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Třesu se, Bože můj, neboť tuším,

Vážení spolupracovníci, klien�, donoři,

že brzy umřu a pevný měl bych být.

vybral jsem si pro své slovo tyto verše hlavně kvůli
poselství „co je bez chvění, není pevné“.

Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list,
neboť on není bez důvěry k zemi.
Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka,
neboť prkno v márnici je docela prosté.
List nemusí tě, Bože, prosit o nic,
dal jsi mu růst a on to nepokazil.

Ale já...

Poslední, Vladimír Holan

V současné době čelíme zpochybňování a otřesům
hodnot, které jsem já sám považoval za nezpochybnitelné, tak vrostlé do naší společnos�, že už vlastně
o nich nemusíme mluvit, dohadovat se o nich, nebo
za ně opravdu bojovat. Poslední událos�, spojené
s epidemií a v současnos� s reálnou, odpornou válkou,
kterou vede Pu�n pro� lidem Ukrajiny, mne vyvedly
z této naivity.
Nechci to dlouze rozvíjet, jen Vás chci povzbudit: Buďte pevní, ale s bázní a chvěním. Čelme spolu nenávis�
a zlu především �m, že budeme dělat dál svou práci,
dál s vědomím důležitos� a ceny každého člověka.
Pomáhejme slabým, vyloučeným a bezmocným. To je
náš způsob boje.
Já sám se modlím, abych toho moc nepokazil.
Přeji Vám moudrost a radost z drobných věcí, které
tu pořád jsou, díky těm velkým, jako je svoboda
a demokracie.

Marek Novotný, ředitel

POSLÁNÍ SLUŽBY

CÍLE LÉČBY

Terapeu�cká komunita Vršíček umožňuje dospělým
lidem, kteří se rozhodli řešit problém závislos� na
návykových látkách (drogách nebo alkoholu), pobyt
v bezpečném a přijímajícím prostředí, které poskytuje
prostor pro práci se závislos� a spojenými problémy.
Usilujeme o to, aby si každý osvojil takový způsob
života, který nepůsobí destruk�vně na něj samotného,
ani na jeho okolí.

Cíle léčby v komunitě se promítají do životů a postojů
klientů, jsou zaměřeny na to, aby klien�:
•

uměli zacházet s drogovou minulos� a s riziky s ní
spojenými (prevence relapsu, budování bezpečných
vztahů, odolávání pokušení, jak mluvit o své minulos� při hledání zaměstnání atd.);

•

řešili svou sociálně právní situaci (komunikace
s úřady, soudy, PČR, řešení dluhové situace atd.);

•

obnovili narušené vztahy (kontakt) s rodinou a blízkými;

•

uměli zacházet s časem a smysluplně využívali svůj
volný čas;

•

uměli se starat o sebe a své zdraví (kontakt s lékaři,
řešení zdravotních ob�ží);

•

uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici;

•

uměli zacházet se svými emocemi a zvládali
konflikty;

•

získali pracovní návyky a dovednos�.

CÍLOVÁ SKUPINA
Muži a ženy ve věku 18 – 64 let závislí na návykových
látkách (drogách nebo alkoholu), případně v kombinaci
s gamblerstvím. Podmínkou k nástupu je, aby klient
absolvoval pobyt na detoxifikační jednotce. Klien� za
sebou mívají několikeré pokusy o abs�nenci
a opakované relapsy, zničené rodinné vztahy, kromě
psychických problémů rovněž zdravotní ob�že. Začínají si více uvědomovat následky svého jednání
a dochází i na otázky, co v životě mohou dělat, jak být
prospěšní a vůbec ohledně smyslu by� člověka. V naší
komunitě si postupně stabilizují a uzdravují všechny
čtyři (bio-psycho-socio-spirituální) dimenze člověka.

K tomu je přizpůsobený terapeu�cký program, který
probíhá nepřetržitě 24 hodin denně. Program je strukturovaný s pravidelnými terapeu�ckými i volnočasovými a odpočinkovými ak�vitami. Záměrem je nabídnout
klientovi při řešení jeho situace řád i volnost, odpovědnost za svá rozhodnu� jak ke své osobě, tak ke
skupině lidí, ve které se právě nachází. Tento režim
slouží k získání nebo obnovení určitých návyků,
uvědomění si svých povinnos� a odpovědnos� vůči
sobě a druhým.

V TK je kladen důraz na ak�vizaci k osobní odpovědnos� a samostatnos� klientů. Klien� jsou zapojeni
do spolurozhodování o záležitostech komunity a jsou
vedeni k vzájemné spoluodpovědnos�.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V rámci pobytu klien� absolvují tema�cky orientované
skupiny, prevenci relapsu, různé druhy skupinové
terapie (interakční, reflek�vní, arteterapii, hagioterapii,
genderové skupiny, skupiny na existenciální témata).
Každý klient má garanta, který s ním provádí individuální poradenství. Spolu stanovují individuální plány,
které se průběžně vyhodnocují a aktualizují.

