








Slovo ředitele 

Vážení přátelé, donoři, kolegové, spolupracovníci,

naše organizace Středisko křesťanské pomoci Plzeň slaví v roce 2016 výročí 25 let od jejího 
založení. V této výroční zprávě se dočtete něco vice o historii a změnách jak naší organizace, 
tak společnosti. Od roku 1991 prošla naše organizace dlouhý kus cesty a podstatně se změnila. 
Od azylového domu pro lidi přicházející po propuštění z vězení po soubor služeb sloužících 
potřebám několika cílových skupin. Tento vývoj je přirozený a kopíruje vývoj a potřeby společnosti. 
Co je ale stálé, to je citlivost vůči potřebám sociálně slabých, zájem a praktická pomoc. Z převážně 
laické a duchovní služby se stala profesionální organizace, která vyrostla odborně a i zázemím. 
V odborné literatuře se tento jev nazývá “učící se organizace”. Reagujeme na nové trendy, 
snažíme se být tam, kde vnímáme potřeby společnosti. Zároveň jsme pevně zakořeněni v prostředí 
metodistické církve, kde je pomoc lidem v nouzi velmi rozšířena. Cítíme zde podporu jak praktickou, 
tak duchovní. 

Co tedy chceme přinášet do světa lidí, kteří z různých důvodů nejsou schopni fungovat 
ve společnosti?

Lidé, se kterými se setkáváme a nazýváme je odborně „klienty“, jsou stejní jako my. Prošli možná 
temnějšími a složitějšími situacemi a někdy jsou hodni obdivu za to, jak je zvládli. Mezi námi a jimi 
ale není žádný rozdíl. Jen jsem já sám měl možná víc štěstí. Máme jednoho společného předka, 
padlého Adama, a proto jeden jako druhý propadáme úzkostem, prahneme po lásce a čas od času 
usilujeme o očištění.

Co tedy nabízíme světu jako diakonický projekt metodistické církve? Křesťanství oslovuje lidi pořád 
stejně. V době důrazu na výkon, racionalitu a odpovědnost mluví o tom, že jsme v jádru křehcí, 
zoufalí, zranitelní a hříšní. Moudrost a racionalita nám chybí, ohrožuje nás strach a trápíme se kvůli 
vztahům, bojíme se smrti a toužíme po větší Boží blízkosti.

Jsem přesvědčen, že jsme se stali odborníky, ale u toho jsme stále ještě zůstali především lidmi. 
Setkáváme se s lidmi, doprovázíme je, pomáháme jim se zorientovat, zapojit, vyjít na novou cestu. 
Tak, jak jen nedokonalí a chybující lidé dokážou.

Mgr. Marek Novotný, ředitel
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StřediSKo KřeSŤANSKÉ PoMoCi PlZeŇ 

Poslání
Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb  
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí  
na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité  
životní období a nalézt novou životní cestu. 

VZNIK ORGANIZACE A JEJÍCH SLUŽEB

Středisko křesťanské pomoci Plzeň (dále jen SKP) je nestátní 
nezisková organizace, která v Plzni působí od roku 1991. Bylo 
založeno Diakonií Evangelické církve metodistické jako azylový 
dům s cílem pomáhat lidem v nouzi a zvěstovat evangelium. Prvotní 
činnost byla zaregistrována 10.10.1991 jako „sociální pomoc 
občanům“ v Thámově ulici v Plzni. Nabízelo lidem na okraji 
společnosti, především osobám propuštěným z výkonu trestu, 
sociální pomoc, asistenci při hledání zaměstnání, ubytování, 
možnost přípravy stravy. Po sametové revoluci byl ECM vrácen 
kostel s přilehlou farou v Husově ulici, do které se po potřebných 
technických úpravách azylový dům přestěhoval. Poté, co bylo v roce 
1994 v suterénu stejné budovy v Husově ulici založeno kontaktní 
centrum Point 14 (dříve Teen Challenge Plzeň), začalo SKP přijímat 
klienty závislé na návykových látkách motivované pro léčbu a svou 
činnost změnilo na terapeutickou komunitu. Postupem času 
začalo SKP poskytovat další sociální služby, a to od roku 2008 
Pracovní a sociální agenturu – sociální rehabilitaci, která byla 
určena primárně pro klienty opouštějící Terapeutickou komunitu 
Vršíček, v roce 2010 dům na půl cesty  
pro plnoleté osoby opouštějící dětské domovy nebo nápravná 
zařízení a ústavy péče pro děti a mládež a v roce 2015 terénní 
program pro osoby bez přístřeší. Podrobnější informace jsou 
uvedeny u popisu jednotlivých služeb.

