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„Svět stál a stojí na práci, ne na náladě.

Svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou.”

Tomáš Garrigue Masaryk

…díky všem, kteří s tímto vědomím naši práci utvářeli v roce 2016.

Petr Hrouzek

ředitel společnosti

ÚVODNÍ SLOVO
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Děkuji všem, kteří v roce 2016 tvořili společné dílo:

Janě Bučilové Kadlecové, Janu Eretovi, Lence Fialové, Nikol Hladové, Radkovi 

Chocholatému, Ludmile Joanidisové, Renátě Kukaňové, Evě Kuncové, Marcele Kupcové, 

Dagmar Mrázové Špillerové, Dagmar Nechutné, Janě Novákové, Lucii Peschikové, Lucii 

Plavjanikové, Markétě Polanecké, Janě Repkové, Zdeňce Rotterbornové, Janě 

Rybové, Michalu Slivkovi, Vojtěchu Starému, Michaele Svobodové, Kláře Šalomové, Daně 

Šedivé, Veronice Šimkové, Kláře Tesařové, Lucii Vojíkové, Markétě Zabloudilové, Pavle 

Zárybnické, Janě Zelenkové. 

Petr Hrouzek, ředitel společnosti

Děkujeme všem, kteří v roce 2015 aktivně působili

ve Správní radě společnosti:

Mgr. Pavle Roubalové, Mgr. Monice Ježkové a předsedovi Mgr. Petru Suchému.

v Dozorčí radě společnosti:

Ing. Zdeňku Jůzovi, Ph.D., MBA a předsedkyni Mgr. Zuzaně Mendřecové.

PODEKOVÁNÍ
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Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací a grantů:

Městu Plzeň, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, 

Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky při ÚV ČR, Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu zdravotnictví, Úřadu 

městského obvodu 3 v Plzni.

Děkujeme firmám a jednotlivcům za hmotné a finanční dary:

Zelená Hvězda Devětsil JST, s.r.o., Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., 

PEKACI, s. r. o.

Za spolupráci děkujeme těmto firmám:

MontyNet, s.r.o. a Euroverlag, s.r.o.

PODEKOVÁNÍ
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Centrum protidrogové prevence a terapie je obecně prospěšnou společností poskytující 

služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových 

látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání 

návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb 

umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich 

nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.

POSLÁNÍ
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Je nám ctí, že můžeme spoluutvářet kampaň Respektuj 18. 

www.respektuj18.cz
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V roce 2016 jsme společně s kolegy z Point14, SKP Plzeň a Spolku Ulice 

Plzeň pořádali 9. Adiktologickou konferenci v Plzeňském kraji. 

Jsme rádi, že se 9. ročník s názvem "devátá vlna" vydařil a těšíme se

na 10. jubilejní konferenci v roce 2018.  

www.atkonferenceplzen.cz
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 1997   Vznik Nadace Druhý břeh (NDB) a otevření K-centra v Koperníkově ulici č. 16 v Plzni pod 

NDB.    Přestěhování KC do divadla Pod Lampou v Havířské 11.    Transformace    1998    1999

nadace v obecně prospěšnou společnost Centrum protidrogové prevence a terapie; otevření 

P-centra v Plachého 6 v Plzni.    Otevření Ambulantního programu následné péče    2000

a doléčování v Plachého 6 v Plzni.      Zahájení činnosti Terénního programu.        2001    2005 

Zahájení činnosti programu Drogové služby ve věznici Plzeň – Bory; získání certifikací odborné 

způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky ÚV ČR (dále jen RVKPP) pro Terénní program, Kontaktní centrum 

a Ambulantní program následné péče a doléčování.    Získání certifikace odborné    2006

způsobilosti MŠMT pro P-centrum.    Získání prostor Města Plzně do dlouhodobé výpůjčky    2007

pro vznik služby Chráněného bydlení; realizace projektu „Rozšíření služeb Terénního programu 

do regionů Plzeňského kraje.      Vytvoření pozitivního image organizace spuštěním nového 2008

loga a webových stránek; otevření služby Chráněného bydlení.      Úspěšná recertifikace 2009

odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek RVKPP pro Terénní 

program, Kontaktní centrum a Program následné péče; úspěšné opakování certifikací odborné 

způsobilosti MŠMT a získání dvou dalších certifikací pro nové služby; získání akreditace 

k provádění vzdělávacích programů; realizace projektu „KOTVA – Systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování“ financovaného z OPVK; 

realizace výstavy v prostorách Radnice města Plzeň pod názvem „Závislost je nemoc“; příprava 

stavební dokumentace k adaptaci objektu Chráněného bydlení pro doléčování rodičů s dětmi.        