Komunita se nachází na okraji lesa (bývalá hájovna),
avšak dobře dostupná chůzí 10 minut k autobusové
zastávce do Litohlav a dalším spojením do Rokycan,
případně do Plzně. Prostory jsou vyhovující pro provoz
služby. K dispozici je zrekonstruovaný dům, dřevoobráběcí dílna, hospodářská stavení, zahrada a posilovna.
V přízemí se nachází provozní zázemí (kuchyně, jídelna, terapeu�cká místnost). V 1. nadzemním podlaží
jsou dvou až tří lůžkové pokoje pro muže, v podkroví
pro ženy, se sociálním zařízením a koupelnou na
každém patře. Kapacita je 15 lůžek. V roce 2021 klien�
měsíčně hradili 7 800 Kč (260 Kč/den, 90 Kč za stravu
a 170 Kč za ubytování).
PROGRAM KOMUNITY
Komunita funguje v nepřetržitém provozu. Program je
daný strukturovaným denním režimem a celý je pro
klienty povinný. Pobyt v komunitě trvá přibližně 1 rok,
je rozdělen do fází. Začíná naprostým oddělením klienta od jeho dosavadního světa (dvoutýdenní nultá fáze).
Pokračuje postupně do fáze tře�. Čím vyšší fáze, �m
více výsad, volnos� a také zodpovědnos� až do
výstupního rituálu a odchodu z komunity. Po léčbě
doporučujeme ještě pokračování ve střediscích
následné péče s terapeu�ckou podporou. Při přechodu do další fáze léčby vstupuje klient do "klauzury",
kde má několik hodin o samotě prostor pro rozmýšlení
o sobě a své léčbě a zároveň si připravuje obhajobu
nároku na přestup do další fáze.

Klientům je poskytováno sociální poradenství. Na
úřady (podobně jako k lékaři) cestují buď samostatně
(ve vyšší fázi programu) nebo za doprovodu pokročilejšího klienta. V případě nutné potřeby je doprovází
pracovník.

Každý všední den probíhá pracovní terapie. Klien� se
podílí na pracích v domě a jeho okolí. Někteří připravují
jídlo pro všechny, jiní uklízí, pracují na zahradě, pečují
o hospodářství (králíci, slepice, pes, kočka), pracují
v dílně.
Probíhá rodinné poradenství v rámci návštěv
rodinných příslušníků a Sobot pro rodiče a blízké klientů. „Sobota“ zahrnuje společnou skupinu všech přítomných, prostor pro sdílení a dotazy, společný arteterapeu�cký projekt na velkou papírovou plochu,
možnost individuálních rozhovorů s jednotlivými
garanty. Neformální část obsahuje společnou procházku do blízkého okolí a občerstvení formou grilování na
zahradě s možnos� sportovních a hudebních ak�vit.
Rodinná sobota se v uplynulém roce se z důvodu
pandemie COVID 19 nekonala.
V programu jsou zařazené sportovní ak�vity, ranní
rozcvičky, výlety do přírody, zátěžové pobyty. Ve
volném čase je využívána posilovna, sportovní hřiště,
jízdní kola pro zlepšení tělesné kondice klientů.

Komunita udržuje kontakty s bývalými klienty, kteří
úspěšně dokončili program. Pořádá pro ně absolventské komunity, které zahrnují vzájemné sdílení i neformální program. Význam akce je v posílení mo�vace
bývalých i současných klientů k životu v abs�nenci
a povzbuzení terapeu�ckého týmu. Sociální pracovník
je k dispozici při řešení sociálních záležitos� klientů.
Klientům je v komunitě umožněno odpracovat trest
obecně prospěšných prací.
O víkendech se klien� střídají v plánování výletů či
jiných společných volnočasových ak�vit. Účastníme se
Kulturfestu v Mníšku pod Brdy, fes�valu divadelních
vystoupení, výtvarných dílen a turnaje ve volejbalu,
kterého se účastní většina terapeu�ckých komunit
v Čechách.

STATISTIKA ZA ROK 2021
V průběhu roku 2021 kontaktovalo komunitu
54 zájemců o léčbu, 19 jich pak skutečně nastoupilo.
Nejvíce jich přišlo přes PN v Dobřanech a v Bohnicích.
14 klientů pokračovalo v léčbě z předloňského roku.
Celkem bylo v komunitě v průběhu roku 33 klientů,
26 mužů, 7 žen.
25 klientů udávalo závislost na drogách různého
druhu, 8 na alkoholu. U drogové závislos� to bylo
21 mužů a 4 ženy, u alkoholové závislos� 5 mužů
a 3 ženy.
Průměrný věk drogově závislých klientů byl 33 let,
u závislých na alkoholu 49 let.

V rámci bio-psycho-socio-spirituálního modelu léčby
navštěvují klien� dobrovolně bohoslužby a biblické
hodiny Evangelické církve metodis�cké v Plzni, která
poskytuje bezpečnou alterna�vu společenského
prostředí a příležitost k navazování nových kontaktů.
Klien� zároveň mají v případě zájmu možnost
osobních rozhovorů s duchovním. Pod vedením
duchovního probíhá v komunitě skupina na existenciální téma.

