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1. Úvodní slovo

V této závěrečné zprávě se vám pokusíme přiblížit, co se nám v uplynulém roce za peníze nás
všech podařilo, kde řešíme obtíže a kolika lidem jsme byli prospěšní.
Využíváme tohoto četného místa k poděkování Statutárnímu městu Plzeň, Plzeňskému kraji a
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky za kontinuální podporu služeb, které tak můžeme
společnosti poskytovat. Dále děkujeme všem firmám a vzácným lidem, kteří naši práci podporují
myšlenkami, slovem a dalšími dary.
I přes nelehké období ekonomických a jiných změn ve společnosti konstatujeme, že se stále
častěji setkáváme s lidmi, s nimiž sdílíme tyto myšlenky:
• že svět je jeden a lidé v něm patří k jednomu živočišnému druhu,
• že zákon změn je univerzální a díky tomu je i naděje
• že nabídka a přijetí pomoci nezbavují člověka zodpovědnosti za jeho život,
• že osud jednoho člověka je provázán s jeho prostředím, kulturou, rodinou.. a v konečném
důsledku osud jedince vypovídá i o stavu a osudu nás všech.
Uvítáme, a pokud to bude možné, i zapracujeme Vaše komentáře, návrhy a podněty k této zprávě
i našim aktivitám. Na Vaše otázky rádi odpovíme na info@kcentrum.cz nebo 377 421 374.
Za tým pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Mgr. Dana Šedivá, ředitelka

2. Poslání a cíle organizace
Poslání organizace vychází ze zájmů ochrany veřejného zdraví (Public Health):
Mírnit sociální a zdravotní škody způsobené zneužíváním drog v Plzni
Realizovat aktivity snižující poptávku po droze
Demýtizace problematiky zneužívání drog a závislostí
Cíle organizace:
podpořit vznik uceleného systému prevence a léčby drogových závislostí v Plzni a v Plzeňském
kraji
zlepšit objektivní informovanost veřejnosti o drogové problematice
poskytovat dostupné a kvalitní služby v oblasti prevence a léčby drogových závislostí
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V oblasti kvality služeb se CPPT řídí standardy péče a služeb MZ a MPSV ČR, Strategií
protidrogové politiky vlády ČR, dokumenty WHO atd.
Důležité mezníky v historii organizace:
květen 1997 - vznik Nadace Druhý břeh
1. září 1997 - otevření K-centra v
Koperníkově ulici
∇ 1. září 1998 přestěhování KC do divadla
Pod Lampou v Havířské 11
∇ 30. dubna 1999 transformace nadace v
obecně prospěšnou společnost Centrum
protidrogové prevence a terapie
27.12.1999 otevření P-centra v Plachého 6
1. ledna 2000 otevření Ambulantního
programu následné péče a doléčování v
Plachého č.6 v Plzni
1. ledna 2001 zahájení činnosti Terénního
programu
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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
Rada humanitárních organizací

Struktura organizace:
Správní rada CPPT, o.p.s.

Dozorčí rada CPPT, o.p.s.

MUDr. Jiří Bláhovec – předseda
MUDr. Václav Stehlík – člen
Mgr. Renata Vordová - členka

Ing. Lubomír Složil – předseda
Mgr. Stanislav Frank – člen
PhDr. Leoš Horák - člen

Ambulantní program následné péče Plachovka
Vedoucí: Luidmila Joanidisová
Plachého 6, 301 00 Plzeň // T: 377 321 051 // E-mail:
ambulance@kcentrum.cz

K-centrum
Vedouvcí: Bc. Karolína Vodičková
Havířská 11, 301 00 Plzeň // T: 377 421 374 // E-mail:
kcentrum@kcentrum.cz, Dotazy: info@kcentrum.cz

Terénní program
Vedoucí: Bc. Karolína Vodičková
Havířská 11, 301 00 Plzeň // T: 377 421 374 // E-mail: teren@kcentrum.cz

2.1.

P-centrum
Vedoucí: Alena Vrbová, DiS.
Plachého 6, 301 00 Plzeň // T: 377 220 325// E-mail: prevence@kcentrum.cz

Ekonomka o.p.s.
Vladislava Zíková
Havířská 11, 301 00 Plzeň // T: 377 421 374 // E-mail: info@kcentrum.cz

Ředitelka společnosti
Mgr. Dana Šedivá
Havířská 11,301 00 Plzeň, T/F: 377 421 034, E-mail: info@kcentrum.cz
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3. Zpráva o činnosti společnosti
3.1. P – centrum

Vedoucí: Alena Vrbová, DiS.
Plachého 6, 301 00 Plzeň // T: 377 220 325// E-mail: prevence@kcentrum.cz

