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Vážení přátelé,

pokud mám charakterizovat uplynulý rok, mohu říci, že jde o období v zásadě přelomové. Podařilo se nám 
v účinné spolupráci s Prahou 12 a Magistrátem hl. m. Prahy nastartovat projekt, který nemá za 26 let naší existence 
obdoby. Shodou šťastných okolností či lépe díky osvícenosti vedení městské části jsme dostali nabídku pronájmu 
prostor pro vybudování nového zařízení pro prevenci a léčbu závislostí. Rozhodli jsme se nabídku přijmout, zažádat 
o podporu pražský magistrát a vybudovat centrum komplexní povahy, první tohoto typu v Praze. 

Projekt adiktologického centra bude mít čtyři samostatná, ale vzájemně spolupracující oddělení. Půjde o druhý 
stupeň metadonové substituce, adiktologickou ambulanci zaměřenou na široké spektrum problémů především 
v oblasti legálních návykových látek včetně gamblingu, dále AT ordinaci, tedy tolik potřebnou ambulanci 
zaměřenou na řešení problémů způsobených alkoholem, a v neposlední řadě Centrum primární prevence, které 
se bude věnovat ohroženým žákům a studentům, ale i jejich rodičům.

Celý projekt se začal chystat počátkem roku 2016 a bude spuštěn 1. května 2017. Co dodat? Díky Praho 12, díky 
Magistráte hl. m. Prahy, něco podobného jsem po dvaceti šesti letech práce naší organizace opravdu nečekal.

Na závěr bych chtěl připomenout, že nezapomínám na všechna naše ostatní zařízení, která pracují s plnou vervou, 
ať už jde o práci ve streetworku, nízkoprahovém centru, ale i  v centru následné péče, nebo centru pro rodinu. 
Velmi si vážím aktivity, zodpovědnosti a samostatnosti všech našich zaměstnanců i jednotlivých vedoucích 
programů, stejně tak všech, kdo nám zajišťují provoz a administrativu. Moje poděkování patří i všem, kteří nás 
i v roce 2016 finančně podpořili. Vím dobře, že bez vás by to nešlo. 

Ještě jednou díky a všechno dobré v dalších letech.

MUDr. Jiří Presl
ředitel Drop In o.p.s.

Výroční zpráva 2016



Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s.
 

Karolíny Světlé 18, Praha 1
E: stredisko@dropin.cz
T: 222 221 124 

Vedoucí zařízení
Mgr. et Mgr. Nora Staňková

+ pracovníci na 5,75 úvazku

Posláním služby je snižování škod na zdraví a sociálních vztazích osob užívajících návykové 
látky a vytváření podmínek pro jejich plnější a zdravější život. Dosahujeme toho výdejem 
materiálu pro bezpečnější aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele a jejich blízké 
v prostředí kontaktního centra.

Výroční zpráva 20162
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CÍLOVÉ SKUPINY
- osoby ohrožené rizikovým životem souvisejícím s užíváním návykových látek
- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- osoby blízké uživatelům návykových látek

ZMĚNY A NOVINKY V NAŠICH SLUŽBÁCH
Významně jsme rozšířili profesionální poskytování služeb v oblasti konkrétních sociálních služeb (dluhové 
poradenství, bydlení, práce, doklady, komunikace s úřady apod.), a to především díky iniciativě a zkušenosti dvou 
sociálních pracovníků.

Klienti, kteří pravidelně docházejí do zařízení kvůli tzv. Harm Reduction službám, patří především mezi starší 
dlouhodobé uživatele návykových látek s vysokým stupněm desocializace. Objevuje se u nich sklon k agresivitě, 
který často souvisí s naivními intervencemi směřujícími k nerealistickým formám stabilizace a s paternalistickým 
přístupem ze strany služeb i celé společnosti. V rámci komunikace s pracovníky zařízení se však agresivita objevuje 
zcela výjimečně a u klientů (s výjimkou osob s agresivními či asociálními osobnostními rysy) lze pozorovat 
stabilizaci bazálních sociálních návyků. Přibývá žádostí o sociální služby a základní zdravotní pomoc především 
v souvislosti se zvyšujícím se věkem (žádosti o důchod, chronické zdravotní obtíže) a také v souvislosti se zvyšováním 
informovanosti o rozšíření sociálních služeb v zařízení. 

