
Poslání

Terapeutická komunita Vršíček umožňuje dospělým lidem, 
kteří se rozhodli řešit problém závislosti na návykových 
látkách, pobyt v bezpečném a přijímajícím prostředí, které 
poskytuje prostor pro práci se závislostí a spojenými 
problémy. Usilujeme o to, aby si každý osvojil takový způsob 
života, který nepůsobí destruktivně na něj samotného, ani na 
jeho okolí.

uměli zacházet s drogovou minulostí a s riziky s ní 
spojenými (prevence relapsu, budování bezpečných vztahů, 
odolávání pokušení, jak mluvit o své minulosti při hledání 
zaměstnání atd.),  
řešili svou sociálně právní situaci (komunikace s úřady, 
soudy, PČR, řešení dluhové situace ad.),
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 obtíží),
uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici,
uměli zacházet se svými emocemi a zvládali konflikty,
získali pracovní návyky a dovednosti.

Osoby ve věku 18 – 64 let závislé na návykových látkách.

Dobrovolnost – uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro 
poskytované služby.
Rovný přístup – služby jsou poskytovány bez ohledu na 
pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, 
náboženství, právní čí společenské postavení, příslušnost k 
národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav.
Mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana 
osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání 
právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
Individuální přístup – bere se ohled na aktuální životní 
situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby.
Odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím 
vzděláním a praxí.

Za ubytování a stravu čtyřikrát denně se měsíčně přispívá 
6 300,- Kč. Pokud uživatel služby nemá tento příjem, platí 
náklady v takové výši, aby mu zůstalo pro osobní potřebu 
15 %z měsíčního příjmu.

Délka pobytu je cca 1 rok, program je nepřetržitý. 
Je zajištěno ubytování na dvou a třílůžkových pokojích s 
koupelnou na patře. 
Ve volném čase je k dispozici hřiště a posilovna.

Program je rozdělen do tří fází. Délka jednotlivých fází 
odpovídá postupnému vývoji uživatele služby.

Základem programu jsou různé formy skupinové terapie a 
komunitních setkávání - ranní komunita, přestupová 
komunita, hodnotící komunita, velká komunita, skupinové 
psychoterapie, arteterapie, prevence relapsu, samořídící 
skupina.
 
Další pravidelné aktivity:
- individuální poradenství (plánování cílů a hodnocení 
postupu klienta v léčebného procesu, ), 
- pracovní terapie (příprava jídla, úklidové a údržbářské 
práce, péče o hospodářství, práce v dílně  na zahradě), 
- sociální práce (zohledňuje potřeby klientů z hlediska jejich 
sociálního zabezpečení a sociálních problémů, možnost 
odpracování OPP), 
- volnočasové aktivity (společně organizované činnosti na 
vyplnění volného času), 
- zátěžové akce (vícedenní putovní do přírody), 
- práce s rodinou (s možností krátkodobého pobytu člena 
rodiny přímo v komunitě a jeho účast na společném 
programu s klienty).

Kontakt na pracovníka pro nástupy:
tel.: 777 632 490, e-mail: tkv@skp-plzen.cz,
tel.: 777 632 489, e-mail: hausnerova@skp-plzen.cz, 
tel.: 377 224 320, e-mail: office@skp-plzen.cz

Cíle léčby jsou zaměřeny na to, aby klienti

Cílová skupina

Zásady poskytování služby

Kolik se platí

Program v komunitě

Kontakt pro nástup do komunity

Podmínky pro přijetí

Pracovníci tě seznámí s řádem a chodem komunity.
Bude provedena prohlídka, která má zabránit vnesení 
návykových látek do komunity.
Uložíš si do depozitu věci, které nemůžeš mít u sebe.
Bude ti přidělen starší klient, který ti v prvních dnech bude 
pomáhat zvládat praktický chod komunity.
Všichni pracovníci ti budou k dispozici, aby ti pomohli v 
osobní změně a při řešení nejrůznějších problémů.

osobně kontaktovat písemně nebo telefonicky pracovníka, 
který připravuje nástupy a po domluvě se s ním setkat,
napsat o sobě životopis na dvě stránky a motivační dopis na 
další dvě stránky, proč chceš nastoupit do komunity,
podepsat „Souhlas se zpracováním osobních údajů” (je k 
dispozici ke stažení na našich webových stránkách),
být zaregistrován na úřadu práce,
absolvovat detox v lékařském zařízení nebo vyabstinovat 
(nejsou přijímány osoby pod vlivem návykových látek),
mít platný občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

15 lůžek, z toho 11-12 pro muže, 3 - 4 pro ženy.

Kapacita lůžek

Služba není určena pro osoby

s psychotickým onemocněním a jinými duševními poruchami 
(deprese, mánie, bipolární porucha, schizofrenie, úzkostné 
poruchy, poruchy příjmu potravy aj.),
s infekčními chorobami v akutním stádiu a parazitálními 
chorobami, 
intoxikované jakoukoli omamnou látkou
se zrakovým, sluchovým nebo mentálním onemocněním,
s omezenou svéprávností ve smyslu schopnosti vypovědět 
smlouvu,
pro partnerské páry nebo rodiče s dětmi.

Zařízení není bezbariérové. Osoby s pohybovým postižením 
musí osobně posoudit bariéry pro jejich handicap.

Po nástupu
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