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Úvodní slovo 
 

Každá mince má svůj rub a líc a stejné to bylo i s rokem 2012. Při jakémkoli 

hodnocení je dobré začínat tím pozitivním a tím dalším končit. Začnu tedy „lícem 

mince“.  

Kvalifikovaní a houževnatí kolegové organizace zajistili udržení kvality poskytovaných 

služeb na vysoké úrovni i přes významné krácení finančních prostředků, což dokazují 

nejen přidělené certifikace odborné způsobilosti na dobu 4 let pro K-centrum 

a Program následné péče, ale také reakreditace MŠMT Specializačního kurzu 

prevence rizikového chování realizovaného P-centrem. Zmiňuji-li daný Specializační 

kurz, považujeme za důkaz kvality i to, že jsme zahájili 3. běh tohoto kurzu, ač si jej 

(nyní bez dotační podpory ESF projektů) účastníci spolufinancují. Vážíme si důvěry 

účastníků v kvality kurzu, který běží a nyní má za sebou 2/3 realizace. 

Rok 2012 byl také spojen s uskutečněním již VII. AT konference, kterou jsme 

připravovali ve spolupráci s  občanským sdružením Ulice. Tématem konference jsme 

reagovali na aktuální problematiku adiktologických služeb  -  jejich podfinancování 

na celostátní úrovni. Název konference byl proto lehce provokativní „Pro malý zájem 

představení zrušeno“. Samostatným tématem konference pak byla Perspektiva 

financování drogových služeb v Plzni. Letošní ročník obohatila konferenci řada 

významných hostů a současně počet posluchačů vypovídal o úspěšnosti celé akce. 

V roce 2012 uběhlo 15 let od založení organizace, která zajišťuje stabilní služby 

pro Plzeň, Plzeňský kraj a další oblasti již od roku 1997. Původně jsme chtěli 15-ti leté 

výročí oslavit několika na sebe navazujícími akcemi. To se nám však nepodařilo 

v zamýšleném rozsahu. Hlavními důvody byly: nedostatek financí a současné vytížení 

pracovníků, které neumožňují mít kapacitu na více než zajištění služeb. Nicméně jsme 

spustili zcela nové webové stránky www.cppt.cz, které poukazují na naši činnost 
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především v Plzni.  Stejný design jsme následně použili i na další propagační materiál. 

Věřím, že na ostatní plánované akce dojde v roce 2013.  

Za uplynulý rok nemohu nezmínit i „rub mince“. Rok 2012 považuji za jeden 

z nejtěžších, které jsem za 6 let působení ve vedení organizace zažila. Finanční 

prostředky na činnost oproti roku 2011 ještě více klesly a stav se stal již 

neudržitelným. Museli jsme tak ukončit služby Terénního regionálního programu 

k 31. červenci 2012. Když zohledním doby jeho těžkého budování, bylo toto ukončení 

pro řídícího pracovníka velmi těžkým krokem. Jsem optimista a doufám, že podobné 

rozhodování v roce 2013 naši společnosti již nečeká. 

Chci ještě tyto řádky věnovat těm, kteří tvoří tělo mince a to jsou pracovníci, 

kolegové. Jim patří největší poděkování. Jako ředitelka organizace si velice vážím 

toho, že mohu řídit organizaci, kterou tvoří tak pilní a houževnatí lidé, kteří stále 

udržují služby v potřebné vysoké kvalitě nejen v souladu se standardy kvality 

sociálních a adiktologických služeb.  

Za toto úsilí jim děkuji a já s managementem budu usilovat dále o udržení služeb 

ve stávajícím rozsahu, ale také se pokusím pracovat na dalším rozvoji služeb i v roce 

2013. 

Mgr. Markéta Zabloudilová, ředitelka CPPT, o.p.s. 
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Poděkování 
 
Děkujeme všem poskytovatelům dotací a grantů: 

 Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky při ÚV ČR  

 Městu Plzeň  

 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Ministerstvu spravedlnosti ČR 

 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR  

 Ministerstvu zdravotnictví 

 Krajskému úřadu Plzeňského kraje  

 Městům Sušice, Horažďovice a Klatovy  

 Úřadu městského obvodu 3 v Plzni 

 Evropskému sociálnímu fondu 

 Fondu Hejtmana Plzeňského kraje 
 
Děkujeme jednotlivcům a firmám za hmotné a finanční dary: 

 Zelená Hvězda Devětsil JST, s. r. o. Plzeň 

 Dobřanské pekařství, s.r.o. 
 
Děkujeme všem vzácným lidem, kteří svojí činností přispěli k rozvoji naší 
organizace. Konkrétně děkujeme: 
 MUDr. Bejvančický Štěpán   Mgr. Brabec Miroslav  
 Dadučová Hana, DiS.    Daniel Antonín 
 Bc. Dolejší Zdeňka    plk. Mgr. Folk Petr 
 MUDr. Fránová Daniela    Mgr. Gregorová Andrea   
 PhDr. Hajný Martin   PhDr. Henková Marie 
 Mgr. Hesoun Jan    Bc. Houdek Robert   
 Mgr. Hůrka Jindřich    Kasáková Jana 
 Mgr. Kocanda Stanislav   Bc. Ježková Monika  
 Ing. Kostlivý Milan    Ing. Kučerová Pavlína   
 MUDr. Kudrle Stanislav   Bc. Majnerová Kateřina    
 Mgr. Mrázová Zuzana    PhDr. Nechutná Dagmar 
 Mgr. Polívka Martin    MUDr. Popov Petr  
 Bc. Suchý Petr     Ing. Průša Aleš 
 PhDr. Šikl Jan, PhD.    RNDr. Vodňanská Jitka  
 Mgr. Zapletal Filip   PhDr. Steinhäuselová Dagmar 
 
V neposlední řadě děkujeme těmto firmám za spolupráci: 
 MontyNet, s. r. o.    Euroverlag, s. r. o.  
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Poděkování všem našim kolegům… 
 

Naše společnost by nemohla vykonávat svoje poslání, pokud by neměla k dispozici 

houževnaté a pilné pracovníky. Jedná se o velmi nelehkou práci, která není 

doceněná. Děkuji těmto kolegyním a kolegům: 

Markéta Zabloudilová, ředitelka společnosti 

 
 

  

 

Markétě Polanecké 

Elišce Benešové, Lence Fialové,  

Monice Fraňkové, Radku Harvánkovi, Jindřichovi Houškovi, 

Petru Hrouzkovi, Kláře Jiráskové, Lídě Joanidisové, Janě Bučilové Kadlecové,  

Antonínu Kupcovi, Janě Kocandové, Aleně Krňoulové, Lucii Peschikové,  

Lucii Plavjanikové, Janě Repkové, Kláře Šalomové, Jakubu Šebkovi, Daně Šedivé,  

Míše Svobodové, Dagmaře Mrázové Špillerové, Evě Tomáškové,  

Petru Vašátovi, Evě Vojáčkové 

a Pavle Zárybnické  
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Poslání CPPT, o.p.s. 
 