Mladší klienti mívají problém s kontaktem se staršími klienty a do zařízení docházejí obvykle méně často. Platí to 
zejména pro mladší uživatele, kteří se především díky materiální pomoci svých rodin vyhnou hlubší desocializaci. 
Během roku 2016 se ve vlnách objevoval vyšší zájem o služby z řad romských klientů, ale bez jakýchkoli specifických 
potřeb.

Dlouhodobě trvá zájem klientů o lépe dostupnou substituční léčbu, problémem pro socializované či částečně 
socializované zájemce bývá doba výdeje v substitučním programu.

Trvá zájem o poradenství od uživatelů na hranici či těsně za hranicí problémového užívání, kteří nejsou 
desocializovaní. Stále častěji se objevují požadavky na jakési koučování sociálně stabilizovaného života ovlivněného 
drogou a v případě uživatelů marihuany také o efektivní regulaci užívání.

Nízkoprahové středisko
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1 000

Počet
výkonů

ROK 2016
V JEDNOM 

ŽIVOTĚ

celkový počet
klientů

zdravotních ošetření
osobních konzultací pro uživatele
osobních konzultací pro blízké osoby
telefonických konzultací
osob odeslaných do Centra metadonové substituce
osob odeslaných do různých zařízení pro abstinenční léčbu
osob odeslaných k různým specializovaným lékařům
osobních a 16 telefonických konzultací v oblasti sociální pomoci - největší 
zájem o finanční a dluhové poradenství, poradenství v otázkách bydlení, 
práce (včetně systematického hledání na vyčleněném počítači), invalidních 
důchodů a dokladů

1 979
447
101
592

23
9

63
223

8 313 výměn injekčního materiálu, při nichž bylo přijato a bezpečně zlikvidováno 
140 660 stříkaček a vydáno 139 696 sterilních injekčních setů. Návratnost injekčního 
materiálu je tedy mírně nad 100%.

Vzhledem k věkové struktuře našich klientů probíhá velká část práce především v úrovni 
zdravotní a sociální stabilizace, i tady však mají některé příběhy šťastné vyústění. Honza 
(29 let) k nám docházel nejprve v rámci výměny stříkaček, poté v průběhu poradenství 
o bezpečném užívání přešel na neinvazivní aplikaci (šňupání) a nakonec zažádal 
o pomoc s abstinenční léčbou. Tu jsme mu zprostředkovali ve specializovaném zařízení. 
Po absolvování léčby se vrátil do našeho zařízení. Abstinující, nicméně bezprizorní. 
Vzhledem k obtížné situaci s chráněným bydlením v Praze mu náš sociální pracovník 
dojednal ubytování v poměrně vzdálené lokalitě, kde Honza pobýval cca 3 měsíce. Pak 
se vrátil do Prahy, s asistencí našeho pracovníka sehnal stabilní zaměstnání a ubytování. 
Aktuálně abstinuje, je sociálně stabilní a v rámci pokračující resocializace se začíná aktivně 
angažovat v adiktologických prosociálních aktivitách (sport).

Jméno klienta je změněno.

   2 391 s ženami
10 891 s muži

Nízkoprahové středisko

ROK 2016 V ČÍSLECH 13 282
počet kontaktů

Počet
výměn
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Terénní program sociálních asistentů Streetwork, Drop In o.p.s.
 