V době, kdy byl ředitelem Gustav Černý, vznikl mezi SKP a Point 14 
kontinuální a ucelený systém poskytovaných služeb. Z kontaktního 
centra Point 14, kam přicházeli lidé s problémy závislostí, byli 
zájemci o léčbu delegováni s ohledem na indikaci přednostně 
do TK Vršíček. Po skončení léčby mohli klienti přejít do Střediska 
následné péče – Chráněné bydlení Point 14. Pokud klienti spadali 
do kategorie nezaměstnatelných klientů, mohli začít pracovat 
v Pracovní a sociální agentuře na pozici dělníka úklidových 
a údržbářských prací. Tato návazná následná péče pomáhala 
klientovi obstát v životě po léčbě a zvyšovala efekt léčby.
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terAPeutiCKá KoMuNitA vršíčeK

1994 – 2015

StAtIStIKA ZA ROK 2015

Během roku 2015 kontaktovalo TKV 42 zájemců o léčbu, kteří následně poslali životopis. Z toho 17 zájemců skutečně do léčby 
nastoupilo. Neevidujeme telefonáty zájemců o léčbu, kteří si zjišťovali informace o léčbě, ale další kroky k nástupu již nepodnikli. 
Během roku 8 klientů skončilo léčbu a přešlo do středisek následné péče. 4 klienty jsme z programu vyloučili pro porušení abstinence 
a 8 klientů odešlo z vlastního rozhodnutí. Celkem bylo za rok 2015 v komunitě alespoň jeden den 31 osob. Průměrný věk klientů  
byl 29 let. Obložnost lůžek byla 66 %.

HIStORIE 

Terapeutická komunita vznikla v roce 1994 jako 
terapeutická a metodická podpora osob, které se rozhodly 
skončit se svou drogovou minulostí a byly motivovány 
pro léčbu. Svým programem zapadalo do sítě středisek 
Teen Challenge. Kapacita byla 9 lůžek. Prostory v centru 
města v Husově ulici v Plzni nevyhovovaly. Hledal se 
vhodnější objekt i prostředí. Na podzim 2004 se 
služba přestěhovala do obce Litohlavy, do objektu bývalé 
hájovny u lesa na polosamotě, ale současně nedaleko měst 
Rokycany a Plzeň s dostupností potřebných služeb (lékaři, 
úřady, nákupní střediska apod.). Dům potřeboval mnohé 
opravy, které jsme realizovali, jak to možnosti dovolovaly 
prostřednictvím odborných firem nebo z vlastních sil v rámci 
pracovní terapie klientů.

V období od května 2011 do května 2012 procházel 
celý areál zásadní rozsáhlou stavební rekonstrukcí 
financovanou z EU ROP Jihozápad. Po dobu rekonstrukce 
byla služba přestěhována do náhradních prostor ve Středisku 
křesťanské pomoci v Horních Počernicích. Kapacita lůžek 
se po rekonstrukci zvýšila na 15, z toho 11 lůžek pro 
muže, 4 pro ženy.

Nové prostory byly dispozičně a funkčně lépe uspořádány. 
V přízemí je společenská místnost, moderně, a na poměrně 
technicky vysoké úrovni zařízená kuchyň, dále jídelna, 
kancelářský prostor pro pracovníky a počítačová místnost 
určená pro klienty. V prvním patře se nacházejí ložnice,  

WC a sprchy klientů, dále je zde pokoj pro noční službu 
včetně příslušenství, v druhém patře jsou pak dvě ložnice 
pro klientky opět včetně WC, koupelny, dále kancelář 
administrativní pracovnice, společenská místnost, a také pokoj 
pro hosty a návštěvníky komunity.

Z bývalé stodoly je truhlářská dílna, kde je mimo jiné 
technické zázemí s tepelným čerpadlem. Dílna je vybavena 
řadou strojů a přístrojů na zpracování dřeva. Klienti zde 
pracují pod vedením pracovního terapeuta a vyrábějí 
věci potřebné pro komunitu, ale také pro okolí zařízení. 
Na zahradě jsou umístěny čtyři unimobuňky používané  
jako tělocvična a posilovna. K dispozici je hřiště.

Vytápění areálu je řešeno tepelným čerpadlem vzduch – 
voda, doplňkové vytápění je elektrickými přímotopy.

Se změnou budov a prostředí a s novým odborným ředitelem 
proběhla zároveň změna léčebného programu. Upustilo 
se z programu charakteristického pro Teen Challenge 
a důraz se začal klást na různorodé skupinové terapie, 
osobní odpovědnost a samostatnost, spolurozhodování 
o záležitostech komunity. Zároveň jsme si ponechali duchovní 
rozměr jako přirozenou součást programu. Účast klientů 
na programech zaměřených pro duchovní rozvoj  
je svobodnější a tudíž opravdovější, pokud se pro tuto cestu 
rozhodnou.

od roku 2012 jsme nově do léčby začali přijímat ženy.  
Při stavební rekonstrukci se pro ně vytvořily oddělené pokoje 
se sociálním zařízením v podkroví.