Centrum protidrogové prevence a terapie je obecně prospěšnou společností 

poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na 

návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady 

zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum 

služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob 

řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez 

závislosti. 
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Historie 
 
1997  

 vznik Nadace Druhý břeh (NDB) 

 otevření K-centra (KC) v Koperníkově ulici č. 16 v Plzni pod NDB 
1998  

 přestěhování KC do divadla Pod Lampou v Havířské 11  
1999 

 transformace nadace v obecně prospěšnou společnost Centrum 
protidrogové prevence a terapie 

 otevření P-centra v Plachého 6 v Plzni 
2000 

 otevření Ambulantního programu následné péče a doléčování v Plachého 6 
v Plzni 

2001 

 zahájení činnosti Terénního programu  
2005 

 zahájení činnosti programu Drogové služby ve věznici Plzeň - Bory 

 získání certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných 
a psychotropních látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ÚV 
ČR (dále jen RVKPP) pro Terénní program, Kontaktní centrum a Ambulantní 
program následné péče a doléčování  

2006 

 získání certifikace odborné způsobilosti MŠMT pro P-centrum  
2007 

 získání prostor Města Plzně do dlouhodobé výpůjčky pro vznik služby 
Chráněného bydlení  

 realizace projektu „Rozšíření služeb Terénního programu do regionů 
Plzeňského kraje“ 

2008 

 vytvoření pozitivního image organizace spuštěním nového loga a webových 
stránek 

 otevření služby Chráněného bydlení 
2009 

 úspěšná recertifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných 
a psychotropních látek RVKPP Terénního programu, Kontaktního centra 
a Programu následné péče; úspěšné opakování certifikací odborné 
způsobilosti MŠMT a získání dvou dalších certifikací pro nové  
služby P-centra 

 získání akreditace k provádění vzdělávacích programů P-centra 
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 realizace projektu „KOTVA- Systém dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v primární prevenci rizikového chování“ financovaného z OPVK 

 realizace výstavy v prostorách Radnice města Plzeň pod názvem „ Závislost 
je nemoc“ 

 příprava stavební dokumentace k adaptaci objektu Chráněného bydlení 
pro doléčování rodičů s dětmi 

2010 

 zahájení projektu „Zajištění komplexních služeb střediska primární 
prevence“ financovaného z OPVK 

 úspěšná recertifikace odborné způsobilosti MŠMT programů specifické 
primární prevence poskytované v rámci školní docházky 

 úspěšná akreditace 6-ti tématických seminářů pro pedagogy  
realizovaných P-centrem 

 zahájení projektu zaměřeného na matky uživatelky návykových látek 

 realizace VI. AT konference pod záštitou města Plzeň a Plzeňského kraje 
2011 

 1. běh Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence  
realizované P-centrem úspěšně dokončilo všech 24 pedagogů 

 zahájení služeb Terénního regionálního programu v Klatovech, druhém 
největším městě Plzeňského kraje 

 zahájení poskytování služeb odsouzeným v oddělení výkonu trestu, 
konkrétně na oddělení 1/7-3 Intenzivní program zacházení  
Věznice Plzeň - Bory 

 rozšíření služeb K-centra o testování infekčních nemocí prostřednictvím 
orientačních testů z kapky krve 

 služby K-centra rozšířily služby pro další cílovou skupinu: rodiče, kteří jsou 
sami uživateli návykových látek 

 úspěšná realizace Dne otevřených dveří K-centra pro spolupracující instituce 
i pro veřejnost 

2012 

 zahájení 3. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence 
realizované P-centrem 

 realizace VII. AT konference o prevenci a léčbě závislostí ve spolupráci s o. s. 
Ulice – Agentura sociální práce 

 spuštění nových webových stránek společnosti 

 úspěšná recertifikace služeb K-centra a Programu následné péče,  
získání certifikátu na 4 roky 

 přestěhování vedení společnosti do nových prostor Plzenecká 13, Plzeň 
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Co se povedlo v roce 2012 
 

 dokončení dvou projektů Operačního programu vzdělání 
a konkurenceschopnost a zajištění pokračování těchto aktivit (udržitelnosti) 

 ukončení 2. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence 
realizované P-centrem, které úspěšně dokončilo všech 15 pedagogů 

 zahájení 3. běhu Specializačního kurzu pro školní metodiky prevence 
realizovaného P-centrem již bez finanční podpory z ESF projektů 

 udržení služeb ve stávající kvalitě a rozsahu 

 zintenzivnění testování prostřednictvím orientačních testů na infekční 
nemoci z kapky krve v rámci služeb K-centra 

 pokračování projektu Rodiče v rámci služeb K-centra a zintenzivnění 
spolupráce s dalšími institucemi; 

 úspěšná realizace VII. AT konference o prevenci a léčbě závislostí v Plzni 

 úspěšná recertifikace služeb K-centra a Programu následné péče, získání 
certifikátu na 4 roky 

 realizace dvou celoorganizačních setkání zaměstnanců 

 přestěhování vedení společnosti do nových prostor a tím uvolnění 
prostorových kapacit pro služby K-centra 

 spuštění nových webových stránek www.cppt.cz  
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Akce 2012 
 
VII. AT konference v Plzni  
Po dvouleté odmlce, jsme 12. června 2012 zrealizovali již VII. AT konferenci 
o prevenci a léčbě závislostí. Tato konference byla připravována ve spolupráci 
s organizací Ulice – Agentura sociální práce, o. s. Konference měla lehce provokativní 
název Pro malý zájem představení zrušeno. Záměrem bylo upozornit na rizika 
současného podfinancování adiktologických služeb na celostátní úrovni. 
Samostatným tématem konference pak byla Perspektiva financování drogových 
služeb v Plzni.   
 
 
 
 
 
 
 
Na konferenci se nám podařilo získat přednášející z Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, MPSV a MŠMT. Dalšími významnými přednášejícími byli 
například MUDr. Petr Popov, předseda výboru Společnosti pro návykové nemoci 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně a další vážení představitelé oboru 
adiktologie. Významnou součástí byla i výměna zkušeností s organizacemi působícími 
v jiných krajích. Cíl konference byl naplněn a nyní je nutné získané poznatky využít 
a hledat řešení, aby nedocházelo k dalšímu podfinancovávání adiktologických služeb 
především zde v Plzeňském kraji, ale také na celostátní úrovni. 
 
