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Podmínky ubytování v Programu následné péče 
 
I. 
Ubytování je poskytováno v rámci služeb Programu následné péče (PNP), zřizovaného Centrem 
protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (dále jen CPPT, o.p.s.). Ubytování je poskytováno jako součást 
Strukturovaného doléčovacího programu. Touto službou poskytuje PNP přechodné ubytování lidem, 
kteří absolvovali léčbu závislosti, usilují o vytvoření bezpečných životních podmínek, případně 
vzhledem ke svým závislostním symptomům využijí širší spektrum poskytovaných základních činností. 
Cílem služby je zpřístupnit následnou péči, která snižuje riziko návratu k poškozujícímu chování 
k sobě i společnosti a je podporou při začleňování uživatelů služeb zpět do společnosti v souladu 
s jejich potřebami. PNP garantuje klientům prostředí bez návykových látek. Ubytování je poskytováno 
na adrese Doudlevecká 71, Plzeň. 
       
II. 
Ubytování může být poskytnuto za těchto podmínek:  
 
a) Klient absolvoval léčbu závislosti ve zdravotnickém zařízení nebo léčebném programu 

certifikovaném Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 
b) Klient je starší 18 let. 
c) Klient písemně podal kompletní Žádost o poskytnutí služeb PNP a absolvoval osobní pohovor 

v PNP. 
d) Klient v den nástupu absolvoval orientační test na přítomnost návykových látek v moči a dechovou 

zkoušku na přítomnost alkoholu - s negativním výsledkem. 
e) Klient v den nástupu uzavřel Dohodu o poskytování služeb, podepsal Ubytovací smlouvu, složil 

kauci a zaplatil příspěvek na první měsíc ubytování. 
 
III. 
Délka ubytování: 
 
PNP poskytuje přechodné ubytování na dobu nejdéle 6 měsíců. V odůvodněných případech může být 
tato doba prodloužena na základě písemné žádosti a posouzení týmu PNP. Prodloužení je smluvně 
ošetřeno dodatkem k ubytovací smlouvě, který zahrnuje odůvodnění a sjednanou dobu. Prodloužení 
ubytování je možné poskytnout pouze klientovi, který nemá vůči PNP žádné dluhy.  
 
IV. 
Klienti strukturovaného doléčovacího programu s ubytováním jsou povinni: 
 
a) Abstinovat od nelegálních návykových látek, hazardní hry, alkoholu (včetně nealkoholického piva) 

a léčiv, která nebyla předepsána příslušným lékařem.  
b) Podrobit se namátkové kontrole na zjištění obsahu drogy v moči, dechové alkoholové zkoušce. 

Odmítnutí testu se považuje za test pozitivní. 
c) Platit příspěvek na ubytování ve výši a termínu dle Ubytovací smlouvy. 
d) Nastoupit v průběhu prvního měsíce do zaměstnání, studia, nebo aktivně spolupracovat 

s Úřadem práce.  
e) V případě relapsu oznámit tuto skutečnost pracovníkům PNP a respektovat doporučený postup 

(viz níže).  
f) V odůvodněných případech umožnit pracovníkům PNP přístup do svého pokoje. 
g) Informovat přijímané návštěvy o pravidlech PNP a skutečnosti, že návštěva těmto pravidlům 

podléhá, přičemž odpovědnost za jejich případná porušování nese klient. A dále o skutečnosti, 
že se návštěva smí v prostorách bydlení zdržovat do 22.00.       

h) Udržovat noční klid od 22.00 do 6.00 a zamykat v této době hlavní vchod. 
i) Podílet se na úklidu společných prostor v objektu a jeho okolí dle pokynů a rozpisu služeb.  
j) Oznámit spolubydlícím nebo pracovníkům pobyt mimo PNP v případě přenocování jinde. 
k) Po ukončení Ubytovací smlouvy předat užívané prostory určenému pracovníkovi PNP ve stavu, 

v jakém je převzal. 
l) Dodržovat poučení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví. 
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V. 
Po dobu ubytování je zakázáno: 
 

a) Vnášení nelegálních návykových látek, alkoholu (včetně nealkoholického piva) a nenahlášených 
léčiv do prostor PNP.  

