
 
 
 
 

 

 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Centrum protidrogové prevence a terapie zve na den otevřených dveří K- centra 

Plzeň, 12. října 2011 – Zajímá vás, jak můžete postupovat v případě, když zjistíte, že někdo ve 
vašem okolí užívá návykové látky? Zajímá vás, kdo všechno se může obrátit na služby programu? 
V tom případě se v úterý nebo v sobotu vypravte do K-centra Centra protidrogové prevence a 
terapie, která sídlí v Havířské ulici 11 v Plzni.  
 
Centrum protidrogové prevence a terapie je obecně prospěšnou společností fungující v Plzni již 
čtrnáct let. Jeden z jejich zařízení K- centrum, nabízí  svou pomoc nejen uživatelům návykových látek 
v různém stádiu užívání od experimentu po závislost, ale také jejich rodinám a dalším blízkým. Služby 
Kontaktního centra vyhledá každý rok kolem pěti set klientů.  
 
„Za užíváním drog je vždy nějaký vážnější problém. Užívání drog významně mění prožívání a chování 
těchto lidí, kteří jsou velkou zátěží i pro jejich okolí. Jde o dlouhodobý problém. Většinou nepomáhá 
ani zvýšená kontrola dotyčného, ani přehnaná péče o něj. Řešení takové situace je vždy individuální a 
blízcí drogově závislých by měli problémy rozhodně konzultovat s odborníkem,“ říká ředitelka 
organizace Markéta Luňáčková.  
 
Uživatelé drog přitom pochází ze všech sociálních skupin. „Mnoho našich klientů žije na ulici, 
nepracuje a není v kontaktu s původní rodinou,“ popisuje Luňáčková. Tito lidé v některých případech 
vyrostli v ústavní péči a drogy jim zdánlivě pomáhají zvládnout osobní degradaci, kterou prožívají. 
Výjimkou ovšem nejsou ani klienti žijící v rodinách s vysokým sociálním standardem – mají stabilní 
zázemí, studují a návykové látky užívají ve snaze vyřešit osobní nebo rodinné problémy. Mají pocit, že 
abstinenci zvládnou sami, což se jim ale mnohdy nemusí podařit. Průměrný věk klientů K-centra je 23 
let, u rodičů je to kolem 45 let.  
 
„Zatímco dříve závislí vytvářeli relativně uzavřené skupiny podle typu drogy, kterou užívali, dnes se 
tyto rozdíly smazávají. Klienti užívají tu drogu, která je momentálně nejdostupnější. Stále tedy 
převažuje užívání pervitinu, který lidé často kombinují s alkoholem a léky. Mnoho z drogově závislých 
také zneužívá ředidla a to hlavně toluen,“ vysvětluje Markéta Luňáčková.   
 
Podle odhadů žije v Plzni a Plzeňském kraji přibližně tisíc uživatelů návykových látek. Pokud se 
odborníkům v K-centru podaří s klienty a jejich rodinnými příslušníky navázat systematickou 
spolupráci, pak mohou pomoci více než v polovině případů k tomu, aby přestali brát drogy a vrátili se 
do běžného života.  
 
Centrum protidrogové prevence a terapie provozuje kromě K-centra další zařízení, které poskytují 
široké spektrum služeb od primární prevence na školách a vzdělávání pedagogů v P-centru až po 
ambulantní a pobytové služby v Programu následné péče. Odborní pracovníci poskytují služby také 
v rámci Terénního programu v několika dalších městech Plzeňského kraje a pracují také s uživateli 
návykových látek ve Věznici v Plzni.  
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