Besedy se žáky středních škol na téma AIDS a HIV 
P-centrum se ve spolupráci s PaNaMo, o. s. a Art for Life podílelo na realizaci  
projektu DEJ SI BACHA! v Plzni. P-centrum, středisko primární prevence, poskytlo 
ve dnech 3.10.2012 a 4.10.2012 své prostory pro besedy se studenty středních škol 
na téma AIDS/HIV. Tato beseda navazovala na divadelní představení Po Fredrikovi 
(slavné švédské gay monodrama). Besedy se zúčastnilo celkem 240 studentů. 
Toto divadelní představení a besedy bylo předzvěstí hlavního programu 
listopadového festivalu Můj život s... 
 
Veletrh služeb pro rodinu 
Dne 13.10.2013 se naše organizace, konkrétně služby pracující s rodiči (P-centrum, 
Kontaktní centrum a Program následné péče) účastnila Veletrhu služeb pro rodinu 
aneb Kam s nimi v Plzni…? Tento veletrh byl pořádán pod záštitou Odboru sociálních 
služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1.  
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Výhled na rok 2013 
 

 zajistit kontinuitu služeb 

 udržení kvality a rozsahu stávajících služeb 

  úspěšně certifikovat programy selektivní a indikované primární prevence 
dle nových standardů MŠMT 

 úspěšně reakreditovat Specializační kurz pro školní metodiky prevence 

 rozvoj programu Drogového poradenství ve věznici o postpenitenciární péči 
a poradenství pro rodiče 

 pokračovat ve vyhledávání finančních prostředků na rekonstrukci objektu 
Programu následné péče pro rozšíření doléčování s chráněným bydlením 
i pro rodiče s dětmi 

 rozšíření nabídky vzdělávání v rámci služeb P-centra 

 přijetí programu Drogového poradenství ve věznici do sekce vězeňství 
A.N.O. 

 prezentovat služby společnosti na odborných fórech 

 zvýšení PR aktivit všech programů směrem k široké veřejnosti 
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P-centrum, středisko primární prevence  
Adresa:   Plachého 6, 301 00 Plzeň 
E-mail:   prevence@cppt.cz 
Tel.:   377 220 325 
Mobilní tel.:  731 183 394 
Vedoucí:  Mgr. Markéta Polanecká 
 
Za 13 let jsme podpořili 54 072 dětí a mladých lidí v tom, aby znali důsledky svých 
rozhodnutí a přijali za ně odpovědnost. 
Za 13 let jsme pomohli 2171 pedagogům rozšířit znalosti a dovednosti v prevenci 
rizikového chování. 
Za 13 let jsme podpořili 2603 rodičů a blízkých osob ve zvládání obtíží spojených 
s dospíváním jejich dětí. 
 

Poslání 
P-centrum nabízí preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy 
základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče. Chceme předcházet vzniku, 
popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání 
v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Naše aktivity pomáhají připravit 
se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Usilujeme o to, aby mladí 
lidé znali důsledky svých rozhodnutí a přijali za ně zodpovědnost. 
 

Naše služby vychází ze zásad efektivní primární prevence, jsou komplexní, 
kontinuální, konkrétně zacílené, interaktivní, předpokládají aktivní zapojení 
účastníků. Při realizaci programů vycházíme ze závazných dokumentů MŠMT 
pro oblast prevence. 
 
Okruh osob, pro které je služba určena 

 třídní kolektivy 2. stupně základních a středních škol 

 třídní kolektivy se zvýšenou možností výskytu rizikového chování 

 děti a dospívající se zvýšenou možností rizikového chování 

 pedagogové a pedagogičtí pracovníci 

 rodiče 
 
Personální obsazení 

 Mgr. Markéta Polanecká, 1.0 HPP 

 Mgr. Jana Bučilová Kadlecová, 0.2 HPP  

 Mgr. Dana Šedivá, 0.4 HPP 

 Ing. Michaela Svobodová, 1.0 HPP 

 Mgr. Eva Vojáčková, 1.0 HP 

 Bc. Eva Tomášková, 0.5 HPP (do 30.6.2013)    
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Externí supervize 

 Týmová a případová - doc. PhDr. Dagmar Steinhäuselová,  

 Supervize práce s rodinnými příslušníky a rodinami - RNDr. Jitka Vodňanská,      
     PhDr. Marie Henková  

 Supervize managementu - Mgr. Jan Hesoun 
 
 
Vývoj aktivit v roce 2012 

 Vzhledem ke snížení přidělených dotací došlo k omezení personální 

kapacity pracovníků v P-centru, což se ukázalo především v druhém pololetí 

roku 2012. I přesto se nám podařilo udržet a realizovat služby dle poptávky. 

 Dařila se nám opakovaná spolupráce na školách a její rozvoj.  

 Podařilo se zahájit již třetí běh 255 hodinového Specializačního kurzu pro 

školní metodiky prevence. 

 V rámci rozvoje poskytovaných služeb, jsme vytvořili soubor 

nestandardizovaných sociometrických metod. Tento soubor byl několikrát 

vyzkoušen a vede k naplnění cílů, tj. mapování vztahů ve třídě. 

 V uplynulém roce se nám dařilo prezentovat služby P-centra na odborných 

fórech např. formou aktivního příspěvku na Česko - Slovenské konferenci 

v primární prevenci 2012; na konferenci Rozvoj školy a supervize, dále na VII. 

AT konferenci v Plzni. 

 Aktivně se zapojujeme do pracovní skupiny prevence kriminality, 

pod odborem Bezpečnosti a prevence kriminality MMP. 

 
 

Statistika 

NÁZEV VÝKONU 
SKUPINOVÝCH 

AKTIVIT 
VÝKONY 

ŠKOLY 
INSTITUCE 

TŘÍDY, 
SKUPINY 

DĚTI 
OSTATNÍ 
OSOBY 

KONTAKTY 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Blok primární 
prevence 

228 19 59 1414 77 4999 

Interaktivní 
seminář 

17 2 17 434 17 426 

Situační intervence 1 1 1 24 x 1 
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NÁZEV VÝKONU 
SKUPINOVÝCH 

AKTIVIT 
VÝKONY 

ŠKOLY 
INSTITUCE 

TŘÍDY, 
SKUPINY 

DĚTI 
OSTATNÍ 
OSOBY 

KONTAKTY 

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Blok primární 
prevence 

40 9 15 284 17 605 

Konzultace 18 9 x x 17 22 

EDUKATIVNÍ AKTIVITY 

Specializační kurz 9 22 x x 22 101 

Tematické 
semináře 

4 40 x x 51 51 

Vzdělávací 
semináře pro školy 
„na klíč“ 

24 7 x x 141 302 

Metodická 
podpora+supervizní 
skupina pedagogů  

24 + 9 16 + 9 x x 19 + 9 24+ 30 

 
 
 

NÁZEV VÝKONU INDIVIDUÁLNÍCH 
AKTIVIT 

VÝKONY OSOBY 
OSTATNÍ 
OSOBY 

KONTAKTY 

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Individuální konzultace 38 11 X 38 

Rodinná konzultace 102 15 37 160 

Telefonická konzultace 13 X 11 13 

E-mailová konzultace 24 4 7 24 

INFORMAČNÍ SERVIS 

Poskytnutí informace 
prostřednictvím telefonu 

35 21 7 35 

Poskytnutí informace 
prostřednictvím internetu 

267 115 31 270 

Poskytnutí informace osobně 323 42 92 349 
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Cíle programu pro rok 2013 

 Udržet služby  P- centra ve stávající kvalitě a zajistit program po personální 

stránce 

 Připravit se na nově chystané certifikace selektivní a indikované prevence. 

