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Milí přátelé,
chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste nás podpořili modlitbou, penězi, nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2007
se naše služba dynamicky rozvíjela. Často se stává, že začínáme novou službu a nejsou zajištěné finanční prostředky na její realizaci.
Když Ježíš chodil po zemi, navštěvoval lidi, kteří jsou v mnoha ohledech podobni našim klientům, a trávil s nimi čas. Jsou to lidé mající
řadu zranění fyzického, ale hlavně psychického původu. Jedná se o bolest, úzkost, masku arogance či agresivity, závislosti všech druhů.
Jejich osudy jsou často neuvěřitelné a jejich příběhy by stačily na mnoho knih. Proto zůstává pravdou, že naše služba je především o lidech a pro lidi. Když budete číst o výsledcích naší práce, prosím, představte si za každým číslem v naší zprávě, konkrétního člověka.
Člověka, který se více či méně snaží nějak zachránit svůj život. Člověka, který dělá chyby. Naši pracovníci se snaží posloužit mu a jít
kousek cesty s ním. Prožívají bolestně jejich pády, ale mohou se i radovat z jejich úspěchů.
Teen Challenge a Středisko křesťanské pomoci usilují pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově
vyváženými a sociálně zabezpečenými.
Gustav Černý

HISTORIE ORGANIZACE

Teen Challenge (TC) bylo založeno v padesátých letech ve Spojených státech křesťanským duchovním Davidem Wilkersonem jako odpověď na šířící se násilí a nástup drog ve velkých městských aglomeracích. Za padesát let historie organizace se tato práce rozšířila po celém světě. V Severní Americe je na třista rezidenčních léčebně resocializačních programů. V Evropě bylo založeno TC EurAsia před 31 lety v Holandsku. Ve starých spolkových zemích Německa bylo TC etablováno před 29 lety.
V ČR bylo TC založeno v roce 1994 prostřednictvím Národní kanceláře Teen Challenge. TC Plzeň začalo vyvíjet činnost jako jedno z pracovišť TC v ČR (organizační jednotka nadace) v roce 1994. V Plzni tím vznikla první nestátní organizace s koncepcí a strategií směřující
k řešení drogové problematiky. Jako pozitivní se jeví v časovém odstupu skutečnost, že TC Plzeň od samého počátku využívalo k realizaci
svých cílů značné dobrovolnické základny členů církve a exuserů, kteří se postupně profesionalizovali. Snaha o lepší organizaci práce,
možnost lepšího finančního zabezpečení a personální důvody vyvolaly v roce 1997 změnu statutu organizace ve sdružení právnických
osob. Sdružení právnických osob Teen Challenge Plzeň bylo založeno Národní kanceláří TC v ČR a Diakonií ECM ČR.
Po několikaleté přípravě byla v roce 1998 za intenzivní podpory členů sdružení otevřena křesťanská terapeutická komunita pro muže v Černošíně nedaleko Stříbra. Vznik této komunity byl vyvolán akutní potřebou zařízení tohoto typu v oblasti Plzeňska. V roce 2004 se sloučila
Terapeutická komunita Černošín s SKP Plzeň a přestěhovala se do vhodnějších prostor nedaleko obce Litohlavy u Rokycan. Sloučením se
snížily náklady na provoz dvou objektů a vyřešila se situace s momentálním nedostatkem odborného personálu. V roce 1998 bylo započato
s poskytováním postresocializační podpory absolventům programu. Jednalo se o možnost bydlení v bytě zřízeném pro tento účel. V roce
1999 zapůjčil Magistrát města Plzně Středisku následné péče - Chráněné bydlení prázdný dům v Sušické ulici (bývalá mateřská školka).
Na počátku roku 2000 MmP uzavřel smlouvu o zapůjčení TC Plzeň na 15 let, v roce 2001 byla tato lhůta prodloužena na 30 let.

TEEN CHALLENGE PLZEŇ

ÚVODNÍ SLOVO

CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB
V období 21. července až 31. srpna 2005 a 1. listopadu 2007 prošlo Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí
(nízkoprahové služby, terénní programy a primární prevence) a Středisko následné péče - Chráněné bydlení (doléčovací program)
certifikací odborné způsobilosti služeb pro klienty omamných a psychotropních látek RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky) a byly jim uděleny certifikáty odborné způsobilosti.
12. července 2007 rozhodl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách o registraci služeb poskytovaných Teen Challenge Plzeň.

JEDINEČNOST KONTINUÁLNÍ LÉČEBNÉ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Teen Challenge Plzeň je odborně, materiálně i personálně provázáno se Střediskem křesťanské pomoci Plzeň. Teen Challenge Plzeň
zajišťuje primární prevenci drogových závislostí, provozuje kontaktní centrum, kam přicházejí lidé s problémy závislostí. Zájemce o léčbu
deleguje s ohledem na indikaci přednostně do TK Vršíček. Po skončení léčby mohou klienti přejít opět do Teen Challenge Plzeň, a to do
Střediska následné péče Chráněné bydlení. Pokud klienti spadají do kategorie nezaměstnatelných klientů (z důvodů nízkého vzdělání,
krátké praxe, záznamu v rejstříku trestů, chronického onemocnění a pod.), mohou začít pracovat v Pracovní a sociální agentuře
(provozuje SKP Plzeň) na pozici dělníka úklidových a údržbářských prací.
NÁSTUP KLIENTA
DO TK VRŠÍČEK
SKP PLZEŇ

KONTAKT KLIENTA
TC PLZEŇ

zájemce
o léčbu

T EEN CHALLENGE P LZEN

den za dnem, krok za krokem

dle aktuální situace klienta
nástup do léčby

pobyt cca 12 měsíců

PŘECHOD KLIENTA
DO STŘEDISKA
NÁSLEDNÉ PÉČE
TC PLZEŇ

MOŽNOST NÁSTUPU
DO PRACOVNÍ
A SOCIÁLNÍ AGENTURY
SKP PLZEŇ

pobyt 6 - 12 měsíců

pracovní smlouva

3

STŘEDISKO PRO KONZULTACI A PREVENCI
4

SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYK. LÁTEK A DALŠÍCH SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ
Hlavním cílem primární prevence je zdravý rozvoj osobnosti, pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot, pozitivní ovlivňování
postojů a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života a podpora zdravého životního stylu. Záměrem programu je, aby cílová
skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen
v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Mezi dílčí cíle patří: podávání dostatečného množství objektivních informací, bourání mýtů
a předsudků o návykových látkách (především o jejích účincích a rizicích), zvýšení informovanosti o právních postizích za zneužití
návykových látek, posilování pozitivních vztahů ve skupině, vzájemná tolerance, posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí
zodpovědnosti za sebe samého, zkvalitnění komunikačních dovedností a schopnosti vytvářet přátelské vazby, zvládnutí úzkosti a stresu,
nenásilné zvládání konfliktů apod.

