Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Výroční zpráva

Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 20. 6. 2019
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Zprávy ze služeb

3

~ Woody Allen

4

… jsem přesvědčen, že minimálně v našem případě se Woody Allen

S významnou pomocí Města Plzně jsme získali do pronájmu nové

krutě mýlí.

prostory, které umožnily růst našich služeb.

Bylo by tedy dost povýšené tvrdit, že to, co se odehrálo, bylo „všechno“,

Dvě naše nové služby byly v průběhu roku registrovány jako sociální

na druhou stranu jsem si jist, že to bylo „dost naráz“.

služby a staly se součástí rozvojové sítě Sociálních služeb Plzeňského

Je ovšem také pravdou, že s půlročním odstupem je možné říct,

kraje.

že většina toho, co se odehrálo, bude pro Centrum protidrogové

Ve vztahu ke stále narůstající administrativě spojené s řízením

prevence a terapie do budoucna prospěšná.

společnosti bylo nutné restrukturalizovat vedení společnosti a mírně

V roce 2018 započala částečná generační obměna týmů našich služeb.

jej posílit.

V některých mírnější, v některých velmi citelná. Všem, kteří se rozhodli

Na tomto místě bych rád vyjádřil velký dík Anetě Dolejšové, Petře

vydat se jinam, přeji dobrou stezku a patří jim velký dík za všechny

Roubalové, Veronice Kepkové, Marcele Kupcové, a Janě Šubové

roky společné práce. Někteří z nich s námi byli 10 i více let a významně

za všechnu práci, kterou v roce 2018 odvedly ve prospěch hladkého

utvářeli současnou podobu našich služeb svou odborností. Věřím,

fungování společnosti. Vedení společnosti tak v roce 2018 získalo

že vše, co nám zanechali, dokážeme dobře zužitkovat.

stabilní tým, který byl po probíhajících personálních změnách

Současně jsem velmi rád za ty, kteří se rozhodli s námi spolupracovat,
a přeji si, aby jejich profesní dráha u nás byla také tak dlouhá

v minulých letech tolik očekáván.
A teď by to tedy chtělo nějaký ten čas…

a vzájemně prospěšná.
Jak dále ve výroční zprávě zjistíte, byl rok 2018 bohatý na pohyb

Petr Hrouzek

ve věcech, ve kterých jsme už dlouho potřebovali posun.

ředitel společnosti
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V roce 2018 jsme pracovali s 1221 lidmi v rámci všech námi poskytovaných
sociálních služeb, s 1596 lidmi v rámci námi realizovaných služeb primární
prevence a 158 v rámci poskytnutého vzdělávání.

Pomáháme na cestě
k osobní svobodě a zodpovědnosti

Principy poskytování služeb

Poskytujeme preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené

Služby realizované Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s.,

na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování

jsou poskytovány na základě:

závislostního.
Naše činnost napomáhá snižovat zdravotní a společenské dopady
závislostního chování na jednotlivce, jeho blízké a celou společnost.

•

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, rasu, politické přesvědčení, náboženství,
právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav.
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I v roce 2018 jsme, jako odborný garant projektu Respektuj 18, cílili na
změnu tolerantního postoje dospělé populace ke konzumaci alkoholu
dětmi a mladistvými.
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AT Plzeň
V roce 2018 proběhl 10. ročník Adiktologické konference v Plzeňském Kraji.
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., tuto akci spolupořádá se Spolkem Ulice Plzeň, z.s., Point 14, z.ú., a SKP Plzeň

Konference se zúčastnilo 127 registrovaných účastníků
Zaznělo 17 odborných příspěvků od 27 přispěvatelů a proběhly 2 workshopy.

V rámci konference se konal Regionální Kulatý stůl k novinkám v léčbě virové
hepatitidy C a proběhlo setkání sekce Adiktologických služeb APSS ČR.

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

Petr Hrouzek
ředitel společnosti
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P-Centrum

Kontaktní centrum

P-Centrum bylo v roce 2018 zajištěno rozpočtem 2.758.669,- Kč.