 Prezentovat služby na odborných fórech 

 Zajistit prodloužení akreditace pro 3. běh Specializačního kurzu pro školní 

metodiky prevence  

 Rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit pro pedagogy  
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Program následné péče  
Adresa:   Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň 
E-mail:   ambulance@cppt.cz 
Tel.:  377 321 051 
Vedoucí:  PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. 
 
Za dobu realizace Programu následné péče jsme doprovodili více bezmála 1000 osob 
8934 hodinami terapie a poradenství na cestě k převzetí plné zodpovědnosti 
za svůj život. 
 
Poslání programu 
Program následné péče CPPT, o. p. s. poskytuje svými odbornými sociálními službami 
podporu lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek ve chvíli přechodu 
od závislosti k osobní svobodě. Jsme přesvědčeni, že odborný individuální přístup 
v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu k užívání návykových 
látek a poškozujícímu chování k sobě i společnosti. Svými službami podporujeme 
klienty při začleňování zpět do společnosti v souladu s jejich potřebami v oblasti 
zaměstnání, studia, samostatného bydlení, rodinných a přátelských vztahů 
a v neposlední řadě při obnovování, budování a udržení si zdravého životního stylu 
a k vyrovnání se s nedávnou minulostí. 

 
Okruh osob, pro které je služba určena 
Program následné péče CPPT, o. p. s. poskytuje odborné sociální služby lidem, kteří 
se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují 
nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu 
pro udržení této životní změny. Zejména pokud v důsledku užívání návykových látek 
došlo v jejich životě ke změnám, které ohrožují smysluplné začlenění do základních 
vztahů, širších sociálních vazeb a uplatnění na trhu práce.  

Poradenské a terapeutické služby poskytujeme i rodičům, partnerům a blízkým 
uživatelů návykových látek. Informace, orientaci v problematice, podporu, bezpečné 
místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu při řešení aktuálních 
potíží poskytujeme bez ohledu na to, zda se jejich blízcí právě léčí, nebo návykové 
látky aktivně užívají. 

Personální obsazení 

 PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D., 1.0 HPP 

 Bc. Pavla Zárybnická, 1.0 HPP 

 Ludmila Joanidisová, 0.8 HPP 

 Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová, 1.0 HPP 

 Mgr. Monika Fraňková (MD) 
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Externí supervize 

 Týmová a případová - MUDr. Stanislav Kudrle 

 Supervize práce s rodinnými příslušníky a rodinami - RNDr. Jitka Vodňanská 

 Supervize managementu - Mgr. Jan Hesoun 
 
Vývoj aktivit v roce 2012 

 V průběhu roku 2012 pracoval program v hlavních činnostech v meziročních 
hladinách s růstovým trendem. V plné míře byly realizovány tyto složky 
terapeutické části následné péče: 

 skupinová terapie a poradenství,   

 individuální terapie a poradenství 

 arteterapie 

 Pokles terapeutické složky v položce poradenství pro rodiče a blízké 
klientům, který se odehrál v minulém roce, zaznamenal mírný obrat 
k navýšení, oproti tomu byla pozastavena skupina pro rodiče a blízké 
uživatelům NL, činnost skupiny byla obnovena v závěru roku a v roce 2013 
očekáváme její plné využití v rozsahu let minulých. 

 Setrvalý nárůst vykazují výkony sociální práce. Tato skutečnost souvisí 
s aktuálními podobami zakázek klientů programu. Celkově však program 
dále meziročně roste.  

 V průběhu prvního pololetí 2012 byl pro nedostatek zájemců pozastaven 
poradenský program pro řidiče, kterým byla soudem uložena povinnost 
absolvovat program psychologického poradenství v souvislosti s řízením pod 
vlivem návykové látky a kteří v současnosti abstinují (ve spolupráci s PMS 
Plzeň). Plánované obnovení ve třetím čtvrtletí roku 2012 nebylo pro trvající 
nedostatek klientů realizováno.  

 Práce na rozšíření PNP o doléčování s chráněným bydlením pro rodiče 
s dětmi je ve fázi vyhledávání vhodného zdroje pro financování souvisejících 
stavebních úprav. Stavební povolení bylo uděleno a připomínkové řízení 
proběhlo. Projekt je tedy formálně a věcně připraven ke spuštění poté, 
co bude zajištěno financování. 

 Vzhledem k vysokému zájmu klientů o služby PNP a odpovídajícímu vytížení 
týmu byla realizována pouze jedna prezentační návštěva ve spolupracujícím 
zařízení (PK FN Plzeň).  

 Všichni pracovníci programu se účastnili příprav VII. AT konference v Plzni. 
Petr Hrouzek se aktivně této konference účastnil s příspěvkem.     

 Pracovníci programu se aktivně podílejí na vzdělávání kolegů z ostatních 
programů CPPT, o. p. s. v rámci kasuistických a tematických seminářů. 
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 Pravidelně a aktivně se účastníme setkávání sekce IANP A.N.O. 

 V prvním pololetí byla provedena revize současného nastavení programu 
a jeho odraz v dokumentaci v kontextu příprav na řádnou certifikaci. 

 Proběhlo místní šetření certifikační komise výsledkem udělení certifikátu 
odborné způsobilosti na 4 roky.  

 Pracovníci programu činní v oblasti sociální práce absolvovali školení 
na Úřadu práce v souvislosti s probíhající sociální reformou. 

 Byl proveden vnitřní personálně procesní audit, který byl motivován stále 
rostoucím objemem práce a trvale se snižující personální kapacitou 
v kontextu podfinancování služby.  

 Kapacita chráněného bydlení byla v roce 2012 využita z 85% což je optimum 
vzhledem k pořadníku žádostí (souběh řádných ukončení léčeb nastupujících 
klientů, snahy PNP o co největší genderovou vyváženost a řádných ukončení 
doléčování s chráněným bydlením).    

 Opatření realizovaná ve druhém pololetí roku 2012 v kontextu personálně 
procesního auditu, směřovala k efektivnímu využívání úvazků 
podfinancované služby. Opatření přinesla plné využití současné kapacity 
programu.  