ProjeKt 
lAvičKy

Projekt rekonstrukce veřejného mobiliáře začal v r. 2014 
ve spolupráci s obcí Litohlavy u Rokycan, v rámci které 
byly opraveny lavičky v lesoparku kolem barokního kostela 
Navštívení Panny Marie Na Vršíčku, oblíbené lokalitě  
pro nedělní výlety obyvatelů Rokycan i Plzně. Projekt 
pokračoval v letošním roce ve spolupráci se Správou veřejného 
statku města Plzně, kdy byla provedena rekonstrukce laviček 
na Mikulášském hřbitově v Plzni. Práce na lavičkách byly 
dokončeny na konci března 2015. Projekt má nejenom 
terapeutický význam, ale také má upozornit veřejnost 
na skutečnost, že problém závislosti na návykových látkách 
se týká celé společnosti a je možné ho řešit konstruktivním 
a smysluplným způsobem. Většina lidí vnímá uživatele 
návykových látek jako osoby, které se podílí na devastaci 
veřejného mobiliáře. Projekt rekonstrukce laviček má tak 
svým způsobem terapeutický význam i pro takzvaně zdravou 
společnost. Uzdravuje, tedy pomáhá měnit úhel pohledu 
na osoby, ohrožené životním stylem závislosti, kteří mají 
potenciál být užiteční a touhu se rozvíjet. 

Poslání
Terapeutická komunita Vršíček přijímá do léčby osoby,  
které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových 
látkách prostřednictvím intenzivního skupinového 
a individuálního programu.

Zaměřujeme se na změnu chování a prožívání ve smyslu 
opuštění sebedestrukčních a neurotických vzorců myšlení 
a chování, které vyčleňují uživatele služby ze společnosti 
a způsobují jim i jejich okolí psychickou a fyzickou újmu.

Cílem je podpora života bez drog, položení základů  
pro návrat do společnosti a celkovou harmonizaci osobnosti.

CÍLOVá SKUpINA

Cílovou skupinou programu jsou muži a ženy od 18 let do 45 
závislí na návykových látkách indikovaní a motivovaní pro 
léčbu v zařízení typu terapeutické komunity.

StRUčNá CHARAKtERIStIKA pOSKytOVANé SLUŽBy

Pobyt v komunitě je 1 rok, je rozdělen do čtyř fází (0., 1., 
2., 3.). Zajišťujeme ubytování, stravu 4 x denně, sociálně 
terapeutické činnosti (terapeutické skupiny rozmanitého 
zaměření, individuální poradenství, pracovní terapie, práce 
s rodinou a blízkými), kontakt se společenským prostředím 
(výlety, zátěžové pobyty, volnočasové aktivity, duchovní péče 
atd.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí (sociální práce).

28.8.2015 pROBěHLA CERtIfIKACE OdBORNé 
ZpůSOBILOStI SLUŽBy. CERtIfIKAčNÍ tým 
NAVRHNUL UděLIt CERtIfIKACI NA OBdOBÍ 3 ROKů.
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V květnu 2012 skončila fyzická realizace projektu 
a do zrekonstruované komunity se zpět vrátili pracovníci 
a klienti. Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu 
byla předložena na Úřad regionální rady v Plzni dne 
27.6.2012. 

Uplynul čtvrtý rok monitorovacího období. Komunita stále 
slouží svému účelu – přijímáme do léčby muže i ženy ve věku 
18 – 45 let, kteří chtějí skončit s užíváním návykových látek 
a žít bez jejich vlivu.

Muži mají pokoje v 1. patře, ženy v podkroví. Klienti jsou 
v komunitě dobrovolně a účastní se všech aktivit v programu.  
Při pracovní terapii jsou využívány stroje a nářadí 
v dřevoobráběcí dílně, pracuje se na zahradě. Denně je 
využívána kuchyně s jídelnou, kde klienti připravují čtyři 
krát denně jídlo. Ve společenské místnosti jsou každý den 
terapeutické skupiny různého druhu.

pRACOVNÍ tým tK VRšÍčEK K 31.12.2015

Mgr. Marek Novotný – ředitel, terapeut, sociální pracovník
Miloslav Čech – vedoucí, pracovník v sociálních službách
PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek – arteterapeut
Bc. Antonín Kupec – terapeut 
Mgr. Martina Hájková – terapeut, psycholog
Mgr. Věra Králová – terapeut, sociální pracovník
David Mráz – pracovník v sociálních službách
Oleg Maischeider – pracovník v sociálních službách
Ing. Ivona Pavelková – administrativa, pracovník v soc. službách
Blanka Šimková – administrativa
PhDr. Jiří Libra – supervizor 