Primární prevence užívání návykových látek byla prováděna formou interaktivních seminářů pro žáky 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníky SŠ
a SOU. Realizovaly se převážně v prostorách naší organizace.
Na začátku školního roku 2007/2008 vznikl nový program pro základní školy, tento program se uskutečnil především jako reakce
na poptávku ZŠ. V průběhu třech bloků pracovníci navázali kontakt s žáky, zmapovali atmosféru ve třídě a témata, která žáky
zajímají.
Reagovali přímo na dotazy a potřeby žáků. Žáci si ujasnili pojmy, co je a není šikana a pracovníci spolu s žáky diskutovali o možnostech řešení šikany nebo jiných forem zneužívání.
Žákům středních škol se ve třech blocích podaly objektivní informace z oblasti užívání návykových látek, o příčinách vzniku závislostí,
bouraly se mýty a předsudky o návykových látkách, žáci se učili uvědomovat si a popisovat vlastní pocity a vyjadřovat a obhajovat svůj
názor před skupinou, odolat argumentaci a tlaku vrstevníků. Žáci byli zváni zapojit se do dalších preventivních aktivit (nízkoprahový klub).
Zájem o tyto besedy byl značný, nebyli jsme schopni pokrýt poptávku.
V uplynulém roce školním roce se konaly semináře pro 98 tříd, zúčastnilo se jich 3163 dětí.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Nízkoprahový klub probíhal pravidelně každou středu a pátek. Byl určen pro neorganizovanou mládež od 14 do 18 let, navazoval na primární prevenci prováděnou ve školách. Klub poskytoval alternativu k tradičně nabízenému způsobu trávení volného času. Nabízel návštěvníkům zázemí, kde si mohou zahrát různé hry a setkat se se svými vrstevníky, byl zde také prostor pro vytvoření vlastní hudební produkce. Návštěvníci využili nabídku pravidelných setkávání k upevnění a rozvoji komunikačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty a schopnosti čelit tlaku vrstevníků atd. Součástí programu klubu byly také nácviky asertivních dovedností.
Návštěvníci klubu se účastnili několika společných víkendových pobytů. Víkendové pobyty upevňují pozitivní vztahy ve skupině, vzájemnou toleranci, posilují schopnosti samostatného rozhodování a vědomí si zodpovědnosti za sebe samého. Jejich náplní jsou společné aktivity, psychohry, aktivní využívání volného času, apod.
Klubu se za uplynulý rok účastnilo 45 mladistvých, bylo uskutečněno 445 kontaktů při 78 setkání.

E-MAIL HELP
Tohoto e-mailu využili studenti, kteří se zúčastnili našich aktivit ve školách a návštěvníci našich webových stránek. Poskytovali jsme informace o službách a aktivitách provozovaných naším zařízením. Nabízeli jsme spolupráci při řešení problému s drogami a poskytování základních informací o drogové problematice.
Poradenství přes e-mail využilo celkem 70 lidí, především studentů.

Služba vznikla jako reakce na potřebu cílové skupiny, kde došlo k výraznému nárůstu počtu dětí v nízkoprahovém klubu.
Preference samostatného pracovníka pro řešení krizových situací dětí zaručuje soustředit se na danou problematiku v oblasti případové práce
s dítětem či mladistvým, jednání s rodiči, úřady, školami a školskými zařízeními.
Cílem projektu je nabízet adekvátní a konstruktivní východiska a řešení, poskytovat činnost poradenskou, výchovnou a preventivní. Pomoci
dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při každodenních starostech a problémech.
V krizovém stavu vnímají děti svoji situaci jako neodkladnou a naléhavou, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů.
Cílem obecně je tedy ochrana dítěte a pomoc dítěti, které se ocitlo v akutní krizové situaci způsobené násilím v rodině, škole či praxi prováděné
při škole, dále jakékoli formy zneužívání a zanedbávání.
Okamžitým, krátkodobým cílem je návrat dítěte na předkrizovou úroveň.
Dlouhodobým cílem je pak celkové zlepšení psychického stavu dítěte, uklidnění a vyřešení situace v rodině natolik, aby se dítě mohlo zpět
do rodiny vrátit a opětovně se zařadit do života.
Telefonický kontakt
Poradenství v oblasti rodinných a vrstevnických vztahů, prospěchu ve škole apod. se týkalo 328 SMS. Telefonické poradenství
týkající se aktuální situace mladistvého (rodina, škola, informace o zájmových aktivitách) se uskutečnilo v 72 případech.
Krizová intervence
Pomoc při řešení neodkladné a naléhavé situace, kterou nejsou mladiství schopni řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů, nabídka
a zprostředkování vhodného způsobu řešení dané situace se uskutečnila v 10 případech.
Osobní kontakt
Rozhovorů, ke kterým docházelo bezprostředně po telefonickém hovoru (témata rozhovorů jsou stejná jako u telefonického
poradenství) a rozhovorů, které se uskutečnily v nízkoprahovém klubu v rámci aktivit klubu, se uskutečnilo 134.
Krizová intervence, následná osobní péče, ke které většinou dochází bezprostředně po telefonické krizové intervenci, se
uskutečnila v 10 případech.
4 x došlo k zprostředkování pomoci u psychologa.
Rodinného poradenství využilo 20 rodičů.

TAK TROCHU JINAK
Projekt „Tak trochu jinak“ je zaměřen na podporu dívek a chlapců ze sociálně slabých či dysfunkčních rodin. Projekt si klade za cíl oslovit mladé
lidi a nabídnout jim nový způsob trávení volného času, seberealizaci, motivaci a alternativní řešení jejich situace.
Projekt nabízí pomoc žákům ze základních či středních škol a středních odborných učilišť, kteří si na základě informací získaných při besedě
vyžádali osobní rozhovor, z kterého vyplynula potřeba pomoci. Projekt pružně reaguje na potřeby cílové skupiny. Pokud z osobních rozhovorů
vyplyne nepříznivá sociální situace rodiny, špatná komunikace s vrstevníky či jiné osobní problémy (komplexy méněcennosti, …), pak projekt
„Tak trochu jinak“ nabízí:
1. Zprostředkování odborné pomoci pokud je zde podezření na týrání či sexuální zneužívání. V tomto případě realizátor spolupracuje
s vedením školy, využívá ohlašovací povinnosti na OPD či zprostředkovává konzultaci dítěte s psychologem ve Středisku výchovné péče nebo
Fondu ohrožených dětí.
2. Dětem, které žijí v sociálně slabých či dysfunkčních rodinách, nebo těm které mají díky nízkému sebevědomí špatné vztahy s vrstevníky,
nabízí možnost výběru zájmového kroužku, dle jejich talentu či zájmu. V rámci tohoto projektu je organizace připravena se podílet finančně
na zaplacení těchto aktivit s tím, že rodiny dětí přispějí z důvodu sociálně výchovných alespoň minimální částkou.
Je rovněž možné některým dětem přispět na letní soustředění spojená s danou aktivitou či na letní tábory dle jejich výběru.
Projekt počítá i s možností dětem ze sociálně slabých poměrů poskytnout jednorázový dar (ošacení). Této pomoci bylo zatím využito také
ve třech případech.
Financování projektu bylo prováděno ze zahraničních soukromých zdrojů díky laskavé péči pana Portera H. Speakmana z Missions
Department, Central Church of God, Charlotte, NC, USA.
V rámci projektu „Tak trochu jinak“ byla zprostředkována pomoc bývalé návštěvnici nízkoprahového klubu ve spolupráci FOD
Plzeň. Klientka byla umístěná do azylového domu pro matky s dětmi.