Kontaktní centrum bylo v roce 2018 zajištěno s rozpočtem 		

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva školství,

3.923.795,- Kč

mládeže a tělovýchovy, statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje,

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České

Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové

republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

politiky.

statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje, Ministerstva zdravotnictví
a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Program pro osoby
v konfliktu se zákonem

Adiktologická
a preventivní ambulance -21

Program pro osoby v konfliktu se zákonem byl v roce 2018

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

zajištěn rozpočtem 2.131.832,- Kč

blízké byla v roce 2018 zajištěna s rozpočtem 438.460,- Kč.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti,

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň,

Plzeňského kraje, statutárního města Plzeň a Úřadu vlády České

Plzeňského kraje a Úřadu vlády České republiky a Rady vlády

republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

pro koordinaci protidrogové politiky.
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Ambulance pro nelátkové závislosti

Program následné péče

Ambulance pro nelátkové závislosti byla v roce 2018 zajištěna

Program následné péče byl v roce 2018 zajištěn rozpočtem

s rozpočtem 1.513.000,- Kč

3.355.777,- Kč.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce

republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

a sociálních věcí, Úřadu vlády České republiky a Rady vlády

statutárního města Plzeň a městského obvodu Plzeň 3.

pro koordinaci protidrogové politiky, statutárního města Plzeň,
Plzeňského kraje a městského obvodu Plzeň 3.

Děkujeme všem poskytovatelům dotací. Prostředky poskytnuté v roce
2018 na činnost našich odborných služeb umožnily jejich smysluplné
fungování v souladu s posláním a veřejným závazkem.
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Členství
CPPT, o.p.s., je aktivním členem těchto asociací:

Na následujících stránkách vám přinášíme zprávu o činnosti našich služeb v roce 2018.
Je skvělé, že i přes probíhající personální změny dokázali vedoucí našich služeb společně se svými týmy plně využít
dostupnou kapacitu a poskytovat služby v potřebné kvalitě.
Díky všem, kteří svou odborností, nasazením, ochotou stále rozvíjet své schopnosti a překonávat všední i nevšední
obtíže, tvořili v roce 2018 naše společné dílo.

Janě Bučilové Kadlecové, Michaele Bartůňkové, Anetě Dolejšové, Janu Eretovi, Lence Fialové, Monice Fraňkové,
Martinovi Heřmanovi Frysovi, Nikol Hladové, Vendule Holubové, Tereze Chodlové, Radkovi Chocholatému,
Haně Kolingerové, Kláře Lapkové, Dagmaře Špillerové, Lucii Peschikové, Michaele Ptákové, Janě Repkové,
Petře Roubalové, Lucii Plavjanikové, Markétě Polanecké, Janě Rybové, Michalovi Slivkovi, Vojtěchovi Starému,
Michaele Svobodové, Veronice Šimkové, Janě Šubové, Veronice Kepkové, Evě Kuncové, Marcele Kupcové,
Kláře Šalomové, Pavle Zárybnické, Dagmaře Nechutné, Janě Novákové a Lucii Vojíkové.
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Kontakty
Havířská 11
301 00 Plzeň
+420 377 421 374
+420 731 522 288
kcentrum@cppt.cz
internetové poradenství: dotazy@cppt.cz

Pomáháme mírnit škodlivé
důsledky závislostního chování
Kontaktní centrum CPPT, o.p.s., 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.
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.

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.

V týmu Kontaktního centra
v roce 2018 působili:
Bc. Klára Šalomová, DiS. – vedoucí služby, sociální pracovnice
Bc. Lenka Fialová – zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice, zdravotnická pracovnice
Bc. Radek Chocholatý, DiS. – sociální pracovník
Jana Rybová, DiS. – pracovnice v sociálních službách
Vojtěch Starý – pracovník v sociálních službách
Michaela Bartůňková – pracovnice v sociálních službách
Vendula Holubová – pracovnice v sociálních službách
Mgr. Hana Kolingerová - pracovnice v sociálních službách
Jana Nováková, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. Lucie Vojíková – sociální pracovnice, adiktoložka

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

Externí supervize:
RNDr. Martin Rataj – supervize týmová a případová
RNDr. Jitka Vodňanská – supervize práce s rodinou
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Co se dařilo v roce 2018
• udržet kvalitu i výkon služeb Kontaktního centra přes dlouhodobé
personální potíže;
• aktivně reagovat na variabilitu zneužívaných návykových látek
v Plzni a Plzeňském kraji a udržet kvalitu služeb Harm reduction;

Indikátory

•
413

Počet klientů celkem

24

z toho rodinných příslušníků

zajistit poptávku po službách v rámci sociální práce;

• uspokojit poptávku po službách na Kontaktní místnosti, kterou
využilo 119 klientů;