PrACovNí A SoCiálNí 
AgeNturA 2008 - 2015
HIStORIE

Pracovní a sociální agentura byla na Krajském úřadu 
zaregistrována 1. 8. 2008 jako sociální rehabilitace.  
Byla provozována v pronajaté kanceláři v prostorách Fondu 
ohrožených dětí v Barrandově ul. 8 v Plzni. Z počátku 
bylo jejím záměrem zaměstnat bývalé klienty Terapeutické 
komunity Vršíček nebo klienty Střediska následné péče  
- Chráněné bydlení (Point 14) nezaměstnatelné 
na běžném trhu práce, případně osoby z ulice. Příčinou 
nezaměstnatelnosti bývaly nejčastěji chronické zdravotní 
obtíže, záznam v zápočtovém listu pro hrubé porušení 
pracovní kázně a záznamy v rejstříku trestů, dále pak 
minimální vzdělání a praxe. Do konce roku 2008 jsme 
tak zaměstnali 14 klientů. Pracovní rehabilitace probíhala 
formou jednoduchých prací (bourací, vyklízecí, úklidové 
či údržbářské), také se jezdilo pomáhat archeologům 
na vykopávky, čistily se podchody a skládky v Plzni, čistily se 
parky a zahrady, prořezávaly keře, uklízely odpadky.  
V průběhu zaměstnání na HPP nebo na DPP byla po klientovi 
požadována běžná pracovní morálka (dochvilnost, pracovní 
aktivita, zodpovědnost za vykonávanou práci a nářadí 
apod.). Po ročním zaměstnání mohl klient odejít do běžného 
zaměstnání bez záznamu v zápočtovém listu a časem mohl 
požádat o výmaz záznamů z rejstříků trestů.

Konkurenceschopnost Pracovní a sociální agentury však 
byla nízká. Bylo nutné získávat i finanční dotace od úřadů. 
Shánění zakázek pro tuto cílovou skupinu bylo čím dál 
náročnější, a tak docházelo k vysoké fluktuaci vedoucích 
agentury a jejích běžných zaměstnanců. Dotace se 
snižovaly, až ustaly úplně. K 31. 10. 2014 musela být takto 
poskytovaná činnost ukončena. 



PrACovNí A SoCiálNí 
AgeNturA 2008 - 2015



v roce 2009 jsme zaměstnávali celkem 15 klientů na HPP. Z Terapeutické komunity Vršíček (nebo z jiné léčebny) přišlo 
do agentury pracovat 9 klientů, „z ulice“ jich nastoupilo 6. Dva klienti nezvládli svůj boj se závislostí na alkoholu a po ukončení 
pracovního poměru byli předáni do léčeben. Pracovní rehabilitace se postupně pod vedením tří vyučených instalatérů a jednoho 
vyučeného malíře výrazně rozšířila o řemeslné práce. Pořízením motorové sekačky, křovinořezu, drobného nářadí (aku šroubovák, 
rozbrušovačka, míchačka směsi) se vylepšila materiální základna PSA. A především se pro usnadnění lepší hromadné dopravy 
zaměstnanců na pracoviště pořídil osmimístný služební vůz Renault Trafic. O pomoc při hledání zaměstnání požádalo dalších  
62 zájemců (52 mužů a 10 žen). Informace se vyhledávaly na internetu, v tisku, na úřadech práce.

od ledna 2010 byla služba přestěhována do uvolněných prostor po Centru sociálních asistentů o.p.s. pronajatém od Magistrátu 
města Plzně na adrese Božkovská 20 v Plzni. Úpravami přízemí a suterénu během jara jsme získali větší místnosti pro kanceláře 
i na uskladnění nářadí. Kanceláře byly společné s pracovníky Domu na půl cesty, který SKP začalo provozovat. V průběhu roku 
2010 získala PSA v rámci Individuálního programu (IP) finance na provoz na tři roky. Protože IP podporoval pouze „nedrogové“ 
klienty, byl provoz PSA rozdělen na dvě střediska: Středisko „Práce“ (bývalý název Agentura) pracovalo jako doposud s klienty se 
závislostí (především po léčbě v Terapeutické komunitě Vršíček nebo ze Střediska následné péče – Chráněné bydlení). Středisko 
„Start“, hrazené z IP projektu, sloužilo dalším cílovým skupinám: osoby bez přístřeší, osoby s chronickým duševním onemocněním, 
osoby žijící ve vyloučených komunitách, osobám, které přicházejí z nápravných zařízení.

Během roku 2011 byl v suterénu vybudován a zkolaudován Hygienický servis. Na úpravách sklepních prostor se podíleli 
sami klienti za podpory pracovníků. V hygienickém servisu se klienti sprchovali po návratu z pracovních zakázek. Po odchodu 
vedoucího PSA ztratil servis využití, protože to byl hlavně on, kdo sháněl zakázky pro klienty a měl silnou vizi pro fungování 
a rozvoj pracovní agentury. Další vedoucí nebyli v této věci tak agilní a po dalších třech letech se od zaměstnávání klientů zcela 
upustilo. Během roku se upravily místnosti v přízemí a kanceláře PSA a Domu na půl cesty se oddělily. 

v roce 2012 se intenzivně pracuje na standardech poskytování sociálních služby, pracovníci se věnují přímé práci s klienty, podílí 
se na vzniku prvních metodik provozu služby, učí se v praxi při práci naplnit zákon o sociálních službách. Pořizuje se kartotéka 
na karty klientů, služba začíná vést dokumentaci v papírové podobě.

