
                                                                                                                                          

                  
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Otevření chráněného bydlení pro závislé v Plzni 
 

Dne 2. 7. 2008 v 15°° bude v Doudlevecké 71 v Plzni za přítomnosti významných 

osobností Města Plzně otevřeno Chráněné bydlení, kterým budou rozšířeny služby 

Centra protidrogové prevence a terapie, obecně prospěšné společnosti. 

 

Tímto programem bude stávající ambulantní Program následné péče rozšířen o možnost 

dočasného ubytování osob s diagnózou závislosti po ukončení pobytové léčby. Dosud 

v Plzeňském kraji nebyla možnost chráněného bydlení pro ženy. Tento program tuto 

mezeru doplňuje kapacitou 8 lůžek pro muže i ženy. Tím je naplněna další priorita 

Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Města Plzně 2008-2013. 

 

Vedoucí Programu následné péče  Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. k tomu 

sdělil: „Jménem Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. děkuji všem, kteří nás po 

celou dobu příprav a realizace projektu podporovali. Zejména bez vstřícnosti a ochoty 

Magistrátu města Plzně, zejména  JUDr. Marcely Krejsové, první náměstkyně primátora, 

Diecézní charity Plzeň - jejího ředitele Ing. Jiřího Lódra, Městské charity Plzeň - jejího 

ředitele Mgr. Pavla Janouškovce by Chráněné bydlení v dohledné době nebylo realizováno. 

Všichni tak pomohli zpřístupnit následnou péči lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci bez 

ubytování, práce a blízkých, kteří by je podpořili v nastoupené cestě k životu bez drog a 

závislosti na alkoholu."  

 

Na zahájení jsou pozváni: JUDr. Marcela Krejsová, Mgr. Pavel Janouškovec, Ing. Karel Rodl, 

primátor MP, MUDr. Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje, MUDr., PhDr.  Kamil Kalina, 

CSc z Úřadu vlády ČR (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a další významné 

osobnosti politického i odborného života. 

 

Několik statistických údajů:  

Ambulantní Program následné péče Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. byl otevřen v roce 

2000 a dosud jej využilo 574 osob,  od roku 2003 je to meziročně 80-100 osob. Následná péče je 

určena osobám, které minimálně 3 měsíce abstinují spontálně nebo absolvovali léčbu závislosti a 

usilují o udržení abstinence a návrat do běžného života bez drog a alkoholu. 

Souhrnná kapacita (tj. intenzivní i individuální doléčování + rodiče a blízcí) ambulantních služeb 

programu je 35-40 osob měsíčně. Kapacita koedukovaného (pro muže i ženy) chráněného bydlení je 8 

osob.  

 

 

Kontaktní osoba pro média: 

PhDr. Petr Hrouzek, PhD. – vedoucí Programu následné péče CPPT, o.p.s. 

Doudlevecká 71, Plzeň 301 00 

MT: 724890076 

E-mail: hrouzek@cppt.cz 