300

•

Pervitin

58%

Opiáty (heroin, fentanyl, subutex, buprenorfin)

20%

• realizovat testovací týden pro klienty, kteří se chtějí otestovat
na infekční onemocnění přenositelná krví;

Odhadovaný počet uživatelů NL ve zprostředkovaném kontaktu
Klienti uživatelé NL dle zdroje závislosti:

THC

2%

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

8%
12%

Alkohol

7 378

Kontaktů celkem

13 683

Jednotek odborného výkonu celkem

Jednotek výkonu

Počet osob

čas

Kontaktní práce

4 167

304

694 hod

Výměnný program

2 447

193

203 hod

Sociální práce

410

112

205 hod

Socioterapie

623

73

622 hod

Individuální poradenství

198

41

99 hod

64

32

32 hod

108

56

28 hod

Orientační toxikologické testování

54

10

18 hod

rodinné poradenství

68

24

34 hod

Orientační testování infekčních nemocí

Vydáno injekčních setů
Vydáno kapslí

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

• naplnit kapacitu služby v rámci poradenství – individuální
poradenství, poradenství pro rodiče a osoby blízké;
• přijmout 15 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 pracovní skupiny nízkoprahových zařízení Plzeňského
a Karlovarského kraje;

Vybrané jednotky odborného výkonu

Krizová intervence

udržet pravidelný výkon samosprávy, kterou vykonávalo 25 klientů;

64 594
3 500

• zrealizovat výkon obecně prospěšných prací v Kontaktním centru
ve spolupráci s Probační a mediační službou;
• účastnit se kulatého stolu pořádaného A.N.O. na téma Orientační
testování na návykové látky.

Cíle na rok 2019
•

udržení kvality a rozsahu poskytovaných služeb;

•

další rozvoj sociálně aktivizačních činností;

•

rozvoj segmentu péče o rodiče uživatele návykových látek;

• rozšíření nízkoprahových služeb a služeb snižování rizik pro
uživatele alkoholu;
•

stabilizace obměněného týmu Kontaktního centra.

25

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

Pomáháme rozvíjet potenciál
Vašeho rozhodnutí k abstinenci
PNP je součástí terciární prevence závislosti, která výrazně
zefektivňuje celý systém péče o osoby ohrožené závislostním
chováním. Pracujeme s lidmi, kteří abstinují od návykových látek nebo
sebedestruktivních činností, nejčastěji po absolvování pobytové léčby
závislosti. Abstinujícím nabízíme řadu psychoterapeutických
a sociálních služeb. Nabízíme podporu v úsilí o obnovení, budování
a udržení si zdravějšího (méně rizikového) životního stylu, a to po

V týmu Programu následné péče
v roce 2018 působili:
Mgr. et Bc. Michal Slivka - vedoucí služby, terapeut, psycholog

dobu 8 – 18 měsíců od zahájení doléčování.

Mgr. Monika Fraňková - zástupkyně vedoucího, sociální pracovnice

Okruh osob, kterým jsou služby určeny:

Mgr. Dagmar Špillerová - rodinná terapeutka, sociální pracovnice,

•

Mgr. Aneta Dolejšová – terapeutka, adiktoložka

osobám, které alespoň tři měsíce abstinují od návykových látek

a sebedestruktivních činností po ukončení pobytové léčby, včetně
léčby v terapeutických komunitách;
•

lidem po léčbě ambulantní a těm, kteří se pro abstinenci rozhodli

sami, bez podpory léčebného zařízení;
•

rodinám nebo párům, do jejichž života vstoupila závislost.

Bc. Pavla Zárybnická – sociální pracovnice, adiktoložka
adiktoložka

Externí supervize:
PhDr. Marie Henková – týmová a klientská práce
RNDr. Jitka Vodňanská – supervize práce s rodinnými příslušníky a páry
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Co se dařilo v roce 2018
Indikátory

•

drželi jsme kvalitu stávajících služeb;

•

posílili jsme socioterapeutickou složku strukturovaného programu

o tzv. „nedělní volnočasový klub“;
165

Počet klientů celkem

35

z toho rodinných příslušníků
Klienti následné péče dle zdroje závislosti:

57%

Pervitin
Heroin

5%

Alkohol

45%

•

zrekonstruovali jsme kuchyň v chráněném bydlení spravované

budovy v Doudlevecké 71, proběhla rekonstrukce pokoje č 4., nakoupili
jsme několik nových postelí do bytu;
•

k příležitosti 10. výročí PNP jsme uspořádali oslavu s hodováním;
proběhly 3 jednodenní výlety a jeden víkendový výjezd s klienty