Jedna klientka využila možnost posilovací léčby,
kterou klientům, kteří úspěšně dokončili celý program,
v případě jejich potřeby nabízíme.

Klien� se pravidelně účastní celonárodní potravinové
sbírky. V loňském roce jsme pomáhali v prostorách
nákupního střediska Penny Market v Plzni. Je to pro
klienty významné pro zvyšování pocitu užitečnost
a sebehodnoty.

Předčasně, z vlastního rozhodnu� odešlo 14 klientů,
z toho 1 žena, 13 mužů. Průměrná doba jejich pobytu
byla 127 dní.

V loňském roce jsme pokračovali v kul�vaci krajiny
v okolí komunity a zahájili jsme spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody. Klien� vyráběli v naší truhlářské dílně krmelce a pozorovatelny pro sledování
ptactva. Ve spolupráci s městem Rokycany jsme
provedli kompletní rekonstrukci lávky přes řeku
Klabavu.
Ak�vně se účastníme dění v APSS, ANNO, jsme se
členy výkonného výboru sekce terapeu�ckých komunit. V loňském roce jsme v našem zařízení pořádali
setkání sekce terapeu�ckých komunit.

Obložnost lůžek byla 68 %.
Léčbu v komunitě řádně, s cer�fikátem, ukončilo
7 klientů, z toho 3 ženy a 4 muži. Strávili v komunitě
průměrně 371 dní. 3 klien� odešli domů, 4 do některého ze středisek následné péče.

Počet klientů, kteří léčbu nedokončili, odpovídá
trendu, kdy do programu přichází více chronických,
psychicky i fyzicky zdevastovaných klientů, kteří
v minulos� absolvovali větší množství úspěšných
i neúspěšných léčeb v různých typech zařízení. Pro
tyto osoby je stále těžší dosáhnout dlouhodobé změny
vzorců chování a jsou stále více závislí na systému
zdravotní či sociální péče. U některých postupem času
vzniká stále častější potřeba psychiatrické péče.
Opakují se také krátkodobé, stabilizační pobyty
v nemocnicích. (PN Dobřany a PN Bohnice)

POSLÁNÍ SLUŽBY

CÍLE TERÉNNÍHO PROGRAMU

Posláním terénní služby je podpora a mo�vace osob,
které jsou bez přístřeší, nebo bezdomovectvím
ohroženy, ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím
sociálního poradenství a prak�cké pomoci.

1. Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu v jejím
přirozeném prostředí, minimalizovat rizika jejího
způsobu života.
•

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou terénního programu jsou osoby bez
přístřeší, nebo osoby ztrátou domova ohroženy, které
se nacházejí na okraji společnos�. Služba je poskytována zle�lým osobám od dovršení 18 let v jejich přirozeném prostředí, a to zejména v centru města,
na nádražích, v městských parcích, v opuštěných
budovách, na odlehlých místech města Plzně, kde se
nacházejí squaty, provizorní noclehy a místa
pro „stanování“.

navázat a vybudovat vztah důvěry s osobou bez
přístřeší.

2. Zlepšit či alespoň udržet stávající zdravotní stav
klienta.
•
•
•
•

zprostředkování lékařské pomoci;
poskytnu� nebo zprostředkování zdravotnického
materiálu;
doprovod k lékaři;
poskytnu� nebo zprostředkování hygienických
potřeb.

3. Zlepšit či alespoň udržet sociální situaci klienta.
•

Teren_na_okraji
TerenaciSKP

•
•

pomoc a podpora při zajištění dokladů, hmotné
nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady
a ins�tucemi;
podpora a mo�vace osob k využívání návazných
služeb pomoci a �m i k návratu do společnos�;
poskytnu� nebo zprostředkování hygienických
potřeb.

ROK 2021
V roce 2021 bylo splněno 97 % individuálních plánů,
nesplněno 3 % (nejčastějším důvodem pro nenaplnění
cíle individuálního plánu je, že klient nepřišel na
doprovod, popř. pracovníci klienta již nepotkali).
Služba během roku pracovala se 171 klienty. Ve většině případů bylo klientům poskytováno základní sociální poradenství (pomoc s vyřízením RL, OP, hmotné
nouze, registrace na ÚP apod.). Pracovníci poskytli
klientům základní sociální poradenství v 645 případech. Základní hygienické prostředky byly poskytnuty
589krát. Klien� byli odkázáni na návazné služby
pomoci v 349 případech.
Z důvodu pandemie byli klien� také informováni
o možnos� bezplatného očkování, byly jim
distribuovány ochranné prostředky a v případě příznaků nabídnut an�genní test.
Začátkem roku docházeli pracovníci nad rámec služby
do krizového centra pro osoby bez přístřeší, zřízeného
městem v souvislos� s nepříznivými zimními klima�ckými podmínkami. Nově terénní program navázal
spolupráci s Terénní krizovou službou (DCHP) a se
službou Plus pro lidi v krizové situaci (Diakonie Západ).
Během roku pracovníci začali provádět večerní terénní
práci, kdy navazovali kontakty s klienty, které běžně
přes den nepotkávají.
V rámci propagace služby a přiblížení života na ulici
veřejnos� začali pracovníci terénního programu
ak�vněji spravovat sociální sítě. Společně s jedním
dlouholetým klientem byl nahrán rozhovor o životě na
ulici. Na sí�ch byly zveřejňovány aktuality ze služby,
ale i příspěvky týkající se problema�ky bezdomovectví.
V polovině roku byla katedrou sociologie na ZČU
publikována studie bezdomovectví na území města
Plzeň, na níž se terénní program ak�vně podílel.