P-centrum je střediskem pro primární prevenci.
Nabízí ucelený program primární prevence v Plzeňském kraji založený na spolupráci se
školou a rodinou. Podporou zdravého životního stylu a poskytováním objektivních informací
reaguje na potřeby dospívajících.
Hlavním cílem prevence drogových závislostí a ostatních nežádoucích společenských jevů
je podpora zdravého životního stylu a osobnostního rozvoje dětí a mládeže, oslovení i
zapojení rodičů a pedagogů do programů P – centra, vzdělávání veřejnosti a podílení se na
primárně preventivních aktivitách v regionu.
Realizované programy
Tříletý program primární prevence drogových závislostí
nežádoucích společenských jevů pro žáky II. stupně ZŠ

a

ostatních

Program se skládá z 12 – ti tématicky zaměřených bloků (4 bloky/školní rok). Témata bloků se
netýkají pouze drogové problematiky, prostor je věnován i sebevědomí, hodnotám, násilí,
komunikaci apod. Lektorsky je zajištěn školenými VŠ studenty , kteří pracují pod stálou supervizí.
Formy práce : diskuse, hraní rolí, modelové situace, předávání objektivních informací atd.

Program primární prevence drogových závislostí a ostatních nežádoucích
společenských jevů pro studenty SŠ, SOU a OU
Jde o tématicky zaměřené besedy a přednášky, které mohou být spojeny s exkurzí K-centra. Tyto
besedy pomáhají studentům lépe se orientovat v dané problematice. Lektory jsou kmenoví
pracovníci CPPT.

Program primární prevence
diagnostickém ústavu v Plzni

v Dětském

Domově

Domino

a

v Dětském

Obdoba dlouhodobého projektu pro žáky II. stupně ZŠ, je přizpůsoben prostředí a obohacen
možností individuálních konzultací dětí s lektory.
Další aktivity
o
Vzdělávací semináře pro rodiče, pedagogy a širší veřejnost……516 osob
o
Metodické zázemí a vydávání informačních materiálů
o
Poradenství a krizová intervence - osobní i telefonické……………….. 43x
o
Projekt primární prevence pro žáky I. stupně ZŠ

Statistika
3 – letý program
II. stupeň

Rok
1998
1999
2000
2001

15
20
21
27

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

/
/
/
/

1220 žáků
1350 žáků
1850 žáků
2 690 žáků

2002

29 ZŠ /2 880 žáků

2003

30 ZŠ/4 846 žáků ze
120 tříd

Aktivity pro SŠ,
SOU a ZŠ,
exkurze
760 žáků
1230 žáků
1295 žáků
1867 žáků

Projekt I.
stupeň ZŠ
-

Program pro DD a DdgÚ
17
14
23
20

1630 žáků

63 žáků

2547 žáků

25 žáků

setkání
setkání
setkání
setkání

/
/
/
/

70 dětí
144 dětí
80 dětí
80dětí

40 setkání / 204 dětí
20 setkání/185 dětí

* Započteni účastníci výtvarné soutěže (526) tj. děti + 1 rodič, kteří se společně zúčastnili výtvarné
soutěže „Namalujme společně štěstí naše společné“.
** Počet dětí se měnil i v průběhu bloku (prevence byla realizována přímo v ústavech, respektování
chodu zařízení).
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Vývoj aktivit v roce 2003 :
S potěšením jsme zaregistrovali i zvýšení zájmu o vzdělávací programy pro pedagogy,
vychovatele a rodiče.
Během roku 2003 P – centrum oslovilo celkem 8 904 osob z řad žáků, studentů,
rodičů, pedagogů, široké veřejnosti a osob, které využily poradenství.
Dlouhodobě pracujeme se 4 846 žáky ZŠ.
Úkoly na rok 2004:
pokračování v realizaci dlouhodobého projektu pp na ZŠ a jeho rozšíření dle poptávky
navýšení personálních kapacit
pokračování ve spolupráci se Sekcí primární prevence při A.N.O.
otevření nízkoprahového klubu pro děti

