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1. 1. Pár slov na úvod
Uplynulý rok byl pro nás opět velmi náročný. Každým rokem nás trápí časové prodlevy v poskytování
dotací, které velmi ztěžují provoz našich služeb. Východiskem se nám jeví co nejrychlejší zavedení
akreditací a licencí, které by mohly zajistit větší finanční jistoty nestátním organizacím poskytujícím
společnosti potřebné služby a jsme připraveni dostát s tím spojených požadavků. Vedle těchto obtíží
jsme se vyrovnávali s důsledky velkých personálních změn z roku 2000, které s financováním
souvisely. Mimořádnou péči jsme věnovali výběru nových kolegů, jejich vzdělávání a celkově péči o
stabilizaci týmů. V rámci těchto potřeb jsme vytvořili nový systém vzdělávání a supervizí programů i
celé organizace. Ta se zaměřuje na vývoj týmů, spolupráci programů, vzdělávacích plánů programů,
vzájemné znalosti programů.. Vytváří tak možnosti uplatnění principu zastupitelnosti a cirkulace
pracovníků v programech, což je vzhledem k prevenci syndromu vyhoření nezbytné a dále slouží k
vzdělávání pracovníků CPPT. Dnes můžeme říci, že se tato péče zúročila.
Podařilo se odstartovat samostatný Terénní program se zcela novým týmem a zázemím. Přes všechny
obtíže vznikajícího týmu a programu se podařilo vytvořit dobrý základ této práci a zdařilo se realizovat
několik alternativních metod práce. Novým polem působnosti se stala taneční scéna, kde se objevuje
zneužívání řady syntetických drog, přičemž skupina zneuživatelů těchto látek vyžaduje zcela specifické
metody a formy terénní práce. Směřování Terénního programu i tímto směrem se nám do budoucna
jeví jako nezbytné.
Změny se dotkly i týmu Kontaktního centra, který se musel vyrovnat s rostoucím objemem práce a
užším pracovním týmem. Provoz bylo nutno přizpůsobit personálním kapacitám, a tak byl provoz
postupně omezen na pracovní dny. Museli jsme tak řešit věčný střet mezi obecnou potřebou služeb a
možnostmi programu – týmu. V Sekci Harm Reduction A.N.O. i nadále realizujeme společný projekt
Sjednocení sběru dat a kódování, který pomáháme rozšiřovat do dalších programů a těšíme se na
nový SW, který umožní HR programům lépe vyhodnocovat svoji práci nejen kvantitativně, ale i
kvalitativně, což je pro reflexi efektivity naší práce nezbytné.
Ke změnám došlo i v lektorském týmu P-centra, kde zkušení VŠ lektoři ukončili spolupráci v souvislosti
s ukončením svého studia a bylo potřebné lektorský tým doplnit z řad studentů nových. I tyto změny
jsou pro kmenové pracovníky samozřejmě velmi náročné. I zde jsme poměřovali poptávku po službách
s reálnými možnostmi, jež se bohužel odvíjejí i od finančního zajištění. Toto se odrazilo na snížení naší
nabídky některých preventivních aktivit zejm. pro SŠ a odsunuta byla i realizace pilotního projektu
prim. prevence pro 1. stupně ZŠ.
V Programu následné péče ke změnám došlo rovněž, ale vzhledem k tomu, že zde nastoupila zkušená
pracovnice z jiného programu (KC), podařilo se program stabilizovat a dále realizovat dle plánu.
Doléčovací program má za sebou rok a půl práce, v jehož průběhu jsme zjistili, že ambulantní
program bez podpory chráněného bydlení nemůže zajistit bezpečnější návrat do nechráněné reality u
klientů po dlouhodobém výkonu trestu a dále, že chráněné bydlení je pro řadu dalších zájemců o
návrat do života bez drog nezbytností. Zajištění tohoto prvku resocializačního programu se pro nás
stává pro další roky jednou z priorit.
Bohužel, stále se nedaří dostatečně informovat veřejnost o efektivní prevenci, harm reduction
přístupu, léčbě a doléčování závislostí. Tento nedostatek dává prostor pro nepochopení a rychlá,
”jednoduchá” řešení, která v konečném důsledku nepomohou nikomu. Vnímáme jako potřebné více
se věnovat této situaci a uvolnit pro tuto osvětu více svých kapacit. V roce 2001 jsme vydali již druhé
přepracované vydání publikace pro rodiče, o niž je velký zájem. Dále jsme připravili několik
organizačních změn, z nichž změnou zásadní je oddělení odborného managementu služeb od
finančního a PR managementu. Toto by mělo přispět k lepší propagaci služeb, uvolnit kapacity pro
zlepšení osvětových a vzdělávacích aktivit pro veřejnost o problematice zneužívání drog i možnostech
intervencí. Posílením PR, fundraisinku a sponzorinku pak chceme mírnit existenční nejistoty a
zranitelnost nestátní organizace.
I toto období rozkrylo řadu pozitivních dispozic, nových přístupů a rezerv v naší práci i v každém z nás.
Děkuji tímto všem, kteří nás na této cestě doprovázejí, jsou nám oporou a doufáme, že tuto podporu
budeme moci i nadále splácet kvalitní prací.
Mgr. Dana Šedivá, ředitelka CPPT, o.p.s.

2. 2. Legenda o vzniku organizace a jejím významu na Plzeňsku
V roce 1997 vznikla v Plzni nadace Druhý břeh, která podporovala aktivity v oblasti drogové prevence
a léčby. Tato nadace iniciovala otevření Kontaktního centra v Koperníkově ulici a později zajistila
umístění K-centra do více vyhovujících prostor v rekonstruovaném Divadle Pod Lampou. Zde Kontaktní
centrum rozšířilo své služby do standardní šíře a zde postupně vznikaly personální kapacity pro
rozšiřování služeb organizace dle potřeb města a regionu.
V roce 1999 se nadace transformovala v obecně prospěšnou společnost i se změnou názvu (CPPT).
Tato změna nevedla ke změně zaměření organizace, ale ke změnám ve struktuře a financování.
Organizace poté v roce 2000 prošla finanční krizí (snížení dotací na tuto oblast) a také krizí personální.
Následující rok 2001 pak byl věnován udržení kvality dosud poskytovaných služeb a vnitřní stabilizaci.
Dále byl budován samostatný Terénní program CPPT. V tomto období se rovněž vyhrotila potřeba
posílení public relations, prezentace činnosti a oddělení odborného a provozního managementu
vzhledem k trvajícím ekonomickým nejistotám neziskového sektoru.
Důležité mezníky v historii organizace:

∇
∇
∇

∇

květen 1997 - vznik Nadace Druhý břeh

∇

1. září 1997 - otevření K-centra (zkušební provoz v Koperníkově ulici)

∇

∇
30. dubna 1999 transformace nadace Druhý břeh v obecně prospěšnou společnost Centrum
protidrogové prevence a terapie

∇
∇
∇

∇
1. září 1998 přestěhování KC do divadla Pod Lampou v Havířské 11 (rozšíření služeb do standardní
podoby, 1998-1999 podpora PHARE)

∇
27.12.1999 otevření P-centra v Plachého 6 v Plzni (za podpory města Plzně a ÚMO 3) a příprava
programu následné péče na 2000
∇

1. ledna 2000 otevření Ambulantního programu následné péče a doléčování v Plachého č.6 v Plzni

∇
1. ledna 2001 zahájení činnosti samostatného Terénního programu (1997 – pol. 2000 pouze
podprogram KC)

CPPT, o.p.s.je členem těchto organizací:
 
Asociace nestátních organizací (A.N.O.) poskytujících služby v oblasti prevence a léčby
závislostí, zde je zastoupena v sekcích jednotlivých typů služeb.
 
