TISKOVÁ ZPRÁVA
Centrum protidrogové prevence a terapie spouští nové webové stránky
Plzeň, 1. června 2012 – zajímá vás, co za služby realizuje tato společnost? Na koho se můžete
případně obrátit, pokud hledáte pomoc či víte, že někdo ve vašem okolí užívá návykové látky?
Potřebujete vědět, jaké vzdělávací aktivity pro pedagogy nabízí jedno ze zařízení společnosti?
V tom případě se můžete podívat na nové webové stránky společnosti – www.cppt.cz.
Centrum protidrogové prevence a terapie je obecně prospěšnou společností, která realizuje svoje
služby již 15 let. K tomuto výročí jsme se rozhodli aktualizovat naše webové stánky, dát jim nový
design, více přehlednosti a informací nejen pro ty, kdo služby již nyní využívají, ale také pro širokou
veřejnost a případně i média.
Původní webové stránky byly značně pochmurné a především nepřehledné. Současně řada informací
byla zdvojená, případně i ztrojená. Tyto nedostatky jsme se snažili odstranit a dát webových
stránkám nejen nový vzhled, ale především i jasnější strukturu.
Jelikož v Plzni působí naše organizace již 15 let, dovolili jsme si použít na hlavní stránce fotografie ze
známých míst města Plzeň. Po otevření jednotlivých zařízení společnosti se místo hlavní fotografie
zobrazí budova, kde dané zařízení sídlí, případně kde realizuje svoji činnost. Zde bych chtěla
poděkovat především Věznici Plzeň, která nám pro službu Drogového poradenství ve věznici poskytla
fotografie přímo Věznice Plzeň.
Novinkou jsou fotografie interiéru jednotlivých zařízení. Od tohoto prvku si slibujeme snížení obavy
těch, kdo naše zařízení chtějí navštívit. Takto získají představu a mohou si dopředu prohlédnout, jak
dané zařízení vypadá.
Mezi další zajímavé části patří oblast „Vaše vzkazy“, kde může návštěvník webových stránek napsat
svůj vzkaz, poděkování případně návrh na případné změny.
Tradiční části jako aktivity, novinky či internetová poradna zůstali zachovány, pouze jsme se je snažili
více zpřehlednit.
Věřím, že se Vám naše nové webové stránky budou líbit, budete se v nich lépe orientovat a případně
nám napíšete nějaký vzkaz na jejich další vylepšení.
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