Personální zajištění P-centra:
Kmenoví pracovníci CPPT v 2002:
Bc. Lenka Fialová – vedoucí programu, září 2003 nástup na MD, Alena Vrbová, DiS. – vedoucí
programu od října 2003, Petr Matoušek
Dohoda o pracovní činnosti: Markéta Čermáková, Jana Kadlecová, DiS.
Externí pracovníci:
PhDr. Dagmar Nechutná
Lektoři P-centra:
Bednář Radek, Benešová Ingrid, Duchková Helena, Horáková Helena, Hudeček Pavel, Hurtová Jana,
Jirsová Simona, Karabcová Hana, Kastlová Lenka, Kličková Dana, Kodiš Tomáš, Kohutová Žaneta,
Kožiaková Beáta, Kubíková Eva, Krejčová Denisa, Kůtová Markéta, Navrátilová Kristýna, Nováková
Michaela, Pankowská Anna, Pašek Jan, Plecerová Hana, Potužníková Pavla, Schuller Mirek,
Škanderová Radana, Šemberová Jana, Tišer Josef, Tomášková Helena, Zolal Amír
Supervize – externí případová, týmová:
MUDr. Luboš Janů Ph.D. – kmenoví pracovníci //PhDr. Dagmar Nechutná – lektoři
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Naše radost :
P-centrum na podzim roku 2003 uspořádalo výtvarnou soutěž pro děti a jejich rodiče
s názvem „Namalujme společně štěstí naše společné aneb Štěstí u nás doma“,
Soutěžily děti od 6 do 15 let. Úkolem bylo namalovat ve spolupráci s rodiči
obrázek, který by vystihoval jejich společnou představu o štěstí.
Soutěže se zúčastnilo celkem 526 autorů ze 16 plzeňských
a mimoplzeňských škol.
Vítězné obrázky vybrala 13.11. 2003 porota složená ze zástupců města,
partnerů soutěže, plzeňských výtvarníků a pracovníků P-centra.
V prostorách Západočeského muzea proběhlo 5.12.2003 slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže a předání cen výhercům.
Skřítek Štěstík, patron soutěže

Takto vypadaly
prostory P-centra při
vybírání těch
nejlepších…

Partneři soutěže:
Hypermarket Tesco
(sponzor hlavních cen),
Obchodní centrum Plzeň,
Divadlo Dialog, Západočeské muzeum v Plzni
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., West media,

Mediální partneři: Český rozhlas
Plzeň, Plzeňský deník

Následovala výstava nejlepších
prací v prostorách Českého
rozhlasu Plzeň a Měšťanské
besedy. (na obrázku vystupení

dětského pěveckého sboru Žabáčci
z 22.ZŠ)
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3.2.

Terénní program

Vedoucí: Bc. Karolína Vodičková
Havířská 11, 301 00 Plzeň // T: 377 421 374 // E-mail: teren@kcentrum.cz

Terénní program (streetwork)
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 snižovat dopady na
zdraví i ekonomiku celé společnosti v rámci přístupu Public Health.
Cílová skupina: uživatelé drog (UD), kteří nejsou v kontaktu s jinou pomáhající organizací,
návštěvníci tanečních párty a uživatelé syntetických drog na tanečních párty, žáci středních
škol a učilišť.
Základní principy: anonymita a diskrétnost, profesionalita, dostupnost, dobrovolnost
Základní poskytované služby:
Harm reduction služby - výměnný
injekční program a sběr jehel, distribuce
desinfekčního materiálu, kondomů aj
poskytování bazálního ošetření a
poradenství o HIV, HEP aj. infekčních
a pohlavně přenosných nemocech,
testování HIV ze slin, poradenství o
bezpečnějším sexu
poradenství v oblasti prevence
zdravotních rizik spojených s užíváním
drog
včasná a krizová intervence
zprostředkování léčby a další odborné
péče
sociální práce (informace, poradenství,
asistenční služba)
mapování a monitoring drogové scény
v Plzni
specifické služby pro zneuživatele
syntetických drog na taneční scéně
přednášková činnost, výzkumy

