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E-mail:
Tel.:
Mobilní tel.:

Plachého 6, 301 00 Plzeò
prevence@cppt.cz
377 220 325
731 183 394

Vedoucí zaøízení Mgr. Markéta Èermáková a její shrnutí roku 2011:
"V roce 2011 se nám i pøes neèekané zmìny podaøilo vytvoøit a rozšíøit kvalitní vzdìlávací programy pro pedagogy
a souèasnì ve stejné intenzitì jsme se vìnovali práci se tøídami, dìtmi a jejich rodinami."
P-centrum, støedisko pro primární prevenci CPPT, o.p.s. poskytuje komplexní služby v oblasti primární
prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
Poslání:
P-centrum nabízí preventivní programy a aktivity pro dospívající a tøídní kolektivy základních a støedních škol,
jejich pedagogy a rodièe. Chceme pøedcházet vzniku, popø. rozvoji rizikového chování, jako je užívání
návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahù. Naše aktivity pomáhají
pøipravit se na nároèné životní situace spojené s obdobím dospívání. Usilujeme o to, aby mladí lidé znali dùsledky
svých rozhodnutí a pøijali za nì zodpovìdnost.
Naše služby vychází ze zásad efektivní primární prevence, jsou komplexní, kontinuální, konkrétnì zacílené,
interaktivní, pøedpokládají aktivní zapojení úèastníkù. Pøi realizaci programù vycházíme ze závazných
dokumentù MŠMT pro oblast prevence.

Okruh osob, kterým je služba urèena:
 tøídní kolektivy 2. stupnì základních a støedních škol
 tøídní kolektivy se zvýšenou možností výskytu rizikového chování
 dìti a dospívající se zvýšenou možností rizikového chování
 pedagogové a pedagogiètí pracovníci
 rodièe
Služby poskytované v roce 2011:
VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE
 Dlouhodobý program primární prevence
 Interaktivní semináø
SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE
 Program vèasné intervence pro tøídní kolektivy
INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE
 Individuální a rodinné poradenství
EDUKATIVNÍ AKTIVITY*
 Specializaèní kurz prevence rizikového chování pro školní metodiky prevence
 Implementaèní kurz „Škola jako úèinná souèást systému primární prevence rizikového chování“ pro tým
pedagogù
 Tematické semináøe
 Vzdìlávací semináøe pro školy „na klíè“
*Tyto služby jsou spolufinancovány ESF a státním rozpoètem ÈR
INFORMAÈNÍ SERVIS
 Metodické vedení a podpora pro pedagogy

Personální obsazení:
Mgr. Markéta Èermáková - vedoucí programu, pracovník primární prevence, individuální a rodinný poradce (1,0 HPP)
Ing. Michaela Šilhavá - koordinátorka vzdìlávání pedagogù a pracovnice primární prevence, zástupkynì vedoucí (1,0 HPP)
Mgr. Eva Vojáèková - pracovník primární prevence (1,0HPP)
Bc. Eva Tomášková - pracovník primární prevence (0,5 HPP)
Mgr. Dana Šedivá - individuální a rodinný poradce; (0,4 HPP)
Mgr. Jana Buèilová Kadlecová, DiS. - pracovník primární prevence, individuální a rodinný poradce (0,2 HPP)
Externí supervize:
PhDr. Dagmar Steinhäuselová - supervize týmu
PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc. - supervizor poradenského týmu
RNDr. Jitka Vodòanská - supervize práce s rodinou
Mgr. Jan Hesoun - supervize managementu
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11
1
1

211
1
14

Edukativní aktivity

Ostatní
osoby
Indikovaná primární prevence
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K-centrum
Adresa:
E-mail:
Tel.:
Mobilní tel.:

Havíøská 11, 301 00 Plzeò
kcentrum@cppt.cz
377 421 374
731 522 288

Vedoucí zaøízení Lucie Peschiková a její shrnutí roku 2011:
"Jsme rádi, pokud naši klienty berou svùj život do vlastních rukou a stávají se zodpovìdnými a samostatnými
lidmi, nebo-li dobøí holubi se nevracejí."
Poslání:
Kontaktní centrum CPPT, o.p.s. poskytuje odborné sociální služby osobám od 15 let, které hledají podporu
pøi øešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami èi jejich blízcí (èlenové rodiny, pøátelé
atd.) v dùsledku experimentování èi pravidelného užívání návykových látek. Poskytované služby snižují
rizika a dùsledky zneužívání návykových látek, umožòují klientùm najít bezpeèný prostor pro øešení
aktuálních problémù a hledání pøijatelných cest ke zmírnìní rizik dosavadního životního stylu a pro motivaci
k životu bez návykových látek.

Okruh osob, kterým je služba urèena:
Osoby starší 15 let, které v dùsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a
zdravotnické služby, potøebují pøijetí a podporu k provedení zmìn smìrem k návratu do spoleènosti a k životu bez
zneužívání návykových látek.
Poradenské služby jsou poskytovány i rodinným pøíslušníkùm a jiným blízkým osobám uživatelù návykových látek,
kteøí potøebují orientaci v problematice a odbornou podporu.
K-centrum poskytuje služby všem zájemcùm s preferencí obyvatel Plznì a Plzeòského kraje.
Dále KC poskytuje odborné a laické veøejnosti informace, stáže, spolupracuje na výzkumech atd. se zámìrem
demýtizace drogové problematiky a podporování spoleèenské platformy pro racionální protidrogovou politiku.

