezbytná. Celkem tedy naši ambulanci využilo, přišlo se poradit anebo edukovat 215 
osob. Nejvyšší zastoupení v léčbě závislostí měl netolismus, se kterým mělo potíže 37 % dospívajících. 
Z návykových látek dominovalo užívání THC (téměř 30 %) a dále potíže s alkoholem (13 %). Průměrný 
věk klienta s obtížemi nelátkového charakteru byl 14,1 let, u uživatelů návykových látek pak 16,4 let.  

ROK 2021 Z POHLEDU PRACOVNÍKA:  

• Zvýšil se nárůst úzkostných a depresivních poruch/projevů u dětských klientů až o 35 %
• Nejčastější primární drogou u mladistvých je stále THC
• Objevují se nové výzvy v podobě rizikového užívání kratomu, žvýkacího tabáku anebo benzodiazepinů 

užívaných za účelem intoxikace v kombinaci s alkoholem
• Necelých 40 % všech potíží v naší ambulanci jsou nelátkové závislosti – hraní PC her a nadměrné 

trávení času na PC/mobilním telefonu (sledování sociálních sítí)
• Děti a dospívající není kam odkazovat v rámci psychiatrické péče (dlouhé čekací lhůty)
• Dospívající mezi 15 a 18 lety není kam odkazovat v rámci adiktologické rezidenční péče
• Zvýšil se počet sebepoškozování (zejména u dívek) a dále suicidiální tendence/pokusy (zde genderově 

vyváženo)

CO SE ZA ROK 2021 PODAŘILO: 

• Aktualizovat a profesionalizovat metodické dokumenty služby
• Aktualizovat a rozšířit diagnostické nástroje a pracovní listy podstatné při práci s dětmi a dospívajícími
• Zahájit skupinová sezení v rámci adiktologické ambulance pro děti a dospívající zaměřené na látkové 

a nelátkové závislosti
• Sestavit dva programy pro léčbu závislostí u dětí a dospívajících s ohledem na typ rizikového chování
• Uskutečnit 2 běhy sociálně terapeutického programu UNCLE ve spolupráci s pracovníky prevence 

Městské policie hl. města Prahy
• Poskytnout odborné praxe 12 studentům z VŠ s humanitním zaměřením/oboru Adiktologie
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• Realizovat 1 běh příměstského tábora se zaměřením na děti s nepříznivou sociální situací/specifickými 
potřebami v oblasti pozornosti

• Uskutečnit tematické preventivní bloky v rámci NZDM Suterén zaměřené na rizikové chování dospíva-
jících

• Absolvovat několik odborných kurzů pro pracovníky v rámci kontinuálního zvyšování kvality služby

VÝHLEDY DO BUDOUCNA:  

• Zvýšit povědomí o sociálně terapeutickém programu UNCLE v rámci hl. města Prahy a zahájit spo-
lupráci s Probační a mediační službou

• Nadále udržet dobrou a podstatnou spolupráci s OSPOD MČ Prahy 6
• Aktualizovat témata, která jsou s klienty v rámci skupinových setkání programů zpracovávána
• Pružně reagovat na nové tendence v oblasti látkových i nelátkových závislostí
• Zlepšit anebo navázat spolupráci s OSPOD dalších MČ hl. města Prahy
• Navázat spolupráci s dětským psychiatrem
• Ustálit skupinovou péči o klienty v dětské ambulanci
• Rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež o venkovní aktivity/mimoklubové akce
• Nadále zvyšovat odbornost služby prostřednictvím seminářů a výcviků jednotlivých pracovníků

 
 

TÝM

Mgr. Hana Švůgerová - vedoucí týmu, sociální pracovnice 

Bc. Jiří Tenk – adiktolog, zástupce vedoucí 

Bc. Adéla Černá – adiktolog 

Mgr. Martin Stündl – psycholog 

Supervize týmu a případová supervize: PhDr. Martin Huk

 
 

STATISTICKÁ DATA NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB ZA ROK 2021

Počet osob 363

Počet výkonů  5 160

Počet kontaktů 2 419

nizkoprah
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Vedoucí kanceláře ústavu ve spolupráci s účetní a ředitelem ústavu zajišťují administrativní, 
personální a finanční agendu pro programy ústavu. 
Projektová činnost – příprava a kompletace žádostí o granty, dotace, dary, průběžná kontrolní činnost 
čerpání rozpočtů, vyúčtování projektů, evidence písemností, archivace. Zajišťování  dodávek služeb 
a materiálu, podpora technického provozu pracovišť. Zajištění zpracování a kontroly účetní závěrky 
a auditu za příslušný rok. Technická a organizační podpora vzdělávacích aktivit ústavu. Kompletní 
personalistika.

CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2021

• Podařilo se zajistit provoz služeb ústavu realizovaných v kontextu pandemie onemocnění COVID 19 
v roce 2021 tak, aby byla naplněna všechna požadovaná bezpečnostní a hygienická opatření a provoz 
byl co nejméně omezen.

• Zajistili jsme dostatek roušek a respirátorů, testování na pracovišti a dostatek prostředků pro důkladné 
zajištění hygieny pracovišť a čističky vzduchu pro jednotlivá pracoviště.

• Realizovali jsme v omezeném počtu týmové konference v rámci organizace.
• Zajistili jsme pravidelnou informovanost zaměstnanců ústavu ve vztahu k úpravám pracovních 

podmínek v kontextu pandemie onemocnění COVID 19 v roce  2021 tak, aby byla naplněna všechna 
požadovaná/nařízená bezpečnostní a hygienická opatření.

• Podařilo se zajistit financování poskytovaných služeb i s ohledem na výpadky zdrojů zejména v oblasti 
primární prevence.

• Podařilo se získat finanční dar od PRE, a.s.
• Podařilo se připravit sadu informačních a propagačních letáků služeb v tištěné podobě a na webových 

stránkách a facebooku.
• Podařilo se propagovat organizaci a její služby v souvislosti s výročím 20 let působení organizace 

v rámci městské části Praha 6.
• Podařilo se zajistit a připravit realizaci odborné konference, která byla v důsledku epidemie on-

emocnění Covid 9 zrušena a přesunuta na 16.5. 2022

PREV-CENTRUM

KANCELÁŘ  
A VEDENÍ ORGANIZACE

PLÁNY PRO ROK 2022

• Realizovat týmové konference v rámci organizace.
• Zajistit akreditaci MPSV pro Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.
• Realizovat XV. běh Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí.
• Realizovat odbornou konferenci Dvacet let prevence v komunitě - Spolupráce obce a nestátní organi-

zace v oblasti primární prevence rizikového chování dětí, ambulantních adiktologických služeb a sociál-
ní prevence.

• Posílit a zlepšit propagaci poskytovaných služeb a propagaci organizace.
• Přispívat k zajištění kontinuální kvality poskytovaných služeb.

TÝM VEDENÍ ORGANIZACE 

Vedení organizace  ředitel organizace, odborný ředitel služeb, office manager, účetní/ekonom

Mgr. Ondřej Počarovský ředitel organizace, statutární zástupce

Ivana Přibylová účetní, mzdová účetní

Jitka Kratochvílová vedoucí kanceláře ústavu
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 Děkujeme poskytovatelům dotací, grantů a dárcům 

Děkujeme všem, kteří naši práci v roce 2021 podporovali. 

           

PREV-CENTRUM

PODĚKOVÁNÍ

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:
černobílá varianta

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence
Odbor sociálních věcí

Zdravá 6

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Úřadu vlády ČR

Děkujeme našim pracovníkům 

Černá Adéla, Ešnerová Veronika, Grabačová Petra, Herentin Vojtěch, Horčicová Jana, Hrnčířová Miluše, 
Karbanová Hana, Kratochvílová Jitka, Nielsenová Zuzana, Nikodymová Tereza, Očadlíková Zuzana, 
Pabišta Richard, Počarovský Ondřej, Přibylová Ivana, Roubalová Alexandra, Rothbarthová Petra, 
Slaná Michaela, Stündl Martin, Šídová Markéta, Škodová Zuzana, Švůgerová Hana, Tenk Jiří, Vávrová 
Kateřina,  Vondráčková Petra, Zajíčková Klára.