T EEN CHALLENGE P LZEN
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5

STŘEDISKO PRO KONZULTACI A PREVENCI
6

NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY - KONTAKTNÍ A DENNÍ CENTRUM
Kontaktní centrum „Čajovna Jericho“ bylo otevřeno každé pondělí a úterý od 19 do 21 hodin. Centrum je určeno pro osoby experimentující
s návykovými látkami, problémové uživatele návykových látek, pro závislé na návykových látkách při prvním kontaktu s odbornou institucí,
závislé na návykových látkách, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, popř. neakceptují jinou účinnější formu léčebné péče, a jejich rodinné
příslušníky, partnery a jiné důležité osoby. Služby byly přístupné všem přicházejícím klientům včetně anonymních, zahrnovaly kontaktní
práci, základní poradenství (týká se zdravotního stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a minimalizace
těchto rizik, možností léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, informací o léčebných a jiných odborných zařízeních, získávání motivace a
doporučování do příslušných zařízení), základní zdravotní péči (ošetření drobných poranění bylo prováděno kvalifikovaným zdravotnickým
pracovníkem), zajištění testování na HIV a hepatitidy, neodkladnou péči a doplňkové služby (hygienický a potravinový servis). Po oba dva
dny byla poskytována klientům bez přístřeší a v sociální tísni jednoduchá večeře. Každé pondělí od 19 do 21 hodin bylo zajištěno testování
na HIV, HCV a HBV včetně poradenství.
Uskutečnilo se celkem 937 kontaktů, nárůst injekčních uživatelů stoupnul z 28 na 92, tj. o 228 %.
Hygienický servis - 158 výkonů. Potravinový servis - 733 výkonů. Zdravotní ošetření - 38 výkonů.

TERÉNNÍ PROGRAMY
Tým profesionálních i dobrovolných pracovníků kontaktoval klienty především na otevřené a polootevřené drogové scéně. Terénní aktivity
byly poskytovány všem osobám s problémem závislosti bez ohledu na věk, sociální situaci a druh užívané látky.
Klienti využívali v rámci terénních aktivit následujících služeb:
poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob a dalších infekčních onemocnění,
poskytnutí informací z oblasti rizik způsobených dlouhodobým užíváním vysokých dávek drog a předávkováním (riziko sociálního
debaklu a ztráty lidské důstojnosti),
poskytování aktuálních informací o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech, o výměnných programech
sterilního injekčního náčiní, programech HIV testování, očkování proti hepatitidě, programech právní a sociální asistence doporučování
do příslušných zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným poskytovatelům odborných služeb,
asistence při řešení sociálních a zdravotních problémů doprovázená motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové chování klienta
a motivovat jej k léčbě,
zdravotní ošetření drobných poranění, vytváření důvěry klientů v možnosti odborné pomoci, vytváření vztahů a vazeb s okolními zařízeními s cílem napomáhat socializaci uživatelů drog,
poskytování krizové a situační intervence,
doplňkové služby - potravinová pomoc.

Podařilo se navázat spolupráci s majiteli klubů a heren, kde jsme mohli umístit vývěsku organizace, která kromě poskytovaných služeb pro
potenciální klienty upozorňuje na dobu, kdy do klubu či herny přicházejí pracovníci centra za účelem osobního kontaktu s klienty.
Při spolupráci FN Lochotín (odd. „B“ krátkodobá léčba) došlo k zapojení pracovníků do pravidelných pondělních motivačních skupin. Pracovníci
klienty podporují k dlouhodobé léčbě s přihlédnutí na druh závislosti.
Při terénních aktivitách se pracovalo s 159 klienty, se kterými se uskutečnilo 728 kontaktů. Do léčby bylo doporučeno 17 klientů. Při
pohybu v terénu bylo sebráno 238 injekčních stříkaček.

VĚZNICE DRAHONICE
Cílem projektu je minimalizovat recidivu klientů (laps, relaps, pokračování v rizikovém chování, dopouštění se drogové kriminality a dalších
sociálně nežádoucích jevů) formou pravidelné skupinové terapie a následné individuální práce. Jedná se o vězně před výstupem popř.
s krátkou dobou trestu. Jako důležité se jeví udržet kontakt s klientem po propuštění a jeho podpora při navazování vztahů s vhodnými
odbornými institucemi. S klienty - vězni se pracuje formou osobních rozhovorů. Vězně vybírají zaměstnanci věznice (psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog). Pracovníci jezdí do věznice dle smluvní dohody s věznicí, tzn. 1x za tři týdny, pokud se ve skupině objeví
vězni, kteří chtějí individuální péči, pak pracovníci do věznice dojíždí každý týden.
Poskytované služby:
poskytování informací, kam se obrátit o pomoc po ukončení výkonu trestu,
poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob a jiných infekčních onemocnění,
poskytnutí informací z oblasti rizik způsobených dlouhodobým užíváním vysokých dávek drog a předávkováním (rizika sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti),
motivační trénink s cílem změnit rizikové chování klienta a motivovat jej k léčbě,vytváření důvěry klientů v možnosti odborné pomoci,
vytváření vztahů a vazeb s okolními zařízeními s cílem napomáhat socializaci uživatelů drog.
Ve věznici se uskutečnilo 30 skupinových setkání s 90 vězni.