Fórum nevládních organizací - prevence a léčba HIV/AIDS
 
Centrum neziskových organizací Plzeň

Systém prevence a léčby závislostí na Plzeňsku:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Programy realizované CPPT, o.p.s. jsou podtržené)
•

cílená specifická primární prevence (P-centrum CPPT podporuje svými programy školy)

•
terénní práce, vyhledávání dosud skrytých UD a navazování kontaktů a vztahů důvěry pro další
motivační práci a Harm Reduction - minimalizace rizik spojených s užíváním drog
(Terénní
programy CPPT)
•
HR služby, poradenství pro UD a jejich blízké, motivační práce na změně životního stylu, sociální,
zdravotní podpora proti sociálnímu propadu a izolaci, práce s rodiči a rodinami UD – prevence rozpadu
rodinných systémů (Kontaktní centrum CPPT)
•
motivační a podpůrná péče o závislé ve vazbě a ve výkonu trestu (Věznice Plzeň - Bory – 5.
Oddělení)
•

detoxifikační jednotka (FN v Plzni – Lochotíně)

•

ambulantní a rezidenční léčba (FN v Plzni – Lochotíně)

•

substituční program - detoxikace, udržovací péče – dosud není

•

Terapeutická komunita (TK Medvědí Kámen Rybník)

•

Ambulantní Program následné péče a doléčování (CPPT)

•

Chráněné bydlení (plán CPPT) - není

•

Chráněná prac. místa, dílny (plán CPPT dle poptávky a podpory regionu)- dosud není

Na Plzeňsku některé služby poskytují dále tyto nestátní subjekty:
• • Teen Challenge – křesťanské zařízení – služby prvního kontaktu, chráněné bydlení a práce, re-entr pro
klienty léčebné sítě Teen Challenge.
• • O.s. Johan – Terénní soc. práce s prostitutkami a rómskými uživateli drog v Plzni

3. 3. Poslání, cíle a struktura organizace
Poslání organizace vychází ze zájmů ochrany veřejného zdraví (Public Health):
 
Mírnit sociální a zdravotní škody způsobené společnosti zneužíváním drog
 
Realizovat aktivity snižující poptávku po droze
 
Demýtizace problematiky zneužívání drog a závislostí
Cíle organizace:
 
ve spolupráci se státním sektorem podpořit standardní systém prevence a léčby drogových
závislostí v Plzni a v Plzeňském regionu
 
zlepšit objektivní informovanost veřejnosti o drogové problematice
 
poskytovat dostupné a kvalitní služby v oblasti primární, sekundární a terciální prevence
drogových závislostí
 
dosáhnout standardního respektovaného postavení těchto služeb v systému sociálních a
zdravotnických služeb obyvatelstvu
V oblasti kvality služeb se CPPT řídí standardy péče a služeb MZ a MPSV ČR, Strategií
protidrogové politiky vlády ČR, dokumenty WHO atd.
Činnost CPPT je financována z příspěvků města Plzně, státního rozpočtu, grantů a sponzorských
příspěvků (viz 6. Finanční zpráva).
Přivítáme jakoukoli pomoc a podporu při zajišťování těchto cílů.
CPPT v rámci své činnosti zabezpečuje chod čtyř programů (viz níže), pokrývá tak široké
spektrum činností od primární prevence, harm reduction (snižování škod), poradenství a terapie až po
následnou péči a doléčování již abstinujících osob s diagnózou závislosti.
P-centrum (blíže viz 4.1.)
- programy primární prevence zneužívání drog aj. sociálně
patologických jevů, poskytování objektivních informací
školským zařízením aj. zájemcům široké veřejnosti
Terénní programy (blíže viz 4.2.)
- zajišťuje kontakt s uživateli drog v jejich prostředí:
poskytuje sociální práci a služby minimalizující zdravotní a
sociální škody spojené s užíváním drog (dále jen harm
reduction), poradenství,HIV testování, výměna a sběr
injekčního náčiní, práce na taneční scéně s uživateli
syntetických drog atd.

Struktura organizace:

Kontaktní centrum (blíže viz 4.3.)
- poskytuje bezplatné a anonymní poradenství pro závislé
a pro rodiče uživatelů drog, motivační terapie, harm
reduction služby pro uživatele drog, zajištění základních
služeb k přežití (potraviny, hygiena), orientační testování
HIV a žloutenek, zajištění léčby aj. návazné péče,
toxikologické testy atd.
Ambulantní program následné péče a doléčování
(blíže viz 4.4.)
- program pro abstinující klienty po absolvání léčby
závislosti, program pomáhá při návratu do života bez drog

4. 4. Zpráva o činnosti programů CPPT, o.p.s.
4.1. 4.1.

P-centrum

(Bc. Lenka Kastenová, vedoucí PC)

LEGENDA VZNIKU P-CENTRA:
Primárně preventivní aktivity drogových závislostí a ostatních sociálně patologických jevů začalo realizovat Kcentrum v listopadu 1997. Vzhledem k obrovské poptávce po specifické prevenci ze strany škol bylo nutné
vytvořit zázemí samostatného zařízení, což se v prosinci 1999 za podpory Města Plzně a ÚMO 3 podařilo. CPPT
otevřelo středisko, tzv. P-centrum které sídlí v Plachého ulici č. 6.

P-centrum buduje metodické zázemí a v oblasti prim. prevence nabízí řadu programů a aktivit
primární prevence ( programy pro děti a mládež ZŠ a SŠ, pro děti a mládež v zařízeních ústavní péče,
pedagogy, rodiče i širší veřejnost ).
P-centrum je jediným specializovaným střediskem pro oblast primární prevence závislostí
a ostatních sociálně patologických jevů v regionu. Kromě něho realizují některé cílené
preventivní programy ještě Pedagogicko psychologická poradna v Plzni a organizace Teen Challenge.