Během října byl odstartován projekt „Kadeřník na ulici“,
jehož realizaci podpořila firma Vorlíčkovi - kadeřnické
potřeby s.r.o. Plzeň. Projekt spočíval v úpravě zevnějšku klienta a �m změně pohledu na sebe samého
i pohledu veřejnos�.
Zúčastnilo se celkem 14 uživatelů. Na úpravu dorazili
i uživatelé, kteří nebyli s pracovníky v kontaktu déle
než půl roku. Uživatelům, kteří chodili do práce, nebo
je čekal pracovní pohovor, byl nabídnut individuální
termín úpravy zevnějšku.
Na základně zpětnovazebních dotazníků, v nichž klien� často zmiňovali jako velký problém ob�žnou
dostupnost teplého jídla osobám bez přístřeší, vypracovali pracovníci projekt „Ohřej vodu!“. Záměrem bylo
poskytnout osobám bez přístřeší vařiče na tuhý líh a líh
samotný. Projekt se podařilo realizovat za finanční
podpory města Plzeň a společnos� YATE, která vařiče
vyrábí.
Jako výstup debaty o veřejném prostranství získali
pracovníci odpadkové pytle pro svoz odpadu klientů,
kteří si své nocležiště chtějí udržovat v čistotě. Tyto
pytle byly odváženy bezplatně společnos� Čistá Plzeň.
STATISTIKA ZA ROK 2021
Celkem uživatelů
Muži
Ženy
Prvokontakty
Věkový průměr
Kontakty
Intervence
Doprovody

171
140
31
60
47,3
915
1403
49

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Domu na půl cesty Bójka je pomoc mladým
lidem (mužům i ženám), kteří nemají patřičné sociální
zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci,
s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí
a společenského uplatnění. ,,Dům na půl cesty
usnadňuje vstup do života dospělých.“

•
•

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

•

•
•
•
•

poskytnu� ubytování, (zpravidla na rok s možnos�
prodloužení);
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím;
sociálně terapeu�cké činnos�;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitos�.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena pro osoby:
•

dum_na_pul_cesty_bojka_
DPCBojka

•

v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do
26 let, které nejsou schopny řešit tuto situaci
vlastními silami;
přicházející ze zařízení pro péči o dě� a mládež,
nebo z náhradní rodinné péče;

propuštěné z výkonu trestu, ochranné léčby;
z nefunkčních rodin a z ulice.

Služba není určena pro osoby:
•

•

které jsou uživateli nelegálních návykových
a omamných látek a jsou závislé na alkoholu;
s duševní poruchou, poruchou chování, a které
svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé nebo
osoby, které by závažným způsobem narušovaly
svým chováním kolek�vní souži� v DPC;
se zdravotním znevýhodněním, které vyžadují
bezbariérový přístup, nepřetržitou asistenční péči,
a/nebo které svým typem znevýhodnění nemají
možnost běžně využívat naše poskytované služby
(tzn. mimo jiné podpora dosažení samostatnos�,
začleňování do pracovního procesu, získávání
vlastního samostatného bydlení, volnočasové
ak�vity apod.).

Ošetřující lékař potvrzuje před nástupem klienta do
služby, že jeho zdravotní stav se nevylučuje
s možnostmi naší služby.

KAPACITA A MÍSTO

ROK 2021

•

Rok 2021 byl pro všechny klienty a zaměstnance
Domu na půl cesty Bójka náročný. Počátkem roku
jsme odstartovali stěhování do nových prostor
v Palackého ulici 16, Plzeň, které byly zrekonstruovány
na základě „Koncepce sociálního a dostupného bydlení
v Plzni“. Nemovitost je ve správě Obytné zóny Sylván
a.s..

