Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 31. 5. 2021
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Zprávy ze služeb
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„Existuje jedna kletba. Říká se: Zajímavé časy na vás.
...
jsme tam, kde bohové hrají hry se životy lidí, na šachovnici, která v jednom a témže
okamžiku představuje jednoduchý herní plán a celý svět.
A Osud vyhrává.
Osud vždycky vyhrává.
Většina bohů vrhá kostky, ale Osud hraje šachy, a teprve když už je pozdě, zjistíte, že
celou tu dobu používá dvě královny. Osud vyhrává. Alespoň tak se to říká.
Ať se stane cokoli, když je po všem, říkají, že to musel být osud ...“

~ Terry Pratchett, Zajímavé časy
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Jsou děje, které nás přesahují a zcela bezohledně k úrovni našeho vědění,
vždy přesahovat budou. Rok 2020 nás doprostřed jednoho takového postavil.
Po letech klidu nám dal v podobě pandemie zažít neklidu a nejistoty. Dokonce
v čase sepisování této zprávy ještě není vidět horizont, na kterém by se zračila
nějaká nová verze jistoty.
Zajímavé časy.
Nechci na tomto místě rozehrát úvahy nad osudovostí či příčinností běhu našich
životů.
Chci obrátit pozornost k činům, které uprostřed zmatku zpevňují a dávají naději.
Naději, která jediná může vyvážit ztrátu jistoty.
Na rozdíl od jistoty, která se dovolává toho, co bylo nebo mělo být, naděje, zcela
otřesená ztrátou, staví na tom, co je a může být.
Pomáhá mi to.
Jsem si jist, že nám to pomohlo.
Výroční zpráva se proto několikrát s díky vrátí k lidem a institucím, jejichž činy
nám dodávaly naději, pomohly nám obstát a být tu pro ty, kterým jsou naše
služby určeny.

Petr Hrouzek
ředitel společnosti

V roce 2020 jsme pracovali s 1312 lidmi v rámci všech námi poskytovaných sociálních
služeb, s 954 lidmi v rámci námi realizovaných služeb primární prevence a 89 v rámci
poskytnutého vzdělávání.

Poslání
a principy
služeb

Pomáháme na cestě
k osobní svobodě a zodpovědnosti
Poskytujeme preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené
na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování závislostního.
Naše činnost napomáhá snižovat zdravotní a společenské dopady závislostního
chování na jednotlivce, jeho blízké a celou společnost.

Principy poskytování služeb
Služby realizované Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s., jsou
poskytovány na základě:
•

dobrovolného a informovaného rozhodnutí uživatelů služeb,

•

individualizovaného přístupu s respektem k možnostem a schopnostem

uživatelů služeb,
•

odbornosti pracovníků a spolupráce s dalšími specializovanými službami,

•

budování vzájemné důvěry a zachování zákonné mlčenlivosti,

•

zachování principu rovnosti a veřejné přístupnosti bez ohledu na vzdělání,

pohlaví, věk, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské
postavení, psychický či fyzický stav.
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I v roce 2020 jsme, jako odborný garant projektu Respektuj 18, cílili na změnu tolerantního
postoje dospělé populace ke konzumaci alkoholu dětmi a mladistvými.

Přestože většina práce v roce 2020 je „v šuplíku“, věříme, že bude v nadcházejících letech
zužitkována.

Struktura společnosti
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Členství
CPPT, o.p.s., je aktivním členem těchto asociací:

Děkuji Marcele Kupcové, Veronice Kepkové, Petře Roubalové, Kláře Lapkové a Janě Šubové
za péči o zázemí společnosti, a vytrvalost, která byla v roce 2020 tolik potřebná.

Za aktivní činnost
ve správní a dozorčí radě děkuji:
Mgr. Monice Ježkové, předsedkyni správní rady
Mgr. Radoslavu Škardovi, členovi správní rady
Mgr. Pavle Roubalové, člence správní rady
Mgr. Zuzaně Mendřecové, předsedkyni dozorčí rady
Ing. Zdeňkovi Jůzovi, Ph.D., MBA, členovi dozorčí rady

Petr Hrouzek
ředitel společnosti
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Donátoři
P-Centrum

Kontaktní centrum

P-centrum bylo v roce 2020 realizováno s rozpočtem 2 894 728 Kč.