Cíle P-centra:




Jednotlivými programy a aktivitami podporovat děti a mládež tak, aby se pokud možno vyhnuly
experimentování s návykovými látkami a různým formám sociálně patologického chování, popř. pomoci
oddálit první setkání s drogou do co nejpozdějšího věku dítěte a v případě, že frekventanti programů
problém již mají, nabídnout odbornou pomoc.

Vzdělávat rodiče, pedagogy i širokou veřejnost tak, aby byli nositeli správných postojů
v problematice závislostí a dalších sociálních patologií (předávání objektivních informací , doporučování


vhodných postupů při řešení problému , pomoc při sestavování prevent. programů…).




Podílet se na budování a koordinaci primárně preventivních aktivit v regionu

Základní poskytované služby:
A/ Dlouhodobý program primární prevence drogových závislostí a ostatních sociálně
patologických jevů pro žáky 2. stupně ZŠ
Stěžejní program zařízení. Jde o preventivní bloky pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ ( 4 bloky během každého školního roku , za 3 roky celkem
12 bloků tj. 24 vyuč. hodin ).
Témata bloků : řešení konfliktů , správná komunikace , životní hodnoty, závislosti, agrese, násilí, pohlavně přenosné nemoci atd.
Lektorsky se na tomto programu podílejí vyškolení VŠ studenti ZČU humanitních směrů a KU – lékařská fakulta . Metody : diskuse ,
hraní rolí ,modelové situace, předávání objektivních informací, kreslení , relaxace apod.

B/ Program primární prevence drogových závislostí a ostatních sociálně patologických
jevů pro studenty SŠ ,SOU, OU
Jednorázové tématické přednášky , které umožňují studentům prohloubit si znalosti a lépe se orientovat v dané
problematice.Témata přednášek jsou obměňována, jsou to např. : Drogy -rozdělení, účinky, rizika ; Systém péče o závislé v ČR ,
Problematika HIV-AIDS, Trendy a vývoj drogové problematiky v ČR, Právní problematika zneužívání návykových látek atd.

C/ Jednorázové přednášky na ZŠ , SŠ, spojené s exkurzí v K – centru
D/ Vzdělávací semináře pro pedagogy žáků ZŠ
E/ Program primární prevence v Dětském domově Domino Plzeň a Dětském
diagnostickém ústavu v Plzni
Program svou strukturou vychází z programů na 2.stupni ZŠ a je doplněn širším prostorem pro individuální konzultace dětí s lektory
programu.

F/ Vzdělávací aktivity pro rodiče a veřejnost, budování metodického zázemí
- informačními materiály, případně samostatnými přednáškami či besedami a možnost využít metodického zázemí P – centra.

Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:
Dlouhodobý preventivní program na ZŠ probíhal v prvním pololetí roku 2001 plynule dál, se
stejným počtem škol , jako v roce 2000. Zapojilo se nově 7 ZŠ, se dvěma ZŠ se musel začátek
programu z nedostatku finančního a personálního zabezpečení posunout na pozdější dobu.
Osvědčila se spolupráce s lektory z řad VŠ studentů, v červnu se konal 2. výcvikový týden pro
nové lektory. Od září došlo k nárůstu zapojených škol, zvedla se počet tříd, zároveň byl rozšířen
lektorský tým. Během druhého pololetí se podařil navázat kontakt s rodiči zapojených dětí. Při
rodičovských setkání je rodičům program prezentován, předána brožura pro rodiče a další informační
letáky.

Preventivní projekt v Dětském domově v Plzni probíhal plynule dále a Preventivní program
v DDgÚ byl rozšířen o mnoho doprovodných akcí.
Nedostatek finančních prostředků a tedy personálních kapacit bohužel neumožňoval pokrýt
100% poptávku ze strany škol. U základních se to podařilo, bohužel na SŠ již ne. V 2. pololetí školního
roku 2000-2001 jsme nemohli tuto aktivitu nabízet vůbec.
Během roku byl připravován manuál pro primární prevenci na I. stupni ZŠ. Ačkoli je tato
aktivita velmi potřebná, není mnoho institucí, které tuto aktivitu realizují, tudíž není ani mnoho
možností k načerpání inspirace. P – centrum plánuje na rok 2002 realizaci pilotního programu na
vybrané plzeňské škole.

Statistika P-centra 2001

Typ programu
Období 2001

Počet škol Počet tříd
(zařízení)

Dlouhodobý
program na ZŠ
Program na SŠ
Exkurze v KC+
Jednor. na ZŠ
Dlouhodobý
program v DD a
DDgÚ
Ostatní programy

Celkem

Počet účastníků

27

117

2690 dětí + 400 **

10

53

1200

11

29

667

2

80
Cca 220 *

5 257 frekventantů

(přímo zapojení frekventanti programů)

* bez osob oslovených v rámci prezentačních akcí
** rodiče, pedagogové

4.2. 4.2.

Terénní programy

(Jan Zahradník, vedoucí TP)

Legenda o vzniku Terénních programů CPPT (dále jen TP):
Terénní program Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni vznikl 1. Ledna 2001 jako
samostatný program CPPT za podpory města Plzně a Mezirezortní protidrogové komise.

Do té doby byla terénní práce jednou z aktivit Kontaktního centra, kterou zabezpečovali jeho externí či
kmenoví zaměstnanci na částečný úvazek. Tento provizorní způsob nemohl zajistit dostatečnou kontinuitu a
systematičnost práce, a tak program v této podobě v květnu 2000 zanikl a pracovníci z organizace odešli.
V první fázi byl sestaven tým a program navázal na přerušenou práci u prostituujících žen na Domažlické
třídě, nově začal pracovat s uživateli drog v jejich bytech a v reakci na změny na drogové scéně se začal věnovat
systematické terénní práci na taneční scéně. Vzhledem k tomu, že všichni pracovníci byli v této oblasti zcela noví
bylo velmi významné vzdělávání těchto pracovníků. Dnes lze konstatovat, že i přes nezkušenost nového týmu a
obtížnost terénní práce v Plzni, se podařilo nový program odstartovat.
Terénní program (streetwork)
Terénní práce je jednou ze standardních forem sociální práce, která umožňuje kontaktovat skupiny
ohrožené drogami a závislostí přímo v jejich prostředí a pružně reagovat na změny drogové scény. Terénní
program CPPT poskytuje HARM REDUCTION služby, tj. služby zaměřené na minimalizaci sociálních a
zdravotních poškození uživatelů drog, kteří nejsou v danou chvíli rozhodnuti pro život bez drog. Minimalizací
těchto rizik tak pomáhá sni
ovat dopady na zdraví i ekonomiku celé společnosti v rámci přístupu
Public Health.