Z práce informačního stánku na párty

STATISTIKA
rok

Počet
kontaktů

2002

419

2003 1 451

Počet
nových
kontaktů
15 **

Počet
klientů*

Průměrný
věk

Poradenství a
kriz. Intervence

Vyměněno jehel

36

20,8 let

19

1635

508

83

21 let

25

4 069

* Jako problematickou vidíme kolonku - klienti. Je těžké vykazovat přesný počet klientů u terénního programu,
když terénní program nemá ”okódovány” všechny své klienty, což je náš stav.
** většina prvokontaktů je vykazována jako NC (no code), tedy kontakt s klientem bez kódu. Je pak
problematické rozeznat NC pod kterým se skrývá stálý klient, či NC prvokontaktu
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Vývoj aktivit v roce 2003:
Program je zacílený zejména na nitrožilní uživatele pervitinu – nejrozšířenější tzv.
tvrdé nelegální drogy. Podařilo se navázat kontakty s těmito uživateli pervitinu ve věku
16- 23 let, kteří nevyhledávají služby K-centra a jsou na ulici nebo jde o rekreační
uživatele pervitinu, kteří chodí do školy a žijí u rodičů. Rekreační uživatele se podařilo
navázat zejména přes propagaci v lékárnách a poskytování výměnného injekčního
programu přes mobilní telefon.
Dále se podařilo na program navázat několik bytů závislých uživatelů pervitinu.
Abychom byli lépe schopni odpovědět na otázku kolik se v Plzni spotřebuje
injekčních stříkaček, rozhodli jsme se pro cílený monitoring lékáren a
zdravotnických potřeb. V Plzni je 47 lékáren a zdravotnických potřeb z toho 24
prodává kusové injekční stříkačky. Podle šetření se v Plzni prodá za měsíc 2 500 –
2 800 stříkaček uživatelům drog. Nejvíce se prodává ve středu města, kde je
zaručena větší anonymita a větší koncentrace UD. Ve druhé fázi jsme se v těchto
lékárnách dohodli na spolupráci při propagaci HR informací a balíčku se základním HR
servisem.Cílem bylo informovat skrytou a pro nás obtížně kontaktovatelnou skupinu
uživatelů o našich službách. Celkem bylo distribuováno 250 balíčků. Ke konci roku nás na
základě akci zkontaktovalo 15 uživatelů drog, kteří uvádějí jako jedinou informaci o nás
právě letáky z lékáren. Akce probíhala od července do září. Ve spolupráci s lékárnami
pokračujeme dále za pomocí letáků a vylepených samolepek. Podobnou akci bychom rádi
zopakovali i příští rok 2004. Můžeme se i domnívat, že tato akci měla vliv na zvýšení
objemu vyměněných stříkaček o 45% v Kontaktním centru.
Terénní program provedl detailní monitoring klubů. Monitorováno bylo 52
podniků, z čehož 14 podniků je vhodných pro další kontaktní práci.
V záři 2003 se v rámci série akcí „Tím to nekončí“ konala propagační párty v klubu
Inspiral. Párty se zúčastnilo odhadem 300 lidí. Cílem párty bylo představit terénní
program mladým lidem zábavnější formou. Potěšil nás zájem mladých nejen o hudbu, ale
i o naše informace.

Kapela „My nevíme“ – září 2003

Personální zajištění Terénního programu:
Kmenoví pracovníci 2003:
HPP: Ondřej Lukavský, , Martin Klajn, Kateřina Bešková, Veronika Makovičková,
Dohoda o pracovní činnosti: Zuzana Maršíková, Michaela Nováková, Kristýna Vacková, Michal Kandler
Supervize – externí případová, týmová:
MUDr. Stanislav Kudrle

8

3.3.

Kontaktní centrum

Vedoucí: Bc. Karolína Vodičková
Havířská 11, 301 00 Plzeň // T: 377 421 374 // E-mail: kcentrum@kcentrum.cz
Dotazy: info@kcentrum.cz

K-centrum poskytuje HARM REDUCTION (HR) služby (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: Profesionalita * Anonymita a diskrétnost * Dobrovolnost
* Nízkoprahovost, dostupnost * Antidiskriminační přístup * Minimalizace rizik spojených
s užíváním drog
* Flexibilita a individuální přístup
Základní poskytované služby:
Krizová intervence v naléhavé situaci –
osobní, telefonická
Poradenství v oblasti zneužívání drog a
závislostí (osobní, telefonické, e-mail)
Poradenství psychologické, sociálně
právní, asistenční služba
Poradenství pro rodiče, rodičovská
skupina
Poradenství a terapie (podpůrná a
motivační ) individuální a skupinová
Zprostředkování léčby, detoxu a
příprava na ně
Harm reduction poradenství a služby =
tj. minimalizující sociální a zdravotní
důsledky zneužívání drog: výměnný
injekční program a distribuce zdravotního
materiálu a informací+ servis hygienický a
potravinový, zdravotní služby: bazální zdrav.
ošetření a poradenství a testy HIV, HEP,
zprostředkování odborné péče (gynekologie,
venerologie, očkování HEP atd.),
toxikologické testy atd.

Tým kontaktního centra

Ostatní aktivity:
♦
♦

K-centrum je zapojeno do projektu Sjednocení dat a kódování Sekce HR A.N.O.
K-centrum se účastnilo Studie seroprevalence a seroincidence VHC Rady vlády ČR pro
koordinaci protidrogové politiky – Národní monitorovací centrum – projekt pokračuje i v roce
2003

STATISTIKA:
Počet klientů
Mužů
Věk
Počet kontaktů
Prvních kontaktů
Počet výměn
Vydaných jehel
Telefonní poradenství
Internetové porad.