Kontaktní centrum bylo v roce 2020 realizováno s rozpočtem 4 820 756 Kč.

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň,

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň,

Plzeňského kraje a Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci

Plzeňského kraje, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci

protidrogové politiky.

protidrogové politiky.

Program pro osoby
v konfliktu se zákonem

Adiktologická
a preventivní ambulance -21

Program pro osoby v konfliktu se zákonem byl v roce 2020 realizován

Adiktologická a preventivní ambulance -21 pro děti, mladé lidi a jejich blízké byla

s rozpočtem 2 807 228 Kč.

v roce 2020 realizována s rozpočtem 1 652 362 Kč.

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň,

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň a městského

Plzeňského kraje a Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci

obvodu Plzeň 3, Plzeňského kraje a Úřadu vlády České republiky a Rady vlády

protidrogové politiky.

pro koordinaci protidrogové politiky.
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Ambulance pro nelátkové závislosti

Program následné péče

Ambulance pro nelátkové závislosti byla v roce 2020 realizována

Program následné péče byl v roce 2020 realizován s rozpočtem 4 217 629 Kč

s rozpočtem 2 259 362 Kč.

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň,

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města

Plzeňského kraje, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci

Plzeň a městského obvodu Plzeň 3, Plzeňského kraje a Úřadu vlády

protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Děkujeme všem poskytovatelům dotací. Prostředky poskytnuté v roce 2020
na činnost našich odborných služeb umožnily jejich smysluplné fungování
v souladu s posláním a veřejným závazkem.
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Děkujeme
Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR za přehlednou a věcnou podporu při zvládání
protiepidemických opatření díky, které jsme mohli nepřerušeně a smysluplně poskytovat naše
služby a zůstat tak na blízku lidem, pro které jsou určeny.
Asociaci nestátních neziskových organizací za soustředěnou práci při vyjednávání kontinuální
podpory adiktologických služeb a to nejen té dotační.
Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR za nemalou a včasnou pomoc při vybavování našich
zaměstnanců těžko dostupnými ochrannými prostředky.
Kolegyním a kolegům z Propojených adiktologických služeb za setrvalé a inspirativní sdílení
praxe, které zejména v tomto roce přinášelo tolik potřebný klid a nadhled.
Kolegyním a kolegům z neziskových organizací Kotec, o.p.s., Point14, z.ú., SKP Plzeň a Ulice, z.s.
za další rok vstřícnosti, otevřenosti a vzájemné podpory na poli adiktologických služeb.
Kolegyním a kolegům z neziskových organizací Člověk v tísni, o.p.s., Point14, z.ú., Ponton, z.s.,
SKP Plzeň, Tady a Teď, o.p.s. a Ulice, z.s. za hladkou a inspirující spolupráci při zajišťování
mimořádných služeb pro lidi bez domova organizovaných statutárním městem Plzeň.

Hospodaření společnosti
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Děkujeme
Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR za průběžnou metodickou podporu
při poskytování adiktologických služeb za trvajících protiepidemických opatření a prostor
pro sdílení praxe služeb napříč celou republikou.

Ministerstvu Práce a sociálních věcí ČR za dotační podporu cílenou na zvládnutí
protiepidemických opatření.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje za racionální přístup k poskytování sociálních služeb v době
pandemie, který přinesl maximální možný klid v jinak nejistých časech.

Magistrátu města Plzně za vstřícnost a odvahu hledat cesty i tam, kde výsledek je v nedohlednu.

Zprávy ze služeb
Na následujících stranách naleznete zprávy z činnosti našich odborných služeb. Rok 2020 kladl na naše služby zcela nové
nároky a stavěl nás všechny před nečekané výzvy.
Když se ohlížím zpět, činím tak s hrdostí na všechny, kteří statečně a tvořivě zůstali nablízku lidem, pro něž tu jsme.