HISTORIE
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2010   Zahájení projektu „Zajištění komplexních služeb střediska primární prevence“ 

financovaného z OPVK; úspěšná recertifikace odborné způsobilosti MŠMT pro programy 

specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky; úspěšná akreditace šesti 

tematických seminářů pro pedagogy realizované P-centrem; zahájení projektu zaměřeného 

na matky uživatelky návykových látek; realizace VI. AT konference pod záštitou města Plzeň 

a Plzeňského kraje.  1. běh Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence 2011   

realizované P-centrem úspěšně dokončilo všech 24 pedagogů; zahájení služeb Terénního 

regionálního programu ve druhém největším městě Plzeňského kraje – Klatovy; zahájení realizace 

služeb odsouzeným v oddělení výkonu trestu, konkrétně v oddělení 1/7-3 Intenzivní program 

zacházení; rozšíření služeb K-centra o testování prostřednictvím orientačních testů na infekční 

nemoci z kapky krve; služby K-centra rozšířili služby pro matky s dětmi; úspěšná realizace Dne 

otevřených dveří K-centra pro spolupracující instituce i pro veřejnost; zahájení kontinuální 

spolupráce s Pěstuj Prosto, z. s. na projektu Městská plovárna žije.     Zahájení 3. běhu  2012

Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizované P-centrem; realizace VII. AT 

konference o prevenci a léčbě závislostí ve spolupráci s o. s. Ulice – Agentura sociální práce; 

zpuštění nových webových stránek společnosti; úspěšná recertifikace služeb K-centra a 

Programu následné péče; získání certifikátu na 4 roky; přestěhování vedení společnosti do nových 

prostor Plzenecká 13, Plzeň; přerušení činnosti Regionálního terénního programu.   

HISTORIE
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2013   Zahájení odborné činnosti v projektu Respektuj 18; rozšíření kapacity pro poradenské 

služby Drogového poradenství ve věznici ve Věznici Plzeň; ukončení činnosti Regionálního 

terénního programu; změna sídla společnosti - od září 2013 společnost oficiálně sídlí na adrese 

Plzenecká 13, 326 00 Plzeň; úspěšná certifikace odborné způsobilosti MŠMT služeb 

poskytovaných P-centrem.  Rozšíření služeb Drogového poradenství ve věznici do věznic   2014

Horní Slavkov a Oráčov; zahájení 4. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence 

realizovaného P-centrem; realizace VIII. AT konference o prevenci a léčbě závislostí ve spolupráci 

s o. s. Ulice – Agentura sociální práce, Point14 a SPK Plzeň; rozšíření služeb Programu následné 

péče o služby určené patologickým hráčům; zahájení spolupráce s Plzeň 2015 o. p. s. a Pěstuj 

Prostor, o. s. na projektu Městská plovárna ožívá; spuštění facebookového profilu společnosti.   

2015   Rozšíření služeb společnosti o Základní poradenské a terapeutické služby pro patologické 

hráče při Kontaktním centru (odloučené pracoviště); rozšíření spolupráce Drogové poradenství ve 

věznici do věznice Ostrov nad Ohří; certifikace služeb Drogové poradenství ve věznici; úspěšné 

dokončení IV. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence realizovaného P-centrem; 

zahájení kontinuální spolupráce s Pěstuj Prosto, z. s. na projektu Městská plovárna žije.      2016

Úspěšná recertifikace RVKPP služeb Kontaktního centra; úspěšná recertifikace RVKPP služeb 

Programu následné péče; zahájení V. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence 

realizovaného P-centrem; Realizace IX. AT konference v plzeňském kraji o prevenci a léčbě 

závislostí ve spolupráci s Point14, SPK Plzeň a Spolkem Ulice Plzeň.

HISTORIE
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CO SE POVEDLO V ROCE 2016

1. Opětovně získat certifikaci RVKPP pro služby Kontaktní centrum a Program       

následné péče.