629
415
25
4791
390
1 244
28 409
565
76

Kontaktní místnost
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
Krizová intervence
Reference do léčby aj.
Testy (HIV, HEP, Toxi, aj)
Asistence

3 199 / 214 osob
1 507 / 175 osob
2 789 / 200 osob
304 / 66 osob
579 / 111 osob
56 / 38 osob
115 osob
262 / 173 osob
45 / 33 osob
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Vývoj a případné změny cílové populace:
Věkový průměr 25 let
Poměr dle pohlaví z hlediska využívání služeb = mužů : žen = zůstává 3:1.
Poměr pohlaví u výměnného injekčního programu se změnil ve prospěch mužů = 4:1.
45% nárůst počtu injekčních stříkaček si vysvětlujeme takto: injekčního programu začali
využívat i klienti mimoplzeňští, došlo ke zvýšení počtu ostatních uživatelů (osob, které mají službu
zprostředkovanou klíčovou osobou).
50% nárůst nástupů na léčbu

Vývoj aktivit programu v roce 2003:
Vzhledem k rostoucí poptávce lze konstatovat, že jsme se dostali na strop kapacity zařízení.
Rovněž se nám podařilo významně omezit zneužívání sociálních služeb Kontaktní místnosti
klientelou s primárně sociálním nikoli drogovým problémem. Aktualizovali jsme síť sociálních služeb
v Plzni a tyto klienty na tyto služby směřujeme. Takto se daří lépe naplňovat smysl KC a uvolnily
se kapacity pro práci s nejrizikovějšími klienty - uživateli pervitinu a heroinu.
Došlo ke sjednocení organizačního vedení K-centra a Terénního programu. Důvodem byla jednak
výměna týmu TP, nezbytnost metodické supervize programu a dále potřeba terénních pracovníků
získávat zkušenosti v kontaktu s uživateli drog, zpětnou vazbu a lepší přenos informací mezi
programy. Toto řešení se osvědčilo.
V září 2003 jsme navázali spolupráci s věznicí Plzeň Bory – zkušební provoz motivačního
poradenství na vazbě – zájem o poradenství v současnosti převyšuje naše možnosti – plánujeme
samostatný projekt v 2005.
Na žádost klientů se uskutečnily dva fotbalové turnaje mezi týmy pracovníků a klientů
5.12. 2004 Den otevřených dveří K-centra byl spojen s videoprojekcí seriálu ČT „Když musíš, tak
musíš“ a besedou po každém dílu – zúčastnilo se 31 mladých lidí
Navázání spolupráce s Probační a
mediační službou Plzeň – umožnění
výkonu trestu obecně prospěšných
prací našich klientů v Kontaktním
centru
Odbornou praxi jsme poskytli 16
stážistům ze Západočeské univerzity,
Jihočeské univerzity, VOŠ Domažlice,
VOŠ Prachatice a dále kolegům z jiných
organizací. Zavedli jsme strukturalizaci
stáží.

Fotbal s klienty KC

Personální zajištění Kontaktního centra:
Kmenoví pracovníci 2003:
HPP: Bc. Karolína Vodičková - vedoucí, Bc.Dagmar Špillerová, Mgr. Dana Šedivá, Jan Zahradník
DiS., Bc. Simona Soukupová, CS – Václav Růžička
Externí spolupracovnice: PhDr. Dagmara Nechutná
Supervize – externí případová, týmová:
MUDr. Stanislav Kudrle
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3.4.

Ambulantní program následné péče Plachovka

Vedoucí: Ludmila Joanidisová
Plachého 6, 301 00 Plzeň // T: 377 321 051 // E-mail: ambulance@kcentrum.cz,

APNP Plachovka nabízí intenzivní ambulantní doléčovací pro klientům, kteří minimálně tři
měsíce abstinují od drog a jiných návykových látek. Cílem tohoto programu je pomoc,
podpora a péče v období přechodu z chráněného prostředí léčebny k osobní
svobodě
Tato chvíle bývá často nejtěžším okamžikem na cestě abstinence. Je to moment, kdy za
nepříznivých podmínek klienti mohou selhat, rezignovat na pokusy žít jinak a vrátit se zpět
k drogové historii..
V průběhu práce v programu klient hledá a objevuje nový pohled na běžné žití, začleňuje se
do společnosti a přebírá zodpovědnost za svůj život. Tím se léčebný proces završuje.
Poskytované služby:
individuální poradenství
skupinové poradenství tématicky zaměřené
především na prevenci relapsu
sociální poradenství, sociální terapie a asistence
poradenství v oblasti drogové problematiky
volno – časové aktivity , víkendové výjezdy
arteterapie
podpůrná rodičovská skupina
poradenství pro rodiče, partnery a blízké
krizová intervence a telefonická krizová
intervence
nabídka stáží pod odborným vedením
Služby jsou veřejně přístupné a bezplatné.
Zaručujeme profesionalitu, diskrétnost a
mlčenlivost. APNP spolupracuje s ostatními
doléčovacími centry v ČR v rámci sekce IANP
A.N.O., v které jsme řádným a pravidelně se
účastníme setkávání.