Děkujeme lektorům všeobecné primární prevence

Blajko Julia, Blaštíková Lucie, Bláhová Karolína, Brablecová Inka, Dobrá Veronika, Dohnal Kryštof, 
Dvořák Vojtěch, Eliášová Ivana, Ešnerová Veronika, Fritsch Petra, Grombířová Klára, Hessová Gabriela, 
Chamula Josef, Kačabová Petra, Kavková Adriana, Kavková Jitka, Kloudová Karolína, Knížková Iva, 
Kocmanová Eliška, Kubičová Lucie, Ludwig Klára, Mádrová Petra, Nejedlová Johana, Nováková 
Kamila, Novotná Anna, Potužníková Kristýna, Prokešová Barbora, Schubertová Karolína, Snášelová 
Olga, Soukupová Linda, Stará Kateřina, Straka Vojtěch, Švecová Natálie, Zachová Jolana, Zborníková 
Veronika, Zindulková Markéta

Děkujeme za spolupráci organizacím  a institucím         
                                               

APAS – Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, Laxus, z.ú., Městská policie HMP – útvar 
prevence,  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, David Cichák, Martin Dlouhý, Martin Hajný, Jana Havlíková,  Hana 
Heindorferová, Martin Huk, Vladislav Chvála, Ivo Kačaba, Jan Knop, Ondřej Kolář, Sylva Kolářová 
Majtnerová, Irena Kolmanová, 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, Jan 
Sobotka, Radek Vondra, Richard Zajíc,  Jan Žufníček, pracovníkům Útvaru prevence MP hl.m. Prahy
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Děkujeme za spolupráci školám

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, ZŠ a MŠ Bílá, ZŠ Dědina, VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská, ZŠ 
Hanspaulka, ZŠ a MŠ J. A. Komenského, ZŠ Marjánka, ZŠ Norbertov, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ a MŠ T. G. 
Masaryka, ZŠ pro žáky s SPU U Boroviček, ZŠ a MŠ Tusarova, Gymnázium Na Pražačce, Gymnázium 
Arabská, ZŠ a MŠ Nehvizdy, ZŠ Hloubětín, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Šimanovská, ZŠ Bratří Venclíků, 
ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy, ČAO, 
SOŠ Praha 2, Resslova 5, Gymnázium Botičská, SŠ TRIVIS, ZŠ Hornoměcholupská, 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., Gymnázium J. Seiferta, Michael 
SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., ZŠ Chýně, ZŠ Říčany, ZŠ Městec Králové, ZŠ Buštěhrad, 
Gymnázium Arabská, ZŠ Londýnská, ZŠ Veltrusy, Gymnázium Příbram, ZŠ Hořovice, Střední odborná 
škola podnikatelská PROFIT, ZŠ Vratislavova, ZŠ Modrá škola, ZŠ Klausova
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PREV-CENTRUM

FINANČNÍ ČÁST
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PŘEHLED VÝNOSŮ VŠECH SLUŽEB/PROGRAMŮ ZA ROK 2021 PODLE ZDROJŮ

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 3 665 000

Magistrát hlavního města Prahy 5 415 800

Ministerstvo práce a sociálních věcí 393 057

Úřad městské části Praha 6 80 000

Úřad městské části Praha 14 580 000

Veřejné zdravotní pojištění 1 740 069

Příjmy od škol 577 800

Vlastní prostředky 290 800 

Kurzy 287 100

Dar PRE, a.s.  100 000              

Vlastní volné zdroje  1 353 374

Celkem výnosy 14 483 000

  
 
 

PREV-CENTRUM

FINANČNÍ ZPRÁVA
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PREV-CENTRUM

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

DS: Ujg3q3c 
e-mail: office@prevcentrum.cz 

www.prevcentrum.cz 

PREV-CENTRUM

KONTAKTY

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence
vedoucí programu: Mgr. Tereza Nikodymová

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. Hana Švůgerová 

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 
tel: 242 498 334, 777 161 133 

e-mail: nzdm@prevcentrum.cz

 
 

mailto:office@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz
mailto:prevence@prevcentrum.cz
mailto:ambulance@prevcentrum.cz
mailto:nzdm@prevcentrum.cz
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