2. Společně s kolegy z Point 14, SKP-Plzeň a Spolku Ulice Plzeň realizovat 9. ročník 

AT konference v Plzeňském kraji.  

3. Výrazně navýšit výkon odloučené pracoviště Kontaktního centra, realizující Základní 

poradenské a terapeutické služby pro patologické hráče.

4. Pokračovat v projektu Rodiče v rámci služeb K-centra.

5. Úspěšně realizovat první ročník 5. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky 

prevence realizovaného P-centrem.

6. Zahájit realizaci projektu StandBy zaměřeného na výzkum a prevenci v oblasti 

nadužívání virtuálního prostředí.   

7. Pokračovat ve spolupráci na projektu Respektuj 18, který usiluje o snížení 

konzumace alkoholu nezletilými, respektive usiluje o změnu postoje dospělé 

populace ke konzumaci alkoholu nezletilými. CPPT je odborným garantem 

projektu.

8. Dále rozvíjet spolupráci s Pěstuj prostor, z. s. na projektu Městská plovárna v okolí 

objektu Doudlevecká 71.

9. Aktivně působit v rámci A.N.O. a Sekce adiktologických služeb APSS

10. Udržet služby ve stávající kvalitě.
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Plachého 6, 301 00 Plzeň   

prevence@cppt.cz  

POSLÁNÍ   Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání 

návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. 

Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat náročné životní 

situace spojené s obdobím dospívání a životních změn. Vedeme mladé lidi 

k zodpovědnému rozhodování.

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY     Třídním kolektivům základních a středních škol bez 

dalších rozlišovacích kritérií. Třídním kolektivům zvýšeně ohroženým rizikovým chováním 

a jeho důsledky. ětem, dospívajícím a mladým dospělým ohroženým rizikovým D

chováním a jeho důsledky. Pedagogům, pedagogickým pracovníkům a dalším 

pracovníkům školy. Rodinám, osobám blízkým a osobám jednajícím v zájmu dítěte.

CO SE DAŘILO V ROCE 2016    Realizovat služby v souladu s projektovým zadáním. 

Podařilo se rozběhnout nový projekt Standby jako komunikační platformu v rámci 

prevence nadužívání komunikačních a online technologií a rozvoje hazardního hráčství. 

Rozšířit kapacity nabídky vzdělávání pro pedagogy - zahájit a realizovat první polovinu 5. 

běh Specializačního kursu pro školní metodiky prevence a připravit 6. běh. Aktivně jsme se 

účastnili IX. AT konference v Plzeňském kraji. 

CÍLE NA ROK 2017    Udržet stávající nabídku služeb. Zapojit dospívající do realizace 

projektu Standby. Připravit platformu pro vznik adiktologické ambulance pro děti a mladé 

lidi.

P-CENTRUM

vedoucí:

Mgr. Jana Kadlecová 

Tel.: 377 220 325

MT: 731 183 394

14



TÝM   

Mgr. Jana Kadlecová 1,0 HPP

Mgr. Eva Kuncová 1,0 HPP

Bc. Lucie Peschiková 0,5 HPP  

Mgr. Veronika Šimková 1,0 HPP od března 2016

Ing. Michaela Svobodová
0,5 HPP, návrat z RD od září 2016

Mgr. Markéta Polanecká
od července 2014 na RD

P-CENTRUM

Externí spolupracovníci:

Mgr. Dana Šedivá
rodinný poradce, lektor a supervizor pedagogů 
externí lektoři Specializačního kursu

Věra Majerová úklid prostor

Externí supervize: 

PhDr. Jiří Broža
supervize týmová a případová

RNDr. Jitka Vodňanská
supervize práce s rodinami

V roce 2016 jsme zahájili V. cyklus Specializačního kurzu prevence rizikového chování.

Děkujeme všem, kteří se svou odborností a pedagogickou činností v roce na jeho 

úspěšném průběhu podíleli: 

Mgr. Janě Bučilové Kadlecové, Dis, PhDr. Petrovi Hrouzkovi, Ph.D., Bc. Ludmile 

Joanidisové, Mgr. Evě Kuncové, Mgr. Markétě Polanecké Mgr. Romanovi Maškovi, Mgr. 