Chráněné bydlení nabízelo své služby již devátým rokem. Je prostředkem sociální stabilizace klienta formou přechodně poskytovaného
bydlení a s ním souvisejících služeb (sociální pomoc a terapie). Je určeno pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé klienty nebo v zařízení podobného typu. Část klientů také tvoří ti, kteří již prošli léčbou a dolé-

čováním a po určité době abstinence opakovaně relapsují.
Program umožňuje bezpečný přechod z komunity do společnosti a pomáhá tak klientům s reintegrací, nalezením práce a vhodného bydlení, s hospodařením s penězi i volným časem a s upevněním zdravých návyků, které získali v komunitě.
Režim je v rozmezí obecných zásad, např. abstinovat, pracovat, být doma do 24 hodin, platit řádně za ubytování, docházet na pravidelná
setkání se svým poradcem a účastnit se skupin a společných aktivit. Po klientech je vyžadována jasná motivace pro pobyt v Chráněném
bydlení, které není možno chápat jako ubytovnu, ale jako součást programu Teen Challenge, kde klienti nadále pokračují v terapii a jsou
vystaveni řádu. Základní délka pobytu je 6 měsíců. Většina klientů využila možnost prodloužení pobytu na 1 rok.

V průběhu uplynulého roku byla kapacita Chráněného bydlení v některých obdobích využita víc než 100 procentně (tedy 1 pokoj 2 klienti), v těchto obdobích byl ve Středisku nadstav klientů. V jiných obdobích v průběhu roku 2007 byla kapacita využita optimálně, tedy 1 pokoj - 1 klient.
AKTIVITY
Klientům je 1x měsíčně proplácena vstupenka na kulturní či sportovní akci podle vlastního výběru (kino, divadlo, koncert, bazén,
posilovna aj.).
Je jim umožněno odpracování alternativních trestů.
Ve objektu je instalována počítačová síť s přístupem na internet.
Do programu Chráněného bydlení mohou být také přijímáni bývalí klienti Chráněného bydlení a Následné péče s rodinou v rámci projektu
Krize v rodině bývalých klientů. Tohoto projektu žádná rodina v roce 2007 nevyužila.
V tomto období využilo služeb Chráněného bydlení 13 klientů (ve srovnání s rokem 2006 je to o 4 klienty více).
Sedm klientů pokračovalo v programu z roku 2006, 6 klientů nastoupilo do programu v průběhu roku 2007. Čtyři klienti program
úspěšně dokončili, 1 klient program předčasně ukončil a 2 klienti byli vyloučeni za opakované porušování řádu Chráněného
bydlení. Ostatní klienti v programu pokračovali.
Proběhlo 37 skupin obyvatel Chráněného bydlení (1 skupina = 90 min).
Individuální terapie proběhla ve 240 sezeních po 45 minutách.
Sociální práce se uskutečnila ve 47 sezeních.
Dva klienti využili možnosti odpracovat si alternativní trest. Jeden svůj trest dokončil, druhý pokračuje do roku 2008.
Ve srovnání s rokem 2006 došlo k navýšení počtu kontaktů po telefonu a e-mailem. Někteří klienti využívali ke krátkým konzultacím
a poradenstvím telefon a počítačovou síť ve Středisku následné péče.
Využití počítačové sítě bylo podpořeno tím, že klienti Střediska následné péče byli zapojeni do projektu EU “Zvyšování znalostí a
praktických dovedností klientů v terapeutické komunitě”, více na straně 11.

STŘEDISKO NÁSLEDNÉ PÉČE

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

NÁSLEDNÁ PÉČE
Podmínkou zařazení klienta do programu Následné péče bylo absolvování terapeutického programu, popř. ukončení Chráněného bydlení.
Náplní služby byly pravidelné schůzky klienta s jeho poradcem minimálně jednou měsíčně. Podmínkou ke spolupráci byla abstinence
klienta.
V rámci Následné péče byly realizovány tyto aktivity:
individuální terapie, poradenství - jednorázový rozhovor,
rodinná terapie - řešení otázek vztahů s rodinnými příslušníky,
podpora a řešení aktuální rodinné situace klientů,
sociální práce - sociální intervence (v případech soudů, dluhů, hledání zaměstnání apod.),
odkazy a zprostředkování specializované péče (psychiatr, psycholog).
Programu Následné péče využili 3 klienti.

T EEN CHALLENGE P LZEN

den za dnem, krok za krokem
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STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK
Činnost Střediska křesťanské pomoci Plzeň (dále jen SKP) vychází z principů křesťanské terapeutické komunity (dále TK). Lidský život nemá jen materiální podstatu (tělo a jeho potřeby) a duševní a sociální rozměr (osobnost, pocity, vztahy), člověk je bytostí duchovní, stvořenou k obrazu Božímu. Proto naše práce vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu - tzv. celostního přístupu ke klientovi. Během
pobytu v TK se klient učí orientovat ve svých problémech ze sociální a pracovně právní oblasti. Je veden k nezávislosti na sociálním
systému.

HISTORIE
SKP bylo založeno v roce 1991 Diakonií Evangelické církve metodistické s cílem pomáhat lidem v nouzi. Je registrováno jako církevní
právnická osoba. SKP nabízelo lidem na okraji společnosti ubytování, stravu, sociální pomoc, asistenci při hledání zaměstnání. Poté, co
bylo v suterénu stejné budovy založeno kontaktní centrum Teen Challenge Plzeň "Čajovna Jericho", začalo SKP Plzeň přijímat tyto klienty.
SKP Plzeň přijalo program Teen Challenge ČR a od roku 1999 provozuje terapeutickou komunitu.

PROSTORY, KDE JE PROJEKT REALIZOVÁN
Sídlo organizace je v Plzni, Husově 14.
Terapeutická komunita je provozována v katastru obce Litohlavy nedaleko města Rokycany - na polosamotě, ale je zde blízká dostupnost
všech potřebných služeb (10 minut jízdy autem do Plzně). K dispozici jsou 3 pokoje pro ubytování klientů (8 lůžek v přízemí pro klienty
v 1. a 2. fázi, čtyři lůžka v prvním patře pro klienty ve 2. a 3. fázi terapie), kuchyně, jídelna, společenská místnost, služební byt pro pracovníka s rodinou, prostory pro noční službu, sociální zařízení, kanceláře pro pracovníky, apod. Objekt je o výměře 627 m2, s přilehlými zahradami o výměře 2363 m2 včetně hospodářských objektů, stodoly a trvalých porostů. Na pozemku TK jsou postaveny obytné buňky, ve
kterých se odehrávají veškeré skupinové aktivity programu včetně výuky na počítačích. Dále je na pozemku vybudováno hřiště pro využívání volného času. Plynová přípojka zavedena není, topí se dřevem a uhlím. Užívá se jedna pevná telefonní linka, fax a internetové
připojení. Terapeutická komunita vlastní čtyři služební auta, která slouží k dopravě klientů k lékařům, k soudu, na ÚP, na nákup potravin
materiálu pro komunitu, k dopravě do účetní firmy atd.
Vlastníkem objektu je Evangelická církev metodistická, která je zřizovatelem SKP Plzeň, SKP Plzeň je provozovatelem objektu. Nemovitost
je přenechána do bezplatného užívání.

CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽBY
2. května 2006 získala Terapeutická komunita vršíček certifikát odborné způsobilosti.
9. července 2007 rozhodl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách o registraci služeb terapeutické komunity.

OBSAH PROGRAMU
Terapeutická komunita poskytuje svým klientům ubytování, stravu, terapeutické skupiny, osobní a skupinovou terapii, arteterapii, pracovní
terapii, osobní a krizové poradenství, sportovní a volnočasové aktivity, asistenci při jednání s úřady, duchovní péči, rekondiční a zátěžové
pobyty, a nově od srpna 2007 výuku klientů na počítačích. Nákup počítačů a dalšího vybavení učebny včetně lektorného je spolufinancováno ze zdrojů ESF (Evropské strukturální fondy) v rámci SROP (Společný regionální operační program) - Podpora sociální integrace, ze státního rozpočtu a z rozpočtu Plzeňského kraje.
Program je intenzivní, strukturovaný, kombinuje psychoterapeutické působení skupiny a trénink sociálních dovedností v rámci režimu a jasných pravidel. To klientovi pomáhá uvědomit si své skutky, postoje a svůj vliv na jiné, naučit se žít v rámci jistých limitů chování, porozumět
významu kontroly svých postojů ve svém životě a převzít odpovědnost za vlastní jednání. Všechny aktivity v programu jsou pro klienty
povinné.

PRŮBĚH PROGRAMU
Program v TK trvá cca 12 měsíců. Základní metodou práce je metoda terapeutické komunity. Klienti se do programu zapojují na základě
vlastního rozhodnutí a kdykoli ho mohou opustit. Program je rozdělen do tří fází. Délka jednotlivých fází uvedená níže je pouze orientační,
u každého klienta je stanovována podle jeho aktuálního stavu a potřeb.
Prvních 14 dnů se chápe jako zkušební období, klient má možnost poznat pravidla a strukturu programu a rozhodnout se, zda se ho chce
aktivně účastnit.
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První tři měsíce programu jsou charakteristické velkým omezením klienta. Nesmí sám opouštět komunitu, nemá samostatné vycházky,
návštěva rodinných příslušníků se může uskutečnit až jeden měsíc po nástupu do programu. Cílem je co nejvíce oddělit klienta z jeho
předchozího prostředí, narušit systém rituálů a uspokojování potřeb, dát mu možnost se co nejvíce oprostit od minulosti. Pro klienta platí
všechny řády a pravidla komunity. Většina aktivit, včetně trávení volného času, probíhá převážně řízeně a ve skupině. V této fázi by měl
klient projít fyzickým odvyknutím, měly by se projevit první změny v chování, řešení situací,... Na konci této fáze programu procházejí
klienti obvykle krizí, znovu zvažují pro a proti pobytu v programu. Většina fyzických příznaků odezněla, pocity se začínají měnit směrem
k lepšímu, v chráněném prostředí komunity jsou schopní poměrně dobře fungovat, ale program jim již připadá stereotypní. Personál věnuje tomuto období zvýšenou pozornost, snaží se ukázat klientovi rizika spojená s případným odchodem v této fázi, nepřipravenost a nedostatečnou zakotvenost pro život mimo chráněné prostředí.

2. FÁZE
4. - 9. měsíc programu je charakteristický především postupným získáváním výsad a možností většího kontaktu s prostředím mimo komunitu. Klient překonal krizi na konci minulé fáze, jeho motivace opět roste, vidí svá slabá místa a chce na nich pracovat. Postupně získává
možnost chodit na samostatné vycházky, samostatně nakupovat, později i trávit 48 hodin mimo středisko na tzv. dovolenkách - jet domů,
případně do místa, kam se chce po ukončení programu vrátit. Všechny tyto aktivity jsou však stále ještě pod dohledem pracovníků střediska - klient zapisuje čas příchodu a odchodu, musí dodržovat stanovenou dobu, po příchodu do střediska absolvuje dechovou zkoušku
alkoholu, případně test na přítomnost drog v moči, na zakoupené zboží musí přinést paragon, podává Žádost o dovolenku, probírá možná
rizika s pracovníkem, píše zprávu o dovolence, probírá s poradcem jednotlivé situace a události - prevence relapsu je významnou součástí této fáze.

3. FÁZE
Závěrečné tři měsíce programu jsou charakteristické především velkým důrazem na získání zaměstnání, bydlení a budování sítě
bezpečných vztahů mimo komunitu. V této době klient bydlí v jiné části objektu TK ve čtyřlůžkovém pokoji, který poskytuje větší soukromí,
se samostatným sociálním zařízením. Stále se účastní všech povinných aktivit TK. Klienti získávají další výsady ve smyslu odpoutání se od
přísného dohledu komunity. Sami si zařizují návštěvy u lékaře podle své potřeby a docházejí na ně, mohou mít u sebe mobilní telefon, atd.
Nemá-li se klient po skončení pobytu v TK kam vrátit, nebo nechce-li se vracet do původního prostředí, může využít nabídky nastoupit do
Střediska následné péče - Chráněné bydlení v Plzni (poskytuje sesterská organizace Teen Challenge Plzeň, řádný člen A.N.O., sekce doléčovacích programů), nebo přejít do jiného doléčovacího centra. Těmto aktivitám je věnováno nejvíce času a pracovníci pomáhají klientovi
plynule přejít mimo chráněné prostředí střediska.

AKTIVITY PROGRAMU
Společné studium - tematicky orientované skupiny (témata např. růst skrze pády, hněv a osobní práva, poslušnost, ...)
Osobní studium - terapie založená na stanovování individuálních, konkrétních krátkodobých i střednědobých osobních cílů a jejich
dosažení. Témata např. charakterové rysy, morální svoboda, vztahy s druhými lidmi, přátelství, ...
Skupinová terapie - biografické, tématické a interakční skupiny Bod obratu, Face to face, Prevence relapsu.
Výuka na počítačích - klienti se ve dvou úrovních učí obsluhovat osobní počítač.
Arteterapie - využívá výtvarných aktivit jako prostředků léčby, dosahuje žádoucích změn sebepojetí, postojů a chování závislého
směřujících k jeho větší autonomii a integritě.
Pracovní terapie - úklidové a údržbářské práce na domě a pozemku kolem objektu (oprava plotu, výstavba hřiště), zahradnické práce,
domácí práce, ruční práce v dílně (výroba svíček a dekoračních předmětů), zajištění dřeva na zimu, drobné stavební úpravy.
Individuální poradenství - každý klient má přiřazeného svého osobního garanta z řad pracovníků, který spolu s klientem pravidelně hodnotí
stav klienta a jeho postup v léčebném procesu. Garant klienta doprovází po celou dobu jeho pobytu v komunitě.
Sociální práce - klientům je umožněn v rámci programu TK přístup k síti různých institucí. Sociální pracovník vyřizuje registraci klientů na
ÚP, vyřizuje získání sociálních dávek, komunikuje s věřiteli (zdravotní pojišťovny, soudy, MHD), domlouvá splátkový kalendář, účastní se
s klienty jejich soudních jednání, komunikuje s Probační a mediační službou, zajišťuje odpracování trestu obecně prospěšných prací (OPP).
Volnočasové aktivity - jsou konány organizovaně a společně. Klienti využívají posilovnu s profesionálním vybavením, vybudované hřiště,
v programu TK jsou zahrnuty i ostatní sportovní a zátěžové aktivity. Většinou jde o činnosti, kterými mohou klienti vyplnit svůj volný čas
i po dokončení programu TK. Klienti navštěvují kulturní a vzdělávací akce (návštěva galerie, vernisáže, divadla, koncertu).
Rekondiční pobyty a zátěžové pobyty - týdenní pobyty klientů jsou zaměřené na posílení motivace.
Duchovní péče - osobní rozhovory s farářem, účast na bohoslužbách.
Rodinná terapie - práce se členy rodiny a partnery v době návštěvy nebo telefonicky.