Základní principy poskytovaných služeb:
 motivace k samostatnosti a aktivnímu pøístupu k životu
 dobrovolná úèast klientù
 anonymita a diskrétnost
 dodržování lidských práv a základních svobod
 schopnost reagovat na potøeby klientù
 profesionalita personálu
 individuální pøístup ke klientùm
 rovný pøístup ke všem klientùm
 bezplatnost poskytovaných služeb
 nízkoprahovost snadná dostupnost služeb

Služby jsou zamìøeny na následující oblasti:
 navázat kontakt a vytvoøit dùvìryhodný vztah s uživateli návykových látek
 zvýšit u klientù povìdomí o zdravotních a sociálních rizicích aplikace návykových látek
 snižovat sociální a zdravotní poškození klientù
 pøedcházet destruktivnímu chování a jednání klientù
 podpoøit motivaci klientù ke zmìnì smìrem k ménì rizikovému životu, životu bez návykových látek
 podpoøit klienty motivované k abstinenci, k léèbì závislosti a návratu do bìžného života bez drog
 podpoøit klienty pøi pøekonávání nároèných životních situací
 podpoøit klienty pøi zvyšování kompetencí na øešení problémù spojených s užíváním návykových látek
 prevence rozpadu a zhoršení sociálních aj. podmínek rodin v kontaktu se závislostí
 demýtizace drogové problematiky, podpora racionální protidrogové politiky

Služby poskytované v roce 2011:
NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY
Jsou dostupné každému, kdo splòuje kritéria cílové skupiny a respektuje kardinální pravidla programu
 Výmìnný injekèní program
 Služby Kontaktní místnosti: potravinový a hygienický servis, kontaktní práce
 Testování a poradenství HIV, VHB a VHC¨
 Krizová intervence osobní, telefonická
 Základní sociální poradenství, sociální práce, asistenèní služba a informaèní servis
 Poradenství v oblasti rizik (zdravotní, sociální, právní) pøi užívání návykových látek a závislostí spojených s užíváním
drog (osobní, telefonické, e-mail)
Základní zdravotnické ošetøení a poradenství, testování gravidity a poradenství, zprostøedkování návazné
zdravotnické péèe (možnost doprovodu)

PRAHOVÉ SLUŽBY
Odborné sociální poradenství a jiné odborné sociální služby. Na klienta jsou kladeny vyšší nároky, které se týkají
dodržení dohodnutých pravidel a postupù pro dosažení klientových cílù.
 Motivaèní trénink (strukturované poradenství s terapeutickými prvky motivující ke zmìnì životního stylu a zvýšení
kompetencí pøi øešení problémù spojených s užíváním návykových látek, podporující schopnost kontroly a
abstinence od návykové látky)
 Zprostøedkování pobytové, ambulantní èi substituèní léèby
 Individuální, párové a rodinné poradenství
 Skupiny pro rodièe osoby blízké provozované Programem následné péèe CPPT,o.p.s.
 Sociální práce (podpora pøi zajištìní osobní dokumentace, práce, bydlení, finanèních záležitostí, jednání s jinými
instituce atd.)
 Socioterapie, výkon samosprávy (na základì uzavøené Dohody o provedení práce)
 Možnost výkonu OPP na základì dohody s probaèní a mediaèní službou, po rozhodnutí soudu, uzavøení smlouvy
s klientem
Personální obsazení:
Mgr. Dagmar Špillerová - vedoucí a odborný garant programu (0,5 HPP)
Bc. Antonín Kupec - kontaktní pracovník ( 1.0 HPP od 1.11.2011)
Lucie Peschiková - koordinátorka programu, zdravotnický pracovník (1,0 HPP)
Bc. Karel Frouz - sociální pracovník (1,0 HPP do 30.11.2011)
Mgr. Lucie Plavjaniková - pracovník v sociálních službách (1,0 HPP)
Bc. Lenka Fialová - kontaktní a sociální pracovník od 1.9.2010 (0,6 HPP)
Externí spolupracovníci:
PhDr. Dagmar Nechutná - psycholožka, terapeutka
MUDr. Daniela Fránová - testování infekèních nemocí, pøedtestové a potestové poradenství s klienty programu

Externí supervize:
PhDr. Jan Šikl Ph.D - supervize týmová a pøípadová
PhDr. Jitka Vodòanská - supervize práce s rodinou
Mgr. Jan Hesoun - supervize managementu
Vývoj aktivit v roce 2011:
PORADENSTVÍ
Celkový poèet výkonù v roce 2011 je stabilní. Zaznamenáváme zmìny v rozložení výkonù. Individuální poradenství
mírnì roste. Odpovídá poptávce klientù našeho zaøízení po dlouhodobém poradenství zamìøeném na abstinenci.
Vzestup výkonù je patrný u telefonního a internetového poradenství. Vìtší èást rodinných pøíslušníkù konzultuje svoji
situaci nejdøíve telefonicky a až pozdìji pøichází do poradenství v zaøízení. Výkony v oblasti individuální sociální práce
odpovídají složení týmu a probìhlým personálním zmìnám v roce 2011.(Odchod zkušeného sociálního pracovníka
Bc.Karla Frouze).