Přípotoční 830/3, Praha 10 (do konce roku 2016 - Jeseniova 89, Praha 3)
E: street@dropin.cz
T: 731 315 214 

Vedoucí zařízení
Bc. Martin Kocián

+ pracovníci na 4 úvazky a 3 na DPP

Posláním terénního programu je snižovat zdravotní a sociální rizika u uživatelů návykových 
látek starších 15 let a motivovat je ke spoluřešení jejich problémů. Svou činností také 
zmenšuje důsledky způsobené společnosti podle principů Harm Reduction (tzn. 
snižování škod při přijetí svobodného rozhodnutí jednotlivce) a Public Health (tzn. veřejné 
zdraví).  Jde o nízkoprahovou službu, která se zaměřuje na kontakt s uživateli nelegálních 
návykových látek na otevřené a uzavřené drogové scéně na území hlavního města Prahy, 
sedm dní v týdnu.
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CÍLOVÉ SKUPINY
-  injekční uživatelé nelegálních návykových látek

ZMĚNY A NOVINKY V NAŠICH SLUŽBÁCH
Terénní program sociálních asistentů Drop In o.p.s. prošel v roce 2016 výraznou obměnou. Ať už z důvodů 
radostných (odchod na MD), nebo z důvodů kariérních odešlo několik zkušených zaměstnanců, kteří byli oporou 
týmu v posledních letech. Díky pozvolnému odchodu těchto pracovníků se postupně zaučovali kolegové mladší, 
kteří mohli vycházet i ze svých pracovních zkušeností z jiných nízkoprahových služeb. Obměna byla dokončena na 
konci roku 2016, kdy odešel i vedoucí služby Martin Zahálka a nahradil ho Martin Kocián. 

Změnila se i adresa naší kanceláře. Podařilo se nám přestěhovat z prostor v městské části Praha 3 do větších a lépe 
vyhovujících prostor v městské části Praha 10. 

Díky donátorům se podařilo navýšit celkový počet úvazků v terénním programu o poloviční úvazek a dohodu 
o provedení práce. Mohli jsme tak rozšířit naši službu i do dalších městských částí, ve kterých jsme dříve působili 
pouze okrajově. Našli jsme také dalšího externího pracovníka, který přináší nové poznatky a kontakty z uzavřené 
drogové scény. 

Streetwork
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1 784

ROK 2016
V JEDNOM 

ŽIVOTĚ

celkový počet
klientů

Uršula (32 let) je s naším programem v kontaktu od roku 2012. V době prvního kontaktu brala 
primárně pervitin, ale i buprenorphin, heroin nebo benzodiazepiny. Kontakt začal na otevřené 
drogové scéně při výměně injekčního materiálu. Vzhledem k tomu, že společně s partnerem 
často měnila vyšší počty, pracovníci jí nabídli možnost výměny v místě jejího bydliště. Tento 
druh kontaktu umožnil nejen poskytnout Harm Reduction materiál v dostatečné míře 
s bezpečným odvozem použitých injekčních stříkaček, ale také vytvořil prostor pro Uršulino 
větší navázání a prohloubení vzájemné důvěry.

Uršula nejprve bydlela u matky, s níž měla velmi komplikovaný vztah. Často bagatelizovala 
svoji závislost a během rozhovorů se opakovala témata typu „Zvládnu to sama“. V době, kdy 
Uršulu matka vyhodila na ulici a přerušila s ní veškerý kontakt, hrál program významnou 
podpůrnou roli v jejím životě. Pracovníci programu pomohli Uršule se stabilizovat, ubytovat se 
na ubytovně, zařídit si doklady a kartičku pojišťovny. Stálá podpora, důvěra v možnost změny 
a doprovázení bez hodnocení pomáhaly Uršule i po nedobrovolném odchodu z ubytovny 
kvůli dluhům na nájemném. Nakonec se situaci rozhodla vzít „do vlastních rukou“ Uršulina 
babička, která kontaktovala pracovníka programu a projevila zájem o společné setkání.  
Trojstranné sezení umožnilo oběma ženám navzájem se zorientovat v životní situaci a potře-
bách té druhé v bezpečném prostředí s psychoterapeutickým zázemím. Vyjasnění si pravidel 
pomohlo v harmonizaci situace i ujasnění priorit do budoucna. Uršula nakonec odjela do 
léčebny v Havlíčkově Brodě. Odsud bohužel nedobrovolně odešla po pozitivních výsledcích 
krevních testů na detoxifikačním zařízení. Po příjezdu do Prahy si však bez jakékoli asistence 
vyřídila léčbu v Bohnicích, kterou již absolvovala úspěšně.  