T EEN CHALLENGE P LZEN
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HODNOCENÍ A VÝSLEDKY
Za úspěšného byl považován klient, který prošel všemi třemi fázemi programu a během cca 12 měsíců dokončil celý program. Jsou zpracovány obecně používané statistické ukazatele: obložnost a průměrná obložnost na den (ukazatel umožňující zhodnotit využití kapacity programu), četnost častých vypadnutí z programu (ukazatel umožňující zhodnotit správný výběr cílové skupiny a schopnost týmu udržet klienta v
programu), odchod z programu po absolvování 2/3 jeho délky (zkušenosti ukazují, že nezanedbatelný počet těchto klientů je v dalším životě
úspěšný, přestože nedokončili celý program), četnost dokončení programu (úspěšní klienti). Je sledován průměrný věk klientů a typ užívané
látky. Dále jsou zpracovávány dotazníky uživatelského hodnocení efektivity programu (o vyplnění dotazníku je žádán každý klient, který odchází z programu). Jsou vyhodnocovány 1x ročně. Z hodnocení vyplývá, že klienti vnímají zlepšení kvality svého života v mnoha oblastech.

STATISTIKA
V roce 2007 využilo programu TK Vršíček celkem 31 mužů, z toho 10 nastoupilo do programu již v roce 2006. Program úspěšně dokončilo
program 7 klientů. K 31.12.2007 bylo 6 klientů ve první fázi a 2 klienti ve druhé fázi programu. Celková využitelnost programu TK v roce
2007 činila 66% (100% = všechna lůžka obsazena). V programu pokračuje 8 klientů. Dvěma klientům bylo umožněno vykonávat trest
obecně prospěšných prací v rámci programu v jejich volném čase v rozsahu 1200 - 1500 hodin/rok.
Vzhledem k extrémnímu suchu v první polovině roku jsme museli řešit vysychání studny a kvůli nedostatku vody jsme byli nuceni na čas
omezit kapacitu střediska. Situace byly vyřešena vyvrtáním nové, hlubší studny a kapacita střediska mohla být opět plně využívána.

VOLUNTEERS IN MISSION
Významnou skutečností pro rozvoj komunity jsou pravidelné pracovní pobyty dobrovolných týmů z Texasu, Tennessee a Kanady (Volunteers In Mission). Tito dobrovolníci významným způsobem podporují práci v TK Vršíček a manuálně pracují spolu s klienty. Hradí si sami
dopravu, ubytování a nákup materiálu. Jejich přítomnost má velmi pozitivní význam pro motivaci klientů.

PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ AGENTURA
1. prosince 2007 vznikla při Středisku křesťanské pomoci Pracovní a sociální agentura. Je určena pro bývalé klienty Terapeutické komunity Vršíček nebo pro klienty Střediska následné péče - Chráněné bydlení, kteří jsou nezaměstnatelní na běžném trhu práce. Příčiny nezaměstnatelnosti jsou nejčastěji chronické zdravotní obtíže, záznam v zápočtovém listu pro hrubé porušení pracovní kázně, záznamy
v rejstříku trestů, nedokončené vzdělání apod..
Agentura má za cíl poskytovat pracovní rehabilitaci formou jednoduchých úklidových a údržbářských prací.
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Projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci
Společného regionálního operačního programu - grantové schéma "Zvyšování
znalostí a praktických dovedností klientů během léčby v Terapeutické komunitě".

V březnu 2007 se stala organizace úspěšným žadatelem dotace ze Společného regionálního operačního programu (SROP) grantové
schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. V rámci projektu byla učebna vybavena počítačovou sítí, počítači a další technikou
a po dobu trvání projektu je rovněž hrazena mzda lektora na výuku klientů TK na počítačích. Projekt běží od července 07 do dubna 08.
Cílem je zvýšit během léčby kvalifikaci klientů a získat pro ně časový náskok před ostatními sociálně srovnatelnými klienty na trhu práce.
Technický pokrok klade vyšší nároky na vzdělání a kvalifikaci občanů především v oblasti práce s informacemi a znalostmi práce na PC.
Projekt počítačové gramotnosti se děje v rámci širších souvislostí. Samotná výuka nepomůže klientům zvládnout nároky běžného života.
Motivací je zvyšování kvality spektra poskytovaných služeb v TK. Důležité je, aby klienti byli připraveni na propuštění a příchod do
normálního prostředí. V první úrovni se seznamují se základními znalostmi zapnout/vypnout počítač, klávesové zkratky, přesouvání,
kopírování, mazání souborů, textový editor, formátování textu, založení e-mailové adresy, vyhledávání na internetu. Ve druhé úrovni se
učí více pracovat s textovým editorem, s tabulkami, grafy, komunikačními protokoly (SKYPE, ICQ …), antivirovou ochranou, instalovat
programy atd.