Výkonù celkem
Individuální sociální práce
Individuální poradenství
Rodinné poradenství a poradenství pro rodièe
Telefonní a internetové poradenství

Poèet výkonù
v poradenství 2010

Poèet výkonù
v poradenství 2011

1410
575
593
55
187

1466
398
678
55
335

KONTAKTNÍ MÍSTNOST
Statistický ukazatel pro rok 2011 odpovídá sníženému provozu kontaktní místnosti (KM) v mìsících
listopad,prosinec. K omezení služeb KM jsme pøistoupili z dùvodu menších personálních kapacit( odchod Bc.Karla
Frouze, úvazek 1.0). Dalším faktorem snížení návštìvnosti KM byla epidemie parazitù u klientù této služby. Realizovali
jsme opatøení k zamezení rozšíøení nákazy mezi další klienty. Myslíme si, že mezi øadou funkcí , které KM má, je i
nauèit klienty péèi o své tìlo a zodpovìdnosti za svùj zdravotní stav. Tato opatøení zpùsobila doèasnì menší
návštìvnost Kontaktní místnosti.

Poèet kontaktù
v roce 2010

Poèet kontaktù
v roce 2011

3279

2391

VÝMÌNNÝ INJEKÈNÍ PROGRAM
Ve statistice pro rok 2011 je patrný vzestup poètu provedených výmìn. Navýšení prostøedkù z RVKPP, MMP a také
zajištìní sponzorského daru (kondomy) nám umožnilo rozšíøit nabídku HR materiálu (kondomy, vitamíny, kapsle).
Patrný je pokles poètu vydaných injekèních setù, což vysvìtlujeme vìtším využíváním kapslí (bezpeènìjší alternativa
užívání NL), které mezi klienty výmìn distribuujeme. Považujeme to za úspìch v oblasti snižování rizik spojených z
injekèní aplikací. Snažíme se udržet kontinuální nabídku HR materiálu.

2010
2011

Poèet provedených
výmìn

Poèet vydaných
injekèních setù

2931
3106

92935
81274

PROJEKT ZAMÌØENÝ NA MATKY UŽIVATELKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK
V roce 2011 se nám podaøilo více než v pøedchozím roce komunikovat s institucemi a získávat nové partnery pro
projekt. Daøí se nám vytváøet sí spolupracujících institucí, které jsou zamìøené na cílovou skupinu rodièù uživatelù
návykových látek a na jejich dìti ( SPOD, FN - Plzeò, neonatologie, Kojenecký ústav). Probìhlo vzdìlávání pracovníkù
SPOD v K- centru v rámci stáží.
Vytvoøili jsme nový propagaèní materiál projektu zamìøený na specifickou cílovou skupinu.
Pracujeme s klientkami v individuálním poradenství, jak dlouhodobém (zamìøení na nástup do pobytové léèby a
podporu abstinence), tak také krátkodobém, kdy je po nìkolika setkáních stav klientky relativnì stabilizován. Do
spolupráce je zapojován v dojednané míøe SPOD.
Pøímou práci s klientkami, propagaci projektu i jednání s institucemi zajišovaly 2 pracovnice v celkové výši 0.3
úvazku.Další orientaci projektu bychom vidìli v zamìøení na zdravotnická pracovištì. Zde jsou zatím dohodnutá
setkání pro rok 2012.

Statistika
Srovnání statistických údajù provedených výkonù za rok 2010 /2011
2010
2011
Interpretace
Celkový poèet klientù KC
514
548
Celkový poèet klientù je stabilní jako i poèet
prvních kontaktù se zaøízením, což
vysvìtlujeme dobrou informovaností
o službách K-centra mezi klienty.
Kontakty
První kontakty (všechny služby)

6890
266

6291
285

Zaznamenáváme vyšší poèet provedených
výmìn. Díky dotacím RVKPP jsme mohli
rozšíøili nabídku HR- materiálu.

Poèet výmìn
Poèet vydaných injekèních jehel

2931
92935

3106
81274

Patrný je pokles poètu vydaných injekèních
setù, což vysvìtlujeme vìtším využíváním
kapslí (bezpeènìjší alternativa užívání NL),
které mezi klienty výmìn distribuujeme.
Považujeme to za úspìch v oblasti snižování
rizik spojených z injekèní aplikací.

Poèet kontaktù v KM

3279

2391*

Odpovídá omezením provozu KM v mìsících
øíjen, listopad. Dalším faktorem snížení
návštìvnosti KM byla epidemie parazitù
u klientù kontaktní místnosti. Realizovali jsme
opatøení k zamezení rozšíøení nákazy mezi
další klienty, která zpùsobila doèasnou menší
návštìvnost kontaktní místnosti.

*Snížení celkového poètu kontaktù vysvìtlujeme omezením provozu KM( øíjen,listopad)

Zdravotnické ošetøení
Testy (VHC,VHB,VHA a syfilis)

2010
456
126

2011
375
142

Interpretace
Ve statistice testování je patrný nárùst
poètu provedených testù. Podaøilo se nám
rozšíøit testování na infekèní nemoci, které
provádí v našem zaøízení Mudr.Daniela
Fránová o orientaèní testování na infekèní
nemoci z kapky krve. Umožnili jsme tak
testování skupinì uživatelù návykových látek,
jejichž chování je nejvíc rizikové.