Vladimírovi Sklenářovi, Mgr. Daně Šedivé, Bc. Pavle Zárybnické.
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P-CENTRUM

INDIKÁTORY

počet klientů: 40 tříd s 944 žáky, 470 pedagogů, 115 klientů poradenství

počet kontaktů: 3107

jednotek odborného výkonu: 1787

VYBRANÉ JEDNOTKY ODBORNÉHO VÝKONU

bloky primární prevence (všeobecná + selektivní): 621 výkonů – 1022 osob – 271 hodin

poradenské konzultace (individuální a rodinné): 937 výkonů – 115 osob – 339 hodin

metodická podpora (konzultace a supervize s pedagogy): 88 výkonů – 150 osob – 32 hodin

vzdělávání (kurs a semináře): 187 výkonů – 242 osob – 141 hodin 

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP.
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Havířská 11, 301 00 Plzeň   

kcentrum@cppt.cz  

POSLÁNÍ   Kontaktní centrum CPPT, o.p.s. poskytuje odborné sociální služby osobám 

od 15 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se 

dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či 

pravidelného užívání návykových látek. Poskytované služby snižují rizika a důsledky 

zneužívání návykových látek, umožňují klientům najít bezpečný prostor pro řešení 

aktuálních problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního životního 

stylu a pro motivaci k životu bez návykových látek.

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY     Osobám starším 15 let, které v důsledku užívání 

návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické 

služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k 

životu bez zneužívání návykových látek    Rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám 

uživatelů návykových látek, kteří potřebují orientaci v problematice a odbornou podporu.

K-CENTRUM

vedoucí:

Bc. Klára Šalomová, Dis. 

Tel.: 377 421 374

MT: 731 522 288 
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CÍLE NA ROK 2017    Udržet stávající kvalitu a rozsah poskytovaných nízkoprahových 

a poradenských služeb Kontaktního centra. Personální posílení sociálně – aktivizačních 

činností. Koncepční rozvoj segmentu péče pro rodiče – uživatele návykových látek. 

K-CENTRUM

TÝM   

Bc. Klára Šalomová, DiS. 0,9 HPP 

Bc. Lenka Fialová 1,0 HPP 

Mgr. Lucie Vojíková 1,0 HPP

od července 2016 na MD

Bc. Radek Chocholatý 1,0 HPP 

Jana Rybová, DiS. 1,0 HPP

Vojtěch Starý 1,0 HPP od října 2016

Externí spolupracovníci:

PhDr. Dagmar Nechutná
klinický psycholog, psychoterapeut

MUDr. Daniela Fránová
lékař v oblasti infekčních nemocí

Externí supervize: 

PhDr. Pavel Roubal
supervize týmová a případová

RNDr. Jitka Vodňanská
supervize práce s rodinami

CO SE DAŘILO V ROCE 2016    Získání certifikace odborné způsobilosti služeb 

Kontaktního centra na 4 roky. Aktivně reagovat na variabilitu zneužívaných návykových 

látek v Plzni a plzeňském kraji a udržet kvalitu služeb Harm reduction. Rozvinutí sociální 

práce zavedením sociálně – aktivizačního dne. Uspokojit poptávku po službách na 

Kontaktní místnosti. Průměrná návštěvnost je 30-35 klientů. Udržet pravidelné setkání 

samosprávců, které je doplněno o tématické besedy, především se socioterapeutickou 

tématikou.  Reagovat na poptávku po testování na infekční onemocnění přenositelná krví. 

Naplnit kapacitu služby v rámci poradenství – individuální poradenství, poradenství pro 

rodiče a osoby blízké. Do služeb jsme přijali 26 rodin a poradenské služby využilo celkem 

105 klientů. Přijmout 18 klientek/tů do projektu zaměřeném na rodiče – uživatele 

návykových látek. Nově jsme začali pracovat i s partnerskými páry.
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 INDIKÁTORY

počet klientů celkem: z toho rodinných: 528  48

odhadovaný počet uživatelů NL ve zprostředkovaném kontaktu: 350

klienti uživatelé NL dle zdroje závislosti: pervitin 60%, opiáty (heroin, fentanyl, vendal) 23%, 