Díky všem.
Elišce Benešové, Michaele Borowské, Janě Bučilové Kadlecové, Anetě Dolejšové, Janu Eretovi, Lence Fialové, Monice Fraňkové,
Miroslavovi Gažákovi, Vendule Holubové, Tereze Chodlové, Radkovi Chocholatému, Denise Kuncové, Evě Kuncové, Michalovi Milotovi,
Dagmar Nechutné, Evě Nýdlové, Lukáši Paločkovi, Lucii Peschikové, Lucii Plavjanikové, Michaele Ptákové, Janě Repkové, Tereze Ryšavé,
Michalovi Slivkovi, Kláře Šípové, Veronice Šimkové, Dagmar Špillerové, Janě Novákové, Markétě Uxové a Lucii Vojíkové.

Petr Hrouzek
ředitel společnosti
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P - centrum
Kontakty
Plachého 6
301 00 Plzeň
+420 731 183 394
prevence@cppt.cz

Pomáháme rozhodovat se informovaně 		
a zodpovědně.

V týmu P-centra v roce 2020 působily:

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

Mgr. Veronika Šimková - zástupkyně vedoucí, lektorka vzdělávání a programů

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

primární prevence (VPP, SPP)

vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat

Bc. Denisa Kuncová - lektorka programů primární prevence (VPP, SPP)

náročné životní situace spojené s obdobím dospívání a životních změn. Vedeme

Mgr. Eva Nýdlová - lektorka programů primární prevence (VPP, SPP)

mladé lidi k zodpovědnému rozhodování.

Mgr. Jana Kadlecová – individuální a rodinná poradkyně (IPP)

Mgr. Eva Kuncová - vedoucí programu, koordinátorka vzdělávání

Mgr. Tereza Chodlová - individuální a rodinná poradkyně (IPP)
Eliška Benešová, DiS. - individuální poradkyně (IPP)

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

Třídním kolektivům základních a středních škol, bez dalších rozlišovacích

kritérií,
•

třídním kolektivům zvýšeně ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky,

•

dětem a dospívajícím ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky,

•

pedagogům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům školy,

•

rodinám, osobám blízkým a osobám jednajícím v zájmu dítěte.

Externí spolupracovníci:
externí lektoři Specializačního kurzu

Externí supervize:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. - supervize týmová a případová
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory

Vybrané jednotky odborného výkonu
Jednotek výkonu

Počet klientů
třídy
žáci
pedagogové
klienti indikované prevence/poradenství
Kontaktů celkem
Jednotek odborného výkonu celkem

42 tříd
854 žáků
158 pedagogů

Počet osob

čas (hod.)

práce se třídami a jejich učiteli (všeobecná + selektivní PP)

640

923

252

konzultace (indikovaná PP)

134

31

50

51

89

147

vzdělávání (kurzy, semináře, metodická podpora)

31 klientů
1609
825

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP
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Co se dařilo v roce 2020
•

I přes zásadní změny ve školství v důsledku epidemie jsme naplnily

projektové závazky.
•

Podpořili jsme učitele a žáky i během distančního vyučování – realizovali

jsme preventivní programy on-line, vytvořili novu službu on-line intervizní
podpory pro pedagogy Otevřená sborovna a připravili pro učitele nové
metodiky.
•

8. běh Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence jsme částečně

převedli do on-line podoby, díky tomu jej úspěšně zakončilo všech 11 účastníků.

Cíle na rok 2021
•

Udržet stávající kvalitu služeb.

•

Využít výhod on-line komunikace ke zvýšení dostupnosti služeb

pro pedagogy.
•

Zahájit 9. běh Specializačního kurzu pro školní metodiky.

•

Rozšířit nabídku akreditovaného vzdělávání o kurzy Zipyho kamarádi

a Jablíkovi kamarádi.
•

Aktivně se účastnit 2. konference primární prevence Plzeňského kraje.
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„Hledat nové cesty tam, kde se zdá, že žádné
neexistují.
Posunuli jsme se v dovednostech, které jsme
dříve přisuzovali spíše IT specialistům, ale
ještě důležitější je pro nás posun ve flexibilitě,
kreativitě, hledání řešení, která se musejí měnit
a přizpůsobovat každý den, každou hodinu. 		
A pak hledat pro sebe sama nové cesty, jak trávit
čas pracovní i soukromý v přísných mantinelech,
nezbláznit se, komunikovat přes bariéry roušek
i stovek kilometrů a pracovat přesto nebo právě
proto, že naše cílová skupina (učitelé) čelí výzvě
největší za desítky let.“