Ilustrační foto z výletu na Šumavu

STATISTIKA:
Kontakty
celkem
r.2000(2.pololetí) 165
r.2001
395
r.2002
495

První
kontakt
28
38
43

Individuál
ní terapie
100
202
355

Sociální
práce
87
154
113

Skupinová
práce
42
59
68

Práce
s rod.přís.

r.2003

36

280

108

89

52

508

6
29

Charakteristika klientely APNP

Celkem

Muži

Ženy

Věk

Droga (%)

53

22

31

27,3

Z toho rodiče
10

2

9

Pervitin – 37,73
Heroin – 18,87
Alkohol – 13,21
Hráči – 5,66
THC – 3,77
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Vývoj nejdůležitějších aktivit programu v průběhu roku:
podařilo se nám navázat spolupráci se stomatologem a internistou (léčba HBV, HCV), kteří jsou
ochotni pečovat o naše klienty
součástí sociální práce v programu jsou i nadále pravidelné prezentace našeho programu ve
spolupracujících psychiatrických léčebnách a terapeutických komunitách – velkým přínosem se
ukázalo setkávání střídavě na půdě léčebného a našeho zařízení
v březnu roku 03, jsme s klienty absolvovali pilotní víkendový výjezd tzv. „Cesta z města“, které
jsou zaměřeny na poznání sama sebe, hledání svých hranic a zátěžové programy, pro velký úspěch
budeme s klienty tyto akce absolvovat pravidelně 4x do roka (viz obr.)
znovu otevřena arteterapeutická dílna
od poloviny roku 2003 je našimi klienty využívána služba zvyšování počítačové gramotnosti –
dosažení základních uživatelských schopností + práce s internetem
V listopadu a prosinci úspěšně proběhly dvě prezentační akce naše programu, nazvané „Léčba
duše“ v prostorách divadla Dialog. Její součástí byla i výstava obrazů vzniklých
v arteterapeutické dílně, divadelní představení „Přelet“ divadelního souboru Dialog a „Něco o
dešti“ divadelního souboru MY a následná lehká beseda o nelehkém tématu „Léčba duše“.

Úkoly pro rok 2004/2005:
Projektově a finančně zajistit rozšíření programu o chráněné bydlení
příprava na akreditační řízení
aktivní účast v sekci IANP
rozšiřovat spolupráci s NGO nejen v oblasti drogové problematiky
vyhledat a oslovit možné sponzory, zejména v otázce chráněného bydlení, arteterapie nebo
víkendových výjezdů
navázat spolupráci s praktickým lékařem a gynekologem

Personální zajištění APNP:
Kmenoví pracovníci 2003:
HPP: Ludmila Joanidisová – vedoucí, Pavla Zárybnická,
Pracovnice na MD:Marie Čechurová, Mgr. Martina Komzákvá
Dohoda o pracovní činnosti: Jan Beneš, Mgr. Martina Komzáková (arte)
Supervize – externí případová, týmová: MUDr. Stanislav Kudrle
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3.5.

Další aktivity CPPT

Internetové poradenství
info@kcentrum.cz

2002 (od 18.6.2002)
30

2003

99

Internetového poradenství využilo 62 osob z toho 14 opakovaně (4 kontakty ze zahraničí).

3 kontakty se vyvinuly v 3 osobní poradenství.
Veškerá evidence služeb K-centra přešla na systém FREEBASE
monitorovacího centra Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Národního

V rámci soustavného vzdělávání jsme nastartovali NAŠE STŘEDY – pravidelná setkání
pracovníků nad kazuistikami, workshopy, přednáškami dle aktuální potřeby. Tyto
aktivity otevíráme i jiným organizacím.
Realizovali jsme vzdělávací kurz časné intervence pro kurátory obcí s rozšířenou
působností a pro školní metodiky okresu Plzeň-jih.
V rámci propagační akce TÍM TO NEKONČÍ jsme uskutečnili serii kulturních i
osvětových akcí pro děti, mládež a veřejnost.