 

Co se v roce 2012 podařilo 

 Udržet výkon a kvalitu poskytovaných služeb  

 Provést personálně procesní audit, optimalizovat služby ve vztahu 
k úvazkům a dosáhnout maximální kapacity programu 

 Udržet kvalitu a rozsah poskytované sociální práce a pokračovat v rozvoji 
tohoto segmentu služeb i přes probíhající změny v resortu MPSV 
a personální změnu na pozici sociální pracovnice (zástup za MD) 

 
 
Cíle programu pro rok 2013 

 Udržet služby ve stávajícím rozsahu a kvalitě. 

 Pokračovat ve vyhledávání vhodného zdroje financování stavebních úprav 
pro rozšíření doléčování s chráněným bydlením pro rodiče s dětmi. 

 Zahájit kroky pro personální posílení týmu tak, aby program mohl efektivně 
reagovat na rostoucí poptávku. 

 Realizovat stavební úpravy nutné pro údržbu objektu. 
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Statistika 

UKAZATELE A SLUŽBY (SOUHRNNĚ ZA AMBULANCI I CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ)   

Počet kontaktů 2552 

Prvních kontaktů 43 

Počet sezení individuální terapie a poradenství / počet osob (1) 607/51 

Počet terapeutických skupin / počet osob 53/32 

Spočet výkonů sociální práce (2) / počet osob  1071/57 

Počet sezení rodinného poradenství / počet osob 64/19 

Počet skupin pro rodiče a blízké klientů / počet osob 3/8 

Počet arteterapií / počet osob 15/13 

Zátěžové programy (3) / počet osob 1 / 6 

Počty socioterapeutických skupin (5) / počet osob  50/24 
(1)počet osob, které službu využívaly, (2) zahrnuje individuální sociální poradenství, sociální 
práci a sociální asistenci a výkony casemanagementu klientů chráněného bydlení, (3) 1-3 denní 
zátěžová skupinová aktivita, (4) minimálně 30 minutový pobyt, (5) výhradně klienti chráněného 
bydlení 

 

CHARAKTERISTIKA KLIENTELY   

Počet klientů 108 

z toho osoby blízké klientům 28 

Zneužívané návykové látky (%) 

Pervitin 49 

Heroin  14 

Alkohol  29 

THC 2 

Ostatní (léky, kokain,…) 1 

Gambling  5 
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Drogové poradenství ve věznici 
Adresa:   Havířská 11, 301 00 Plzeň 
E-mail:   vezeni@cppt.cz 
Tel.:   377 421 374 
Vedoucí:  Jana Repková, DiS. 
 
Program Drogové poradenství ve věznici doprovodil 527 osob 2 192 hodinami terapie 
a poradenství na cestě od závislosti k plné zodpovědnosti za svůj život. 
 
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 řešení 
jejich stávající situace změnou životního stylu směrem k abstinenci. Prostřednictvím 
korespondenčních a osobních kontaktů a poskytováním odborného poradenství 
pomáhat předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání 
návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, 
a tím současně podporovat jejich zařazení do běžného života. 
 
Okruh osob, pro které je služba určena 

 Osoby, které se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním 
návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času: 
ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, případně ti, kterým lze pomoci navázat 
spolupráci s Probační a mediační službou a přispět k využití alternativních 
způsobů trestání či ochranné léčby. 

 Osoby po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně 
životního stylu směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností 
nástupu na léčbu závislosti. 

 Rodinní příslušníci a další blízké osoby uživatelů návykových látek ve výkonu 
vazby či výkonu trestu. 

 
Personální obsazení 

 Jana Repková, DiS..1,0 HPP  

 Bc. Eva Tomášková, 0.5 HPP  

 Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová, 0.2 HPP (do 30. 4. 2012) 

 Eliška Benešová, DiS, 0.5 HPP (do 31. 8. 2012) 

 Mgr. Petr Vašát, 0,2 HPP (do 28.3.2012) 
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Externí supervize 

 PhDr. Martin Hajný – případová a týmová supervize 

 Mgr. Jan Hesoun – supervize managementu 
 
Co se dařilo v roce 2012 

 Pokračovat v docházení do Výkonu vazby ve Věznici Plzeň 

 Pokračovat v docházení do Výkonu trestu odnětí svobody na odd. 1/7-3 ITPZ 
ve Věznici Plzeň. 

 Pokračovat v korespondenční práci s klienty z věznic po celé ČR, kteří 
se po ukončení trestu vrací do Plzeňského kraje 

 Aktivní účast na aktivitách ve VTOS ve Věznici Plzeň na odd. 1/7-3 ITPZ 

 Stáž na odd. 1/7-3 ITPZ ve VTOS ve Věznici Plzeň  

 Oslovit a začít spolupráci s PMS v Plzni a Rokycanech 

 Prezentovat spolupráci se sociálním pracovníkem VV Věznice Plzeň 
na Generálním ředitelství VS v Praze. 

 Aktivní účast na VII. AT konferenci v Plzni. 

 Udržet kontinuitu v práci s klientem – program je s klientem v kontaktu 
již před nástupem do  VTOS/VV, dále ve VV i VTOS a následně s klientem 
pracuje i po propuštění z věznice. 

 
Cíle na rok 2013 

 Připravit nabídku služeb pro další oddělení ve Věznici Plzeň – Bory 

 Zahájit služby programu i pro další oddělení ve Věznici Plzeň- Bory, dle 
možností věznice a kapacity programu. 

 Navýšení celkové personální kapacity na 2,0 HPP a poskytovat služby více 
dnů v týdnu s vyšším počtem hodin.   
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Statistika 

 ROK 2011 ROK 2012 POZNÁMKY 

Počet klientů 
programu 
celkem 

99 78 

41 klientů ve VV, 35 klientů ve 
VTOS  a 1 klient – blízká osoba 
mimo věznici. 
Celkový počet klientů je sice 
nižší, ale stoupá počet výkonů, 
tzn. prohloubení a zintenzivnění 
dlouhodobé spolupráce. 

Počet výkonů 
individuálního 
poradenství 
celkem 

283 261 

Číslo individuálního poradenství 
je nižší oproti roku 2011. 
Směrem k celkovému počtu ale 
zaznamenáváme nárůst. 
Důvodem je dlouhodobá 
spolupráce s klienty jak ve VV, 
tak i ve VTOS. 

Počet výkonů 
krizové 
intervence 

28 16 
Počet výkonů krizové intervence 
se snížil úměrně s celkovým 
počtem klientů programu. 

Počet výkonů 
sociální práce 

31 8 

Počet výkonů sociální práce se 
snížil, jelikož nechceme dublovat 
práci sociálních pracovníků uvnitř 
věznice a po dohodě 
poskytujeme pouze doplňkovou 
sociální práci. 

