
 

Česká asociace streetwork 

Návrh na nominaci pro udělení výroční ceny v oblasti streetwork a nízkoprahových programů 

Kategorie: Tým roku 

Údaje o navrženém: 

 

Zdůvodnění návrhu na nominaci: 

- kvalita odvedené práce  

(důvody – za co je navržen na 

cenu, konkrétní příběh, přínos pro 

obor) 

  

 

Rád bych touto cestou nominoval na Časovanou botu Tým FIXPOINTU organizace 

Progressive o.p.s. 

Program FIXPOINT funguje od roku 2009, kdy byly na území hl. m. Prahy ve 
vytipovaných lokalitách zatížených injekčním užíváním drog nainstalovány speciální 
bezpečnostní kontejnery Fixpoint určené k likvidaci injekčního materiálu. Kontejnery 
nejprve obsluhovali pracovníci terénního programu NO BIOHAZARD, Progressive o.p.s.. V 
roce 2011 doznal program FIXPOINT zásadních změn. Rozšířily se služby ochrany veřejného 
zdraví a rozhodující důraz začal být kladen na sociální práci s uživateli návykových látek. 
Program začal zprostředkovávat tréninkové zaměstnávání pro uživatele návykových látek 
kombinované se sociálním kontraktem.  

Tým čtyř pracovníků z řad uživatelů drog se postupně začal rozrůstat, a to na 
základě rozšiřující se spolupráce s jednotlivými městskými částmi a s přibývajícími 
kontejnery na injekční odpad. V současné době využívá služby programu FIXPOINT 8 
pražských městských částí a v lokalitách těchto čtvrtí je umístěno celkem 35 kontejnerů. O 
jejich obsluhu se stará deset pracovníků z řad uživatelů drog, kteří v terénu zároveň sbírají 
injekční materiál a monitorují další potenciálně rizikové lokality. Asi před třemi lety došlo 
k dalšímu přelomu v programu, kdy se někteří pracovníci programu začali realizovat v rámci 
kovodílny, kde vyrábí kontejnery Fixpoint. S výrobou začali i z důvodu narůstajícího zájmu o 
kontejnery z jiných měst v ČR a na Slovensku. V současné době spolupracují na likvidaci 
injekčního odpadu prostřednictvím kontejnerů Fixpoint např. s městy Brnem, Plzní, 
Libercem, Bratislavou, Trnavou, Zvolenem, Příbramí, Nitrou. Ve zmíněných městech se 
postupně daří zavádět myšlenku programu FIXPOINT do praxe způsobem, že začínají 
vznikat tréninková pracovní místa pro uživatele návykových látek, kteří v terénu obsluhují 

Identifikace navrženého kandidáta 

(název zařízení / programu, 

kontaktní údaje - adresa, telefon, e-

mail, web)  

Tým FIXPOINT Progressive o.p.s.  - pracovní resocializace uživatelů návykových látek 

Janáčkovo nábřeží, Praha 5, 150 00 (kancelář zaměstnanců) 

Tel.: 257 217 871 

Mobil: 604 741 010 

E-mail.: fixpoint@progressive-os.cz 

Stručný popis činnosti navrženého 

zařízení/programu za uplynulé 

období 2020-21 

Projekt Fixpoint je pracovně resocializační program určený drogově závislým jedincům se 

zájmem o změnu životního stylu. Těmto lidem zprostředkováváme tréninkové pracovní 

místo, čímž alespoň částečně předcházíme kriminalitě a pomocí individuálního plánu jim 

pomáháme přehodnotit životní priority. 

mailto:fixpoint@progressive-os.cz


 

kontejnery Fixpoint.   

Nápad nominovat tento tým jsem dostal po návštěvě týmu, kdy nám pracovníci týmu 

předali informace o své práci (umístění fixpointů v lokalitách a práce s klienty/uživateli 

návykových látek). Díky profesionalitě týmu a jejich radám se nám povedlo v Příbrami 

umístit také první kontejner/fixpoint a postupně propracováváme práci s našimi 

pracovníky na tzv. tréninkových místech (aktivní uživatelé kteří realizují v našich 

programech pracovní aktivity).  

Tento program pokládám za ukázku dobré praxe ve dvou oblastech. A to zejména v 

oblasti harm reduction – „hrozba jehel bezpečně uzavřená v boxu“ a v oblasti socializace 

a tréninkového zaměstnávání aktivních uživatelů drog. Osobně si myslím, že myšlenka 

Tréninkového zaměstnávání tohoto typu je přetavitelná i do dalších měst a z hlediska 

veřejnosti také dobře stravitelná (dobré PR pro jednotlivé organizace realizující HR 

programy).  

V posledních měsících slýchám termín Fixpoint i z programů, kteří nesdílí ve velkých 

městech. Touto nominací chci tým a myšlenku ještě více zviditelnit a propagovat. Myslím, 

že cesta, kterou v této oblasti ušel tým Fixpoint může být inspirativní pro mnoho HR 

programů. 

 

 

Údaje o navrhovateli: 

Identifikace 

navrhovatele  

jméno a příjmení Mgr. Jiří 

Zatřepálek 

 

profese 

 

Adiktolog 

 

telefon 739 308 401  Zaměstnání Odborný ředitel HR programů Magdaléna o.p.s. 

adresa Magdaléna o.p.s., Včelník 1070, Mníšek pod brdy 252 10  

Uvedení, v jakém vztahu 

je nominující 

k navrženému  

Kolega z oboru – HR programy Magdalény o.p.s. se snaží šířit myšlenku Fixpoitu ve svých regionech 

(Benešov, Příbram, Beroun - mimo lokalitu hlavního města), s myšlenkou velmi souzníme a přijde mám 

skvělé i zaměstnávání klientů/kolegů s prvky case managementu.  

 

Prohlášení 

navrhovatele: 

 

Tímto potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Dále tímto potvrzuji, že jsem navrženého o tomto návrhu 

informoval (včetně uvedených údajů) a že navržený souhlasí.  

 

V……………………dne ………podpis (tiskacím) 

 

NEZBYTNÁ PODMÍNKA 

!!!!! Navrhující musí informovat navrženého o tom, že jej navrhuje a vyžádat si jeho ústní souhlas a potvrzení pravdivosti 

údajů !!!!!! 

NAVRHOVANÝ TÝM MUSÍ POSLAT DO ČAS SVOU AKTUÁLNÍ FOTOGRAFII.  



 

 

Do kdy musí být návrhy předloženy: 

- musí být předloženy nejpozději do 18. dubna 2022 
- musí být poslány VÝHRADNĚ emailem na adresu portal@streetwork.cz 
 

V případě chybného nebo nedostatečného vyplnění formuláře bude navrhovatel osloven, aby údaje doplnil, a to nejpozději do 

2 dnů od odeslání výzvy k doplnění. Pokud tak neučiní, nebude návrh vzat v potaz. 

 

 