Základní principy: anonymita a diskrétnost, profesionalita, dostupnost, dobrovolnost
Situace v Plzni
V důsledku postihování výrobců pervitinu, který je v Plzni zatím nejpreferovanější tzv. tvrdou drogou, došlo k
značnému uzavření drogové scény do bytových komunit a k vytlačení výrobců mimo Plzeň. Pro K-centrum je prakticky nemožné
tuto subkulturu oslovit, nutnou mobilitu zajišťuje terénní práce.
V Plzni vzniká i početná skupina uživatelů tzv. Extáze a jiných syntetických drog na tanečních party. Tyto drogy jsou u
nás relativně nové a jejich nabídka se velmi rychle rozšiřuje, proto je nezbytné kontaktovat tuto skupinu (zejm. teenagerů) a
zprostředkovat jí informace a služby minimalizující rizika spojená s užíváním těchto drog.

Terénní program se v uplynulém roce soustřeďoval na harm reduction u prostituujících
uživatelek drog, uživatelů nelegálních drog na taneční scéně, v bytech uživatelů drog a v
rizikových lokalitách města Plzně.
Zajišťované služby:
* kontaktní - podchycení uživatelů drog, kteří dosud nejsou v kontaktu se žádnou pomáhající
organizací či institucí
* včasná a krizová intervence
* Harm reduction služby (minimalizace poškození spojených s užíváním drog):
výměnný program injekčního náčiní a distribuce zdravotnického materiálu (i na mobil. telefon č. 0724-003934)
+ edukace uživatelů drog - poskytování objektivních informací, práce na uvědomění si rizikového chování, jeho
změně a udržení této změny + poskytování bazálního ošetření, zprostředkování léčby a další odborné péče +
poradenství v oblasti infekčních onemocnění aj. zdravotních rizik spojených s užíváním drog (HIV, žloutenky,
pohlavní nemoci atd.)+ testování HIV ze slin + zprostředkování testování hepatitid a očkování + sběr pohozeného
injekčního materiálu.

* sociální práce - informace, poradenství, asistenční služba, mediační služba
* informační a osvětový servis (např. příprava a distribuce tištěných informačních materiálů)
* monitorování a mapování situace na drogové scéně v Plzni
* výzkumná činnost (v roce 2001 orientovaná na taneční scénu)
Personální zajištění:
Program zajišťují 3 kmenoví pracovníci na 2,5 prac. úvazku a 2 externí pracovníci. Pracovní tým je složen ze sociálních
pracovníků, zdravotníků aj. s převážně VŠ vzděláním. Tým je pravidelně supervidován externím psychologem a psychiatrem.

Průběh realizace programů:
V lednu byl na základě 2 výběrových řízení sestaven pracovní tým. Začalo probíhat intenzivní
vzdělávávní pracovníků, stáže, příprava informačních materiálů…
PROSTITUTKY:
Od února tým začal pracovat na ulici, v první fázi navázal na přerušenou práci s prostituujícími uživatelkami drog. Vzhledem
k tomu, že v prvním čtvrtletí vznikl terénní program (o.s. Johan), který se na tuto činnost začal specializovat, TP se v příštím
roce této cílové skupině již věnovat nebude.

BYTY:

Díky kontaktům ex-usera v týmu se podařilo kontaktovat několik bytů uživatelů drog a v dubnu to bylo 10 bytů – na konci roku
byla činnost zde vyhodnocena jako velmi úspěšná, neboť:
3 klienti nastoupili léčbu + 1 z toho navázal na Ambulantní program následné péče a začal pracovat
1 klient začal spontánně abstinovat a navštěvovat Ambulantní program následné péče – pracuje
2 byty se podařilo navázat na služby K-centra
1 byt se navázal na harm reduction služby po telefonu
Z 10 bytů pouze ve 3 neproběhly žádoucí změny (klienti nastoupili výkon trestu a 1 byt byl vystěhován.
Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že práce byla velmi úspěšná. Ex-user bohužel ukončil prac. poměr a proto TP
stojí před úkolem vyhledat jiné klíčové osoby pro navázání kontaktů na byty uživatelů drog.

TANEČNÍ SCÉNA:

Vzhledem k rychlému rozvoji taneční scény v Plzni tým realizoval dotazníkové šetření mezi účastníky tanečních party (zúčastnilo
se 200 respondentů) a z dotazníků vyplývá:
71% účastníků party užívá pravidelně drogu extáze
56,5% by přivítalo novou službu kvalitativní testy XTC na party
29,5% pak HIV testování na party
10,5% testování HEP
16% výměnný inj. program
42% informační materiály o syntetických aj. drogách..
Na základě těchto výsledků se TP více orientoval na tuto scénu a připravoval systematickou práci a specifické služby pro tuto
skupinu.

KLUBY A CENTRUM MĚSTA:

Zde je činnost pro TP asi nejobtížnější. Stále se nadaří vytvořit stálá kontaktní místa. V této činnosti se bude i nadále
pokračovat.

VÝMĚNNÝ INJEKČNÍ PROGRAM PŘES MOBIL.TEL.:

Jde o doplňkovou alternativní službu. Rozběhnutí této služby se zpomalilo krádeží mobil. Přístroje, změny tel. čísla a tedy
opakování propagace a distribuce nového tel. čísla v 2. Pol. Od začátku. S touto službou počítáme i v následujícím roce.

Dále se prokázalo, že vzhledem k veliké uzavřenosti drogové scény v Plzni je nutné více využít
alternativních postupů terénní práce, např. TP na bytech UD, specifické HR služby pro uživatele
syntetických drog na party, výměny inj. náčiní přes mobilní telefon. Těmto aktivitám bude věnována
v dalším období velká pozornost.

Počet kontaktů a výměn v terénu v roce 2001

Celke
m

Trasa
(kontakty/ výměny)

Byty
(kontakt/
výměny)

Kluby
(kontakt/
výměny)

Party
(kontak / výměny)

Výměny na mobil
(kontakty
/
výměny)

628 / 57

224 / 84

2100 / 9
pozn. č. 1

6750 / 4
pozn. č. 1

14 / 9

Kontakty celkem 9 716
Celkem 164 výměn inj. náčiní
(913 IN/ 1 114 OUT a 140/164 stříkačky bez jehel)
Návratnost inj. materiálu činila v tomto období téměř 83%.

Testováno 37 osob na HIV / 14 sděleny výsledky
Pozn.č. 1: Kontakty na party a v klubech probíhají formou přímého osobního oslovení potenciálního klienta či prostřednictvím
distribuování informačních HR materiálů a info mat. o TP – zde uvedená čísla jsou stanovena odhadem. V současnosti každý
účastník party tyto obdrží.

4.3. 4.3.