buprenorfin 1%, THC 9%, těkavé látky 6%, alkohol 1%

kontaktů celkem: 9 885

jednotek odborného výkonu celkem: 18 081

VYBRANÉ JEDNOTKY ODBORNÉHO VÝKONU

kontaktní práce: 5 404 výkonů – 386 osob – 899 hodin

výměnný program: 3 662 výkonů – 208 osob – 305 hodin 

sociální práce: 326 výkonů – 87 osob – 163 hodin

socioterapie: 722 výkonů – 79 osob – 722 hodin

individuální poradenství: 523 výkonů – 88 osob – 261 hodin

krizová intervence: 103 výkonů – 40 osob – 51 hodin

orientační testování infekčních nemocí: 167 výkonů – 64 osob – 98 hodin

orientační toxikologické testování: 170 výkonů – 21 osob – 56 hodin

rodinné poradenství: 144 výkonů – 51 osob – 72 hodin

vydáno injekčních setů: vydáno kapslí: 97 998      4 615

K-CENTRUM
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Základní poradenské a terapeutické služby pro patologické hráčeK-CENTRUM odloučené pracoviště

Plzenecká 13, 326 00 Plzeň   

poradna@cppt.cz  

Poradenské a terapeutické služby jsou poskytovány osobám ohroženým hazardním 

hraním, jejich rodinám a dalším blízkým osobám.

Program nabízí svou podporu v řešení obtíží, které hazardní hra přináší klientovi i jeho 

blízkým. Základním principem je práce s motivací klienta směrem k abstinenci 

od patologického hraní. Motivační práce obsahuje více složek, které jsou v individuálním 

plánu klienta zastoupeny dle jeho životní situace a osobních potřeb.

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY     Osobám starším 18 let, které v důsledku nelátkové 

závislosti hledají odborné informace, poradenství a další služby, potřebují přijetí a podporu 

k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez závislosti. Rodinným 

příslušníkům a jiným blízkým osob trpících nelátkovou závislostí, kteří potřebují orientaci 

v problematice a odbornou podporu.

koordinátorka projektu:

Bc. Lucie Peschiková

MT: 724 384 461 

CO SE DAŘILO V ROCE 2016    Naplnit kapacitu základních individuálních poradenských 

a terapeutických služeb. Naplnit kapacitu Rozvíjet základní síť spolupracujících institucí. 

podpůrné terapeutické skupiny.

20



INDIKÁTORY

počet klientů celkem: 75

z toho klientů s kombinovanou závislostí (hra a látková závislost): 3

z toho rodinných příslušníků: 29

kontaktů celkem: 920

jednotek odborného výkonu celkem: 1129

VYBRANÉ JEDNOTKY ODBORNÉHO VÝKONU

kontaktní práce: 193 výkonů - 32 hodin

sociální práce: 16 výkonů - 12 osob - 8 hodin

individuální poradenství:  281 výkonů - 39 osob - 105 hodin

práce s rodinou: 40 výkonů - 38 osob - 40 hodin

skupinové poradenství: 209 výkonů - 31 osob - 102 hodin

poradenství po telefonu a internetu: 201 výkonů - 34 hodin

CÍLE NA ROK 2017    Oddělit služby od Kontaktního centra.   Personálně službu posílit.

Dále rozvíjet metodiky páce s cílovou skupinou s cílem vybudovat plně rozvinutou 

samostatnou ambulantní službu.

Základní poradenské a terapeutické služby pro patologické hráčeK-CENTRUM odloučené pracoviště

TÝM   

Bc. Lucie Peschiková 0,5 HPP 

Bc. Klára Šalomová, DiS. 0,1 HPP 

Externí spolupracovníci:

Ing. Jan Eret
skupinový terapeut

Externí supervize: 

PhDr. Jan Holešovský
supervize týmová a případová
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DROGOVÉ PORADENSTVÍ VE VEZNICI

Havířská 11, 301 00 Plzeň   

vezeni@cppt.cz  

POSLÁNÍ   Posláním programu je podporovat a motivovat osoby zneužívající návykové 

látky, které se ocitly v konfliktu se zákonem a jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, ke 

snižování rizik spojených se zneužíváním návykových látek a k aktivnímu řešení jejich 

stávající situace změnou životního stylu směrem k abstinenci. Prostřednictvím 

korespondenčních a osobních kontaktů a poskytováním odborného poradenství pomáhat 

předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání návykových látek, 

páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně 

podporovat jejich zařazení do běžného života.