4. Dárci a spolupracovníci
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

DÁRCI:
Paní Lenka Vokurková, firma: Vokurka – racionální pečivo s.r.o.
PhDr. Dagmar Nechutná
Jan Ježek, firma: PC Plzeň
Děkujeme Vám…

☺ SPOLUPRACOVNÍCI CPPT:
☺ FN v Plzni, PL Lnáře, PL Červený Dvůr, PL Jemnice, TK Medvědí Kámen a další // Soukromé
psychiatrické zařízení MUDr. Bláhovce a Regionální institut duševního zdraví // AIDS centrum a
infekční klinika FN v Plzni a Národní referenční laboratoř //KHS, MHS //Teen Challenge Plzeň// Charita
+ Naděje v Plzni + Nadace Archa + Občanská poradna + Bílý kruh bezpečí// Ped. psychologické
poradny PM, PJ a PS a Fond ohrožených dětí Plzeň // La Strada, Elektra, Acorus // Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky ČR//MŠMT, MPSV, Město Plzeň//Asociace nevládních organizací //
Prev – centrum Praha // Auritus Tábor // Sananim o.s.// Podané ruce o.s. a další
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☺ MUDr. Bláhovec Jiří
☺ Černý Gustav
☺ Ing. Složil Lubomír
☺ Mgr. Frank Stanislav
☺ PhDr. Horák Leoš
☺ Bc. Jirková Ivana
☺ Kapoun Jan
☺ Petra Kolouchová
☺ Kolářová Sylva
☺ Mgr. Korčišová Blanka
☺ MUDr. Kudrle Stanislav
☺ Mgr. Matějková Alena
☺ PhDr. Nechutná Dagmara
☺ Mgr. Počarovský Ondřej
☺ Mgr. Radimecký Josef
☺ Mgr. Michaela Reichelová
☺ MUDr. Sedláček Dalibor
☺ MUDr. Stehlík Václav
☺ MUDr. M. Šteklová
☺ Valnoha Jiří
☺ Mgr. Vojtěchová Hana
☺ Mgr. Vordová Renata
☺ Mgr. Zapletal Filip
☺ Žák Tomáš
☺
☺
Děkujeme Vám a mnoha dalším lidem za pomoc odbornou i lidskou, kterou nám poskytujete Vaší prací, ale i povzbudivým slovem. I
my, z tzv. pomáhajících profesí tuto podporu potřebujeme také…
Pracovníci CPPT
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5. Zpráva o hospodaření organizace
Příloha k účetní závěrce

CPPT ,o.p.s. byla založena Městem Plzní dne 30.4.1999 na základě usnesení Rady města Plzně č.439 ze dne 25.6.1998 a Zastupitelstva města Plzně č. 140 ze
dne 10.9.1998.
Společnost byla zaregistrována v rejstříku obecně prospěšných společností vedené
Krajským soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 19.
Posláním CPPT, o.p.s. je poskytovat služby snižující rizika a dopady zneužívaní drog na jednotlivce a společnost zejména Plzeňska. Realizuje aktivity od
primární prevence zneužívání drog po sociální a zdravotní programy, léčbu a doléčování závislostí. Společnost dále poskytuje vzdělávací programy pro
odbornou i laickou veřejnost.
Organizace nemá majetkovou účast v žádném podnikatelském subjektu.
Vklad do vlastního jmění je vytvořen ve výši 87 620,-Kč.
Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1.2003 do 31.12.2003.
Organizace účtuje v souladu se zákonem o účetnictví, v souladu s prováděcí vyhláškou č.504/2002 Sb. a podle interních účetních směrnic.
Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn cenou pořízení, odepisován rovnoměrným způsobem po celou dobu životnosti a na základě vytvořeného odpisového
plánu. V roce 2003 nebyl žádný majetek pořizován ani vyřazen. Organizace nevlastní žádný majetek ani závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.
Pohledávky a závazky jsou v rozvaze vyjádřeny v reálné hodnotě. O opravných položkách nebylo účtováno.
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události.
Hospodářským výsledkem roku 2003 je zisk ve výši 165 102,-Kč
Celkové náklady činily 4 160 333,- Kč z toho :
V činnosti hlavní
3 255 169,V činnosti správní
901 464,V činnosti doplňkové
3 700,Celkové výnosy činily 4 325 4385,-Kč z toho : V činnosti hlavní
4 307 369,V činnosti správní
17 696,V činnosti doplňkové
370,Průměrný stav pracovníků organizace přepočtený na 1,00 pracovního úvazku je 18,5, z toho 2,00 úvazku jsou tč. na mateřské dovolené.Osobní náklady
celkem činí 2 832 tisíc Kč.
Členové statutárních orgánů nepobírají za svou činnost žádné odměny ani nepeněžitá plnění a nemají žádnou účast v účetních jednotkách s nimiž byly
uzavřeny obchodní vztahy.
Zisk organizace nebyl v účetním období ovlivněn změnami způsobu oceňování.
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Finanční dary drobných sponzorů činily 19 900,- Kč. Naturální dary činily 41 104,- Kč
Základ daně z příjmů byl vypočten a vykázán v souladu s příslušnými daňovými zákony. Organizace jako nevýdělečná neodvádí vzhledem ke svému statutu
daň.
Organizace hospodaří s významnou účastí účelových dotací, které činily v roce 2003 4 287 270,-Kč a tato částka byla v plné výši vyčerpána pro stanovené
účely.
Viz tabulka o příjmech a výdajích na realizaci jednotlivých programů
Veřejné sbírky nebyly organizovány.
Výsledek hospodaření roku 2002 byl vypořádán s účtem 911 – fondy.
Příjmy a výdaje na realizaci jednotlivých programů (v Kč)
programy