K – centrum

(Mgr. Dana Šedivá, vedoucí KC; L.Joanidisová , zástupce)
Legenda vzniku zařízení:
Datum vzniku programu: 1. 9. 1997 do 30.4.1999 pod Nadací Druhý břeh, od 1.5.1999 pod Centrem
protidrogové prevence a terapie, o.p.s.(nástupnická organizace po transformaci nadace v o.p.s.). Od
září 1997 do září 1998 KC zkušebně fungovalo v Koperníkově ulici. Od září 1998 pak v budově divadla
Pod Lampou v Havířské 11 dosud.

Cíle a principy zařízení:
K-centrum poskytuje HARM REDUCTION sluby
(tj. zaměřené na snižování zdravotních a sociálních poškození uživatelů
drog, kteří nejsou rozhodnuti pro život bez drog) a dále na snižování rizik z toho plynoucích pro jejich blízké.
Minimalizací těchto rizik se snižují negativní dopady na zdraví i ekonomiku celé společnosti.
K-centrum dále zajišťuje poradenské a terapeutické služby v oblasti drogových závislostí pro uživatele drog
(starší 15 let), jejich rodiče a blízké osoby.

Základní principy programu:





Ø

Nízkoprahovost, dostupnost

Ø

Antidiskriminační přístup

Ø
Dobrovolná participace klientů – respekt vůči
jejich potřebám a životní situaci



Ø
Nenásilná, nedirektivní motivace ke změně
životního stylu klientů

Ø
Flexibilita v přístupu
způsobech práce s nimi



Ø





Ø

Profesionalita

Ø

Anonymita a diskrétnost



Ø
Minimalizace rizik spojených s uívánímdrog
(Harm Reduction)
ke

klientům

a

ve

Individuální přístup

Základní poskytované služby:
Krizová intervence v naléhavé situaci i po telefonu
Odborné poradenství v oblasti zneužívání drog a závislostí
q
Poradenství psychologické a psychodiagnostika
q
Sociálně právní poradenství a asistenční služba
q
Poradenství pro rodiče, rodičovská skupina
q
Terapie (podpůrná a motivační ) individuální a skupinová
q
Zprostředkování léčby, detoxu a příprava na ně
q
Zprostředkování jiné odborné péče
q
Harm reduction poradenství a služby = tj. minimalizující sociální a zdravotní
důsledky zneužívání drog:



q



q









výměnný injekční program a distribuce zdravotního materiálu a informací+ základní servis hygienický (sprcha,
praní prádla) a potravinový (možnost 1 polévky denně pro klienty ve fázi finančního a soc. debaklu) = služby pro přežití na
Kontaktní místnosti, sklad obnošeného oblečení pro klienty a zdravotní služby: bazální zdravotní servis (poradenství HIV,
HEP), ošetření, zprostředkování odborné péče (gynekologie, venerologie, očkování HEP atd.), testování na HIV ze slin, testování
HEP, toxikologické testy atd.

K-centrum je důležitou součástí systému péče o UD a závislé UD na Plzeňsku. Třetím rokem
podchycuje nejvíce podchycených problémových uživatelů drog z referenčních zařízení
zařízení ZPČ regionu.

Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku:

•
•
•
•
•

•

došlo ke změně v otevírací době K-centra, byl zrušen nedělní provoz

•

Podařilo se emancipovat Terénní program od K-centra

•

I přes nové obsazení v týmu se podařilo udržet kvalitu poskytovaných služeb v KC

•

Terapie je poskytována pracovníky s ukončeným PT výcvikem či ve výcviku

•
•

•

•
•
•

•
Byly zařazeny testy na žloutenky typu B a C z kapilární krve pro nitrožilní uživatele drog a zajištěna
návazná péče na Infekční klinice FN v Plzni
Byla započata pracovní miniterapie klientů KC formou brigád na úklidu prostor KC.

•
Kulturně výchovné a vzdělávací programy realizuje K-centrum ve spolupráci s P-centrem. Programy
v režii a prostorách K-centra nebyly realizovány z nedostatku personálních kapacit
•
Podařilo se navázat spolupráci s lékárnami Plzně a s některými dohodnout pravidelnou distribuci našich
infomateriálů i prodej injekčního materiálu nitrožilním uživatelům drog
•
Stále se nedaří navázat spolupráci s gynekologií, chirurgií, stomatologií ochotnými ošetřovat naše
klienty
•

Pokračujeme na projektu Sjednocení sběru dat a kódování, realizovaného Sekcí HR A.N.O.

Vývoj a případné změny cílové populace:
věkový průměr klientů K-centra:
v roce 1999……….……...24,78 let

v roce 2000…….…………23,95 let
v roce 2001……………….25,18 let

V 1. pol. je zaznamenáván mírný nárůst frekvence
kontaktů s uživateli heroinu převážně rómské nár.. Zde je
velmi obtížná HR edukační činnost.

STATISTIKA 2001

Celkem kontaktů

4 694

z toho 259 rodičovských

věkový průměr klientů 25,18 roku; 66,05 % mužů/ 33,95 % žen

Počet klientů cca 800 osob,
z toho cca 150 účastníků výměnného injekčního programu
Preference drog a závislostního chování u klientů KC:
64% pervitin
14% opiáty
10% THC
7% alkohol a léky
4% toluen aj. těkavé látky
1% gamblink

Počet a druh uskutečněných kontaktů v r. 1998, 1999, 2000,2001

1998
1999
2000

2001

Počet výměn /
materiál in/out

Poradenství

Test.HIV + Hygienic
zdr.ošetř.
ký servis

Sociální
servis

Umístění
do léčby

Počet
kontakt
ů
celkem

Počet
1.
kontakt
ů

Počet výměn 874
9 021/9 401
počet výměn 975
21273/21372
počet výměn 1 161
23164/23452

505

23

146

767

15

1 629

348

631

111

1001

3435

37

4 687

398

735

95

849

2910

35

4 567

305

Počet výměn

1111

250

1126

3530

40

4 694

319

1373
19519/20414

z toho tel.
porad. 406

Celkem přírůstek nových účastníků výměnného programu 60 + 74 testů HIV,VH
Byl zaznamenán rostoucí trend ve využívání služeb nejen na úroveň roku 2000 ale dále rostoucí…
Od 1.3. došlo ke změně v definici a kódování služeb K-centra v návaznosti na realizaci projektu ”Sjednocení sběru
dat a kódování služeb nízkoprahových programů” Sekce HR A.N.O.

4.4. 4.4.