Počet výkonů 
korespondenční 
práce 

97 99 
 

Počet výkonů 
informačního 
servisu 

36 133 

Důvodem tohoto zvýšení je 
dlouhodobá spolupráce s klienty. 
Často klientům dáváme 
informace o jiných zařízeních 
v místě bydliště, na které se 
mohou obrátit po výstupu. Další 
informační servis poskytujeme 
ohledně léčby závislostí, VHC, 
dluhové problematiky a  
cravingu. 
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Kontaktní centrum 
Adresa:   Havířská 11, 301 00 Plzeň 
E-mail:   kcentrum@cppt.cz 
Tel.:   377 421 374 
Mobilní tel.:  731 522 288 
Vedoucí: Lucie Peschiková 
 
Pravidelným kontaktem jsme vedli tisíce uživatelů návykových látek k ochraně 
vlastního i veřejného zdraví a zlikvidovali 894 200 kusů jehel. 
 Provedli jsme 337 osob 27 000 hodinami terapie a poradenství na cestě od závislosti 
k převzetí zodpovědnosti za svůj život. 
      
Poslání 
Kontaktní centrum CPPT, o.p.s. poskytuje odborné sociální služby osobám od 15 let, 
které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni 
sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování 
či pravidelného užívání návykových látek. 
Poskytované služby snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, umožňují 
klientům najít bezpečný prostor pro řešení aktuálních problémů a hledání 
přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního životního stylu a pro motivaci k životu 
bez návykových látek. 
 
Okruh osob, pro které je služba určena 

 Osoby starší 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají 
odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, 
potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu 
do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek. 

 Poradenské služby jsou poskytovány i rodinným příslušníkům a jiným 
blízkým osobám uživatelů návykových látek, kteří potřebují orientaci 
v problematice a odbornou podporu. 

 Dále KC poskytuje odborné a laické veřejnosti informace, stáže, spolupracuje 
na výzkumech atd. se záměrem demýtizace drogové problematiky 
a podporování společenské platformy pro racionální protidrogovou politiku. 

 
Personální obsazení 

 Lucie Peschiková, 1.0 HPP  

 Mgr. Lucie Plavjaniková, 1.0 HPP 

 Bc. Klára Šalomová, DiS., 1.0 HPP  

 Bc. Lenka Fialová, 0.8 HPP 

 Bc. Jakub Šebek, 0.5 HPP 
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 Jindřich Houška, 1.0 HPP (od 1.5.2012 do 27.7.2012)  

 Mgr. Radek Harvánek, 1.0HPP (od 1.11.2012 do 17.1.2013) 
 

Externí spolupracovníci 

 PhDr. Dagmar Nechutná - psycholožka, terapeutka 

 MUDr. Daniela Fránová - testování infekčních nemocí  
 

Externí supervize 

 PhDr. Jan Šikl, PhD. - supervize týmová a případová 

 RNDr. Jitka Vodňanská - supervize práce s rodinou 

 Mgr. Jan Hesoun - supervize managementu 
 

 
Co se dařilo v roce 2012 

 Získání certifikátu odborné způsobilosti programu (dle standardů RVKPP) 
na další 4 roky  

 Rozšíření nabídky HR materiálu pro klienty výměnného programu 

 Udržení stávajících služeb jak v nízkoprahové, tak v poradenské oblasti 
na kvalitní úrovni 

 Rozvinutí poradensko-terapeutické služby pro klienty a klientky (uživatele 
návykových látek) v rámci Projektu Rodiče a v souladu s tím rozšíření 
spolupráce s úřady OSPOD v Plzeňském kraji 

 Zvýšení protestovanosti klientů nízkoprahových služeb na infekční nemoci 
VHC, VHB, HIV rozvinutím služby orientačního testování na tyto nemoci  

 Užší spolupráce s Probační a mediační službou Plzeň u klientů v konfliktu 
se zákonem s potřebou poradensko-terapeutických služeb zaměřených 
na abstinenci od návykových látek 

 
Cíle na rok 2013 

 Zkvalitnění a rozšíření sociální práce, socioterapie a asistenční služby 
pro klienty nízkoprahových služeb (KM, výměnný program) 

 Udržení stávající nabídky služeb v odpovídajícím rozsahu a kvalitě 

 
  



 

27 

Statistika 
 
Poradenství 
Na výkonech poradenství v roce 2012 se projevil odliv úvazků Lucie Peschikové 

a Lucie Plavjanikové z přímé práce s klienty a odchod vedoucí a terapeutky 

 Dagmar Mrázové Špillerové, což se promítlo ve struktuře všech výkonů poradenství 

(např. v oblasti rodinného poradenství a poradenství pro rodiče došlo k navýšení 

počtu výkonů o dvojnásobek, přestože počet klientů rodičů je nižší, což svědčí 

o intenzivnější a dlouhodobé případové práci a nepřímo i o jejím zkvalitnění). 

Kapacita pracovníků na případovou poradenskou práci byla částečně odlita 

na zaškolení nových kolegů do programu v průběhu celého roku 2012. Velká část 

úvazků pracovníků K- centra byla soustředěna na provoz nízkoprahových služeb, 

které jsou vzhledem k filosofii zařízení upřednostňovány. 

 

 
POČET VÝKONŮ 
V PORADENSTVÍ 

2011 

POČET VÝKONŮ 
V PORADENSTVÍ 

2012 

Výkonů celkem 1466 1101 

Individuální sociální 
práce 

398 299 

Individuální 
poradenství 

678 424 

Rodinné 
poradenství a 
poradenství pro 
rodiče 

55 153 

Telefonní a 
internetové 
poradenství 

335 256 
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Kontaktní místnost 
V průběhu roku 2012 došlo k výraznému navýšení kontaktů v rámci KM i přes regulaci 
služby z personálních důvodů v období od června do srpna 2012, a také v prosinci 
2012. Na kontaktní místnosti sledujeme proměnu struktury klientů směrem 
ke snížení věkové hranice. Průměrná denní návštěvnost KM je cca 25 - 30 klientů 
během 3 hodin. 
 

POČET KONTAKTŮ V ROCE 2011 POČET KONTAKTŮ V ROCE 2012 

2391 3095 

                                  
Kromě standardních služeb kontaktní místnosti (potravinový a hygienický servis) 
poskytujeme nízkoprahovou sociální práci (pomoc se zařizováním dokladů, sociálních 
dávek, pomoc se získáním zaměstnání, právní informační servis, atd.). Dále testování 
na infekční nemoci a informační servis zdravotního charakteru, asistenční službu 
(např. doprovod k lékaři, na jednání s úřady), základní zdravotnické ošetření 
a možnost využití počítače (např. pro sepsání životopisu, hledání práce atd.). 
 
Úspěšně běží klientská samospráva a filmový klub. Umožňujeme též klientům 
Kontaktní místnosti výkon obecně prospěšných prací v našem zařízení ve spolupráci 
s Probační a mediační službou. 
 