Poradenství

1410

1466

Poskytujeme stabilní nabídku poradenských
služeb (individuální poradenství, sociální
práce a rodinné poradenství), která se daøila
udržet i pøes personální zmìny v týmu
(odchod zkušeného pracovníka
na 1.0 úvazku).Patrné jsou zmìny v rozložení
využívaných druhù poradenských služeb

Kontakty dílèího projektu „MATKY..“ 46

85

V rámci projektu se nám podaøilo vytvoøit si
spolupracujících odborníkù ( SPOD,
FN- Plzeò, Kojenecký ústav) a nové
propagaèní materiály. Tomu odpovídá nárùst
poètu kontaktù s klienty, kteøí jsou odesíláni
dalšími institucemi do našeho zaøízení.

Nástupy na léèbu

25

Klienti využívají služeb spíše dlouhodobého
poradenství zamìøeného na abstinenci.

32

Regionální terénní program
Adresa:
E-mail:
Tel.:
Mobilní tel.:

Havíøská 11, 301 00 Plzeò
teren.region@cppt.cz
377 421 374
724 969 028

Vedoucí zaøízení Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová a její shrnutí roku 2011:
"V roce 2011 se podaøilo navázat spolupráci s druhým nejvìtším mìstem v Plzeòském kraji a rozšíøit
tak pùsobnost služby v regionu."
Poslání:
V regionálním terénním programu CPPT, o.p.s. pracujeme s lidmi užívajícími návykové látky nebo tímto
užíváním a rozvojem závislosti ohroženými v jejich pøirozeném prostøedí (na ulicích, v parcích, bytech,
klubech a na taneèních akcích) a podporujeme je v uvìdomìní si závažnosti rizik s tímto chováním spojených.
Poskytováním poradenských a materiálních služeb dle individuálních potøeb klientù zvyšujeme schopnost
jednotlivých klientù informovanì a zodpovìdnì se rozhodovat pro ménì rizikové chování èi pro abstinenci.
Nabízíme tak možnosti, jak udržet èi zlepšit svùj sociální a zdravotní stav a otevøít cestu ke zmìnám a pro život
bez návykových látek.
Okruhy osob, kterým je služba urèena:
 uživatelé návykových látek, kteøí nejsou v kontaktu s jinou službou snižování zdravotních a sociálních rizik
nebo je takový kontakt dosud nedostateèný
 rodina a blízcí uživatelù návykových látek

Základní principy poskytovaných služeb:
Anonymita, bezplatnost a dostupnost, dobrovolnost, partnerství a respekt, individuální pøístup, mlèenlivost,
profesionalita.

Cíle služby jsou zamìøeny na následující oblasti:
 vytvoøení základního rámce pro práci s klienty dle jejich aktuální situace a potøeb, navázání vzájemné dùvìry a

podmínek pro poskytování dalších služeb, podpora k využívání aktuální nabídky služeb Regionálního terénního
programu ( dále RTP) i jiných zaøízení dle potøeb
 minimalizaci zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek ( dále NL) vèetnì prevence šíøení inf.

onemocnìní, zejm. hepatitidy B a C a viru HIV
 zvìdomìní rizikového chování a motivace k ménì rizikovému jednání v souvislosti s užíváním NL
 podporu v oblasti zdravotní, sociální a jiné problematiky spojené s užíváním NL a závislostmi, se zamìøením na

øešení aktuální obtížné životní situace klienta
 podporu a uèení sociálním dovednostem pøi naplòování vlastních potøeb klientù, zlepšení sociální situace klienta

a jeho schopnosti øešit bìžné sociální problémy
 zvládnutí akutní psychické krize klienta, jeho stabilizaci, pøedcházení destruktivnímu øešení situace ze strany

klienta
 mapování místní drogové scény (podmínka ke správnému zacílení terénní práce), vyhodnocování potøebnosti

dané služby v lokalitì

Služby poskytované v roce 2011:
 minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek
 kontaktní práce
 výmìnný injekèní program, sekundární výmìnný program, sbìr injekèního náèiní
 informaèní servis
 základní zdravotnické ošetøení
 individuální poradenství v oblasti zdravotní, sociální a jiné problematiky spojené s užívání návykových látek se
zamìøením na øešení této obtížné životní situace
Další služby:
 krizová intervence
 sociální práce: asistenèní služba, zprostøedkování návazné péèe atd.
 služby pøes mobilní telefon: krizová intervence, poradenství, zprostøedkování odborných služeb
Vývoj aktivit v roce 2011:
V roce 2011 došlo k velkému krácení finanèních prostøedkù, jak ze strany RVKPP, tak ze strany Krajského úøadu
Plzeòského kraje. Snížení dotací mìlo za následek odchod Regionálního terénního programu (RTP)z regionu
Nýøanska a Domažlicka a pozastavení terénní práce v prostøedí noèního života.
Pøidìlené finanèní prostøedky umožòovaly práci na 1,15 pracovního úvazku. To je práce 2 terénních pracovníkù na
0,5 úvazku a 0,15 úvazku na vedení programu. Od 1.4. 2011 jsme zapoèali s realizací služby RTP v druhém nejvìtším
mìstì Plzeòského kraje, v mìstì Klatovy.
V roce 2011 probíhala terénní práce v tìchto tøech regionech:
1x týdnì 4 hodiny
Sušice
2x mìsíènì 4 hodiny ( v druhém pololetí 1x týdnì 2 hodiny)
Horažïovice
1x týdnì 4 hodiny
Klatovy (od 1.4.2011)