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY     Osobám, které se svým rizikovým způsobem života 

spojeným s užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času 

ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, případně ti, kterým lze pomoci navázat spolupráci 

s Probační a mediační službou a přispět k využití alternativních způsobů trestání či 

ochranné léčb. Osobám po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně 

životního stylu směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu 

na léčbu závislosti. Rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám uživatelů 

návykových látek ve výkonu vazby či výkonu trestu.

vedoucí:

Jana Repková, Dis. 

Tel.: 373 323 645

MT: 724 890 073 
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CÍLE NA ROK 2017    Rozšířit kapacitu programu.  Udržet Zajistit vlastní zázemí programu.

a rozšířit spolupráci s danými věznicemi. Získat Certifikát RVKPP dle standardů odborné 

způsobilosti. Začít poskytovat skupinové služby klientům ve VTOS i po propuštění. 

Rozvíjet spolupráci s PMS ČR a sociálními kurátory směrem ke spolupráci s klienty 

v postpenitenciární péči.

TÝM   

Jana Repková, DiS. 1,0 HPP 

Jana Nováková, DiS. 1,0 HPP do května 2016 

Bc. Nikol Hladová 0,5 HPP od června 2016

Mgr. Renáta Kukaňová 0,5 HPP od července 2016

Externí spolupracovníci:

PhDr. Dagmar Nechutná
klinický psycholog, psychoterapeut

Externí supervize: 

PhDr. Martin Hajný
supervize týmová a případová

CO SE DAŘILO V ROCE 2016    Udržet spolupráci s Věznicí Plzeň, Horní Slavkov, Oráčov 

a Ostrov.  Udržovat kontinuitu Zvýšit intenzitu dojíždění do Věznice Horní Slavkov.

spolupráce všemi formami – osobní, telefonní a korespondenční. Udržet všechny služby 

programu i přes personální změny v programu. Plynule zaškolit nové pracovnice 

programu. Aktivní účast na AT konferenci Plzeňského kraje ve spolupráci s Věznicí Horní 

Slavkov. Zintenzivnit spolupráci s PMS  Rozšířit služby pro klienty v postpenitenciární péči. 

ČR Plzeň.

DROGOVÉ PORADENSTVÍ VE VEZNICI
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 INDIKÁTORY

počet klientů celkem: rodinných 236 z toho : 2

uživatelé návykových látek dle zdroje závislosti: pervitin 82 %, heroin 5 %, THC 8 %, 

alkohol 3 %, ostatní 2 %

kontaktů celkem: 1 171

jednotek odborného výkonu celkem: 1 510

odmítnutých klientů celkem: 36

VYBRANÉ JEDNOTKY ODBORNÉHO VÝKONU

informační servis: 387 výkonů – 185 osob - 32 hodin

korespondenční práce: 342 výkonů – 63 osob - 265 hodin

sociální práce: 252 výkonů – 104 osob - 126 hodin

individuální poradenství: 711 výkonů – 155 osob - 355 hodin
krizová intervence: 32 výkonů – 82 osob - 30 hodin

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP.

DROGOVÉ PORADENSTVÍ VE VEZNICI
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PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉCE

Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň   

ambulance@cppt.cz  

POSLÁNÍ   Program následné péče CPPT, o. p. s. poskytuje podporu lidem, kteří se 

rozhodli pro život bez závislosti ve chvíli přechodu k osobní svobodě. Jsme přesvědčeni, 

že odborná péče v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu 

k poškozujícímu chování k sobě i společnosti. Podporujeme klienty v oblasti zaměstnání, 

studia, samostatného bydlení, rodinných a přátelských vztahů a v neposlední řadě 

při obnovování, budování a udržení si zdravého životního stylu a vyrovnání se s nedávnou 

minulostí.

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY     Všem, kteří bojují s látkovou či nelátkovou závislostí, 

minimálně 3 měsíce abstinují nebo absolvovali léčbu a hledají podporu pro udržení této 

životní změny. A to zejména, pokud v důsledku závislostního chování došlo v jejich životě 

ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních vztahů, širších sociálních 

vazeb a uplatnění na trhu práce. Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodičům, 

partnerům a blízkým závislých. 

vedoucí:

Bc. Pavla Zárybnická 
Tel.: 377 321 051
 

CO SE DAŘILO V ROCE 2016    Udržet kvalitu a rozsah služeb. Udržet  zá jem k l ientů 

o služby PNP.  Realizovat služby pro patologické Úspěšně absolvovat certifikaci RVKPP.  