Adiktologická a preventivní ambulance -21
Kontakty
Plachého 6
301 00 Plzeň
+420 602 686 893
21ambulance@cppt.cz

Pomáháme zvládat náročné životní situace
spojené s dospíváním.
Poskytujeme poradenské a terapeutické služby dětem a mladým lidem,

V týmu Adiktologické a preventivní
ambulance -21 v roce 2020 působily:

jejichž růst a rozvoj je ohrožen některou formou rizikového chování (včetně

Mgr. Jana Kadlecová - vedoucí programu, terapeutka a poradkyně

závislostního), jejich rodinám a blízkým.

Mgr. Tereza Chodlová – terapeutka a poradkyně
Eliška Benešová, DiS. – terapeutka a poradkyně

Služby jsou zaměřené na minimalizaci dopadů rizikového chování či rizikových
situací, rozvoj efektivnějších strategií zvládání psychických obtíží a posílení
kompetencí zdravějšího vztahování se k druhým i sobě.

Externí spolupracovníci:
Mgr. Dagmar Špillerová – vedení skupiny pro rodiče a osoby blízké

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

děti a mladí lidé od zahájení školní docházky do 21 let v ohrožení sociálně

nepříznivou situací,
•

rodiče, osoby blízké a osoby jednající v zájmu dítěte.

Externí supervize:
MUDr. Ludmila Bartůšková - supervize týmová a případová
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory
Počet klientů celkem

Vybrané jednotky odborného výkonu
189

z toho dětí a adolescentů

85

z toho dětí a adolescentů se závislostním chováním

37

kontaktů celkem

1181

jednotek odborného výkonu celkem

2553

celkový čas (hod.)

800

Jednotek výkonu

čas (hod.)

individuální poradenství a psychoterapie

761

380

práce s rodinou

262

130

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP
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Co se dařilo v roce 2020
•

Stabilizovat personální situaci,

•

poskytovat služby kontinuálně v průběhu celého roku i přes probíhající

pandemická opatření,
•

rozvinout distanční formu spolupráce a zvýšit tak dostupnost služeb,

•

zintenzivnit spolupráci s klienty zapojenými do služeb (nárůst objemu

výkonů i hodin),
•

připravit podklady pro zahájení vrstevnické skupiny v r. 2021.

Cíle na rok 2021
•

Chceme i nadále rozvíjet kvalitu služeb.

•

Zajistit pro ambulanci samostatné provozní prostory.
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„V roce 2020 jsme se zvýšeně zaměřovali 		
na udržení kontaktu s klienty.
Online a komunikační technologie nám umožnily
poskytovat služby i během protiepidemických
opatření, karantény či v období nemoci našich
klientů. Zároveň, rok 2020 přinesl potvrzení
a některým našim klientům uvědomění,
jak významný pro osobní rozvoj a růst je
v dlouhodobém horizontu živý osobní kontakt.“

Kontaktní centrum
Kontakty
Havířská 11
301 00 Plzeň
+420 377 421 374
+420 731 522 288
kcentrum@cppt.cz
dotazy@cppt.cz

Pomáháme mírnit škodlivé
důsledky závislostního chování
Kontaktní centrum poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří hledají
odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, 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.

V týmu Kontaktního centra
v roce 2020 působili:
Bc. Radek Chocholatý, DiS. – vedoucí programu, sociální pracovník
Bc. Lenka Fialová – zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice
Mgr. Markéta Uxová – zdravotní a sociální pracovnice
Bc. Vendula Holubová – sociální pracovnice
Mgr. Lucie Vojíková – adiktolog, sociální pracovnice
Bc. Klára Šípová, DiS. – MD od února 2020

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.

Externí spolupracovníci:
PhDr. Dagmara Nechutná – odborná konzultantka, klinická psycholožka,
psychoterapeutka
MUDr. Daniela Fránová – lékařka v oblasti infekčních nemocí

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

Osobám starším 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají

odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby,
•

rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek.