Tým Regionálního terénního programu:
Mgr. Dagmar Špillerová - vedoucí programu, odborný garant (0,15 HPP)
Klára Jirásková, DiS. - koordinátorka projektu, terénní sociální pracovnice (0,5 HPP do 31.8.11)
Eliška Benešová, DiS. - sociální pracovnice, od 9.11.11 v pracovní neschopnosti (0,5 HPP)
Mgr. Petr Vašát - zastupuje E. Benešovou do jejího návratu (0,5 HPP)
Bc. Jakub Šebek - terénní sociální pracovník (0,5 HPP)

Externí supervize:
MUDr. Petr Popov - pøípadová a týmová supervize
Mgr.Jan Hesoun - supervize managementu

Služby programu byly zacíleny na terénní práci s problémovými uživateli návykových látek (event. jejich
blízkými), proto jsou pøednostnì poskytovány v regionech, kde již existuje dlouhodobá spolupráce s klienty z
této cílové skupiny (Sušice) a nebo se zde vyskytuje rozsáhlá komunita uživatelù, na kterou se program
soustøedí (Klatovy). Práce v prostøedí noèního života byla zcela pozastavena.

Statistika programu
Srovnání nìkterých významných ukazatelù programu vletech 2010 a 2011

Poèet klientù nealkoholových drog

2010
92

2011
36

Poznámky a úvahy
Velký pokles poètu klientù souvisí
se sníženou personální kapacitou
a poklesem terénních výjezdù, opuštìní
regionù Nýøanska a Domažlicka vèetnì
zrušení veèerních terénù

Poèet kontaktù

131

103

I pøes snížení poètu regionù se poèet
kontaktù snížil minimálnì. Dùvodem je
stabilita služeb v Sušici a klientela
v Klatovech, kterou nyní postupnì
kontaktujeme

Poèet poradenství s klienty

113

31

Snížení je zpùsobeno pøíchodem nových
pracovníkù terénního programu bìhem roku
2011, ke kterým si klienti teprve vytváøí
vztah i dùvìru. Nejèastìjším výkonem v roce
2011 zùstává výmìnný program (33 x)
a informaèní servis (99x)

Poèet vydaných injekèních setù

2341

1669

Dùvodem sníženého poètu vymìnìných inj.
setù je opìt snížená kapacita programu

Drogové poradenství ve vìznici
Adresa:
E-mail:
Tel.:
Mobilní tel.:

Havíøská 11, 301 00 Plzeò
vezeni@cppt.cz
377 421 374
724 890 073

Vedoucí zaøízení Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová a její shrnutí roku 2011:
"V roce 2011 se podaøilo rozšíøit nabídku služeb i do výkonu trestu a zajistit tak dlouhodobou spolupráci s klienty."
Poslání:
Posláním programu je podporovat a motivovat osoby zneužívající návykové látky, které se ocitly v konfliktu

se

zákonem a jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, ke snižování rizik spojených se zneužíváním návykových
látek a k aktivnímu øešení jejich stávající situace zmìnou životního stylu smìrem k abstinenci. Prostøednictvím
korespondenèních a osobních kontaktù a poskytování odborného poradenství pomáhat pøedcházet zacyklení
nežádoucího životního stylu klientù (užívání návykových látek, páchání trestné èinnosti) vedoucího k jejich
sociálnímu vylouèení, a tím souèasnì podporovat jejich zaøazení do bìžného života.

Okruh osob, kterým je služba urèena:
 osoby, které se svým rizikovým zpùsobem života spojeným s užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se

zákonem a jsou toho èasu: ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, pøípadnì ti, kterým lze pomoci navázat
spolupráci s Probaèní a mediaèní službou a pøispìt k využití alternativních zpùsobù trestání èi ochranné léèby
 osoby, po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke zmìnì životního stylu smìrem k abstinenci,

zapojení se do spoleènosti s možností nástupu na léèbu závislosti
 rodinní pøíslušníci a další blízké osoby uživatelù návykových látek ve výkonu vazby èi výkonu trestu

Základní principy poskytovaných služeb:
 dobrovolnost (záleží na rozhodnutí klienta, zda nabízené služby využije)
 individuální pøístup (pøístup dle klientových aktuálnì-specifických potøeb a kontextu, ve kterém se nachází)
 podpora a zkompetentòování klienta (vedení klienta k samostatnosti a aktivnímu pøístupu)
 mlèenlivost (hranice jsou dány ohlašovací povinností a písemným souhlasem klienta s poskytnutím informací

osobních údajù)
 partnerství a respekt (klient je vùèi pracovníkovi programu v rovném postavení)
 bezplatnost

Služby poskytované v roce 2011:
 Individuální poradenství, motivaèní trénink pomoc vytvoøit náhled klienta na význam závislosti v jeho životì a

na reálné možnosti jejího øešení, podpora ze svìta „vnì“ vìznice, prevence destrukce rodinných vztahù
(pøípadnì pomoc pøi jejich obnovování), vytváøení podpory pro pøekonání nároèné situace, mapování, podpora
motivace k životní zmìnì smìrem k léèbì a abstinenci, vytváøení náhledu na situaci, pomoc ve zmìnì postojù;
 Krizová intervence podpora v nároèné situaci, stabilizace, zklidnìní, nalezení konstruktivních krokù v nároèné

situaci, pøedcházení destruktivnímu chování a jednání
 Informaèní servis - poradenství v oblasti zdravotních a jiných rizik spojených s užíváním drog
 Postpenitenciární péèe - pomoc s návratem z vìzení a zaèlenìním do spoleènosti - pomoc s vyøízením dokladù,

