
Průběh realizace projektu Dokážu to? 
08/2009 

• Zahájení realizace, uveřejnění tiskové zprávy o projektu, 
• zpracování pravidel a vnitřních směrnic pro realizaci projektu, 
• personální záležitosti, poskytnutí všech potřebných informací členům týmu, 
• nastavení postupů, 
• nastavení způsobů komunikace a předávání informací mezi členy týmu. 

09/2009 
• Odborný seminář pro terapeuty, který vedl zahraniční partner, 
• překlad metodiky Krátký intervenční program pro uživatele kokainu a cracku 

z anglického jazyka, tuto metodiku poskytl zahraniční partner. 
10/2009 

• Zahájena ambulantní práce s klienty a vedení odborných kasuistik,  
• zpracování vnitřní směrnice pro práce klienty a ochrany jejich identity, 
• zahájení prací na nové metodice – převedení a pilotní ověřování metodiky pro 

uživatele kokainu a cracku na metodiku pro práci s uživateli pervitinu a na české 
podmínky, 

• zahájení pilotního ověřování vznikající metodiky a vytvoření postupu vlastní terapie, 
• vyšel článek v bulletinu Okno „Nová metoda léčí závislosti na drogách“. 

11/2009 
• Uveřejněn článek v Bulletinu Okno „Projekt Dokážu to? Rozhovor s Aidanem 

Grayem“.  
02/2010 

• Zahájena série odborných školení pro terapeuty. 
3/2010 

• Zhotoven informační a propagační banner o projektu, 
• vypracován odborný příspěvek „Pochopíš a dokážeš to“ pro Mezinárodní konferenci 

speciálních pedagogů na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
05/2010 

• Uskutečnila se plánovaná odborná stáž terapeutů u zahraničního partnera v Londýně. 
Z této pracovní cesty vznikla publikace „Dokážu to? - londýnské zkušenosti. Práce 
s uživateli návykových látek v Londýně“.  (ISBN 978-80-260-2291-6) 

06/2010 
• V tomto období jsme uskutečnili  akci „Efektivnější cesta ke klientovi“ pro zlepšení 

motivace klientů pro vstup do projektu, 
• distribuujeme propagační předmět – zapalovač s potiskem logotypu a kontakty na 

pracovníky Dokážu to? 
07/2010 

• Proběhla ohnisková skupiny s externím evaluátorem, na které se hodnotí dosavadní 
odborná práce a tvorba metodik a upravuje další postup. 

09/2010 
• prezentace projektu na Konferenci komunitního plánování v Olomouci – 9. 9. 2010, 

distribuce letáků, kontaktů a informačních listů 

• prezentace projektu na setkání klinických psychologů v Olomouci –  23.9.2010, 
distribuce letáků, kontaktů a informačních listů 

• prezentace projektu na setkání školních výchovných poradců a metodiků prevence 
škol v Olomouci -  29. 9.2010, distribuce letáků, kontaktů a informačních listů 
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• článek v Radničních listech 10/2010 
11/2010 

• Proběhla  dvě odborná školení terapeutů: 
• 27. 11. 2010 školení Vývojové aspekty adolescence  a potencionální vznik závislosti  
• 4. 12. 2010 školení s názvem Osobnost ve vývojové krizi a její vliv na  závislé 

chování.  
• V naší organizaci proběhla beseda s producenty a protagonisty filmu PIKO. 

03/2011 

• K 31. 3. 2011 byla v souladu s harmonogramem ukončena KA 02 - Zpracování 
odborných kazuistik klientů.   

06/2011 
• Do projektu bylo zapojeno 100 klientů. 

07/2011 
• Proběhla ohnisková skupiny s externím evaluátorem, na které se hodnotí dosavadní 

odborná práce a tvorba metodik a upravuje další postup. 
08/2011 

• V průběhu práce na metodikách byly evaluovány další beta verze. 
02/2012 

• Zahájení organizace závěrečné konference. 
• 14. – 19. února 2012 se uskutečnila pracovní návštěva zahraničního partnera dr. 

Graye.  
03/2012 

• Práce na metodikách úspěšně pokračuje 
• Vznikl web závěrečné konference http://www.contexo.cz/cs/dokazuto  

• Publikace (produkty projektu) byly opatřeny ISBN 
04/2012 

• Vyšel odborný článek o metodě ambulantní léčby Dokážu to? v Československé 
psychologii 2011 číslo 5, autorem je Roman Procházka, v projektu Dokážu to? 
zapojen jako expert tvorby kasuistik. 

• Proběhla ohnisková skupiny s externím evaluátorem, na které se hodnotí dosavadní 
odborná práce a tvorba metodik a upravuje další postup. 

06/2012 
• Proběhla odborná mezinárodní konference Dokážu to? 
• Byl vydán Sborník Dokážu to? (ISBN 978-80-260-2291-6) 
• Byly dokončeny metodiky: Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu (ISBN 

978-80-260-2149-0), Dokážu to - Pervitin - koncepce školení pro terapeuty 
07/2012 

• Realizace projektu ukončena k 31.7.2012 
• Publikace Sborník a Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu byly zahrnuty 

do katalogu Národní knihovny 
11/2012 

• Díky úspěšné realizaci projektu Dokážu to? se naše organizace P-centrum stala 
vítězem v kategorii Cena „Kiron“ za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce 
nebo organizaci (Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4, Praha). 
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