Kontaktní místnost je volně otevřená klientům uživatelům návykových látek 
v pondělí, středu a v pátek v době od 12 do 15 hodin. V jiných časech nabízíme 
klientům tento prostor k využití individuálně na základě konkrétního osobního cíle, 
např. v případě, kdy řeší svou sociální situací a abstinují, případně jsou v přípravě 
na léčbu závislosti apod.  
 
Výměnný injekční program 
V celkové statistice pro rok 2012 je vidět mírný pokles provedených výměn a výrazný 
pokles vydaných injekčních setů. Tento trend pozorujeme v rámci výměnného 
injekčního programu již několik let. Důvodem je přechod, respektive trend našich 
klientů  
volit méně rizikovou aplikaci, než je injekční užívání návykových látek (kapsle). 
Z provedeného monitoringu vyplývá, že celkový roční výdej dosahuje odhadem 
cca 9600 ks kapslí, přičemž jedna vydaná kapsle je srovnatelná s jednou vydanou 
injekční stříkačkou, protože obě slouží k jednorázové aplikaci návykové látky. Celkem 
tedy pokrývá výdej kapslí 13% potenciálně vydaných injekčních setů. Tento výsledek 
považujeme za dobrou práci v oblasti snižování rizik spojených s injekční aplikací 
návykových látek. 
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Stále máme v nabídce pro klienty materiál zajištující prevenci (kondomy, vitamíny) 
a další bezpečnější alternativu užívání návykových látek, než je injekční aplikace 
(trubičky na aplikaci látky nosem, alobal na kouření heroinu atd.). 
 

ROK 
POČET PROVEDENÝCH 

VÝMĚN 
POČET VYDANÝCH 
INJEKČNÍCH SETŮ 

2011 3 106 81 274 

2012 3 017 75 205 

 
 
Testování infekčních nemocí přenosných krví 
Ve druhém pololetí 2012 došlo k poklesu provedeného testování. Důvodem bylo 
zvýšení prahu služby vzhledem k pozastavení docházení MUDr. Fránové do zařízení. 
Pozastavení spolupráce bylo způsobeno tím, že VZP odmítala Zdravotnímu ústavu 
proplácení provedených testů na infekční nemoci našich klientů. 
Tím došlo ke snížení počtu klientů, protože řada z nich využívala testování pouze 
u lékařky Zdravotního ústavu a o jinou formu testování neměli zájem. Je logické, 
že ztráta spolupráce s lékařkou nepůjde zcela nahradit možností orientačního 
testování prováděného personálem KC, a proto je ohrožena úroveň protestovanosti 
na infekční nemoci (HIV, VHB, VHC a syfilis) u jedné z nejrizikovějších skupin 
obyvatelstva v Plzeňském kraji. Nelze totiž předpokládat, že tito klienti vzhledem 
k svému životnímu stylu zvolí jiný způsob provedení testu ve zdravotnických 
zařízeních. 
 

ORIENTAČNÍ TEST NA INFEKČNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 

POČET VYŠETŘENÍ 
2011 

POČET VYŠETŘENÍ 
2012 

HIV/AIDS 33 10 

virová hepatitida C 30 10 

virová hepatitida B 26 7 

syfilis 10 3 

virová hepatitida A 1 0 

celkem 100 30 

 
Orientační testování na infekční nemoci  
Orientační testování na infekční nemoci (HIV, VHC, VHB) z kapky krve běží 
v programu od října 2011. Testování provádí dvě proškolené pracovnice. 
Umožňujeme tak rámcové testování klientům s nejrizikovějším životním stylem, kteří 
nebyli schopni dostavit se na testování k lékařce v předem stanoveném čase. 
Testování je klientům dostupné každý pracovní den, mimo čtvrtek, kdy má zařízení 
pro klienty zavřeno. V průběhu roku 2012 bylo celkem protestováno 42 klientů 
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(z toho 19 prvokontaktů – nejčastěji sexuální partneři uživatelů drog). Ze statistiky 
vyplývá, že klienti docházejí na orientační test opakovaně. 
Při zjištění reaktivního výsledku vyšetření je dohodnutá možnost přetestování 
na Infekční klinice FN v Plzni (MUDr. Dalibor Sedláček) a ve Zdravotním ústavu v Plzni 
(MUDr. Daniela Fránová). 
 
Počet provedených orientačních testů na infekční nemoci od 1.1.2012 do 31.12.2012 

ORIENTAČNÍ TEST NA INFEKČNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 

POČET 
VYŠETŘENÍ 

REAKTIVNÍ  
VÝSLEDEK VYŠ. 

NEGATIVNÍ 
VÝSLEDEK VYŠ. 

HIV/AIDS 37 0 37 

virová hepatitida C 50 5 45 

virová hepatitida B 31 0 31 

CELKEM  118 5 113 

 
Srovnání počtu provedených vyšetření v roce 2011 a 2012 

TEST NA 
INFEKČNÍ 

ONEMOCNĚNÍ 

POČET VYŠETŘENÍ 
POZITIVNÍ VÝSLEDEK 

VYŠ. 
NEGATIVNÍ VÝSLEDEK 

VYŠ 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

HIV/AIDS 48 47 0 0 48 47 

virová 
hepatitida C 

47 60 4 9 43 51 

virová 
hepatitida B 

38 38 0 0 38 38 

CELKEM * 133 145 4 9 129 119 
*V tabulce jsou započítány orientační testy a testy, které prováděla v zařízení MUDr. Fránová 
do září 2012. V tabulce je patrný nárůst počtu provedených testů, který je dán vysokým počtem 
provedených orientačních testů, kterými jsme se snažili ztrátu kompenzovat. Testování na 
syfilis, které prováděla lékařka, se nám nepodařilo nahradit. V průběhu roku proběhly na syfilis 
pouze 3 testy. 
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Projekt zaměřený na rodiče uživatele návykových látek 
Projekt zaměřený na matky a otce ohrožené závislostí na návykových látkách 
a na jejich děti považujeme z hlediska potřebnosti v Plzeňském kraji za důležitý. Cílem 
projektu je efektivní poradenská práce s klienty, zaměřená na podporu rodičovství 
a na abstinenci klientů od návykových látek. Součástí spolupráce bývá i testování 
na návykové látky. Dalším zaměřením projektu je navázání spolupráce s institucemi, 
které se ve své praxi setkávají s rodiči, uživateli návykových látek. 

Vzhledem k omezení finančních prostředků ze strany donátora tohoto projektu 
(MMP) jsme ustoupili z jeho dalšího rozvíjení a propagace a pracovali s klientkami 
a klienty v přímé práci pouze, pokud naše zařízení sami kontaktovali (aktivně jsme 
je nevyhledávali). I přes pozastavení propagace projektu došlo k více 
než čtyřnásobnému nárůstu výkonů, což vysvětlujeme již navázanou dobrou 
spoluprací s institucemi a dobrou zkušeností klientek se samotným programem. 
Časové období nutné k nastartování projektu bylo dobře využité, a proto 
by se případná další omezení služby zdála být nešťastným vyústěním aktivity 
posledních dvou let. Pokud se však finanční situace projektu nezmění, budeme 
v budoucnu nuceni přistoupit k další regulaci služby. 