v roce 2013 dochází ke stabilizaci služby, pracovníci procházejí vzděláváním, a to se velmi pozitivně odráží na samotném 
průběhu služby včetně přímé práci s klienty střediska Start. Postupně roste obliba hygienického servisu pro lidi bez přístřeší 
a současně si uvědomujeme, že naše služby již příliš nevyužívají klienti z terapeutické komunity. Souvislost vidíme ve změně cílové 
skupiny v TKV. Klienti, kteří odcházejí z TKV jsou mladší se schopností obstát na běžném trhu práce. Službu rehabilitace využijí 
během roku 2013 pouze 2-3 klienti 50+ let, kteří přicházejí z Chráněného bydlení Point 14.

v roce 2014 vzniká potřeba rozšířit prostor služby. Stoupá počet lidí, se kterými je uzavřena smlouva o sociální rehabilitaci. 
Sociální rehabilitace má k dispozici pouze 1 konzultační místnost a pro zachování soukromí při jednání s uživateli služby je nutné 
velmi pečlivě rozplánovat jejich pohyb během konzultačních hodin. Kapacita služby 30 osob za rok je velmi rychle naplněná.
Obliba a využití hygienického servisu stále stoupá, přistupujeme k regulaci pohybu zájemců o tuto část služby. 18. 6.2014 
podáváme na bytový odbor Magistrátu města Plzeň žádost o pronájem dalšího bytu 3+1 v Božkovské ulici 20. Do konce roku je 
uzavřena další nájemní smlouva platná od ledna 2015. 
V roce 2014 proběhly kontroly projektu, a to z MPSV a z Krajského úřadu. Nebyly zjištěné žádné nedostatky.



od ledna 2015 je Sociální rehabilitace provozována v nově pronajatých prostorech. Při plném zachování provozu se zároveň 
upravovaly nové prostory pro poskytovnání služby. Pracovnice nyní mohou pracovat se dvěma uživateli zároveň v oddělených 
prostorech tak, aby bylo zachováno právo na jejich soukromí. S odstupem času můžeme konstatovat, že se nám podařilo naplnit 
provozní cíle a zároveň jsme službu SR omezili minimálně. V srpnu proběhla na zahradě ve vnitrobloku Božkovské 20 neformální 
akce „Společné opékání“. Zúčastnilo se 10 klientů SR. 
29. 9.2015 se konal Den otevřených dveří k příležitosti ukončení Individuálního projektu číslo 3, který byl podpořen z prostředků 
ESF a jejímž zadavatelem byl Plzeňský kraj. 

StAtiStiKA roKu 2015

Služba SR měla plánovanou hodnotu 16 uživatelů/9 měsíců, v období IP 3 bylo uzavřeno 44 smluv o sociální rehabilitaci,  
počet podpořených osob byl dosažen. Největší potřebou uživatelů služby bylo osamostatnit se v oblasti bydlení. 
Pomáhali jsme jim s opatřením osobních dokladů, vyřizovali společně sociální dávky, jednali s úřadem práce oddělení hmotné 
nouze, žádali o příspěvek na bydlení. Dále jsme jim pomáhali při sestavování domácího rozpočtu, učili je hospodařit se svými 
finančními prostředky a také je motivovali k nástupu na pracovní trh.

pRACOVNÍ tým SR K 31.12.2015

Mgr. Marek Novotný – ředitel
Bc. Hausnerová Růžena, DiS – vedoucí služby, sociální pracovník
Barbora Šůhová, DiS. – pracovník v sociálních službách
Bc. Ljuba Svobodová – administrativa 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa 
Bc. Petr Neumann – supervizor



důM NA Půl CeSty BójKA 



2009 - 2015



HIStORIE

Službu Dům na půl cesty začalo v Plzni na podzim 2007 
poskytovat Centrum sociálních asistentů o.p.s. Když koncem 
roku 2009 CSA o.p.s. končilo svou činnost, převzalo Dům 
na půl cesty i se stávajícími dvěma klienty SKP Plzeň. Časem 
získal název BÓJKA.

Začátek služby Domu na půl cesty poskytované SKP Plzeň 
se datuje od 15. prosince 2009, kdy vstoupila v platnost 
nájemní smlouva mezi Obytnou zónou Sylván a SKP Plzeň 
na prostory v přízemí a suterénu v Božkovské ulici 20. od 15. 
března 2010 byla služba zaregistrována na KÚPK. V prvním 
roce měla kapacitu 4 lůžka a byla určena pouze pro mladé 
muže přicházejících z dětských domovů a výchovných 
a nápravných zařízení. V průběhu roku 2010 byly postupně 
upraveny či zrekonstruovány prostory kanceláře, koupelny 
a WC pro uživatele služby, pokoje pro klienty, společenská 
místnost s kuchyňkou a dvorek, který byl určen pro všechny 
nájemníky domu. Od září 2010 se zvýšila kapacita DPC  
na 8 lůžek, které byly umístěny v jednom dvoulůžkovém a dvou 
trojlůžkových pokojích. Službu využívali vesměs mladí muži 
po ukončení pobytu v dětských domovech nebo po výkonu 
trestu ve věznici Bory. 