hráče a jejich blízké, a to jak ambulantní formou, tak pobytovou. Realizovat víkendové 

výjezdy. Udržet dobrou spolupráci se zařízeními, ze kterých do programu přicházejí 

zájemci o službu (léčebny, terapeutické komunity) a s orgány státní správy (především 

Úřady práce). Pěstovat dobré vztahy a spolupráci s neziskovou organizací Pěstuj prostor, 

z. S., provozovatelem říční plovárny v těsném sousedství PNP.
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CÍLE NA ROK 2017    Udržet služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě. Udržet dobré vztahy 

se spolupracujícími organizacemi.

TÝM   

Bc. Pavla Zárybnická 1,0 HPP

Bc. Ludmila Joanidisová 0,8 HPP do ledna 2016

Mgr. Michal Slivka 1,0 HPP

Mgr. Dagmar Špillerová 1,0 HPP

Mgr. Zdeňka Rottenbornová 
1,0 HPP od února 2016

Mgr. Monika Fraňková na MD

Externí spolupracovníci:

PhDr. Dagmar Nechutná
klinický psycholog, psychoterapeut

Mgr. Markéta Polanecká
vedení skupiny pro rodiče a blízké závislých

Externí supervize: 

PhDr. Marie Henková
supervize týmová a případová

RNDr. Jitka Vodňanská
supervize práce s rodinami

PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉCE
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INDIKÁTORY

počet klientů celkem: rodinných 136 z toho : 49

klienti následné péče dle zdroje závislosti: pervitin 53%, heroin 6%, alkohol 28%, 

patologická hra 13% 

kontaktů celkem: 3 693

odmítnutých klientů celkem (z kapacitních důvodů): 36

VYBRANÉ JEDNOTKY ODBORNÉHO VÝKONU

individuální psychoterapie: 1 004 výkonů – 71 osob - 502 hodin

skupinová psychoterapie: 43 výkonů – 34 osob - 86 hodin

i  436 výkonů – 66 osob - 218 hodinndividuální poradenství:

socioterapeutické skupiny: 47 výkonů - 30 osob - 94 hodin

sociální práce: 1 158 výkonů - 68 osob - 579 hodin

krizová intervence: 62 výkonů –  21osob - 31 hodin

orientační testování toxi: 171 výkonů – 50 osob - 57 hodin

rodinné poradenství: 279 výkonů – 42 osob - 140 hodin

obložnost chráněného bydlení: 72% 

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP.

PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉCE
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název organizace: Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.

adresa: Plzenecká13, 326 00 Plzeň 

IČ: 25232142

registrace: 30. 4. 1999 u Krajského soudu v Plzni oddíl O, vložka 19

právní forma: obecně prospěšná společnost

bankovní spojení: 3065308309/0800 u České spořitelny, a. s.

webové stránky: www.cppt.cz

CPPT, o. p. s. je členem

A. N. O. Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby

pro osoby ohrožené závislostním chováním A. N. O.

APSS ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

AVPO ČR  Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky 

Fórum nevládních organizací prevence a léčby HIV/AIDS

správní rada - statutární orgán 

Mgr. Petr Suchý  předseda

Mgr. Pavla Roubalová  členka

Mgr. Monika Ježková členka

management

PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. ředitel 

Marcela Kupcová ekonomka 

Bc. Petra Roubalová asistentka managementu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

dozorčí rada - kontrolní orgán

Mgr. Zuzana Medřencová předsedkyně

Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA člen

Uváděné informace jsou aktuální 

k roku vydání této výroční zprávy.
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Pokud chcete pomoci, můžete například:
- darovat finance (č. ú.: 3065308309/0800);

- věnovat věcný dar;

- nabídnout svou dobrovolnou práci;

- poskytnout zdarma materiál, služby;

- zprostředkovat užitečné kontakty;

- předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem. V případě sponzorské 

smlouvy navíc nabízíme prezentaci sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční 

zprávě i při mimořádných akcích CPPT.

Sponzorování jako reklama pro dárce

Náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může 

v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary" tak sponzorský 

příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí 

"cena" za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Vaše podpora je pro nás velmi důležitá.

Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar.

OBSAH

JAK NÁM MUŽETE POMOCI
O

45



Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou společnosti dne 28. 6. 2016.
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