Jméno klientky je změněno.

z toho 2 152
na festivalech

3 036 injekčních stříkaček objevených 
na území hl. m. Prahy díky našemu 
monitoringu

ROK 2016 V ČÍSLECH 15 901
počet kontaktů

Streetwork

40 746
počet výkonů

179 513
vydaných 

injekčních setů





10 Výroční zpráva 2016

Centrum následné péče Drop In, o.p.s.
 

Kobrova 10, Praha 5
E: cnp@dropin.cz
T: 257 326 080 

Vedoucí zařízení
Evžen Klouček

+ pracovníci na 2,5 úvazku

Posláním Centra následné péče (CNP) je pomáhat bývalým uživatelům návykových látek, 
patologickým hráčům a jejich rodinným příslušníkům v hledání a udržení naplněného 
života bez návratů k minulému rizikovému chování. CNP usiluje o takovou práci s klienty, 
která umožní, aby se zkušenosti a rizikové návyky získané v předchozí etapě života staly 
minulostí pozitivně využitou pro další existenci. Své služby – ambulantní léčbu a doléčování 
s využitím individuální a skupinové psychoterapie – nabízí klientům žijícím, pracujícím 
a studujícím na území Prahy a Středočeského kraje.
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CÍLOVÉ SKUPINY    -  bývalí uživatelé ilegálních i legálních drog a jejich blízké okolí

Centrum následné péče

ZMĚNY A NOVINKY V NAŠICH SLUŽBÁCH
V roce 2016 nedošlo ke změně profilu klientů, i nadále jde o bývalé uživatele ilegálních i legálních drog. Druhou 
skupinou klientů jsou blízcí a příbuzní závislých uživatelů.

I nadále používáme metody individuální a skupinové terapie s pobytovými výjezdy. Konkrétně jsme v roce 2016 
především jezdili v rámci pobytových programů pro skupiny do objektu Kacířský mlýn blízko města Milín. Jak 
rodiče, tak bývalí uživatelé těžili z intenzivního celodenního programu, který je postaven především na zájmu 
o sebe a druhé. Celý den je vyplněn nejen terapeutickými skupinami, ale také osobním volnem a společnými 
aktivitami na konci dne. Pobyty stejně jako ostatní části programu slouží k sebepoznání a orientaci klientů v sobě 
a situacích, do kterých každodenně v životě vstupují.

ROK 2016
V JEDNOM 

ŽIVOTĚ

počet kontaktů

Doléčování bývalých uživatelů drog nemá jen potvrdit jejich abstinenci. Jde také o to, aby si 
uspořádali svůj život tak, aby s ním byli spokojeni a nemuseli se vracet k původní destrukci. 
O to v současné době s naší pomocí usiluje Milada (32). 

Setkali jsme se s ní již v roce 2009, kdy absolvovala program následné péče poprvé. Výsledkem 
bylo, že se vrátila ke svému manželovi a abstinovala od pervitinu. Po osmi letech se objevila 
v programu znovu, tentokrát pro extenzivní vztah k alkoholu. Příčinou byla její závislost na 

přijetí jak od rodičů, tak od manžela, od nichž bohužel zažívala neustálou kritiku. To vedlo nejen k užívání alkoholu 
(zapomnění), ale také k mimomanželským vztahům (zhodnocování). V současné době se Milada oddělila od rodičů 
a pracuje na možnosti odchodu z neuspokojivého manželského vztahu.

Jméno klientky je změněno.

68 bývalých uživatelů 
45 ostatních klientů (neuživatelé, rodinní příslušníci, 
      blízcí osob se závislostním problémem)

62 skupinových psychoterapií 
63 setkání rodičovské skupiny
   6 psychoterapeutických pobytů pro všechny  
      skupiny v délce 18 dní

ROK 2016 V ČÍSLECH 3 470114
klientů

výkonů v 
individuální 

psychoterapii

1 539
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Centrum metadonové substituce I, II, III Drop In, o.p.s.
 