•

8 lůžek (jednolůžkové, popř. dvoulůžkové plně
vybavené pokoje)
Palackého 39/16, Plzeň, 1. patro v bytovém domě,
který je v majetku Statutárního města Plzeň

CENA
•

3 500 Kč měsíčně (strava není zajištěna; v rámci
spolupráce s Potravinovou bankou lze poskytnout
jednorázovou, krizovou potravinovou pomoc)

CÍLEM SLUŽBY JE, ABY KLIENT
•
•
•

•
•

odcházel zaměstnaný, uměl hospodařit s penězi,
popř. měl určitý obnos našetřený;
odcházel do spolubydlení, do podnájmu nebo na
ubytovnu;
odcházel a uměl si poradit v nepříznivé situaci jako
je ztráta zaměstnání, dokladů, bydlení, partnerů
atd.;
odcházel a měl přehled o svých závazcích a věděl
jak je řešit;
odcházel a měl naučené pracovní návyky k udržení
zaměstnání;
získal návyky spojené se samostatným bydlením
(např. úklid, vaření atd.);
měl zkušenos� s ak�vním trávením volného času
vytvářel, případně udržel vztahy s rodinou a společenským prostředím.

V průběhu stěhování se prokázala nákaza Covid-19
a museli jsme s klienty i pracovníky být v karanténě.
Po několik dní byla služba poskytována na dvou
místech. V původních prostorech spolu s klienty na
adrese Božkovská 20, Plzeň a v nových na adrese
Palackého 16, Plzeň. V rámci karantény se pracovníci
i klien� potýkali s odcizením, samotou a strachem.
Mnoho z nás postrádalo sociální kontakty a práce
s klienty byla přesunuta především do online prostoru.
Situaci jsme zvládli bez větších komplikací a v průběhu
března jsme se přestěhovali. Začali jsme si v nových
prostorech zvykat a podle situace jsme postupně
měnili některá pravidla a také dokumenty, které provozu v novém nevyhovovaly.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE/SUBJEKTY

V rámci dodržování epidemiologických opatření jsme
obnovili standardní provoz služby. Klien� se účastní
Ak�vizačního programu dle svého pracovního
začlenění. Během pracovních skupin se věnujeme
pečení, vaření, umělecké tvorbě, úklidu okolí. V sociálních ak�vitách se klien� učí vyhledávat různé
pracovní nabídky, připravují se na pohovory, učí se
orientovat ve svých právech a povinnostech. Dále se
klien� zdokonalují ve finanční gramotnos�. Hovoříme
o dluhové problema�ce, plánujeme rozpočet a jiné.

O poskytované službě jsou přednostně informována
školská zařízení pro výkon ústavní péče, dětské
domovy a výchovné ústavy. Dům na půl cesty Bójka
úzce spolupracuje se zástupci města Plzeň, Krajským
úřadem města Plzeň, s pracovníky OSPODu, kurátory,
organizacemi, nadacemi, spolky, které zastřešují
a zprostředkovávají komunikaci s cílovou skupinou.

Řada volnočasových ak�vit musela být opět ve
venkovních prostorech, proto jsme využili koupaliště
nebo venkovní promítání filmů. Za nepříznivého počasí
si klien� v prostorách DPC zkoušeli vaření, pečení, ši�
či plánování svého nového bydlení. Chodili hrát ping
pong, deskové hry a vydali se na otevření zrekonstruovaných prostor katedrály sv. Bartoloměje.

•
•
•

V rámci volnočasových ak�vit, na které nám dotacemi
přispívá Městský obvod Plzeň 3, jsme uskutečnili
s klienty dvoudenní výlet do Spáleného Poříčí. Zde si
mohli prohlédnout velký chráněný rybník, vodopády
a hraniční kámen, byli na vyjížďce na koních a upekli si
vuřty v přírodě.
Z větších akcí, které jsme v rámci volnočasových
ak�vit navš�vili, stojí za zmínku „Pragulic“. Klien�
poznávali Prahu očima lidí bez přístřeší. Průvodkyni
klientům i pracovníkům dělala úžasná paní Ivana
a dozvěděli jsme se řadu zajímavých a neočekávaných
informací ze zákulisí života na ulici v Praze. Akce se
povedla a klien� i pracovníci si jí velmi užili.
Oslovili jsme také divadelní společnost „Jatka 78“
v rámci uvedení představení Amerikánka. Získali jsme
vstup na představení zdarma. Klien� se oblékli do
společenského oblečení a po představení si prošli
noční Prahu. Dále jsme byli na Busking festu v Plzni, na
ukázce virtuální reality, bowlingu a únikové hře Cela.
Proběhla i tradiční „grilovačka“ se stávajícími i bývalými
klienty. Toto je důležité pro zpětnou vazbu s odstupem času, která může být podnětem pro zlepšení
fungování služby.
Klien� se zapojili do dobrovolnické činnos�
v Dobrovolnickém centru Totem, kde si vyzkoušeli
pečení sušenek pro oslavu otevření nových prostor
„Totemu“ a organizaci různých zábavných a sportovních akcí.