Patologická hra

15%

•

Kontaktů celkem

3747

PNP;
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Odmítnutých klientů celkem (z kapacitních důvodů)

Jednotek výkonu

Počet osob

čas

529

40

382 hod

Skupinová psychoterapie

46

40

92 hod

Individuální poradenství

382

64

382 hod

Socioterapeutické skupiny

477

39

477 hod

1220

48

609 hod

50

21

12 hod

Orientační testování toxi

218

46

72 hod

Rodinné poradenství

105

22

53 hod

Sociální práce
Krizová intervence

v rámci stáží a PR prezentací jsme navštívili TK Karlov, PN Červený

Dvůr, DC Whitelight, TK Vršíček a PN v Dobřanech

Vybrané jednotky odborného výkonu
Individuální psychoterapie

•

Cíle na rok 2019
•

udržet stávající služby ve stejném rozsahu i kvalitě;

•

pokračovat ve spolupráci s komunitně orientovanými programy

na speciálních odděleních věznic a přijmout do konce roku 		
do chráněného bydlení 1 klienta přímo z výkonu trestu;
•

zahájit další práce na námi spravovaném objektu (zejména oprava

střechy, omítek a schodišť);
Obložnost chráněného bydlení

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

57,7%

•

pokračovat v obnově inventáře chráněného bytu, ale také vybavení

kanceláří pracovníků a konzultačních místností
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Kontakty
Tylova 20
301 00 Plzeň
+420 373 323 645
+420 724 890 073
konfliktsezakonem@cppt.cz

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 a jsou ve výkonu 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;

Pomáháme jít novou cestou, pokud ta
dosavadní vedla ke konfliktu se zákonem
Služba 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

•

rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám uživatelů

návykových látek ve výkonu vazby či výkonu trestu.

V týmu Programu pro osoby v konfliktu
se zákonem v roce 2018 působili:
Bc. Jana Repková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Nikol Hladová - zástupkyně vedoucí, psycholožka - terapeutka
Mgr. Lucie Plavjaniková - poradenská pracovnice, terapeutka

stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti)

Externí supervize:

vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporuje

PhDr. Martin Hajný – případová a týmová supervize

jejich zařazení do běžného života.

PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory

Co se dařilo v roce 2018
•

udržet spolupráci s Věznicí Plzeň, Horní Slavkov, Oráčov a Ostrov;

2

•

udržet zvýšenou intenzitu spolupráce s Věznicí Horní Slavkov;

Pervitin

70,81%

Heroin

21,08%

•

udržovat kontinuitu spolupráce všemi formami – osobní, telefonní

370

Počet klientů celkem
z toho rodinných příslušníků
Uživatelé návykových látek dle zdroje závislosti:

THC

5,67 %

Alkohol

1,08 %

Ostatní

1,36 %

a korespondenční;
•

zahájit vyjednávání o spolupráci s Věznicí Kynšperk nad Ohří;
udržet všechny služby programu i přes dlouhodobé personální

Kontaktů celkem

1282

•

Jednotek odborného výkonu celkem

1678

oslabení služby;

90

Odmítnutých klientů celkem

•

Vybrané jednotky odborného výkonu
Poznámka

Jednotek výkonu

Informační servis

256

korespondenční práce

277

sociální práce

149

individuální poradenství

653

krizová intervence
rodinné poradenství

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

TKI + KI

získat vyhovující prostory vhodné pro ambulantní klienty zejména

v postpenitenciární péči.

28
2

Cíle na rok 2019
•

udržet a rozvíjet spolupráci s Věznicí Plzeň, Oráčov, Ostrov a Horní

Slavkov;
•

navázat spolupráci s Věznicí Kynšperk nad Ohří;

•

rozvíjet postpenitenciární péči;

•

navýšit úvazkovou kapacitu služby na 3,33 HPP.
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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
bez závislosti, jejich rodinám a dalším blízkým osobám v Plzeňském

V týmu ambulance
pro nelátkové závislosti v roce 2018 působili:

kraji.