Během roku 2012 služba navázala spolupráci 
s dobrovolnickým centrem Totem, kam uživatelé služby 
za doprovodu pracovníků docházeli vařit společně se seniory 
a také se ve spolupráci s tímto dobrovolnickým centrem podíleli 
na organizaci Dne čokolády. 

v květnu 2013 jsme od Magistrátu města Plzně získali byt 
4+1 v Martinské ulici. Byt jsme vymalovali a vybavili díky 
finančním prostředkům z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové a nefinančním darům od soukromých osob. Do „Bytu 
na půl cesty“ přecházeli klienti po 6 – 9 měsících pobytu 
v DPC, kteří získali zaměstnání. Bydlení v Bytě mohlo trvat 
1 – 2 roky a bylo dalším krokem k osamostatnění v běžném 
sociálním prostředí. Kapacita Bytu byla 4 lůžka. Otevření 
bytu bylo veřejné a účastnili se ho zástupci města a dalších 

sociálních služeb, které působí na území města Plzně. Cílová 
skupina se rozšířila i na klienty přicházející z nefunkčních rodin 
a z ulice. V tomto roce získal Dům na půl cesty název Bójka. 

v roce 2014 jsme z ekonomických důvodů hledali menší 
„Byt na půl cesty“. Na jaře jsme ho přestěhovali do Dobřanské 
ulice v Plzni. Tento byt o velikosti 2+1 měl nižší nájemné. 
Na Bytě byli ubytováni všichni chlapci. Do prostor v Božkovské 
ulici jsme nově začali přijímat dívky ze stejné cílové skupiny. 
I když pracovníci do Bytu za chlapci pravidelně docházeli, 
takto oddělené bydlení se po všech stránkách ukázalo jako 
neefektivní. Proto jsme se rozhodli pro další dispoziční úpravy 
v DPC v Božkovské ulici, aby poskytování služby mohlo být 
sjednoceno na jednom místě pro obě pohlaví. Provedené 
změny byly opět provedeny za finanční podpory z Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

v roce 2015 byla služba sloučena pro dívky i chlapce 
v DPC v Božkovské ulici, což umožnilo efektivnější spolupráci 
s uživateli, ale také usnadnilo financování celé služby. V tomto 
roce jsme se zaměřili více na volnočasové aktivity a také 
na spolupráci s jinými subjekty. Rozdělení uživatelů se ustálilo 
na 6 chlapcích a dvou dívkách.

DPC během své činnosti pořádal dvakrát multikulturní festival 
Recept na podporu a propagaci poskytované služby. 
Na pořádání se podíleli studenti sdružení KYČN a uživatelé 
služby na oplátku vypomáhali na akci Kontejnery 2015. 
V rámci akcí Plzeň město kultury 2015 se uživatelům služby 
otevřela možnost návštěvy několika kulturních programů 
a na dalších se mohli aktivně podílet svoji pomocí jako např. 
na Plzeňském půlmaratonu. 

Dvakrát jsme pořádali Den otevřených dveří pro veřejnost 
a prezentovali jsme službu na městských úřadech jednotlivých 
obvodů. Spolupracovali jsme s dětskými domovy a výchovnými 
ústavy, které několikrát přišly na exkurze a jejich pracovníci 
na stáže.

Služba do konce r. 2015 za celou dobu své působnosti 
uzavřela víc než 100 smluv o poskytnutí sociální služby.



Posláním Domu na půl cesty Bójka je pomoci mladým lidem, 
kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé 
životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí 
a v dosažení společenského uplatnění.

CÍLOVOU SKUpINOU JSOU:

• osoby v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, 
které nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami,

• osoby přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež, 
z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby,  
nebo z ulice,

• osoby, které nejsou uživateli nelegálních návykových 
a omamných látek a nejsou závislé na alkoholu.

StAtIStIKA ROKU 2015

V posledním roce nastoupilo do DPC 9 klientů z výchovných 
ústavů a dětských domovů, 10 z nefunkčních rodin, 5 z ulice, 
1 z výkonu trestu a 1 z ukončeného nájemního bydlení. 
Ve dvanácti případech odcházeli klienti z DPC do přirozeného 
sociálního prostředí, u 2 klientů došlo k přechodu do jiné  
soc. služby nebo zdravotnického zařízení, které více 
odpovídalo potřebám konkrétní osoby a 9 klientů odešlo jinam. 
Průměrný věk uživatelů v den nástupu do služby činil 19,4 roku.