STATISTIKA ZA ROK 2021
V průběhu roku 2021 žádalo o poskytnu� služby
celkem 27 zájemců. 4 zájemce jsme odmítli, neboť
jejich očekávání o poskytnu� služby nebyla v souladu
s naším posláním. Celkem 16 klientům byla poskytnuta
sociální služba. Ostatní zájemci do služby nenastoupili
z osobních důvodů. Celková doba podpory byla přes
1200 hodin v téměř 1830 lůžkodnech (součtem u
všech klientů).
Klien� přicházejí většinou z výchovných ústavů,
z pěstounských rodin a psychiatrických nemocnic.
Řada z nich má psychiatrická onemocnění, což klade
větší zátěž na pracovníky i na hledání spolupráce
s jinými organizacemi. I proto jsme navázali
intenzivnější spolupráci s Centrem duševního zdraví
(CDZ), provozovaným organizací Ledovec. CDZ má
dlouholeté zkušenos� s lidmi s duševním onemocněním, mají navázané potenciální zaměstnavatele, kde
akceptují psychické onemocnění.
Za rok 2021 bylo 5 smluv o poskytování sociální
služby ukončeno dohodou a 7 ze strany poskytovatele. Ukončení smlouvy ze strany poskytovatele bývá
z důvodu hrubého porušení pravidel (agrese,
opakované nedodržování ak�vizačního programu,
dlouhodobé neplacení pobytového nákladu, opuštění
DPC a nekomunikace delší 3 dní,…). Klien�, kteří ukončují smlouvu na vlastní žádost, nebo po uplynu� doby,
odešli do podnájmu nebo se vrá�li do rodiny. Všichni
měli zaměstnání a podařilo se jim našetřit finanční
hotovost.

POČTY KLIENTŮ
Zaslané žádos�
Nově přija�
Celkový počet v průběhu roku
Pokračující do 2022
Průměrný věk při nástup

27
12
16
4
19,9

PROSTŘEDÍ, ZE KTERÉHO KLIENTI PŘIŠLI
Ulice
DD, VÚ, výkon trestu, psychiatrická nemocnice
Nefunkční rodina
Jiné;

5
4
4
3

POSKYTNUTÉ SLUŽBY
Ubytování v součtu

1829 lůžkodnů

Průměrná doba pobytu ve službě

114,3 lůžkodnů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeu�cké činnos�
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitos�

445,5 h
665,25 h
95,25 h

POSLÁNÍ SLUŽBY

ROK 2021

Sociální rehabilitace (dále jen SR) přispívá našim klientům ke zkvalitnění jejich života, podporuje je
v začlenění do běžné společnos�, a také jim napomáhá
orientovat se v jejich nepříznivé sociální situaci, do
které se dostali. Služba je poskytována osobám ve
věkovém rozmezí 18 až 64 let. Služba je poskytována
na adrese Božkovská 20, v Plzni, v 1. patře.

V oblas� propagace jsme začali pravidelně aktualizovat
sociální sítě s články nejen o naší službě, ale o tématech týkající se problema�ky sociální práce, sociálního
bydlení a začleňování. Snad jsme se tak i více dostali
do podvědomí především plzeňské společnos�.
Rovněž jsme v souvislos� s covidem sledovali všechna
vládní nařízení a následně jsme tyto informace
předávány našim klientům.

Služba se převážně věnuje osobám, které jsou
dlouhodobě nezaměstnány a sociálně vyloučeny
(osoby bez přístřeší, osoby nacházející se v krizi). Cílem
služby je dosáhnout u našich klientů co nejvyšší samostatnos�, soběstačnos� a nezávislos�.

skpsocialni
SocialnirehabilitaceSKP

Klientům pomáháme při hledání zaměstnání, bydlení,
při zařizování dávek hmotné nouze na úřadech práce,
při vyřízení invalidních důchodů nebo předčasných
starobních důchodů, osobních dokladů atp. Pomáháme jim zlepšovat dovednos� v práci na PC, sepsat
životopis nebo mo�vační dopis.

Pracovníci SR se pravidelně účastnili ADI schůzek,
které slouží k lepšímu přehledu a informovanos� mezi
plzeňskými sociálními službami.
V souvislos� se zmírněním epidemiologických opatření
jsme v průběhu roku opět obnovili ak�vizační činnos�,
kterých se klien� rádi účastní. Tyto činnos� slouží
k tomu, aby si klien� mohli odpočinout, odreagovat se
od svých staros� a problémů, ale zároveň se naučili
něčemu novému nebo si zopakovali, co již umí. Díky
těmto činnostem dochází k prohloubení důvěry mezi
pracovníkem a uživatelem, která je nezbytnou součás�
při jejich spolupráci.