Ambulantní program následné péče (APNP)

(Marie Čechurová, vedoucí APNP)

Legenda o vzniku APNP
Ambulantní program následné péče a doléčování byl otevřen 1. ledna 2000. Vznikl na základě
poptávky v ZPČ regionu, kde byla následná péče zabezpečená nedostatečně, jako další článek
komplexního systému prevence a léčby drogově závislých.
Ambulantní program následné péče a doléčování je nestátním nezdravotnickým zařízením, které je
financováno ze státního rozpočtu rezorty MZ a MPSV za spoluúčasti CPPT. Vzhledem k regionálnímu
charakteru služby se tento program uchází o podporu Plzeňského kraje.
Doléčování je nutné doplnit standardním prvkem v resocializaci - chráněným bydlením. Tento typ
služby pomáhá klientovi v odpoutání se od léčebné péče a v získání potřebných dovedností k
samostatnému bydlení a životu. Dále pomáhá překlenout nejtěžší období po léčbě, kdy je klient často
bez vlastního sociálního zázemí.
Přivítáme každou pomoc při vyhledání optimálních prostor pro chráněné bydlení a realizaci tohoto
záměru.

Obsah a cíl programu:
Tento program slouží lidem, kteří po absolvování léčby přicházejí z chráněného prostředí léčeben a komunit do
podmínek běžného života, tvrdé reality. To je okamžik, kdy za nepříznivých podmínek mohou selhat, rezignovat
na pokusy žít jinak, zrecidivovat a vrátit se k drogám.
Program je tedy zacílen na podpoření a povzbuzení klienta v jím zvolené cestě a to v rovině duševní a vztahové
(psychoterapeutická složka programu), tak v rovině praktické (sociální práce). V průběhu práce v programu
klient hledá a objevuje nový pohled na běžný život, začleňuje se do společnosti a přebírá zodpovědnost za svůj
život. Tím se proces léčby završuje.

Služby programu:
Časový rozsah programu je dán délkou 6 12 měsíců, podle toho, jak se klientovi daří,
a je strukturován do tří fází.
Základem je:
1. 1. sociální stabilizace klienta
prostřednictvím sociální práce a socioterapie (pomoc při
vyrovnávání právních a finančních pohledávek splátkové kalendáře, kontakty s úřady a institucemi,
pomoc při zajištění bydlení, práce, hospodaření s penězi
atd.);

2. 2.

efektivní psychoterapeutická
pomoc a podpora

(individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie,
volnočasové aktivity, práce s rodinnými příslušníky);

3. monitorování zdravotního stavu
klienta, popř. zprostředkování odborné péče.
To vše vede k minimalizaci podmínek pro
znovurozvinutí závislosti a k posílení klientových
schopností pro svobodné a zodpovědné chování a
rozhodování.

Služby jsou
bezplatné.

veřejně

přístupné

a

Zaručujeme profesionalitu, diskrétnost
a mlčenlivost.

Podmínky pro přijetí do programu:
* Věk minimálně 17 let
* Abstinence od základní drogy a vůle v abstinenci
pokračovat
* Přijetí a dodržování pravidel programu
* Vyplnění přihlášky a sepsání motivace k účasti v
programu

Pravidla programu:
* Abstinence od základního zdroje závislosti
* Alkohol není doporučován
* Kontakt klienta s programem pouze ve střízlivém stavu
* V případě opakovaného selhání abstinence a v případě
opakovaného nedodržování individuálního plánu může být
klient z programu vyloučen a odkázán na jiný typ zařízení.
* S veškerými informacemi je nakládáno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V případě zájmu o přijetí do programu nebo o další informace nás můžete kontaktovat na adrese
programu, e-mailem nebo telefonicky.

Vývoj aktivit programu v průběhu roku :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.

Personální: změna soc. pracovníka

2.

Stali jsme se řádným a zakládajícím členem sekce Intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O.

3.

Součástí služeb programu se dále staly volnočasové aktivity a činnost arte dílny

4.

Byly vypracovány podrobné manuály veškerých poskytovaných služeb

5. V měsíci únoru byla v našem programu provedena kontrola pracovníky MZ MUDr. Petrou Exnerovou a
pracovníkem Finančního odboru MZ. Kontrola shledala činnost programu jakož i hospodaření s finančními
prostředky v naprostém pořádku a byla nám vyslovena pochvala.
6. Program řeší otázku úspěšné následné péče u osob s drogovou kariérou po výkonu trestu. Zatím jsme
v našem programu pracovali s klienty propuštěnými po dlouhém výkonu trestu – za spáchání závažné trestné
činnosti a zjistili jsme, že program bez chráněného bydlení není schopen účinně intervenovat u těchto klientů.
7. Dále vidíme tu skutečnost, že o program mají zájem i mimoplzenští klienti (např. z Prahy) – je pro ně
jednodušší doléčovat se u nás, než se po léčbě hned vrátit do prostředí, kde žili svoji drogovou kariéru.
8.
Dále zjišťujeme, že je nezbytné zvýšit povědomí o významu doléčování nejen u veřejnosti , ale i
v léčebných zařízeních, které si ne vždy uvědomují, jak obtížný je pro pacienta návrat do nechráněného
prostředí – reality. Vzhledem k chronicitě onemocnění, častým opakovaným pobytům v léčebných zařízení a
celkovém sklonu k recidivě onemocnění, je zřejmé, že následná péče je nezbytností v celém léčebném
procesu.
9.
Hledáme podporu místní a krajské správy pro zřízení chráněného bydlení (vhodný objekt + finanční
příspěvek). To je pro nás úkol pro nejbližší budoucnost, neboť takto nemůžeme pomoci řadě klientů, kteří
chtějí žít bez drog.

Přehled poskytované péče
Období roku 2000 (od 15.6. do 31.12.)
Kontakty celkem
l. kontakt
165
28

Individuální terapie
100

Sociální práce
87

Skupinová terapie
42

Individuální
terapie
202

Sociální
práce
154

Skupinová
terapie
59

ROK 2001

Kontakty
celkem
395

l. kontakt
38

Poznámka: ve sloupci Skupinová terapie jsou zahrnuty i arteterapie a volnočasové aktivity
Charakteristika klientely
Celk.
Aktivní
Pasivní
Muži
Průměrný Zneužívaná droga v %
Ženy
klientů2001
Kartotéka Kartotéka
Věk
48
13
35
30
17
24,43 let
Pervitin 48,00; alkohol 31,00; heroin 21,00
Poznámka: aktivní kartotéka zahrnuje klienty, jejichž poslední kontakt není starší 3 měsíce
Klienti v ambulantním programu doléčování (AP)
Popis údaje
Počet
Poznámka
klientů
Klienti AP celkem
48
Všichni, kteří program kontaktovali ( v r.2000 – 17, v r.2001 – 31)
Zařazeni do AP
25

Úspěšně ukončili AP

3

Přešli do r. 2001

7

Klienti živé kartotéky

13

Klienti klidové
kartotéky

35

Z toho 1/2 klientů byla předána do jiného zařízení (léčba, K-centrum atd.) = zůstali
v léčebné a sociální síti. Z toho 1/2 klientů nezvládala podmínky ambulantního programu
– absenci chráněného bydlení – přerušili bez zpětné vazby