Externí supervize:
RNDr. Martin Rataj – supervize týmová a případová
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory
Počet Identifikovaných klientů
z toho rodinných příslušníků

Vybrané jednotky odborného výkonu
445
22

Počet neidentifikovaných klientů

111

Odhadovaný počet uživatelů NL ve zprostředkovaném kontaktu

90

Klienti uživatelé NL dle zdroje závislosti:
Pervitin

57 %

Opiáty (heroin, fentanyl, subutex, buprenorfin)

11 %

THC

21 %

Těkavé látky (v kombinaci s pervitinem, opiáty, alkoholem)

1%

Alkohol

9%

Jiné
Kontaktů celkem
Jednotek odborného výkonu celkem

1%
8 740
14 001

Jednotek výkonu

Počet osob

Kontaktní práce

4 273

331

712

Výměnný program

3 075

211

256

Sociální práce

415

136

208

Socioterapie

573

88

573

Individuální poradenství

409

71

197

84

29

45

297

94

56

Krizová intervence
Orientační testování infekčních nemocí

čas (hod.)

Orientační toxikologické testování

70

12

25

rodinné poradenství

22

25

13

Vydáno injekčních setů
Vydáno kapslí

118 725
1 075

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP
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Co se dařilo v roce 2020
•

Udržet kvalitu i výkon služeb Kontaktního centra a personální stabilizace,

•

reagovat včasně a adekvátně na protiepidemická omezení a opatření

a udržet stabilitu poskytovaných služeb,
•

udržet úroveň materiálního zabezpečení nízkoprahových služeb, především

výměnného programu, kde objem vyměněného materiálu dosáhl v roce
2020 téměř 120 tisíc vydaných injekčních setů, což bylo o 29 tisíc více než
v předchozím roce,
•

aktivně reagovat na variabilitu zneužívaných návykových látek v Plzni

a Plzeňském kraji a udržet kvalitu služeb Harm reduction,
•

dostatečně naplnit poptávku po službách dostatečnou kapacitou činností

sociální práce, kdy vzhledem k celorepublikové situaci stoupla potřeba klientů
řešit existenční potřeby a vstoupit do kontaktu s úřady a institucemi,
•

vytvořit individuální formu při poskytování služeb Kontaktní místnosti

a tím uspokojit poptávku po službách, které jsou v jejím rámci poskytovány
i v průběhu zákazu sdružování osob. (Takto individualizovanou službu v roce
2020 využívalo 139 klientů.),
•

udržet pravidelný výkon samosprávy, kterou v roce 2020 vykonávalo 21

klientů,
•

aktivně se zapojit do vytváření systému spolupráce na návazné léčbě klientů

s VHC,
•

plně využít kapacitu a udržet dostupnost individuálního poradenství 		

i poradenství pro rodiče a osoby blízké,
•

přijmout 12 klientů do projektu zaměřeného na rodiče – uživatele

návykových látek a v rámci poradenství uzavřít dohodu i s odborem sociálně
právní ochrany dětí v Plzni a Plzeňském kraji,
•

účastnit se pracovních skupin nízkoprahových zařízení Plzeňského

Cíle na rok 2021

a Karlovarského kraje,

•

Udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb,

•

•

další rozvoj sociálně aktivizačních činností,

OSPOD Plzeňského kraje v rámci Týdne sociálních služeb.

•

udržení stávající kvality segmentu péče o rodiče uživatele návykových látek,

•

Účastnit se pravidelně setkání Sekce HR služeb A. N. O.

•

rozšířit nízkoprahové služby a služby snižování rizik pro uživatele alkoholu,

•

adekvátně reagovat na zvyšující se poptávku po testování na infekční nemoci

•

vzdělávání pracovníků v oblasti práce s klienty s abúzem alkoholu – odborné

realizovat on-line Den otevřených dveří a video-konferenci s pracovníky

z řad klientů KC i širší veřejnosti,

stáže

•

•

udržet a prohloubit spolupráci s Venerologickou ambulancí FN Plzeň při

předávání klientů do odborné péče k léčbě infekčních nemocí (primárně Syfilis).