V únoru 2021 bylo v DEPO2015 v Plzni zřízeno
Evakuační centrum pro osoby bez přístřeší, které
klien� využívali po dobu hlubokých mrazů. Jeho
provoz byl ukončen v dubnu.
V červnu proběhla veřejnosprávní průběžná kontrola,
která byla realizována odborem sociálních věcí KÚ
Plzeňského kraje.
HYGIENICKÝ SERVIS
Hygienický servis je v SR fakulta�vní neboli doplňkovou činnos�. Sprcha pro potřeby vysprchování
klientů a pračka pro vyprání a usušení jejich prádla se
nachází v suterénu budovy. V 1. patře v SR je rovněž
jedna sprcha, která je určena převážně pro ženy.
Původně byl hygienický servis klientům k dispozici
třikrát v týdnu. V průběhu roku jsme přistoupili ke
změně a poskytujeme ho po osobní domluvě podle
potřeby klienta.
Nedílnou součás� naší práce je i vedení klientů k péči
o osobní hygienu. Pro osoby bez přístřeší je vzhled
důležitý, aby nedocházelo k jejich diskriminaci a znevýhodnění ze strany společnos�. Naši klien� často sami
reflektují, že pokud jsou čis� a čistě oblečení, jsou
mnohem lépe přijímáni jak ze strany zaměstnavatelů,
tak i na úřadech apod. V době COVID 19 byl Hygienický servis rovněž poskytován osobám z Domova
Sv. Fran�ška, který byl v karanténě.
Provoz HS byl v roce 2021 zajištěn z dotací ÚMO 4,
ÚMO3, ÚMO 2 a Nadace ČEZ.
VYUŽITÍ HYGIENICKÉHO SERVISU V ROCE 2021
Počet klientů, kteří využili sprchu: 315/rok
Počet vypraných praček : 39/ rok

STATISTIKA ZA ROK 2021
Celkem uživatelů
Muži
Ženy
Uzavřená smlouva
Věkový průměr
Kontakty
Intervence
Doprovody

69
60
9
45
45
1086
645
63

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Pavel Hradský

Ing. Petr Konopík

Bc. Radek Vavřík

Mgr. Luděk Voigt

Petra Pleváková

Od 26. 8. 2021

Od 26. 8. 2021

ŘEDITEL

Mgr. Marek Novotný
ADMINISTRATIVA

Ing. Ivona Pavelková

Blanka Šimková

administra�va
(HPP)

ekonom, administra�va
(HPP)

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK

TERÉNNÍ PROGRAM

DŮM NA PŮL CESTY

Mgr. Marek Novotný

Bc. Hana Šusteková

Kateřina Jannová, DiS.

Bc. Anita Trmalová

odborný ředitel, terapeut
(DPP)

terapeut
(HPP, DPČ do 31. 3. 2021)

vedoucí, sociální pracovník
(HPP do 30. 4. 2021)

vedoucí, sociální pracovník
(HPP)

Miloslav Čech

Bc. Ivana Ježová, DiS.

Mar�n Hruška

Mar�na Zikmundová

vedoucí, terapeut
(HPP, DPČ)

terapeut
(HPP, DPČ do 31. 3. 2021)

pracovník v sociálních službách
(HPP, vedoucí od 1. 5. 2021)

pracovník v sociálních službách
(HPP)

PaedDr. Vladimír Blažek

Karel Petrů

arteterapeut
(DPČ)

pracovník v sociálních službách
(HPP, DPČ od 1. 3. 2021

Kristýna Planetová, DiS.

pracovník v sociálních službách
(HPP)

Mar�na Sýkorová, DIS.

Bc. Růžena Hausnerová, DiS.

Mgr. Anna Havlíčková

Emil Hrubý

terapeut, soc. pracovník
(HPP, DPČ)

terapeut, sociální pracovník
(HPP, DPČ od 3. 5. 2021)

recepční, správce
(HPP)

Mgr. Kateřina Zezulková

Ing. Ivona Pavelková

terapeut
(HPP, DPČ)

pracovník v sociálních službách
(HPP)

Mgr. Miroslav Zicha
Štěpánka Šidvicová
pracovník v sociálních službách
(HPP do 31. 10. 2021)

Bc. Fran�šek Vild
pracovník v sociálních službách
(HPP, DPČ)

Petra Těthalová
grafik
(DPP)

Mgr. Blanka Sýkorová
vedoucí, sociální pracovník
(HPP do 31. 8. 2021,
DPP od 1. 9. - 31. 12. 2021)

Bc. Nicola Burešová, DiS.
vedoucí, sociální pracovník
(HPP od 1. 10. 2021)

Lukáš Hvížďala

sociální pracovník
(DPP od 21. 6. - 31. 7. 2021,
HPP od 1. 8. 2021)

sociální pracovník
(HPP od 21. 6. 2021)

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

pracovník v sociálních službách
(DPP, DPČ)

Andrea Weinfurter
pracovník v sociálních službách
(HPP)

Mgr. Kateřina Nováková
pracovník v sociálních službách
(HPP)