Každým rokem se zvedá počet podaných žádostí zájemců 
o poskytnutí služby. Např. v roce 2015 bylo podáno celkem 
36 žádostí. Na základě toho bylo přijato 21 zájemců, 
odmítnuto jich bylo 7, a to z důvodu nesplnění kritérií z hlediska 
stanovené cílové skupiny, kterým je služba poskytována,  
a 6 žádostí bylo staženo ze strany zájemců o službu. Zbývající 
žádosti zůstaly aktuální pro následující rok 2016.

pRACOVNÍ tým dpC K 31.12.2015

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Bc. Miroslav Zicha – vedoucí, sociální pracovník
Bc. Růžena Hausnerová DiS. – sociální pracovnice
Martina Zikmundová – pracovník v soc. službách
Bc. Ljuba Svobodová – administrativa 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa 
Bc. Petr Neumann – supervizor



terÉNNí ProgrAM 2015





terÉNNí ProgrAM

StAtIStIKA ZA ROK 2015

Celkem uživatelů:  263 
Z toho muži:   204 
Z toho ženy:   59 
Neznámé kontakty*:  71 
Věkový průměr:   53,4 
Počet kontaktů:   593 
Počet intervencí:   281 
Počet doprovodů:  16

pRACOVNÍ tým tp K 31.12.2015

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Kateřina Jannová, DiS. – vedoucí, sociální pracovník 
Bc. Jan Petr – pracovník v soc. službách 
Bc. Ljuba Svobodová – administrativa  
Ing. Ivona Pavelková – administrativa  
Bc. Petr Neumann – supervizor 

Terénní program byl na Krajském úřadě zaregistrován  
od 1. 1. 2015.

Jedním z důvodů vzniku služby byl stále se zvyšující 
podíl osob bez domova žijících na území města Plzně 
a v přilehlých lokalitách, na který upozorňuje studie 
Fenomén bezdomovectví uskutečněný v roce 2014 katedrou 
Sociologie, Filosofické fakulty ZČU ve spolupráci s Odborem 
sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Nejenže se 
ukazuje, že podíl těchto osob stoupá, v únoru 2014 bylo 
v rámci studie nalezeno 241 osob, jež spadají do kategorie 
zjevného bezdomovectví1, ale že tento zvyšující se trend 
bude pokračovat i nadále. Z tohoto pohledu lze chápat vznik 
Terénního programu jako reakci na výsledky studie, ve které 
terénní programy mají své opodstatněné místo v koncepci 
sociální politiky města Plzně při řešení bezdomovectví  
jako nástroje prevence a zprostředkování návazných služeb. 

Dalším důvodem byla analýza služby Sociální rehabilitace 
SKP Plzeň z posledních 3 let (zvyšující se počet klientů), 
na základě které, jsme se přirozeně rozhodli uspokojit 
požadavky novou službou přímo v terénu.

Zázemí pracovníků služby je v Božkovské ulici 20, v prvním 
patře budovy. Vlastníkem této budovy je Magistrát města 
Plzně.

Posláním Terénní služby je podpora a motivace osob,  
které jsou bez přístřeší, nebo bezdomovectvím ohroženy, 
ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím sociálního 
poradenství a praktické pomoci.

Cílovou skupinou jsou osoby, které se nacházejí na okraji 
společnosti. Služba je poskytována zletilým osobám 
od dovršení 18 let věku, 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.“

Pracovníci se snaží s uživateli vybudovat vztahy důvěry, 
na základě kterých s nimi pak dále pracují. Uživatelé jsou 
doprovázeni na úřady, kde je jim pomáháno s vyplňováním 
formulářů, k lékaři, do návazných organizací. Dále služba 
poskytuje potravinové a hygienické balíčky, které slouží 
převážně k navázání kontaktu s uživatelem. Pracovníci 
informují uživatele o rizicích spojených se životem „na ulici.“ 
V rámci tohoto, nosí pracovníci také základní zdravotnický 
materiál, jako je desinfekce, náplasti, obvazy, gumové 
rukavice apod., který je klientům v případě potřeby 
poskytován. Klienty se snažíme podporovat a motivovat 
v tom, aby využívali návazných služeb pomoci a tím i pomoc 
k návratu do společnosti.

*Uživatelé, kteří nechtěli sdělit přezdívku, nebo s nimi pracovníci mluvili pouze jednou.

