TISKOVÁ ZPRÁVA
Přidělené finanční prostředky na služby P-centra, Centra protidrogové prevence a terapie
ovlivnily ceník služeb
Plzeň, 4. června 2012 – jedno ze zařízení společnosti Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
realizuje služby pro třídní kolektivy 2 stupně ZŠ a SŠ, pro třídní kolektivy se zvýšenou mírou
rizikového chování. Dále zajišťuje poradenství pro děti a jejich rodiče, kde se již rizikové chování
objevilo a v neposlední řadě pomáhá metodickou podporou pedagogům ze ZŠ a SŠ. P-centrum je
financováno z veřejných zdrojů. Letos poprvé však nebylo podpořeno z Krajského úřadu
Plzeňského kraje, konkrétně z odboru školství. Tyto okolnosti způsobily rozdělení ceníku služeb Pcentra na služby realizované ve městě Plzni a služby realizované mimo město Plzeň.
P-centrum, středisko primární prevence realizuje služby již od roku 2000. Jedná se tedy o stabilní
program poskytující komplexní služby v oblasti všeobecné primární prevence (především dlouhodobé
programy pro ZŠ), selektivní primární prevence (jde o služby/programy pro třídy, které mají nějakou
obtíž) a indikované primární prevence (individuální a rodinné poradenství pro děti a mladé lidi do 18
let a jejich rodiny pro řešení konkrétní situace, která vede ke zmírnění nebo zastavení dalšího
postupu rizikového chování). Komplexnost služeb může zajistit větší efektivnost celého systému
primární prevence v Plzeňském kraji.
Do roku 2010 byla tato služba podporována a financována z odboru sociálních věcí (ve výši 150.000
Kč). Od roku 2011 jsme byli převedeni na odbor školství a podporu na daný rok, jsme až po velkých
urgencích, dostali přidělenou v říjnu daného roku ve výši 140.000 Kč. Nyní v roce 2012 činila podpora
pouze 20.000 Kč, což je pro služby likvidační. Proto jsme danou dotaci nepřijali – nezajistila by
stávající personální stav a tím realizaci služeb.
Tyto okolnosti vedly k tomu, že je nutné, aby dlouhodobý program primární prevence realizovaný na
2. stupni ZŠ mimo Plzeň byl hrazen ve výši 100%. Školy ve městě Plzni se pouze spolupodílejí na
realizaci programu, protože Magistrát města Plzně podporuje veškeré služby P-centra každoročně.
Situace je velmi vážná především z toho důvodu, že se jedná o dlouhodobé programy, tzn. služba byla
již ve školách mimo Plzeň realizovaná několik let a nyní bude nutné, aby si ji buď škola hradila v plné
výši nebo službu ukončila.
Ceník služeb je ke stažení na webových stránkách společnosti – www.cppt.cz (home, zápatí stránky).
Pro školy mimo Plzeň je pod dlouhodobým programem primární prevence uvedena jiná částka.
Omlouváme se za tyto nepříjemnosti všem základním školám. V případě stížností se obraťte na odbor
školství KÚPK.
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