CMS I, Budínova 2, Praha 8
CMS II, Španělská 8, Praha 2
CMS III, Vlašská 23, Praha 1
E: metadon1@dropin.cz
T: 283 851 020 

Vedoucí zařízení
MUDr. Zdeněk Veselý 

+ pracovníci na 7,47 úvazku

Posláním Centra metadonové substituce je umožnit jeho klientům žít efektivně 
a naplňujícím způsobem svůj život a plně se integrovat do společnosti, a to i v případě, kdy 
nelze docílit abstinence. Právem každého klienta je svobodně se rozhodnout pro tento 
typ léčby, případně využít substitučního programu ke snížení rizik spojených s užíváním 
opiátů tam, kde již nelze docílit abstinence. 
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CÍLOVÉ SKUPINY
- osoby, u kterých je prokázána těžká a dlouhodobá závislost na vysokých dávkách ilegálních návykových  
   látek opiátového typu. Jedná se o klienty, u nichž došlo opakovaně k prokázání faktu, že iterované pokusy 
   o abstinenci nebo léčbu klasického charakteru jsou u této skupiny neúspěšné.

-  uživatelky - matky a těhotné uživatelky ilegálních návykových látek opiátového charakteru. Jde o specifickou  
  cílovou skupinu, která do rámce své diagnózy závislosti a z ní vyplývajících sociálních důsledků zahrnuje        
    nejen konkrétní uživatelku, ale také její dítě (děti) či plod.

Centrum metadonové substituce

ZMĚNY A NOVINKY V NAŠICH SLUŽBÁCH
V průběhu roku 2016 bylo možné pozorovat o něco vyšší fluktuaci klientů v rámci docházky do Center metadonové 
substituce, tedy přechod klientů do vysokoprahového zařízení CMS III i sestup klientů z tohoto zařízení do 
středněprahového zařízení CMS II. Centrum metadonové substituce Španělská prožilo na přelomu roku stěhování 
do nových, lépe vyhovujících prostor Adiktologického centra v Těšíkově ulici na území městské části Praha 12 - 
Modřany. Úspěšně pokračuje specializovaná péče o matky - uživatelky a těhotné uživatelky služby především ve 
spolupráci s FN Motol.

počet kontaktůROK 2016 V ČÍSLECH 22 077335
klientů

více než

25 000

ROK 2016
V JEDNOM 

ŽIVOTĚ

Bohdana (37 let) nastoupila do substitučního programu v roce 2007. Přicházela vždy dokonale 
upravená, v černém oblečení s výraznými šperky, nalíčená. Navzdory tomu působila velmi 
uzavřeně až zranitelně. Díky dlouhodobé spolupráci a respektu ze strany pracovníků však 
získávala postupně důvěru a stávala se otevřenější.  Mluvila o problémech v partnerském 
vztahu, domácím násilí s hospitalizací a následném dlouhodobém doléčováním zranění. 
Uváděla, že vždy pracovala a nikdy nežila na „ulici“, ale byla nucena splácet dluhy za násilnického 
partnera. V rámci intenzivní spolupráce s oporou v dlouhodobém individuálním plánu jsme ji 

všemožně podporovali. Postupem času se Bohdaně podařilo za pomoci rodiny partnera opustit a odstěhovat se 
k matce. Pracovala jako barmanka a navzdory značnému pracovnímu vytížení se její stav stabilizoval a abstinovala 
od nelegálních drog. Později si našla nového přítele, otěhotněla, v řádném termínu odešla na mateřskou dovolenou 
a narodil se jí zdravý syn. V návaznosti na dlouhodobě dobrou spolupráci a absenci relapsu jsme ji přeřadili do 
vysokoprahového centra. Po mateřské dovolené opět nastoupila do zaměstnání a v roce 2016 byla připravena 
opustit substituční terapii. V současné době stále abstinuje, věnuje se synovi, pracuje a vede kvalitní rodinný život.