1 - Zjevné bezdomovectví: osoby žijící ve veřejných prostorech, venku na ulici či v noclehárnách a azylových domech



TKV - Terapeutická komunita Vršíček 
TP - Terénní program 
SR - Sociální rehabilitace 
PSA - Pracovní a sociální agentura 
DPC - Dům na půl cesty

PříjMy  2015 tKv tP Sr PSA dPC

MPSV 998 000 221 190 200 093 39 418 371 735 

RVKPP 188 000 

Plzeňský kraj - protidrogová prevence 450 000 

Plzeňský kraj - Individuální projekt 908 241 928 560 1 135 200 

Plzeňský kraj - sociální odbor 200 000 32 974

MMP BEZP 948 000 

MMP PK 30 000 

MMP PP 25 000 

ECM ČR 281 112 24 073 12 058 101 483

ÚMO Plzeň 2 5 279 9 721

ÚMO Plzeň 3 500 19 500

Úřad práce 113 900 

UMC Norsko 38 071 

Zakázky

Ostatní - drobní dárci, sbírky, úroky atd. 96 079 14 12 779 2 325 3 093 

Příspěvky od klientů 688 654 52 477 

CelKeM 4 056 816 1 153 518 1 159 269 205 421 1 562 505 

NáKlAdy  2015 tKv tP Sr PSA dPC

Provozní náklady 1 541 288 419 844 371 665 56 881 455 436

Materiálové náklady 669 919 198 303 124 399 11 862 112 791

Energie 147 903 16 114 46 099 12 683 86 467

Opravy a udržování 104 947 33 025 38 347 7 983 17 743

Cestovné 66 444 5 088 7 327 0 15 839

Ostatní služby 421 908 161 580 149 957 21 695 201 539

Jiné provozní náklady 130 167 5 734 5 536 2 658 21 057

osobní náklady 2 558 948 734 651 787 609 152 898 1 107 155

Celkové náklady 4 100 236 1 154 495 1 159 274 209 779 1 562 591

přÍJmy A VýdAJE SKp pLZEň ZA ROK 2015



SPoluPrACujíCí SuBjeKty
diakonie ECm - jsme jednou ze služeb potřebným
Evangelická církev metodistická čR – řešení materiálních 
i finančních záležitostí, zprávy o činnosti SKP Plzeň, přispěl 
na povinnou finanční spoluúčast v rámci projektu rekonstrukce 
TKV z ROP Jihozápad
město plzeň - významný donátor finančních prostředků pro 
provoz TKV a PSA, přispěl na povinnou finanční spoluúčast 
v rámci projektu rekonstrukce TKV z ROP Jihozápad.
Krajský úřad plzeňského kraje - jsme jediná komunita 
v Plzeňském kraji, tento typ služby je prioritou v Plzeňském 
kraji
magistrát města plzně ÚmO 2 – sociální odbor – dávky 
a doklady
městský úřad Rokycany
pOINt 14 plzeň
Cppt, o.p.s.
Spolek Ulice plzeň
psychiatrická klinika plzeň Lochotín – Detoxifikační 
jednotka - detoxifikace klientů před nástupem do programu, 
pravidelné předávání informací novým klientům na oddělení.

SPoNZoři A dárCi

psychiatrické nemocnice dobřany a jiné
Pekárny pRImA pEčIVO s.r.o. - pečivo zdarma
Krajská hygienická stanice plzeň - sběr statistických dat 
v rámci Registru problémových uživatelů (žádosti o léčbu)
probační a mediační služba - klientům je umožněno 
odpracování OPP v době jejich osobního volna
mUdr. Bouchnerová - praktický lékař
mUdr. Synková, mUdr. Kylar - psychiatr 
Zubní klinika fakultní nemocnice Lochotín - 
stomatologické ošetření rizikových klientů
phdr. Jiří Libra, Bc. petr Neumann - odborná supervize
Obec Litohlavy - spolupráce při úklidech obce a obecního 
lesa, pomoc obyvatelům např. se dřevem na topení, sekáním 
zahrad, shrabáním listí apod.
Úřady práce 
Vězeňská služba – věznice Bory
domovy mládeže 
dětské domovy
ApSS čR
A.N.O.

projekty byly uskutečněny za finanční podpory:
Diakonie ECM, paní Drahoslava Hráchová, Evangelická církev metodistická ČR, ESF OP LZZ, Krajský úřad Plzeňského kraje, 
Magistrát města Plzně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace ČEZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
UMC European Board of Drug and Alcohol Concerns, UMC North Texas USA, ÚMO 2 – Slovany, ÚMO 3, Úřad práce Plzeň,  
Úřad práce Rokycany, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Děkujeme.



StřediSKo KřeSŤANSKÉ PoMoCi PlZeŇ
Statut: Církevní právnická osoba

Statutární zástupce, ředitel: Mgr. Marek Novotný
IČO: 405 245 66

Husova 14, 301 00 Plzeň
tel.: 377 224 320

e-mail: office@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz

terAPeutiCKá KoMuNitA vršíčeK
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy

tel.: 774 455 988
e-mail: tkv@skp-plzen.cz

SoCiálNí rehABilitACe
Božkovská 20, 326 00 Plzeň

tel.: 777 256 133
e-mail: psa@skp-plzen.cz

důM NA Půl CeSty
Božkovská 20, 326 00 Plzeň

tel.: 777 570 665
dpc@skp-plzen.cz

terÉNNí ProgrAM
Božkovská 20, 326 00 Plzeň

tel.: 735 172 996
teren@skp-plzen.cz
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