Bc. Lucie Peschiková – vedoucí služby, terapeutka

poradenství a terapii lidem, kteří se rozhodli nebo rozhodují pro život

MgA. Martin Heřman Frys, Dis. – terapeut, sociální pracovník

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

služby jsou určeny lidem, kteří nikdy nevyhledali jinou odbornou

Bc. Michaela Ptáková, Dis. – sociální pracovnice

službu, a jedná se o první pokus o abstinenci ve spolupráci 		

Externí spolupracovníci:

s odbornou službou nebo se pokusili samostatně o abstinenci

Ing. Jan Eret – koterapeut terapeutické skupiny

a hledají podporu a pomoc pro udržení 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
Co se dařilo v roce 2018

Počet klientů celkem

87

z toho rodinných příslušníků

41

•

stabilizace komplexu služeb léčebné ambulance;

Výherní automaty 28 %

28%

•

realizace edukativních přednášek a v rámci zkvalitnění skupinové

Sportovní sázky 40 %

40%

práce výjezd terapeutické skupiny;

Kombinace hazardních her 32 %

32%

Klienti dle typu nelátkové závislosti

0%

Jiná nelátková závislost 0 %

1 716

Jednotek odborného výkonu celkem

Vybrané jednotky odborného výkonu
Jednotek výkonu

•

v rámci propagace služby spuštění FB stránky Ambulance pro

nelátkové závislosti

Cíle na rok 2019

Počet osob

čas

•

rozvoj komplexní sociální práce včetně možnosti asistence

Individuální poradenství

360

52

180 hodin

klientům při jednání s úřady a dalšími institucemi včetně realizace

Individuální terapie

572

29

286 hodin

dluhového poradenství;

Skupinová terapie

259

19

517 hodin

Práce s rodinou

164

53

82 hodin

•

52

13

42 hodin

započatých v roce 2018 a jejich ukotvení;

Sociální práce a socioterapie
Telefonické a internetové poradenství

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

141

23 hodin

•

další rozvoj preventivních a edukativních forem práce s klienty

rozšíření podpůrné práce s rodinnými příslušníky klientů

ohrožených patologickým hráčstvím a nelátkovými závislostmi
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Kontakty
Plachého 6
301 00 Plzeň
+420 377 220 325
+420 731 183 394
prevence@cppt.cz

Pomáháme zvládat náročné
životní situace spojené s dospíváním.
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.

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

třídním kolektivům základních a středních škol, bez dalších

rozlišovacích kritérií;
•

V týmu P-centra v roce 2018 působily:
Mgr. Jana Kadlecová - vedoucí služby, individuální a rodinná poradkyně
Mgr. Veronika Šimková - zástupkyně vedoucí, lektorka primární prevence
Ing. Michaela Svobodová - koordinátorka vzdělávání
Mgr. Hana Kolingerová - lektorka primární prevence
Mgr. Tereza Chodlová - individuální a rodinná poradkyně
Mgr. Markéta Polanecká - lektorka primární prevence

třídním kolektivům zvýšeně ohroženým rizikovým chováním

a jeho důsledky;

Externí spolupracovníci:

•

externí lektoři Specializačního kurzu

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 supervize:
Mgr. Pavel Dosoudil - supervize týmová a případová
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu

32

Co se dařilo v roce 2018
•

realizovat služby v souladu s projektovým zadáním;

•

povedlo se upravit metodiku všeobecné prevence pro 1. stupeň

a ověřit ji v praxi;
•

stejně jako v minulém roce byly realizovány paralelně 2 běhy

Specializačního kurzu pro metodiky prevence. Proběhla druhá
polovina 6. běhu a ten byl úspěšně zakončen, zahájili jsme 		

Indikátory

a realizovali první polovinu 7. běhu;
•

náš vzdělávací Specializační kurz jsme prezentovali na krajské

AT konferenci.

Počet klientů
60 tříd

třídy

1425 žáků

žáci
pedagogové
klienti indikované prevence/poradenství

73 klientů

Poradenský segment služeb (tj. krátkodobá podpora mimo

4764

Jednotek odborného výkonu celkem

2358

prevence v rámci střediska P-centra. Ostatní terapeutické
Ambulance „-21“, CPPT, o.p.s.

Počet osob

čas

1580

1523

570 h.

konzultace (indikovaná PP)

424

73

170 h.

vzdělávání (kurzy, semináře, metodická podpora)

354

158

265 h.