PROJEKTY EU

PROJEKT “ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ A POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ KLIENTŮ V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ”

PROJEKT “REKONSTRUKCE TERAPEUTICKÉ KOMUNITY VRŠÍČEK”
V březnu 2008 podala organizace žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP), a to pro druhé kolo
výzvy vyhlášené v prosinci 2007, s přesnějším určením Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.5 Rozvoj
infrastruktury pro sociální integraci.
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce TK Vršíček, jejíž současný stav neumožňuje další rozvoj provozu. Díky realizaci projektu dojde k
navýšení stávající kapacity zařízení z 12 na 20 lůžek. Rekonstrukce rovněž přinese ekonomickou úsporu. V rámci projektu bude rekonstruována také místnost, která je určena k pracovní terapii klientů. Ti si tak osvojí pracovní návyky, pracovní motoriku, pracovní postupy,
čtení jednoduchých technických výkresů, seznámí se s ručním nářadím, pochopí pojem „pocit z dobře vykonané práce“.
Plánovaná rekonstrukce z prostředků ROP bude trvat necelé dva roky
Specifickým cílem je vytvoření dílny pro pracovní terapii, kde se klienti budou učit samostatně pracovat a vytvářet hodnoty. Svoje zkušenosti pak budou moci využít v pracovním procesu po odchodu z TK Vršíček. Při rekonstrukci dojde ke zvýšení úrovně poskytovaných sociálních služeb v dispozičně bezkolizním a moderním prostředí.

T EEN CHALLENGE P LZEN

den za dnem, krok za krokem
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VÝROKY AUDITORA

VÝROK AUDITORA O HOSPODAŘENÍ TEEN CHALLENGE PLZEŇ

VÝROK AUDITORA O HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ
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PŘÍJMY
DONOŘI

VÝDAJE
Středisko
pro konzultaci
a prevenci

350 000
MPSV
300 000
RVKPP
300 000
MMP spoluúčast k RVKPP
100 000
MMP prevence kriminality
500 000
MMP OSVZ
365 000
MMP dofinancování
5 000
MMP AT Konference
10 000
MZ
200 000
KÚ spoluúčast k RVKPP
70 000
Nadace pro sociální aktivity
847 945
Central Church of God
20 730
Connexio Church
133 688
UMC Texas
ECM ČR mzdy hrazené přímo 567 696
79 934
ECM ČR
Příspěvky od klientů
139 765
UMC Norsko
130 000
MMP ÚMO 3
121 200
Drobní dárci
80 234
Příspěvky od zam.
Vrácená dotace
4 321 192

CELKEM

Středisko
následné
péče
178 000
100 000
100 000

180 000
212 000

126 500
5 000
31 278
-69 750

Středisko Středisko
pro konzultaci následné
péče
a prevenci

CELKEM

0

0

0

1 642 987

371 609

2 014 596

423 371
91 782
117 790
4 239
754 139
251 666

47 740
104 398
85 938
0
87 575
45 958

471 111
196 177
203 728
4 239
841 714
297 624

OSOBNÍ NÁKLADY
2 778 749
z toho
Hrubé mzdy
1 326 336
OON na DPČ
110 412
OON na DPP
211 512
Ostatní mzdové náklady
71 569
Odvody sociální a zdrav.
491 224
Mzdy hrazené přímo ECM
567 696

608 097

3 386 846

190 168
205 404
52 600
0
159 925
0

1 516 504
315 816
264 112
71 569
651 149
567 696

CELKEM

979 706

5 401 442

CELKEM
350 000
478 000
400 000
100 000
600 000
365 000
5 000
10 000
380 000
70 000
1 059 945
20 730
133 688
567 696
79 934
126 500
139 765
130 000
126 200
111 512
- 69 750

INVESTIČNÍ NÁKLADY
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho
Materiálové náklady
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Jiné provozní náklady

4 421 736

863 028 5 184 220

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

TEEN CHALLENGE PLZEŇ

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ
PŘÍJMY

VÝDAJE

DONOŘI

IVESTIČNÍ NÁKLADY

170 000
MPSV
1 265 000
RVKPP
400 000
MMP spoluúčast k RVKPP
400 000
MMP OSVZ
20 000
MMP ÚMO 3
400 000
KÚ spoluúčast k RVKPP
70 000
Nadace pro sociální aktivity
1 222 143
ECM ČR
88 858
VIM Kanada
242 830
Příspěvky od klientů
35 429
Příspěvky zaměstnanců
71 589
Vlastní hosp. činnost
33 322
Příspěvek na vzdělání
8 252
Dary, sbírky

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho
Materiálové náklady
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Jiné provozní náklady

2 041 173

OSOBNÍ NÁKLADY
z toho
Hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
Odvody
Mzdy hrazené přímo ECM

2 523 707
382 894
552 160
43 700
322 810
1 222 143

CELKEM

4 564 880

4 427 423

CELKEM

T EEN CHALLENGE P LZEN

den za dnem, krok za krokem

0

626 130
111 211
144 142
21 561
837 339
300 790
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DÁRCI, VZDĚLÁNÍ PRACOVNÍKŮAUDITORA

SPONZOŘI A DÁRCI
Finanční náklady byly pokryty za přispění těchto jednotlivců a organizací (seznam je řazen abecedně):
BEL SÝRY ČESKO a.s., Central Church of God z USA, Diakonie Evangelické církve metodistické ČR (dále jen ECM), Evangelická církev
metodistická Plzeň 3 - Husova, ECM Praha - Strašnice, ECM Praha - Vršovice, ECM Praha 2 - Nové Město Ječná ul., Hospic sv. Lazara,
JUDr. Martin Růžička, Krajský úřad Plzeň, Magistrát města Plzně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně, Naděje Plzeň, Prima pekárna - Plzeň Doubravka, Přemysl Rzounek, RVKPP, Šesták
Rudolf - Knihkupectví U práce, VIM Kanada, VIM Tennessee, UMC Norsko, UMC North Texas USA, Vladislav Andrš, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Hav-lové, Zdeněk Eberle, Zdeněk Trnka - OPTIK TRNKA a další nezjistitelní dárci. Děkujeme všem sponzorům a dárcům.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
Psychiatrická klinika Plzeň Lochotín - detoxifikační jednotka a oddělení B, Psychiatrická léčebna Dobřany, Krajská hygienická stanice
Plzeň, MUDr. Ivana Bouchnerová, MUDr. Miroslava Synková, Mgr. Roman Čepelák, PhDr. Iva Šteklová, PhDr. Jiří Tyl, Sdružení azylových domů, Zubní klinika Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, Naděje Plzeň, Hospic sv. Lazara, Teen Challenge ČR, Teen Challenge
International.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
PhDr. Ivě Šteklové, MUDr. Jiřímu Bláhovcovi, MUDr. Ivaně Bouchnerové, MUDr. Synkové, MUDr. Hejdovi, PaedDr. et Mgr. Vladimíru Blažkovi, Mgr. Ivaně Jirkové, Mgr. Karolíně Vodičkové, PhDr. Jiřímu Tylovi, PhDr. Romanu Čepelákovi, Mgr. Filipu Zapletalovi, Martinu Žílovi,
DiS., panu Jaroslavu Tomáškovi z firmy EDISS, panu Václavu Viltovi z firmy VIVA elektro, panu Zbyňku Mikudíkovi z firmy A.G.M. Rokycany, Ing. arch. Martinu Kondrovi, panu Vítězslavu Čechovi, panu Vladimíru Zvonařovi, firmě Archeos o.s. a panu Josefu Machalíčkovi
z firmy RAAPO FINANCE s.r.o.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SKP PLZEŇ A TC PLZEŇ
Vzdělávání zaměstnanců bylo organizováno dle aktuálních potřeb organizace.
Zaměstnanci absolvovali nebo nadále absolvují:
krátkodobé kurzy a výcviky: Krizová intervence I.E.S., Assessment a Key Worker Podané ruce Brno, Vzdělávací kurz pro realizátory
programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů pořádaný o.s. Prevcentrum Praha (akreditace MŠMT), arteterapie I.E.S. Podané ruce Brno, výcvikový seminář pro lektory primární prevence k problematice návykových látek
a závislostí CPPT Plzeň, vzdělávací program v dynamické psychoterapii,
IPVZ - Kurz pro pracovníky TK, Kurz Drogové závislosti,
8 pracovníků absolvuje pětiletý skupinový psychoterapeutický zkušenostní výcvik s akreditací MŠMT (Tyl, Čepelák),
3 pracovníci absolvují odborný výcvik v psychoanalýze při Institutu aplikované psychoanalýzy (Kocourek),
1 pracovník absolvuje pětiletý výcvik v dynamické psychoterapii, výcvik vychází ze systému SUR, je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS J.E.P., Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociací klinických psychologů ČR,
tříletý výcvik v rodinné terapii,
výcvikový pobyt Leadership Training Institute v Portugalsku,
týmová supervize v rozsahu 2,5 hodiny měsíčně, osobní supervize dle aktuálních potřeb konkrétního pracovníka;
účast programové koordinátorky na seminářích o podávání projektů v rámci SROP a ROP pořádaných KÚ Plzeňského kraje,
doplnění vzdělání pracovníků v sociálních službách podle Zákona 108 o sociálních službách.