registrací na úøadu práce, s hledáním zamìstnání a ubytování, zprostøedkování léèby závislosti, podpora v
abstinenci apod. V rámci postpenitenciární péèe je poskytováno pøedevším individuální poradenství, podpùrná
a motivaèní terapie, sociální a právní poradenství, informaèní servis, asistenèní služba, zprostøedkování
návazné a jiné odborné péèe
 Telefonické a internetové poradenství - urèeno pro osoby pøed nástupem / po propuštìní z vazby / výkonu trestu

odnìtí svobody a osoby blízké klientù, kteøí se nacházejí na vazbì nebo ve výkonu trestu
 Zprostøedkování návazné a jiné odborné péèe

pomoc pøi zajištìní vhodné pomoci a pøekonání pøekážek

smìrem k trvalé abstinenci èi stabilizaci
 Sociální a právní poradenství pomoc pøi orientaci v nové situaci vzhledem k sociálním a právním aspektùm
 Poradenství a podpùrná terapie pro osoby blízké uživatelù prostor pro ventilaci pocitù, pochopení fenoménu

závislosti a jeho význam v životní cestì jejich blízké osoby, vytváøení realistických oèekávání a možných
strategií pro další život.

Aktivity programu, které probìhly v roce 2011:
PØÍMÁ PRÁCE VE VÌZNICI PLZEÒ
Zahájení realizace služeb odsouzeným v oddìlení výkonu trestu (dále OVT)
V roce 2011, díky mírnému navýšení poskytnutých finanèní prostøedkù, došlo k nárùstu personální kapacity
programu o 0,2 pracovního úvazku. V lednu 2011 tak mohlo být rozšíøeno poskytování služeb do oddìlení výkonu
trestu Vìznice Plzeò, v oddíle Intenzivního programu zacházení. Rozšíøení aktivit programu pøedcházelo v roce
2010 vyjednávání s vedením Vìznice, intenzivní práce na získání finanèních prostøedkù a další èinnosti.
10. ledna 2011 zaèaly pracovnice programu 1x týdnì docházet na oddìlení 1/7-3 Intenzivní program zacházení.
Realizace služeb v OVT je zajištìna díky dobré spolupráci s kontaktní osobou Ing. Milanem Kostlivým, sociálním
pracovníkem OVT. Zde probíhá motivaèní práce smìøující klienty ke zmìnám postojù k drogám a zmìnám modelù
chování, pracuje se také na pøípravì nástupu na pobytovou léèbu závislosti po výstupu z výkonu trestu nebo na
pøípravì pøechodu do poradenství v rámci nabízené postpenitenciární péèe.
- pokraèování poskytování služeb obvinìným ve vazebním oddìlení (dále OVV)
Pracovnice programu pokraèovaly v docházení na oddìlení výkonu vazby (dále OVV) Plzeòské vìznice. Realizace
služeb v OVV byla opìt zajištìna díky dobré spolupráci s kontaktní osobou Mgr. Jindøichem Hùrkou, sociálním
pracovníkem OVV. Poradenství je zde zamìøeno na motivaèní práci smìøující klienty ke zmìnám postojù k
drogám, zvládání abstinenèních pøíznakù, krizovou intervenci, poskytování informací.
PØÍMÁ PRÁCE S UŽIVATELI NÁVYKOVÝCH LÁTEK V KONFLIKTU SE ZÁKONEM PØED NÁSTUPEM DO VÌZENÍ
A POSTPENITENCIÁRNÍ PÉÈE
V roce 2011 nabízel program klientùm možnost setkání s pracovníkem programu Drogové poradenství ve vìznici
v prostorách Kontaktního centra CPPT s nabídkou poradenských služeb v problematice konfliktu se zákonem,
pøed nástupem výkonu trestu. Daøilo se navazovat kontakt s klienty, pracovat na vytváøení terapeutického vztahu,
informovat je o službách programu ve vìzení, odkazovat na Probaèní a mediaèní službu apod.
V rámci postpenitenciární péèe poskytovaly pracovnice programu pøedevším individuální poradenství se
zamìøením na motivaèní práci, podporu v abstinenci a prevenci relapsu, sociální a právní poradenství, informaèní
servis, asistenèní službu, zprostøedkování pobytové formy léèby závislosti apod.

KORESPONDENÈNÍ PRÁCE S KLIENTY
Korespondenèní forma spolupráce s programem probíhala plynule i v tomto roce, byla využívána pøedevším
klienty, kteøí pøešli z výkonu vazby do výkonu trestu v jiné vìznici. Cílem korespondenèní práce je udržení
kontaktu s klientem a udržení dobrého terapeutického vztahu, klientùm je nabízena pøedevším podpora a pomoc
s pøípravou na návrat z vìzení, zprostøedkování návazné péèe, léèebných programù apod.
Vývoj a pøípadné zmìny cílové populace:
Mezi klienty programu stále pøevažují v 80 % uživatelé pervitinu. Ménì jsou zastoupeni uživatelé heroinu 17 %,
pouze 1 klient programu uvedl jako svou primární drogu kanabioidy, 1 klient uvedl jako primární drogu alkohol a 1
klient tìkavé látky. Konstantnì se mezi klienty vyskytuje vyšší zastoupení mužù, tvoøí 81 %.
Personální obsazení:
Mgr. Dagmar Špillerová - vedoucí programu, odborný garant (0,15 HPP)
Klára Jirásková, DiS. - koordinátorka, terénní sociální pracovnice (0,5 HPP do 31.8.11)
Eliška Benešová, DiS. - terénní sociální pracovnice (0,5 HPP)
Jana Repková, DiS.) - terénní sociální pracovnice (0,5 HPP)
Externí supervize:
MUDr. Stanislav Kudrle - pøípadová a týmová supervize,
Mgr. Jan Hesoun - supervize managementu