Jméno klientky je změněno.

výkonů
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CENTRUM PRO RODINU, INTEGRACE RODINY
 

Podprojekty:
Adiktologická ambulance

Vlašská 36, Praha 1
E: cpr@dropin.cz
T: 272 111 704 

Vedoucí zařízení
Mgr. Simona Sedláčková MSc. MHA

+ pracovníci na 4 úvazky

Odborné sociální poradenství
Integrační centrum  - Slunečnicová zahrada

Litevská 8, Praha 10 Vršovice
E: cpr@dropin.cz
T: 272 111 704

Posláním Centra pro rodinu je pomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou 
ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jejich dětem, aby 
mohly vyrůstat ve své biologické rodině, pomoci při prosazování jejich oprávněných zájmů 
a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky nebo jejich blízkým nalézt nejlepší 
možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci.
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CÍLOVÉ SKUPINY
- uživatelé návykových látek směřující k abstinenci, zejména matky s dětmi
- děti, jejichž vývoj byl v těhotenství ovlivněn návykovou látkou, děti uživatelů a bývalých uživatelů

Centrum pro rodinu

ZMĚNY A NOVINKY V NAŠICH SLUŽBÁCH
V roce 2016 jsme nabídli klientům nově asistenční služby, a to zejména v souvislosti se zajištěním Potravinové 
banky, při zajištění bydlení, doprovázení matky s dětmi do komunity a zpět. Asistovali jsme také při návratu dětí 
z náhradní rodinné péče do biologické rodiny. Základní metodou naší práce zůstává poradenství, různé formy 
terapie (zejména systemická terapie, KBT, rodinná terapie, individuální terapie, socioterapie) a diagnosticko-
diferencionální filtr ve spolupráci adiktologa s psychiatrem. 

Poskytujeme klientům odborné sociální poradenství. Pomáháme různými metodami zvyšovat předškolní a školní 
kompetence dětí a rodičovské kompetence klientů, upevnění vazeb mezi rodiči a dětmi.

ROK 2016 V ČÍSLECH

193
klientů

Podle programů: 
1 364  Adiktologická ambulance 
    621  Odborné sociální poradenství
1 223  Integrační centrum – Slunečnicová zahrada

Podle programů:
146  Adiktologická ambulance
   91  Odborné sociální poradenství
138  Integrační centrum – Slunečnicová zahrada, z toho 56 dětí

3 208
počet kontaktů



Centrum pro rodinu
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ROK 2016
V JEDNOM 

ŽIVOTĚ

Eva (27 let) vyrůstala v dětství v dětském domově, bez zázemí rodiny. Ve 20 letech měla první dceru, za rok se jí 
narodila druhá dcera. Partner nastoupil výkon trestu odnětí svobody. Na Evě se dopouštěl psychického násilí, které 
vedlo ke snižování její sebeúcty. Začala užívat stimulační látky. Situace došla tak daleko, že jí byly dcerky odebrány 
do dočasné pěstounské péče.

V dubnu 2015 nás kontaktovala a od té doby dochází do Centra pro rodinu pravidelně. V době prvního kontaktu již 
abstinovala, zvládala relativně dobře všechny zadané úkoly, byla však bez prostředků a bez bytu. Děti byly již zhruba 
rok v pěstounské péči. Pěstounka v naší přítomnosti Evu před dětmi označovala jako špatnou a nespolehlivou 
matku. Dívenky se u pěstounky bály jíst ovoce nebo se chovat tak, aby se neumazaly. Při asistovaném styku 
pěstounka nepovolila dívkám vzít s sebou dorty od matky při oslavě narozenin. Eva i nadále abstinovala, měla zájem 
o své dcery, spolupracovala s Centrem pro rodinu i s Adiktologickou ambulancí. Pro návrat dívek z pěstounské 
péče jí však chybělo stálé zaměstnání, byt a  kompletní vybavení. To vše se postupně podařilo ve spolupráci s dárci 
Janou Karáskovou, Mgr. Janou Bóbikovou, Restart shopem, PhDr. Irenou Tomešovou, Mgr. Marcelou Trumpešovou  
a týmem Centra pro rodinu zajistit. Eva se dočkala návratu dětí do své péče. Abstinuje, pracuje a pěkně se o své 
dcery stará.

Jméno klientky je změněno.

