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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ 
 

 

Název organizace: Středisko křesťanské pomoci Plzeň (SKP Plzeň) 
Právní subjektivita: církevní právnická osoba 

Adresa sídla organizace: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň 

Telefon: 377 224 320, e-mail: office@skp-plzen.cz, www.skp-plzen.cz 

IČO: 405 245 66 

 

Název sociální služby: Terapeutická komunita Vršíček (TKV) 
Adresa: Litohlavy 50, 337 01 Rokycany 

Telefon kanceláře denní služby: 777 632 490, 

Telefon vedoucího TKV: 774 455 988, 

e-mail: tkv@skp-plzen.cz, www.skp-plzen.cz 

 

Hodnoty Terapeutické komunity Vršíček 
Věříme v úzdravnou sílu skupiny, kde každý jednotlivec má svou hodnotu a význam. 

Vše, co se děje v terapeutické komunitě má terapeutický smysl a dopad. 

Směřujeme k minimalizaci pravidel a rozšíření prostoru pro rozvoj osobnosti v holistickém, psycho-bio-
socio-spirituálním smyslu.  

Vytváříme prostor pro aktivizaci vlastních sil a zdrojů všech členů komunity. 

 

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. 

 

Cíle léčby v komunitě se promítají do životů a postojů klientů. Jsou zaměřeny na to, aby klienti: 

• 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. 

 

Cílová skupina 
Osoby ve věku od 18 do 64 let závislí na návykových látkách. 

 
Služba není určena pro osoby: 

• s psychotickým onemocněním a jinými duševními poruchami (deprese, mánie, bipolární porucha, 

schizofrenie, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy aj.), 

• osoby s infekčními chorobami v akutním stádiu a parazitálními chorobami,  

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

 
Kapacita: 15 lůžek, z toho 11 – 12 pro muže (v 1. patře), 3 – 4 pro ženy (v podkroví). 

 

Cena: 6 300,- Kč za měsíc, tj. 75,- Kč za stravu a 135,- Kč za ubytování za den. 

 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Léčba trvá cca 1 rok, klient postupně prochází třemi, resp. čtyřmi fázemi programu. 

Program TKV je strukturován, jednotlivé aktivity jsou pro klienty povinné.  

TKV poskytuje ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích a stravu 4 x denně. 

 
Způsob informování: 
Webové stránky organizace www.skp-plzen.cz. 

Facebookový profil TKV. 

Nástěnka v sídle organizace a u kontaktního centra Point 14: Husova 14, 301 00 Plzeň. 

Letáky A4 v jiných kontaktních centrech a v psychiatrických nemocnicích. 

Skládačky s informacemi o službě. 

Kartičky s informacemi o službě. 

Výroční zpráva organizace. 

 

Jiné možnosti:  

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb: 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=79e40a15cfa3c011&SUBSESSION_ID=1423650294
931_1 

Katalog sociálních služeb města Plzně: https://socialnisluzby.plzen.eu/katalog-
sluzeb/iid_131/terapeuticka-komunita-vrsicek.aspx. 

 

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji: 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/elektronicky-katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb 

 

Odkaz na sociální služby města Rokycany 
http://www.rokycany.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=14069&id_u=15549 

 

 

Datum zhotovení: 1. 6. 2015 

Aktualizováno k 31. 3. 2018 

Zpracovala: Ing. Ivona Pavelková 

Schválil: Mgr. Marek Novotný, ředitel 

 