V souladu s původním zacílením projektu proběhla v průběhu roku 2012 prezentace 
projektu pro neonatologické oddělení FN-Plzeň. Další prezentaci jsme uskutečnili 
pro OSPOD Kralovice, a to na vyžádání jeho pracovníků.  

 
 

ROK POČET VÝKONŮ 

2011 28 

2012 136 
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Regionální terénní program 
Adresa:   Havířská 11, 301 00 Plzeň 
Tel.:   377 421 374 
Vedoucí: Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová (do 29.2.2012)  
      Eliška Benešová, DiS. (1.3.2012 – 31.7.2012) 
 
Terénní regionální program pracoval v několika regionech Plzeňského kraje. 
Konkrétně v Sušici, Klatovech a Horažďovicích. Neustálá finanční nestabilita 
programu a stále se snižující finanční prostředky způsobily ukončení programu 
k 31.7.2012. 
 
Poslání TP 
Prostřednictvím terénního programu CPPT, o.p.s. pracujeme s lidmi užívajícími 
návykové látky, s lidmi ohroženými jejich užíváním a závislostí v jejich přirozeném 
prostředí (na ulicích, v parcích, bytech, klubech a na tanečních akcích) a podporujeme 
je v uvědomění si závažnosti rizik s tímto chováním spojených. 
Poskytováním poradenských a jiných služeb zvyšujeme schopnost jednotlivých 
klientů informovaně a zodpovědněji se rozhodovat pro méně rizikové chování 
či pro abstinenci. Nabízíme tak možnosti, jak udržet či zlepšit svůj sociální a zdravotní 
stav a otevřít cestu ke změnám. 
 
Okruh osob, pro které jsou služby TP určeny 

 Lidem starším 15 let, kteří v důsledku užívání návykových látek hledají 
odborné poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby. Nebo také hledají 
přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti 
a k životu bez zneužívání návykových látek. 

 Rodiče, partneři a jiní blízcí uživatelů 
 
Personální obsazení  

 Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová, 0,3 HPP (od1.1.2012 do 29.2.2012) 

 Eliška Benešová, DiS., 0,5 HPP (od 1.3.2012 do 31.7.2012) 

 Bc. Jakub Šebek, 0,5 HPP (od 1.1.2012 do 31.8.2012)  

 Mgr. Petr Vašát, 0.5 HPP (od 1.1.2012 do 31.7.2012) 
 
Externí supervize  

 MUDr. Petr Popov – případová a týmová supervize  

 Mgr. Jan Hesoun – supervize managementu  
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Vývoj aktivit v roce 2012 

 Personální nestabilita programu způsobená snížením přidělených finančních 
prostředků 

 Realizace služeb, včetně předávání klientů do jiných zařízení v jednotlivých 
regionech Sušice, Horažďovice a Klatovy, byla ukončena k 31.7.2012. 
 

V červenci probíhala setkání se zástupci všech zúčastněných obcí, kde se dojednal 
způsob ukončení programu. Z jednání vyplynul zájem měst o službu pro další roky, 
avšak s požadavkem zajištění víceletého financování, které by umožnilo personální 
stabilitu programu. Tento požadavek byl uskutečnitelný ze stran měst, avšak 
nepodařilo se jej zajistit ze strany Plzeňského kraje.  
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Účetní závěrka  
 
 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek 0 Kč Vlastní zdroje 952 000 Kč 

Krátkodobý majetek 2 575 000 Kč Cizí zdroje 1 623 000 Kč 

Celkem 2 575 000 Kč Celkem 2 575 000 Kč 

 
 
 

VÝNOSY NÁKLADY 

Tržby za vlastní výkony 591 000 Kč 
Spotřebované  
nákupy 

1 291 000 Kč 

Změna stavu zásob 0 Kč Služby 1 592 000 Kč 

Aktivace 0 Kč Osobní náklady 6 578 000 Kč 

Ostatní výnosy 13 000 Kč Daně a poplatky 7 000 Kč 

Tržby z prodeje majetku, 
rezervy, oprávky 

0 Kč Ostatní náklady 112 000 Kč 

Přijaté příspěvky 15 000 Kč 
Odpisy, rezervy, 
opravné položky 

32 000 Kč 

Provozní dotace 8 856 000 Kč Poskytnuté příspěvky 8 000 Kč 

  Daň z příjmů 0 Kč  

Celkem 9 475 000 Kč Celkem 9 620 000 Kč 

 

 
Hospodářský výsledek 

- 145 149,16 Kč 
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Základní informace 
 
Název organizace:  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 
Adresa:    Havířská 11, 301 00 Plzeň 
IČ:    25232142 
Registrace:   30. 4. 1999 u Krajského soudu v Plzni oddíl O, vložka 19 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost 
Bankovní spojení:  3065308309/0800 u České spořitelny a.s. 
Webové stránky:  www.cppt.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPPT, o.p.s. je členem 

 Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby 
pro osoby ohrožené závislostním chováním 

 Fórum nevládních organizací prevence a léčby HIV/AIDS 

 Centrum neziskových organizací Plzeň   

 Rada humanitárních organizací 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 
 
 Správní rada - statutární orgán  Dozorčí rada - kontrolní orgán 
 Bc. Petr Suchý - předseda   Mgr. Zuzana Mrázová - předsedkyně 
 Mgr. Monika Ježková - členka  Bc. Kateřina Majnerová - členka 
 Mgr. Martin Polívka - člen  Antonín Daniel - člen 
 
 

Ředitelka Mgr. Markéta Zabloudilová, DiS. 
 

Management 
Alena Krňoulová 
Jana Kocandová

http://mapy.cz/s/3alr
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Struktura organizace 

Ředitelka  
CPPT, o.p.s. 

P-centrum 
Kontaktní 
centrum 

Program 
následné péče 

Drogové 
poradenství  

ve věznici 

Regionální 
terénní program 

Management 
Odborné 
grémium 
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Jak nám můžete pomoci?  
 
Vaše podpora je pro nás velmi důležitá.  
Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar.  
 
Pokud chcete pomoci, můžete například: 

 darovat finance (č. ú.: 3065308309/0800)  

 věnovat věcný dar  

 nabídnout svou dobrovolnou práci  

 poskytnout zdarma materiál, služby  

 zprostředkovat užitečné kontakty  

 předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu  

 
Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentace 

sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných 

akcích CPPT.  

 
Sponzorování jako reklama pro dárce 

Náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor 

je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky "dary" 

tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková 

organizace plátcem DPH, musí "cena" za reklamu obsahovat DPH (reklama 

je zdanitelným plněním). 





































 

 

 
 