6 031
výkonů

Podle programů: 
Adiktologická ambulance
Odborné sociální poradenství 
Integrační centrum – Slunečnicová zahrada

Výběr ostatních čísel Centra pro rodinu:
Individuální poradenství
Testy na přítomnost drog
Odborné sociální poradenství
Sociální práce
 534 individuální práce s dítětem
 600 individuální práce s rodičem

2 543
1 483
2 005

1 522
260
766
625
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TVOJE ŠANCE

Těšíkova ul., Praha 12
E: tvojesance@dropin.cz
T: 603 877 885 

Vedoucí projektu
Jitka Schejbalová

+ pracovníci na 1,55 úvazku

Posláním služby je umožnit plynulý přechod na otevřený trh práce klientům se závislostí 
na návykových látkách, kteří dlouhodobě podstupují substituční léčbu nebo docházejí 
do ambulantních programů. U klientů v substitučních programech se jedná většinou 
o diagnózu polymorfní závislosti na návykových látkách s dlouholetou preferencí opiátů. 
Klienti jsou těžko uplatnitelní na otevřeném trhu práce především z důvodu sociálního 
vyloučení, nedostatku pracovních zkušeností a zdravotních komplikací.



Tvoje šance

CÍLOVÉ SKUPINY
- klienti s diagnózou závislosti na návykových látkách, případně s přidruženou psychiatrickou – duální  
   diagnózou, kteří dlouhodobě podstupují substituční léčbu nebo docházejí do ambulantních doléčovacích  
   programů

ZMĚNY A NOVINKY V NAŠICH SLUŽBÁCH
V tomto roce se klienti pod vedením sociálního a pracovního terapeuta opět aktivně účastnili všech nastavených 
aktivit projektu. Jsou to Individuální poradenství, Job klub a Zahrada. Klienti v tomto roce prokazovali větší 
počítačovou gramotnost, aktivněji a se zájmem se zapojovali do hledání zaměstnání, prokazovali větší aktivitu při 
řešení dluhové situace. Věková hranice klientů, kteří projevují zájem o vstup do projektových aktivit, je 40 až 50 
let, což je skupina problematicky zařaditelná na otevřený trh práce bez pracovních návyků a dovedností. Podařilo 
se tyto klienty podchytit, zaujmout a převážnou většinu zaměstnat.

V roce 2016 opět převzala záštitu nad aktivitou Zahrada Praha 5 a realizace na pozemku se opět ukázala jako 
prospěšná.

Výsledky práce klientů v aktivitě Zahrada jsme prezentovali na farmářských trzích a tím jsme měli možnost seznámit 
širokou veřejnost s problematikou drogově závislých osob a jejich nelehkou cestou zpět do občanského života. 
Do dalšího roku řešíme spolupráci s městskou částí Praha 12 na možnosti zapojení projektu do úklidu veřejných 
prostor, popřípadě zapojení do údržby městské zeleně.
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počet kontaktůROK 2016 V ČÍSLECH 6844
klientů



Tvoje šance

ROK 2016
V JEDNOM 

ŽIVOTĚ

Lenka (32 let) přišla na doporučení z projektu Centrum pro rodinu s žádostí o pomoc při návratu na trh práce 
– potřebovala zajistit finanční prostředky na péči o malé dítě, na jehož výchovu zůstala sama. Při nástupu do 
projektu abstinovala, a protože byla na rodičovské dovolené, byla si vědoma, že se bude muset po ukončení 
rodičovské dovolené vrátit na trh práce. Jevila značnou nejistotu, zda to zvládne, zda jí vůbec někde přijmou. 
Již na začátku byla připravena účastnit se i případné rekvalifikace. Nejprve absolvovala individuální konzultaci, 
po několika návštěvách Job klubu jsme společně vypracovali její životopis a vytipovali oblasti pro možnou 
rekvalifikaci.

Lenka se následně zúčastnila kurzu práce s PC a na základě individuálního plánu zvládla i základy jazyka. Poté 
absolvovala kurz základů účetnictví, úspěšně ho dokončila a získala certifikát. Díky spolupráci se zaměstnavateli 
se podařilo zprostředkovat kontakt a Lenka získala pracovní uplatnění. Před nástupem do zaměstnání 
se účastnila krátce i aktivity Zahrada, kde získala nácvik pracovních dovedností. Na základě spolupráce 
s Centrem pro rodinu víme, že stále abstinuje, pečlivě se stará o dítě a v pracovním uplatněním využívá znalostí 
z rekvalifikačního kurzu.