Struktura služeb programu následné péče

5. 5. Personální zajištění programů
Vedení CPPT,o.p.s.:
Správní rada:
MUDr. Jiří Bláhovec
Mgr. Renata Vordová
MUDr. Antonín Pečenka (do 30.4.2001)
MUDr. Václav Stehlík (od 30.4.2001)
Ředitelka:
Ekonomka:

Dozorčí rada:
PhDr. Leoš Horák
Mgr. Stanislav Frank
Ing. Lubomír Složil

Mgr. Dana Šedivá
Vladislava Zíková

Pracovníci CPPT, o.p.s. v roce 2001
Kmenoví zaměstnanci:
Marie Čechurová, Jiří Helus, Ludmila Joanidisová, Jaroslav Karhánek, Bc. Lenka Kastenová, Mgr.
Komzáková, Ondřej Lukavský, Zuzana Maršíková, , Stanislava Vagnerová, Karolína Vodičková, Alena
Vrbová, Slavomír Svitalský, Bc. Michal Svoboda, Mgr. Dana Šedivá, Dagmar Špillerová, Jan Zahradník,
Vladislava Zíková, MUDr. Hana Zívrová.
11 pracovních úvazků
Externisté:
PhDr. Dagmara Nechutná, Mgr. Štěpánka Kasincová, 26 lektorů z řad VŠ studentů
Externí supervize programů (týmová, případová, 1x měsíčně):
P-centrum – PhDr. Ivan Skalík
Terénní programy – PhDr. Jan Šikl
K- centrum – MUDr. Stanislav Kudrle
Ambulantní program následné péče – MUDr. Stanislav Kudrle
+ CPPT, o.p.s. (koncepční, týmová) – MUDr. Stanislav Kudrle (4x do roka)
Vzdělávání:
2 prac. magisterské studium MU FSS obor sociální práce , sociální politika+ psychologie, pedagogika FF UK
1x kontinuální výcvik v oblasti prevence zneužívání návyk. látek a ostatních soc. patologických jevů/ Pragouniversa s.r.o.
2x výcvik lektorů primární prevence ( Prev – centrum Praha )
1x seminář v oblasti prevence drogových závislostí ( Centrum Dohody s.r.o. Praha )
1x kurz Prevence pohlavních chorob, HIV / AIDS, o.s. Free Teens
5x zahájen kurz Základní krizové intervence ( Remedium Praha ) .
1x ukončeno studium na VOŠ sociálně – pedagogické
2x zahájení studia na ZČU – PF obor sociální práce
+ do dlouhodobého PT výcviku nastoupí noví pracovníci po 1. roce praxe.
2 pracovníci ukončili psychoterapeutický výcvik SUR
+ 1 pracovník je ve 3. roč. 5-letého SUR výcviku
+ 1 pracovník je ve 3. ročníku Gestalt. ter. výcviku
+ 1 prac. dokončil IPVZ Interdiscipl. kurz drog. závislostí + 1 dokončí na podzim 01
3x Tel. kriz. intervence (Remedium Praha)
1x Výcvik v doléčování Podané ruce Brno, Ce.I.S. a Phare ukončen v únoru 2001
5x studium VŠ - sociální práce na Zpč. Univerzitě

+ týdenní výcvik pro lektory primární prevence na ZŠ: MUDr. Stanislav Kudrle, MUDr. Luboš Janů, PhDr. Ivan Skalík,
Mgr. Dana Šedivá, PhDr. Dagmar Nechutná atd. +semináře CPPT.
Pracovníci byli proškoleni v rámci CPPT:

-

-

v 1. pomoci (MUDr. Bejvančický, FN v Plzni),

-

v problematice HR poradenství a výměnného programu a bezpečnějšího braní (Mgr. B. Korčišová SANANIM, o.s.),

-

v problematice HIV a HEP (MUDr. D.Sedláček – Infekční odd. a AIDS centrum FN v Plzni)

-

bio-psycho-socio-spirituální model závislosti – přednáška + workshop (MUDr. Stanislav Kudrle)

-

-

všichni noví pracovníci prošli týdenní stáží na detoxu, ambulanci a odd. léčby závislostí ve FN v Plzni (MUDr. St.
Kudrle a MUDr. V. Stehlík)

Nakládání s osobními údaji klientů – práva + povinnosti vzhledem k z. č. 101/2000 Sb. dílna (D.Šedivá)

6. 6. Finanční zpráva CPPT, o.p.s. 2001
- přehled hospodaření za období od 1.1. 2001 do 31.12. 2001

A) Příjmy na realizaci jednotlivých programů
a) státní dotace celkem:

od MPK
1 690 000,od MMP
1 345 000,od MZ
300 000,od MPSV
202 300,od MV
38 000,--------------------------------------------------------------------------------celkem
3 575 300,-Kč
b) nadace
0,c) vlastní zdroje z přednáškové činnosti
97 879,d) výnosy z finanční činnosti, úroky
17 807,e) jiné výnosy
7 600,--------------------------------------------------------------------------------celkem (body a – e)
3 698 586,- Kč
f) nečerpaná dotace z roku 2000
- 118 464,--------------------------------------------------------------------------------celkem (bod a - f)
3 580 122,g) sponzorské dary peněžní
30 000,h)sponzorské dary natural
11 957,--------------------------------------------------------------------------------celkem (bod a – h)
3 622 079,-Kč

B) B) Výdaje na realizaci jednotlivých programů
Programy

K-centrum

Ambulantní program následné péče a doléčování

P-centrum

”Pvozování nízkoprahového
zařízení v Plzni”

Zdroje
Druhy nákladů:
1. investiční

MPK stř. 1

Město Plzeň

”Realizace programu následné péče
pro drog. závislé v ZPČ. regionu”
MZ
stř. 3 Podíl CPPT 10,25
%

”Sociální práce v doléčovacím
programu provozovaném v Plzni”
MPSV
stř. 4
podíl CPPT
30,8 %

Terén

P-centrum

”Realizace programu prim. prevence ”Provozování terén. programu
na ZŠ a SŠ v Plzni”
v Plzni ”

”Program prim.prev. sociál. patol.
jevů zařízeních ústav. péče +
vybudování metod. a inform.
zázemí”

MPK

MV

stř. 2

Město Plzeň

MPK stř. 5

Město Plzeň

stř.2

Město Plzeň

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 055 000
654 172

800 000
0

276 943
92 232

31 629
10 533

111 561
24 908

49 654
11 085

335 000
183 100

255 000
0

300 000
205 670

290 000
0

1.
Materiálové
(včetně DHIM)
2. energie

261 837

0

13 156

1 502

4 644

2 067

11 531

0

69 973

0

10 000

0

62 036

0

13 674

1 562

5 598

2 491

23 179

0

22 968

0

0

0

3. sluby:
4. cestovní náhrady:

304 207
21 192

0
0

58 562
4 820

6 688
551

12 325
265

5 603
0

138 308
2 908

0
0

85 897
19 832

0
0

0
0

18 000
0

5. oprava a údrba
b) mzdové náklady
celkem
z toho:
1. mzdy:

4 900
400 828

0
800 000

2 019
184 712

231
21 095

2 076
86 653

924
38 569

7 174
151 900

0
255 000

7 000
94 330

0
290 000

0
10 000

0
0

0

800 000

104 832

11 973

65 871

29 319

0

255 000

0

232 724

0

0

800 000

32 188
47 691
276 943

3 676
5 447
31 629

0
20 782
111 561

0
9 250
49 654

64 110
87 790
335 000

0
0
255 000

0
94 330
300 000

57 276
0
290 000

10 000
0
20 000

0
0
18 000

2. neinvestiční
z toho:
a)věcné celkem:

1.