ODBORNÁ GARANCE A SUPERVIZE SKP PLZEŇ A TC PLZEŇ
Odborná garance - MUDr. Jiří Bláhovec, absolvent LF UK; výcviky: rodinná terapie, SUR, lektor SUR, výcvik v supervizi, osvědčení
pro psychoterapeutickou praxi; praxe v oboru závislostí: MÚNZ Plzeň, OAT, PL Dobřany, nyní ředitel NZZ.
Odborná garance - MUDr. Synková, Železniční poliklinika Plzeň,odd. psychiatrické ambulance, Švihovská 14.
Supervize - PhDr. Iva Šteklová, absolventka FF UK Praha, obor psychologie; výcvik v diagnostických (Rorschach) a terapeutických technikách; současné pracoviště: INEL-SANTÉ psychologická ordinace. Supervizorem TC a SKP je již 9 let.
Supervize - PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek, absolvent Pedagogické fakulty, obor psychologie-rodinná výchova, ukončený 3letý psychoterapeutický výcvik (katatymně-imaginativní psychoterapie), praxe v PL Dobřany jako arteterapeut, terapie alkoholových i nealkoholových
závislostí (mužů, žen i mladistvých), externí pedagogická činnost na pedagogické fakultě ZČU Plzeň, výuka psychologie.
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Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Teen Challenge Plzeň a O.S. Ulice ve spolupráci
se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně pořádali 18. a 19. 6.
2007 od 9, 00 hodin 3. ročník konference o prevenci a léčbě závislostí v Plzeňském kraji.
Konferenci zaštítil Ing. Petr Rund, radní Města Plzně pro oblast bezpečnosti a drogové prevence a
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb .
Konference získala akreditaci vzdělávací akce od České lékařské komory.
Témata: Závislost je jedna - chápání pojmu závislosti na návykových látkách a faktorů, které její
vznik a trvání ovlivňují. Odpoledne workshopy.
Děti a mládež v síti drog a institucí, komunitní přístup k řešení - seznámení se s přístupem
města Plzně k řešení užívání alkoholu nezletilými a strategií řešení, výstupy a možnosti plynoucí z
Komunitního plánování sociálních služeb včetně tzv. drogových v Plzni, léčebné programy pro děti
a mladistvé.
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KONFERENCE

3. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBY ZÁVISLOSTÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉČBU A NÁSLEDNOU PÉČI DROGOVĚ ZÁVISLÝCH
TEEN CHALLENGE PLZEŇ
Středisko pro prevenci
a konzultaci
Statut: Sdružení právnických osob
Statutární zástupce: Bc. Gustav Černý
IČO: 663 61 630
Adresa:
Teen Challenge Plzeň
Husova 14, 301 24 Plzeň
Tel.: 377 235 526, fax: 377 223 913
E-mail: office@teenchallengeplzen.cz
www.teenchallengeplzen.cz
Kontaktní osoby
Vedoucí kanceláře Naďa Rückaufová, mob.: 777 632 488
Vedoucí provozu Karel Nyerges, mob.: 777 642 312

TEEN CHALLENGE PLZEŇ
Středisko následné péče
- Chráněné bydlení

SKP PLZEŇ
Terapeutická komunita Vršíček
Statut: Církevní právnická osoba
Statutární zástupce: Bc. Gustav Černý
IČO: 405 245 66
Adresa sídla:
Husova 14, 301 24 Plzeň
Tel.: 377 235 526, fax: 377 223 913
E-mail: pavelkova@teenchallengeplzen.cz
www.teenchallengeplzen.cz
Adresa provozovny:
Terapeutická komunita Vršíček
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
Tel.: 377 224 320, fax: 377 225 739
E-mail: lenka@teenchallengeplzen.cz
Kontaktní osoby:
Vedoucí provozu Rudolf Povýšil, mob.: 774 155 294
Vedoucí programu Ing. Petr Balous, mob.: 777 621 395

Statut: Sdružení právnických osob
Statutární zástupce: Bc. Gustav Černý
IČO: 663 61 630
Adresa:
Teen Challenge Plzeň
Sušická 75, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 442 669, fax: 377 223 913
E-mail: sona@teenchallengepzen.cz
www.teenchallengeplzen.cz
Kontaktní osoby:
Sociální terapeut Soňa Černá, DiS, mob. 777 570 658,
Terapeutický pracovník Mgr. Michaela Hlavová, mob.: 777 256 136

SKP PLZEŇ
Pracovní a sociální agentura
Statut: Církevní právnická osoba
Statutární zástupce: Bc. Gustav Černý
IČO: 405 245 66
Adresa:
Barrandova 8, 301 26 Plzeň
Tel.: 774 155 217
E-mail: petra.agentura@tycko.cz
www.teenchallengeplzen.cz
Kontaktní osoby:
Vedoucí provozu Petr Baláž, mob.: 774 155 269
Vedoucí kanceláře Petra Kolouchová, mob.: 774 155 217
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