Statistika projektu
Porovnání sledovaných ukazatelù za rok 2010 a 2011

Poèty klientù programu

2010
78

2011
99

Komentáø
83 klienti OVV, OVT + 15 klientù pøed
nástupem nebo po výstupu z vìzení

Poèet výkonù

134

283

Navýšený pracovní úvazek se promítl

individuálního poradenství

do nárùstu výkonù. Nárùst výkonù je vyšší
než nárùst klientù, protože se daøilo
i dlouhodobé poradenství

Výkony krizové intervence

42

28

Výkony sociální práce

19

31

Výkony korespondenèní práce

87

97

Jediný z ukazatelù, kde jsme zaznamenali
pøi souètu obou pololetí pokles výkonù.
Pøíèinu vidíme v delší èekací dobì na
poradenství zpùsobené pracovní
neschopností pracovnic programu v druhé
polovinì roku

Program následné péèe
Adresa: Doudlevecká 71, 30100 Plzeò
E-mail: ambulance@cppt.cz
Tel.: 377321051
Mobilní tel.: 737 143 035
Vedoucí zaøízení PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. a její shrnutí roku 2011:
„Je nám ctí, že mùžeme být souèástí cesty, na níž lidé smìøují k plné zodpovìdnosti za svá rozhodnutí“
Poslání:
Program následné péèe CPPT, o. p. s. poskytuje svými odbornými sociálními službami podporu lidem,
kteøí se rozhodli pro život bez návykových látek ve chvíli pøechodu od závislosti k osobní svobodì.
Jsme pøesvìdèeni, že odborný individuální pøístup v tomto nelehkém období výraznì pomáhá snížit riziko
návratu k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobì i spoleènosti. Svými službami
podporujeme klienty pøi zaèleòování zpìt do spoleènosti v souladu s jejich potøebami v oblasti zamìstnání,
studia, samostatného bydlení, rodinných a pøátelských vztahù a v neposlední øadì pøi obnovování, budování
a udržení si zdravého životního stylu a k vyrovnání se s nedávnou minulostí.

PNP je souèástí terciární prevence závislosti, která výraznì zefektivòuje celý systém péèe o osoby závislé na
návykových látkách. Pracujeme s lidmi, kteøí minimálnì tøi mìsíce abstinují od drog a jiných návykových látek
po odchodu z krátkodobé a støednìdobé léèby, z komunit, ale i s klienty po léèbì ambulantní a v neposlední
øadì s klienty, kteøí se pro abstinenci rozhodli sami bez podpory léèebného zaøízení. Abstinujícím nabízíme
široké spektrum psychoterapeutických a sociálních služeb.
Okruh osob, pro které jsou služby urèeny:
Program následné péèe CPPT, o. p. s. poskytuje odborné sociální služby lidem, kteøí se rozhodli pro život bez
návykových látek, minimálnì 3 mìsíce abstinují nebo absolvovali léèbu závislosti na návykových látkách a
hledají podporu pro udržení této životní zmìny. Zejména pokud v dùsledku užívání návykových látek došlo v
jejich životì ke zmìnám, které ohrožují smysluplné zaèlenìní do základních vztahù, širších sociálních vazeb a
uplatnìní na trhu práce.
Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodièùm, partnerùm a blízkým uživatelù návykových látek.
Informace, orientaci v problematice, podporu, bezpeèné místo pro sdílení svých problémù a hledání
optimálního postupu pøi øešení aktuálních potíží poskytujeme bez ohledu na to, zda se jejich blízcí pávì léèí,
nebo návykové látky aktivnì užívají.
Cíle služeb:
Cílem služeb PNP je podpoøit klienta v období návratu do bìžného života a k osobní svobodì. Základním
prvkem je uvìdomìní si omezujících aspektù závislostního jednání a jeho zmìna smìøující pokud možno k
úplné nezávislosti na institucionální podpoøe a léèebném procesu.
Principy služeb:
 služby poskytované PNP jsou veøejnì pøístupné.
 využívání služeb je dobrovolné.
 pøi plánování efektivní podpory klientovy samostatnosti vycházíme z jeho individuálních potøeb.
 respektujeme objektivní zjištìní z oboru adiktologie.
 zaruèujeme bezpeèný prostor a dùstojnost všech zúèastnìných, mlèenlivost a srozumitelnost pravidel
spolupráce

V roce 2011 jsme poskytovali tyto služby:
SOCIÁLNÌ TERAPEUTICKOU ÈINNOST
Terapeutické èinnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální zaèleòování.
ZPROSTØEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEÈENSKÝM PROSTØEDÍM
Aktivity umožòující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve spoleèenském prostøedí.
POMOC PØI UPLATÒOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNÌNÝCH ZÁJMÙ A PØI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Pomoc pøi vyøizování bìžných záležitostí hospodaøení s penìzi, èasem, doplòování vzdìlání, kvalifikace,
Pomoc pøi obnovení nebo upevnìní kontaktu s rodinou a pomoc pøi dalších aktivitách podporujících sociální
zaèleòování osob.
Pøi poskytování služeb využíváme tìchto metod práce:
 individuální a skupinové psychoterapeutické postupy zastøešené integrovaným psychodynamickým

pøístupem, využívající prvky gestalt terapie, existenciální psychoterapie a biodynamické psychoterapie.
 sociální práce
 sociální individuální a skupinové poradenství
 socioterapie nácvik, informace, asistence + poradenství
 chránìné prostøedí stacionáø a chránìné bydlení
 arteterapie
 bodywork
 krizová intervence
 rodinné poradenství
 zátìžové aktivity
 relaxaèní techniky
 chránìné bydlení