2. OON
3. odvody:
Celkem :
Celkem náklady
programů

CELKOVÉ VÝDAJE

99 087
301 741
1 055 000

+ 74 135,podíl CPPT=
1 929 135,-Kč

+ 25 000,276 943,- Kč

161 215,-Kč

podíl CPPT=
615 000,-Kč

+ 25 000,- Kč podíl CPPT =
615 000,-Kč

0

0
18 000 18
000

20 000
10 000

38 000,-Kč

3 635 293,- Kč

Komentář k finanční zprávě
Na účet 900-fond základního jmění byly zaúčtovány přijaté peněžní dary ve výši 30 000,-Kč, zůstatek činí 87 620, Kč
Na účet 911-rezervního fondu byl převeden hospodářský výsledek z roku 2000 ve výši
39 241,-Kč, zůstatek činí 1 061 851,-Kč
Na účtě 022- dlouhodobý hmotný majetek činí zůstatek 373 835,-Kč. K evidovanému majetku jsou řádně vedeny odpisy.
Závazky ve výši 28 526,- Kč byly ve lhůtě splatnosti uhrazeny.
Pohledávky činí 84 500,-Kč.
Celkový objem výnosů činil 3 580 122,-Kč z toho:
hlavní činnost
3 561 820,-Kč
správní činnost
doplňkové činnost

17 807,-Kč
495,-Kč

Celkový objem nákladů činil 3 635 293,-Kč z toho :
hlavní činnost
2 810 121,-Kč
správní činnost
doplňkové činnost

825 139,-Kč
33,-Kč

Celkovým hospodářským výsledkem je ztráta ve výši………………….
Ztráta v hospodaření vznikla tím, že v roce 2001 byly státní dotace sníženy,
provozní náklady však stoupají a organizace musela tyto náklady pokrýt.

Organizace se podílela na realizaci programů částkou:
celkem ve výši 205 418,- Kč.
Vladislava Zíková, ekonomka CPPT, o.p.s.

55 172,- Kč

7. 7. Poděkování
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem organizacím i jednotlivcům, bez jejichž spolupráce a podpory si nemůžeme
svoji práci představit...
AIDS centrum a infekční klinika FN v Plzni
A.N.O.
Auritus Tábor
Bílý kruh bezpečí
Bláhovec Jiří , MUDr.
Černý Gustav
Drop – in Praha
Erbová Naďa, Mgr.
FN v Plzni – ambulance a odd. léčby závislostí
Fond ohrožených dětí Plzeň
Složil Lubomír, Ing.
Stanislav Frank, Mgr.
Horák Leoš, PhDr.
Charita a Naděje v Plzni
Jana Domažlice
Jirková Ivana, Bc
Kolouchová Petra
Krajská hygienická stanice
Kolářová Sylva, Mgr.
Kudrle Stanislav, MUDr.
La Strada
Linka dětské pomoci Plzeň, Linka Bezpečí, Linka důvěry
Matějková Alena, Mgr.
Mediační a probační služba Plzeňského kraje a MP
Město Plzeň a Magistrát města Plzně
Mezirezortní protidrogová komise při ÚV ČR
MPSV ČR
MZ ČR

MV ČR
Nadace Archa
Národní referenční laboratoř SZÚ Praha
Nechutná Dagmara, PhDr.
Novák Martin, MUDr.
Občanská poradna Plzeň
Ped. psych. poradna PM,PJ a PS
Středisko výchovné péče při DdgÚ
Počarovský Ondřej, Mgr.
Policie ČR a Městská policie Plzeň
PREV – centrum Praha
Regionální institut duševního zdraví
Richter Jiří, Mgr.
Rozkoš bez rizika
Sananim Praha
Sdružení Podané ruce Brno
Sedláček Dalibor, MUDr.
Soc. odbory městských obvodů Plzeň
Správa soc. zabezpečení Plzeň
Státní věznice Bory-Plzeň, odd. pro odsouzené závislé
Stehlík Václav, MUDr.
Šikl Jan , PhDr.
Šteklová MUDr.
Soukromé psychiatrické zařízení MUDr. Bláhovce
Stehlík Václav, MUDr.
Školské úřady okresu Plzeň –město a okresů PJ
Teen Challenge
Terapeutická komunita Medvědí Kámen aj. TK
UK Lékařská fakulta v Plzni
Úřad práce Plzeň
Vojtěchová Hana, Mgr.
Vokurková Lenka
Vordová Renata, Mgr.
Západočeská univerzita v Plzni

KONTAKTY:
Centrum protidrogové prevence a terapie,
obecně prospěšná společnost

Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel./fax: 019/74 210 34
IČO:25 23 21 42
Bankovní spojení:
č. účtu: 75543-018/2700
Vedení společnosti:
Ředitelka: Mgr. Dana Šedivá
Manager: Radek Beneš
Ekonom: Vladislava Zíková
www.kcentrum.cz
Tel./fax: 019-74 210 34
E-mail: info@kcentrum.cz
Terénní programy
Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel./fax: 019/74 210 34
Tel.: 019/74 213 74
E-mail: teren@kcentrum.cz

P-centrum
Plachého 6, 301 26 Plzeň
Tel.: 019/722 03 25
E-mail: prevence@kcentrum.cz

Kontaktní centrum:
Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel./fax: 019/74 210 34
Tel.: 019/74 213 74
E-mail: kcentrum@kacentrum.cz

Ambulantní program následné péče
Plachého 6, 301 26 Plzeň
Tel.: 019/722 03 25
E-mail: ambulance@kcentrum.cz

Centrum protidrogové prevence a terapie,
obecně prospěšná společnost
Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel./fax: 019/74 210 34
IČO:25 23 21 42
Bankovní spojení:
č. účtu: 75543-018/2700
E-mail: kcentrum@kcentrum.cz
www.kcentrum.cz