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

adiktologické) je poskytován prozatím jako indikovaná primární
a adiktologické služby pro děti a mladé lidi aktuálně poskytuje

Vybrané jednotky odborného výkonu
Jednotek výkonu

podařilo se efektivně oddělit poradenské, terapeutické 		

a adiktologické služby pro děti, adolescenty a jejich blízké.

Kontaktů celkem

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

•

256 pedagogů

Cíle na rok 2019
•

udržet stávající kvalitu služeb;

•

recertifikovat služby;

•

rozšířit nabídku vzdělávacích služeb
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Kontakty
Plachého 6
301 00 Plzeň
+420 602 686 893
21ambulance@cppt.cz

Pomáháme zvládat náročné životní situace
spojené s dospíváním.
Služba poskytuje ambulantní podporu dětem a mladým lidem, jejichž
růst a rozvoj je ohrožen některou z rizikových forem chování, jejich
rodinám a blízkým. Služby jsou zaměřené na minimalizaci dopadů
rizikového chování a vývojových obtíží dětí a mladistvých 		
v podmínkách běžného života v rodině nebo u pečujících osob tak,
aby v maximální míře zůstaly zachovány a rozvíjely se kompetence
a vztahové vazby klienta.
Specificky navržené služby ambulance poskytuje těm dětem a mladým
lidem, jejichž růst je ohrožen závislostním chováním, bez ohledu
na zdroj závislosti. Odborná podpora je směřována k získání nových
kompetencí v těch životních oblastech, které jsou závislostním
chováním ohroženy.

Okruh osob, kterým jsou služby určeny
•

dětem, dospívajícím a mladým dospělým ohroženým rizikovým

chováním a jeho důsledky
•

rodinám, osobám blízkým a osobám jednajícím v zájmu dítěte

V týmu Adiktologické a preventivní
ambulance -21 v roce 2018 působily:
Mgr. Jana Kadlecová - vedoucí služby, sociální pracovnice, adiktoložka,
terapeutka
Mgr. Tereza Chodlová, terapeutka, poradenská pracovnice
Mgr. Markéta Polanecká – terapeutka, sociální pracovnice, adiktoložka

Externí supervize:
Mgr. Pavel Dosoudil - supervize týmová a případová
RNDr. Jitka Vodňanská – supervize práce s rodinami
PhDr. David Cichák – supervize středního managementu
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Indikátory

Co se dařilo v roce 2018
123

Počet klientů celkem

50

z toho dětí a adolescentů

30

z toho dětí a adolescentů se závislostním chováním

631

kontaktů celkem

1000

jednotek odborného výkonu celkem

Ambulance byla registrována jako odborné sociální poradenství,

dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
•

Skupina pro blízké osoby se stala součástí služeb a v omezené míře

jsme realizovali skupinu pro adolescenty.
•

Vybrané jednotky odborného výkonu

Služby ambulance jsme aktivně prezentovali na krajské AT

konferenci.

Jednotek výkonu

čas

individuální poradenství a psychoterapie

577

289 hodin

práce s rodinou

161

81 hodin

Jednotky výkonu jsou přepočítány dle metodiky RVKPP

•

Cíle na rok 2019
•

Cílem je udržet a dále rozvíjet kvalitu služeb.

•

Stabilizovat skupinovou práci jako součást služeb Ambulance.
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Novinky v CPPT, o.p.s.
Od roku 2018 je celoročně poskytována nová služba, Adiktologická a preventivní ambulance -21.
Tato služba je určena dětem a mladým lidem ohroženým rizikovým chováním, zejména pak
chováním závislostním, jejich rodinám, blízkým a pečujícím osobám. Více o činnosti služby naleznete
v oddíle Zprávy ze služeb.

Od dubna 2018 provozujeme služby Ambulance pro nelátkové závislosti a Programu pro osoby
v konfliktu se zákonem v nových prostorách na adrese Tylova 20, 301 00 Plzeň.
Dekujeme Městu Plzeň, za poskytnutí pronájmu prostor. Tento krok významně pomohl plně rozvinout
dostupnou personální kapacitu těchto služeb.

Od 2. 7. 2018 jsou služby Ambulance pro nelátkové závislosti a Adiktologická a preventivní ambulance
-21 registrovány jako sociální služby a zařazeny do rozvojové sítě sociálních služeb Plzeňského Kraje.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Plzenecká 13, 326 00 Plzeň
KONTAKT
Tylova 20, 301 00 Plzeň
+420 377 421 034
management@cppt.cz
www.cppt.cz
www.facebook.com/CPPTplzen