mapování zájmu o možnou spolupráci KC s medikem či lékařem, poskytování

odborné zdravotní péče klientům.
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„Nutnost omezit naši práci dočasně pouze na
individuální kontakt přinesla více osobního
prostoru, více cílené pozornosti a tedy, větší
možnost pro klienty se posunout.
V této době, kdy jsme si nemohli být ničím jistí,
se stal prostor pro vyslechnutí a sdílení pro
každého velmi důležitý. Díky všeobecné nejistotě
a nutnosti poskytovat služby jen individuální
formou jsme klientům v konečném důsledku
poskytli mnohem více osobně cíleného prostoru
a povedlo se je tak na naše služby navázat v nové
kvalitě. Díky tomu se dařila systematičtější práce
nejenom v oblasti sociální, ale ještě častěji než
v minulosti se na nás obraceli s obavami o své
zdraví. To se například ukázalo i ve znatelném
navýšení zájmu o testování na infekční nemoci.“

Program pro osoby v konfliktu se zákonem
Kontakty
Tylova 20
301 00 Plzeň
+420 373 323 645
+420 724 890 073
konfliktsezakonem@cppt.cz

Pomáháme jít novou cestou, pokud ta dosavadní
vedla ke konfliktu se zákonem.
Program podporuje a motivuje osoby, které se kvůli zneužívání návykových látek
dostaly do 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 pomáhá předcházet zacyklení nežádoucího životního
stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího
k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporuje jejich zařazení
do běžného života.

V týmu Programu pro osoby v konfliktu
se zákonem v roce 2020 působili:
Bc. Jana Repková, DiS. - vedoucí programu, sociální pracovnice
Jana Nováková, DiS. – sociální a poradenská pracovnice
Mgr. Tereza Ryšavá – sociální a poradenská pracovnice

Okruh osob, kterým jsou služby určeny:
•

Osobám starším 15 let, které se svým rizikovým způsobem života spojeným

s užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, jsou ve výkonu

Mgr. Barbora Lukášová – poradenská pracovnice, právnička
Michal Milota – pracovník v sociálních službách, poradenský a terapeutický
pracovník

vazby nebo výkonu trestu nebo se z něho vracejí,
•

osobám, které jsou v konfliktu se zákonem a uvěznění jim hrozí nebo jsou

odsouzeni podmíněně či jiným alternativním trestem,
•

rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám uživatelů návykových látek

ve výkonu vazby či výkonu trestu.

Externí supervize:
PhDr. Martin Hajný – případová a týmová supervize
Mgr. Michal Vybíral – případová a týmová supervize
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory
Počet klientů celkem
z toho rodinných příslušníků

Vybrané jednotky odborného výkonu
212
4

Uživatelé návykových látek dle zdroje závislosti:
Pervitin
THC
Heroin
Alkohol
Patologičtí hráči

80,5 %
13 %
3%
3%
0,5 %

Kontaktů celkem

1 253

Jednotek odborného výkonu celkem

2 385

Odmítnutých klientů celkem

Jednotek výkonu

Počet osob

čas (hod.)

informační servis

129

85

11

korespondenční práce

463

80

232

sociální práce

204

78

102

individuální poradenství

688

95

344

20

10

10

krizová intervence
Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

49
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Co se dařilo v roce 2020
•

Udržet spolupráci v době pandemie s většinou spolupracujících věznic –

Věznice Plzeň, Horní Slavkov, Oráčov, Kynšperk nad Ohří,
•

přejít do distanční formy spolupráce přes platformu Skype s Věznicemi

Plzeň, Horní Slavkov a Oráčov
•

udržovat kontinuitu spolupráce všemi dostupnými formami – osobní,

distanční, korespondenční
•

poskytovat podporovanou formu korespondenční formy spolupráce v čase,

kdy se věznice uzavřely,
•

navýšit úvazkovou kapacitu programu na 3,8 HPP

•

aktivní se účastnit setkání Sekce adiktologických služeb ve věznicích

v A. N. O. a pracovních skupin AOOV.

Cíle na rok 2021
•

Udržení spolupráce se všemi věznicemi a návrat z distanční spolupráce

do osobní,
•

zahájit spolupráci s Věznicí Nové Sedlo, objekt Drahonice,

•

rozvíjet postpenitenciární péči směrem k nejvíce sociálně zasažené klientele,

•

nově získaný nástroj pro online komunikaci zachovat a pokusit se jej použít

klientele ve vzdálenějších věznicích.