Jméno klientky je změněno.
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311
výkonů

klientů v individuálním poradenství
klientů dluhového poradenství
klienti služba asistence a doprovodů
klientů spolupráce při hledání nového ubytování
klientů v aktivitě Job klub

klientů se zúčastnilo Aktivity Zahrada se v období leden až prosinec 2016
S klienty se aktivně pracovalo v aktivitě 53 dnů, to je 212 hodin. 

klientů zájem o vytvoření CV
klientů služba rozesílání pracovních nabídek 
klientů založení emailové schránky
klientů úspěšné zapojení na otevřeném trhu práce

34
8
4
7

34

10
16
10

6

10



Tvoje šance



Ekonomická část

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název:   Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
Právní forma:  obecně prospěšná společnost
Sídlo:   Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
IČ:   25721259

spisová značka: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 16. 12. 1998, spisová značka O.72

Ředitel organizace:  MUDr. Jiří Presl
Hlavní psycholog:  PhDr. Ivan Douda

SPRÁVNÍ RADA
Předseda správní rady:  PhDr. Ilona Preslová
Členové správní rady:  Pavel Bouška, Dagmar Fisteinová

DOZORČÍ RADA Mgr. Jan Biskup
   Dr. Martin Kratochvíl

Předseda a členové správní a dozorčí rady vykonávají svoji funkci bez nároku na honorář.

Hlavní zdroje financování a sponzoři v roce 2016

Činnost Střediska prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. byla podpořena v roce 2016 
formou dotací, grantů, odběrů služeb, finančních a materiálových darů. Všem níže uvedeným chceme 
touto cestou poděkovat.
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Přehled sponzorů

1 218 980

6 697 000

487 832

585 000

8 290 500

103 900

200 000

140 000

50 000

87 000

85 000

93 449

182 400

20 000

174 471

60 000

17 000

Ministerstvo zdravotnictví ČR

RVKPP

MPSV

Magistrát hlavního města Prahy
– dotace (dříve poskytovatel MPSV)

Magistrát hlavního města Prahy
– granty

Středočeský kraj – dotace
(dříve poskytovatel MPSV)

Městská část Praha 1

Městská část Praha 3

Městská část Praha 4

Městská část Praha 6

Městská část Praha 8

Městská část Praha 9

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 12

Městská část Praha 13

Městská část Praha 18

SUBJEKT Celková ČÁSTKA Podpořen PROJEKT

Centrum metadonové substituce

Nízkoprahové středisko, Terénní program Streetwork, 
Centrum následné péče, Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu, Tvoje šance

Nízkoprahové středisko, Terénní program Streetwork, 
Centrum následné péče, Centrum metadonové substi-
tuce, Centrum pro rodinu, Tvoje šance

Centrum pro rodinu

Nízkoprahové středisko, Centrum pro rodinu

Terénní program Streetwork

Terénní program Streetwork

Centrum metadonové substituce, Terénní program 
Streetwork

Terénní program Streetwork 

Terénní program Streetwork 

Centrum pro rodinu, Nízkoprahové středisko, Terénní 
program Streetwork, Tvoje šance, Centrum Metadonové 
substituce

Centrum pro rodinu, Tvoje šance
Centrum Metadonové substituce

Centrum pro rodinu, Terénní program Streetwork, Tvoje 
šance, Centrum metadonové substituce

Centrum metadonové substituce, Centrum pro rodinu, 
Tvoje šance, Nízkoprahové středisko

Centrum metadonové substituce

DĚKUJEME
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Děkujeme

Mezi další významné dárce patří 

Nadace České spořitelny  |  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  |  ČEZ  | Alza cz, a.s.

VZP  |  Nadace DROP IN

A.N.O. Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby 
ohrožené závislostním chováním



Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s.

Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1
T: 222 221 124 / E: stredisko@dropin.cz

IČ: 257 21 259