Základní sestavy služeb PNP:
 individuální doléèování
 intenzivní doléèování
 doléèování s chránìným bydlením
 poradenství pro rodièe a blízké uživatelù návykových látek
 skupinová terapie pro rodièe a blízké uživatelù návykových látek

Personální obsazení:
PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. - vedoucí, terapeut (1,0 HPP)
Bc. Pavla Zárybnická - zástupkynì vedoucího, terapeutka, sociální pracovnice (1,0 HPP)
Ludmila Joanidisová - terapeutka, terapeutická práce s rodinou (1,0 HPP)
Bc. Monika Øežábková - sociální pracovnice, správa chránìného bydlení (1,0 HPP)
Externí supervize:
MUDr. Stanislav Kudrle - týmová a pøípadová supervize
RNDr. Jitka Vodòanská - supervize práce s rodinou
PhDr. Milan Kinkor - supervize managementu

Vývoj aktivit v roce 2011:
v roce 2011 pracoval program ve všech hlavních èinnostech v meziroèních hladinách. V plné míøe byly realizovány
všechny složky terapeutické èásti následné péèe: individuální terapie a poradenství, skupinová terapie, zátìžové
programy, arteterapie.
 zaznamenali jsme pokles terapeutické složky zejména v položkách poradenství a skupinová terapie pro rodièe
a blízké klientovi a. O to více byly realizovány výkony sociální práce (projekt MPSV). Tato skuteènost souvisí s
aktuálními podobami zakázek klientù programu. Celkovì však program dále mírnì meziroènì roste. Pro
podrobnosti viz statistická èást
 využití chránìného bydlení i pøes výpadek nástupu klientù v prvním pololetí dosáhl 71%, což pøedstavuje mírný
nárùst oproti pøedchozímu roku a adekvátní využití služby, které pøi reálné obložnosti meziroènì kolísá mezi
68%-80%.
 práce na rozšíøení PNP o doléèování s chránìným bydlením pro rodièe s dìtmi jsou ve pøipomínkování
udìleného stavebního povolení
 souèástí hlavní èinnosti programu jsou i nadále prezentaèní návštìvy ve spolupracujících zaøízeních. V
uplynulém období se jednalo pouze o Psychiatrickou kliniku FN v Plzni. Nedostatek financí nám nedovoluje
pravidelnì vyjíždìt do léèeben mimo region
 v prùbìhu prvního pololetí 2011 pokraèoval ve spolupráci s PMS Plzeò poradenský program pro øidièe, kterým
byla soudem uložena povinnost absolvovat program psychologického poradenství v souvislosti s øízením pod
vlivem návykové látky a kteøí v souèasnosti abstinují. PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. v dubnu presentoval dosavadní
výsledky tohoto programu na mezinárodní konferenci dopravních psychologù v Prostìjovì
 pracovníci programu se úèastnili celostátní AT konference, Seè
 pracovníci programu se aktivnì podílejí na vzdìlávání kolegù z ostatních programù CPPT, o. p. s. v rámci
kasuistických a tematických semináøù
 pravidelnì a aktivnì se úèastníme setkávání sekce IANP A.N.O.
 i nadále se podílíme na spolupráci (výuka) s PF v Plzni.
 stáž v programu v tomto roce využilo 6 osob, pøevážnì studentù oborù Sociální práce a Adiktologie
 prùbìžnì probíhá aktualizace kontaktù spolupracujících i nových léèebných zaøízení a institucí zabývajících se
sociální problematikou
 v prvním pololetí byla provedena revize souèasného nastavení programu a jeho odraz v dokumentaci, žádoucí
zmìny v dokumentaci byly zapracovány ve druhém pololetí tohoto roku

Ukazatele a služby (souhrnnì za ambulanci i chránìné bydlení) za rok 2011
Poèet kontaktù
2169
Prvních kontaktù
59
Poèet sezení individuální terapie a poradenství / poèet osob (1)
493/43
Poèet terapeutických skupin / poèet osob
48/30
Spoèet výkonù sociální práce (2) / poèet osob
607/39
Poèet sezení rodinného poradenství / poèet osob
36/10
Poèet skupin pro rodièe a blízké klientù / poèet osob
15/11
Poèet arteterapií / poèet osob
18/8
Zátìžové programy (3) / poèet osob
3/11
(1) poèet osob, které službu využívaly
(2) zahrnuje individuální sociální poradenství, sociální práci a sociální asistenci a výkony casemanagementu klientù
chránìného bydlení
(3) 1-3 denní zátìžová skupinová aktivita

Charakteristika klientely
Poèet klientù (uživatelé návykových látek)
Uživatelé návykových látek ženy/muži
Prùmìrný vìk klienta (uživatelé návykových látek)
Osoby blízké klientùm
Zneužívané návykové látky (%)
Pervitin
40
Heroin
13
Alkohol
22
THC
3
Gambling
1
Kokain
1

101
57/44
26,1
21
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