Magistrát města Plzně ÚMO 1, ÚMO 2, ÚMO 3, ÚMO 4 – sociální odbor
(zařizování dokladů),
Magistrát města Plzně – Odbor dostupného bydlení a sociálního
začleňování
Fakultní nemocnice Plzeň – Psychiatrická klinika – detoxifikační jednotka,
psychiatrické nemocnice Dobřany, Lnáře a Bohnice,
Point 14, z.ú., CPPT, o.p.s., Spolek Ulice Plzeň, Kotec Tachov, Charita
Plzeň
Probační a mediační služba Rokycany – odpracování obecně prospěšných
prací v terapeu�cké komunitě během léčby,
Obec Litohlavy – spolupráce při úklidech obce a obecního lesa,
Město Rokycany
Český svaz ochránců přírody Rokycany
Zastupitelstvo města Plzně
PhDr. Jiří Libra, Bc. Petr Neumann, PhDr. Petr Hrouzek Ph.D. – odborná
supervize,
MUDr. Luboš Janů Ph.D. – psychiatr
MUDr. Rita Měšťanová – stomatolog
MUDr. Mgr. Miroslava Houšková – poskytování pracovnělékařských
služeb
Úřady práce – zařizování dávek hmotné nouze,
pracovní skupina PLK – Plzeňského a Karlovarského kraje pro NZDM, TP
(v budoucnu NDC a K-centra),
dětské domovy,
sociální kurátoři pro dospělé v Plzni a okolí,
Plus pro lidi v krizové situaci,
Městská policie,
Čistá Plzeň.

PŘÍJMY A VÝDAJE SKP PLZEŇ ZA ROK 2021
PŘÍJMY 2021
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

SPONZOŘI A DÁRCI

TERAPEUTICKÁ
KOMUNITA

TERÉNNÍ
PROGRAM

DŮM NA PŮL
CESTY

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

4 200 000,00

0,00

0,00

0,00

930 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 970 240,00

2 333 605,32

516 176,00

0,00

0,00

0,00

KÚPK - 101a

0,00

2 471 879,00

0,00

0,00

KÚPK - sociální odbor

0,00

134 650,00

0,00

0,00

948 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 000,00

0,00

0,00

161 712,00

0,00

0,00

0,00

162,62

77,75

29,23

24,34

927 089,00

0,00

159 382,00

0,00

7 683 139,62

2 713 606,75

3 129 651,23

2 333 629,66

TERAPEUTICKÁ
KOMUNITA

TERÉNNÍ
PROGRAM

DŮM NA PŮL
CESTY

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

Provozní náklady celkem

2 059 023,14

341 364,22

559 923,88

267 249,98

Materiálové náklady celkem

1 035 932,98

61 789,27

156 712,58

64 055,27

950 265,23

272 123,26

395 271,46

197 772,18

Energie

241 479,33

47 378,48

91 545,93

40 684,12

Opravy a udržování

130 386,47

10 500,00

1 935,00

2 500,00

90 922,00

21 068,00

12 714,00

10 179,00

487 477,43

193 176,78

289 076,53

144 409,06

72 824,93

7 451,69

7 939,84

5 422,53

Osobní náklady celkem

5 626 146,20

2 373 480,90

2 571 422,85

2 066 455,05

Celkové náklady na realizaci

7 685 169,34

2 714 845,12

3 131 346,73

2 333 705,03

MPSV
RVKPP
KÚPK - Individuální projekt
KÚPK - pro�drogová prevence

MMP BEZP
MMP OSS
Dary
Ostatní příjmy
Příspěvky od klientů
CELKEM
VÝDAJE 2021
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Nemateriálové náklady celkem

Cestovné
Ostatní služby

Jiné provozní náklady

Ostatní činnos� byly hrazeny z finančních prostředků a darů od UMO 2, UMO 3, UMO 4, Nadace ČEZ.

Potravinová banka Plzeň, z.s.,
Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o. Plzeň
Decathlon Plzeň
YATE spol. s r. o.
PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY (ŘAZENO ABECEDNĚ):
Diakonie ECM, Evangelická církev metodis�cká ČR, Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském
kraji“, Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát města Plzně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace ČEZ,
Úřad vlády České republiky, ÚMO 2, ÚMO 3, ÚMO 4.
Děkujeme.

Grafický design výroční zprávy - Petra Těthalová, 2022

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ
Statut: Církevní právnická osoba
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
tel.: 774 455 988
e-mail: tkv@skp-plzen.cz
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
tel.: 777 256 133
e-mail: rehabilitace@skp-plzen.cz
DŮM NA PŮL CESTY
Palackého 39/16, 301 00 Plzeň
tel.: 777 570 665
e-mail: dpc@skp-plzen.cz
TERÉNNÍ PROGRAM
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
tel.: 735 172 996
e-mail: teren@skp-plzen.cz

POSLÁNÍ
Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor
služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
a závislos� na návykových látkách, kterým pomáhá
překlenout složité životní období a nalézt novou
životní cestu.
Středisko křesťanské pomoci Plzeň (dále jen SKP) je
nestátní nezisková organizace, která v Plzni působí od
roku 1991. Je součás� Diakonie, zřizovatelem je
Evangelická církev metodis�cká ČR.
V současné době poskytuje čtyři sociální služby:
terapeu�ckou komunitu, sociální rehabilitaci, dům na
půl cesty a terénní program.