b) Vstup do prostor PNP pod vlivem nelegálních návykových látek a alkoholu (včetně 
nealkoholického piva). 

c) Znehodnocování vzorků odebíraných při orientačním testování, ovlivňování jejich vypovídající 
hodnoty (např. záměnou vzorku moči). 

d) Omezování práv nebo důstojnosti dalších osob – uživatelů služeb či pracovníků. 
e) Jednání v rozporu s trestním a občanským zákoníkem v posledním znění. 
f) Přechovávání zbraní v PNP.  
g) Kouření v prostorách PNP. 
h) Chování domácích zvířat. 
 
VI. 
Postup pro zapracování relapsu: 
 

1. Klient po požití návykové látky nebo hazardní hře informuje pracovníky PNP.  
2. Klient se pokusí zastavit závislostní jednání, konzultuje další postup. 
3. Klient se po relapsu dostaví do ambulance ke konzultaci, provedení orientačního testu z moči 

a dechové zkoušce. 
4. O možnosti návratu klienta do bydlení rozhoduje pracovník PNP po osobním kontaktu 

s klientem a po provedení orientačního testu z moči a dechové zkoušky. 
 
Relaps je možné oznámit telefonicky 24 hodin denně na nouzové lince PNP. Vlastní relaps není 
důvodem k vyloučení či ukončení služeb PNP.  
 
VII. 
Tým PNP poskytuje uživatelům služeb zpětnou vazbu k dodržování podmínek ubytování. Při 
porušování podmínek může tým PNP uplatnit tyto sankce: ústní upozornění, písemné upozornění, 
podmínečné vyloučení a vyloučení z ubytování.   
 
VIII. 
Klient se podpisem Ubytovací smlouvy a Předávacího protokolu stává uživatelem dvoulůžkového 
pokoje. Jako uživatel pokoje má právo, aby bylo ctěno jeho soukromí. Pokud je klient ubytován 
v pokoji sám, je pracovníky PNP včas informován o případném nástupu spolubydlícího. Kdykoli 
v průběhu ubytování má klient právo požádat o změnu spolubydlícího či pokoje. Po poradě týmu PNP 
a po dohodě s dotčenými ubytovanými klienty PNP žádosti vyhoví, pokud to umožní provozní 
podmínky ubytování. PNP si vyhrazuje právo provést v případě provozních potřeb změny v obsazení 
pokojů. 
 
Třetí osoby mají do pokoje vstup povolen pouze na základě souhlasu ubytovaných klientů. PNP 
si vyhrazuje právo porušit soukromí ubytovaných klientů v následujících situacích: 

 v případě nouzových situací s rizikem ohrožení života a zdraví osob či majetku CPPT, o.p.s. 

 v případě závažných porušení podmínek ubytování 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení: 
Pokud byla klientovi vypovězena Ubytovací smlouva, je povinen ve stanovené lhůtě uvolnit svůj pokoj 
a odstěhovat si osobní věci. Pokud tak neučiní nebo pokud se klient bez udání důvodu nezdržuje 
v pokoji po dobu delší než 72hodin, budou jeho osobní věci uloženy do skladu (případné úřední 
doklady a dokumenty do trezoru). Tento akt je proveden za přítomnosti dvou pracovníků PNP a je 
zaprotokolován. Věci umístěné ve skladu, které nebudou vyzvednuty do 14 dnů od uložení, není PNP 
povinno skladovat. Nevyzvednuté věci - bez ohledu na jejich hodnotu - budou poskytnuty 
na charitativní účely nebo zlikvidovány. Úřední doklady a dokumenty budou předány Policii České 
republiky. 

 