38

„Rok 2020 přinesl obrovský posun ve využívání
komunikačních technologií při poskytování služeb.
Platformy Skype, ZOOM a WhatsApp umožnily
udržet kontinuitu služeb i v těch nepřísnějších
protiepidemických omezeních.
Díky vstřícnosti Generálního ředitelství vězeňské
služby ČR a Ministerstva Spravedlnosti ČR se
za využití platformy Skype podařilo poskytovat
poradenské služby i v čase úplného zákazu vstupu
třetích osob do věznic.“

Ambulance pro nelátkové závislosti
Kontakty
Tylova 20
301 00 Plzeň
+420 724 384 461
g.ambulance@cppt.cz

Pomáháme vzdorovat nabídkám
štěstěny na základě vlastního rozhodování
Ambulance pro nelátkové závislosti poskytuje odborné sociální poradenství
a terapii lidem, kteří se rozhodli nebo rozhodují pro život bez závislosti, jejich
rodinám a dalším blízkým osobám v Plzeňském kraji.

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

Služby jsou určeny lidem, kteří nikdy nevyhledali jinou odbornou službu,

V týmu ambulance
pro nelátkové závislosti v roce 2020 působili:
Bc. Lucie Peschiková – vedoucí programu, terapeut
Mgr. Lucie Plavjaniková – terapeut
Ing. Jan Eret – koterapeut terapeutické skupiny pro hazardní hráče
Bc. Michaela Ptáková Dis. – sociální pracovnice

a jedná se o první pokus o abstinenci ve spolupráci s odbornou službou nebo

Michaela Borowská Dis. – sociální pracovnice

se pokusili samostatně o abstinenci a hledají podporu a pomoc pro udržení

Bc. Lukáš Paločko – sociální pracovník

této životní změny,
•

lidem, kteří absolvovali některou z forem pobytové léčby závislosti a hledají

návaznou léčebnou péči pro hlubší zpracování svých obtíží,
•

rodičům, partnerům a jiným blízkým osobám.

Externí supervize:
Mgr. Jana Herbst – supervize případová a týmová
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory

Vybrané jednotky odborného výkonu

Počet klientů celkem

87

z toho rodinných příslušníků

28

Klienti dle typu nelátkové závislosti
Výherní automaty

28 %

Sportovní sázky

56 %

Kombinace hazardních her

12,5 %

Jiná nelátková závislost

3,5 %

Jednotek odborného výkonu celkem

1 992

Jednotek výkonu

Počet osob

Individuální poradenství

435

49

čas (hod.)
257

Individuální terapie

595

30

385
176

Skupinová terapie

46

14

Práce s rodinou

44

36

25

Sociální práce a socioterapie

106

30

59

Telefonické a internetové poradenství

360

x

60

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP
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Co se dařilo v roce 2020
•

Udržet kvalitní poskytovaní ambulantních služeb i přes protiepidemická

opatření a omezení,
•

k poskytování služeb využít více nových komunikačních technologií,

•

provozovat pravidelně podpůrnou terapeutickou skupinu online.

Cíle na rok 2021
•

Otevřít 2. terapeutickou skupinu v rámci ambulantně – léčebné části služeb,

•

stabilizovat a rozvinout činnosti sociální práce s klienty,

•

pokračovat v rozvoji práce s klienty ohroženými hazardním hraním v rámci

principu Harm Reduction,
•

připravit koncepci práce s klienty s obtížemi v oblasti gamingu.
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„Stabilně poskytovat služby ambulance všemi
dostupnými prostředky.
Pandemie nám ukázala, že je možné učit se
a rozvíjet služby za každé situace. Nově jsme
využili při poskytování služeb platformy online
komunikace. Hlavně skupinová setkání se
realizovala tímto způsobem a i přes počáteční
skepsi přinesla řadě klientů užitek. Klienti
ambulance ocenili, že jsme v maximální možné míře
zachovali možnost osobních schůzek a tím mírnili
dopady situace na jednotlivce.“

Program následné péče
Kontakty
Doudlevecká 71
301 00 Plzeň
+420 377 321 051
dolecovani@cppt.cz

Pomáháme rozvíjet potenciál Vašeho rozhodnutí
k úzdravě ze závislosti.
Program následné péče poskytuje sociální, adiktologickou a psychologickou
podporu abstinujícím závislým v období realizování životních změn, které vedou
k úplné úzdravě ze závislosti.