K-centrum
„Provozování nízkoprahového zařízení
v Plzni“

„Realizace
programu
následné péče
pro drog. závislé
v ZPČ. regionu“

„Sociální práce
v doléčovacím
programu
provozovaném
v Plzni“

Terén
P-centrum
„Realizace programu „Provozování terén.
prim. prevence na ZŠ programu v Plzni „
a SŠ v Plzni“

Celkem

Příjmy
RVKPP- MPSV
RVKPP - MZ
RVKPP - MŠMT
Plzeň - město
KÚ Plzeň. kraje
ÚMO 3 Plzeň
Sponzorské dary
Podíl CPPT, o.p.s.

Příjmy celkem

1499 000

170 000

431 000

426 000
452 000
26 090
20 000
8 104
1 806

97

67 920

49 800
11 290

426 000
460 000
812 500
314 753
35 000
57 904
81 113

460 000
240 500
205 753

2 100 000

79 000

120 000
3 910

15 000

2 007 000

631 753

249 097

783 420

616 000

4 287 270

538 970

338 642

139 331

264 792

262 902

1 544 637

1 468 030

293 111

109 669

518 628

353 098

2 742 536

2 007 000

631 753

249 097

783 420

616 000

4 287 270

Výdaje
Materiál a služby
na provoz
Mzdové
vč. 35 % odvodů
státu

Výdaje celkem

Sponzoři
Business communication, s.r.o. 33 000,-Kč, Jiří Šácha, Plzeň 13 000,-Kč, Vokurka – racionální pečivo s.r.o. 8 104,- Kč, a ostatní drobní sponzoři.
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Priority CPPT pro 2005-2007
P-centrum:
- vhodnější prostory (rozšíření prostor zatím pouze 2 místnosti)
- navýšení personálních kapacit pro rozšíření služeb v souladu
s poptávkou
- vytvoření programů pro rodiče s dětmi - experimentátory (od
časné intervence přes dlouhodobou terapii )
- realizace pilotního projektu akreditace služeb P-centra (MŠMT)
- vzdělávací programy pro pedagogy, metodiky a zintenzivnění
vzdělávacího systému lektorů
Terénní program:
- akreditace RVKPP a zapojení do SHR ANO
- Vytvoření metodiky pro systematický monitorink Plzně
- přechod na systém sběru dat Freebase a vytvoření evaluačních
mechanismů (vyhodnocování efektivity terénní práce)
- pokračování a rozšíření HR služeb na tanečních párty
- zajištění terénní práce v dosud nepokryté lokalitě PK a v
přidružených obcích města Plzně

K-centrum:
- zajištění realizace nového projektu poradenství ve vězeňství
- podpora realizace substituční terapie (subutex) v Plzni
- realizace psychosociálních programů pro PMS a výkon OPP
- znízkoprahovění KC a služeb - nové prostory, rozšíření provozní
doby
- posílení pers. kapacit
Ambulantní program následné péče
- zajistit možnost chráněného bydlení a větších prostor (zatím 1kancelář
+ 1 terapeutická místnost)
- zajistit možnosti chráněné práce
- vytvořit nové specializované programy (rodinná terapie, klienti
Probační a mediační služby, závislí na alkoholiu)
CPPT:
- akreditace RVKPP,MŠMT,MPSV
- systematizace public relation (web, prezentace, akce) pro odbornou i
laickou veřejnost
- systematizace fundraisingu
- prohloubení spolupráce s GO a NGO na regionální úrovni (společné
projekty)
- vytvoření a zajištění kariérního řádu pracovníků organizace
- strukturalizace poradenství a terapie a prohloubení programové
návaznosti (TP-KC-DC-PNP)
V Plzni dne 12.05.2004
Mgr. Dana Šedivá

21