V týmu Programu následné péče
v roce 2020 působili:
Mgr. et Mgr. Michal Slivka - vedoucí programu, psychoterapeut

Naše služby jsou určeny lidem, kteří:
•

dokončili pobytovou léčbu závislosti, nebo abstinují v jiných podmínkách

alespoň 3 měsíce,
•

Mgr. Monika Fraňková - zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice
Mgr. Dagmar Špillerová – párová a rodinná psychoterapeutka
Mgr. Aneta Dolejšová – adiktoložka, terapeutka
Mgr. Miroslav Gažák – psychoterapeut

usilují o dosažení či udržení životních změn, které vedou k úzdravě

ze závislosti,
•

nebo jsou rodinnými příslušníky či blízkými osobami závislých,

•

jsou starší 18ti let.

Externí supervize:
Mgr. Kateřina Jirková – týmová a klientská práce
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory
Počet klientů celkem
z toho rodinných

Vybrané jednotky odborného výkonu
165
22

Klienti následné péče dle zdroje závislosti:
Pervitin

45 %

Alkohol

43 %

Patologická hra

4%

Opiáty

4%

Hypnotika

3%

Kontaktů celkem / provozních výkonů celkem
Odmítnutých klientů celkem (z kapacitních důvodů)

2340 / 5739
20
40

Jednotek výkonu

Počet osob

čas (hod.)

501

26

170

47

30

67

10 340

60

519

Individuální psychoterapie
Skupinová psychoterapie
Individuální poradenství
Socioterapeutické skupiny

33

30

190

1038

33

167

Krizová intervence

190

24

43

Orientační toxikologické testování

334

32

57

Rodinné poradenství

148

16

36

Telefonické a internetové poradenství

173

155

478

Sociální práce

Využití ubytovací kapacity

69 %

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP
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Co se dařilo v roce 2020
•

Poskytovat služby po celý rok i přes protiepidemická opatření a omezení

a udržet si psychické zdraví
•

Investovat do oprav fasády ubytovacího provozu a obnovu vybavení

pobytové části služby.

Cíle na rok 2021
•

Absolvovat certifikační řízení RVKPP,

•

rozvinout segment socioterapeutických aktivit,

•

poskytovat co nejširší spektrum služeb i přes trvající protiepidemická

opatření a omezení.
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„Pandemie nám bránila v tom, abychom klienty
podporovali takovými formami, na jaké jsme byli
dosud zvyklí. Občas jsme prostě neměli jinou
možnost, než předat více odpovědnosti 		
do rukou klientům. A vyplatilo se to! V ubytování
teď celkem dobře funguje vedle samořídících
socioterapeutických aktivit také technická
samospráva, tzv. „šéf domu“. Naší energii nutnou
pro řízení a kontrolu teď můžeme zaměřit jinam.“

Významné události v roce 2020
102 % výkonu roku 2019 – o 2 % více času přímé páce oproti roku 2019 realizovaly naše služby
v roce 2020 přes ztížený společenský kontakt.

Naše služby využilo o 6 % více lidí než v předchozím roce.

1648 hodin distančního poskytování služeb – přesně tolik času jsme s našimi klienty strávili
video hovory, telefonáty, na sociálních sítích a korespondencí.

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. se stalo členem Asociace organizací v oblasti
vězeňství, v níž aktivně působí členové týmu Programu pro osoby v konfliktu se zákonem.

V rámci týdne sociálních služeb pořádaných APSS ČR pořádalo Kontaktní centrum on-line Den
otevřených dveří a odborné diskusní setkáními s pracovníky Odborů sociálně právní ochrany
dětí a Sociálních kurátorů.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Tylova 707/20, 301 00 Plzeň
IČO: 25232142
+420 377 421 034
management@cppt.cz
www.cppt.cz
facebook.com/CPPTplzen

Jak nám můžete pomoci?
www.cppt.cz/jak-muzete-pomoci
https://givt.cz/centrum-protidrogove-prevence-a-terapie

