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SLOVO ŘEDITELE

Vážení a milí spolupracovníci, donoři, odborná i laická veřejnosti,

přestože jde o výroční zprávu za rok 2016, kdy ještě situace ve světě 
a u nás nebyla zdaleka tak vyhrocená, mám potřebu se vyjádřit alespoň 
tímto způsobem k událostem kolem nás.

Jako sociální služba jsme povinni dodržovat etický kodex. Donedávna 
jsem jej bral jako formální věc, ale v tomto období zjišťuji, že dodržování 
lidských práv a „respektování jedinečnosti každého člověka bez ohledu 
na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, 
věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské 
a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé 
společnosti“, není zdaleka tak formální a samozřejmou věcí, jak jsem 
dosud etický kodex vnímal.

Chtěl bych tedy využít této příležitosti a veřejně se jako zástupce 
organizace k těmto hodnotám přihlásit.

Bereme je vážně.

Budeme je bránit.

Jsme znepokojeni tím, že tyto hodnoty jsou zpochybňovány.

Budeme dál pomáhat lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci a bez ohledu 
na původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, 
zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské 
a politické přesvědčení. Jako organizace s křesťanskými kořeny se chceme 
hlásit především k milosrdnému Samařanovi, který etický kodex dodržoval, 
aniž jej znal, k dalším postavám, jako matka Tereza, zakladatel 
metodistické církve John Wesley a další nejmenovaní, kteří prostě jen 
projevili milosrdenství.

Přeji nám všem, aby tyto univerzální hodnoty přežily a dál byly 
univerzální.

Mgr. Marek Novotný, ředitel 
17. 5. 2017
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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.

V současné době poskytuje čtyři sociální služby: terapeutickou 
komunitu, sociální rehabilitaci, dům na půl cesty a terénní program.

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.

STŘEDISKO
KŘESŤANSKÉ 
POMOCI PLZEŇ



TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA 
VRŠÍČEK



Poslání

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

Cíle

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.

Cílovou skupinou jsou pravidelní uživatelé návykových látek 
motivovaní pro léčbu v programu terapeutické komunity ve věku 
18–45 let.

Kapacita: 15 lůžek.

Cena služby je 6 300,– Kč. Pokud klient nemá dostatečný 
příjem, platí náklady v takové výši, aby mu zůstalo 15 % 
z měsíčního příjmu pro osobní potřebu.

Služba není určena pro osoby s duální diagnózou (závislost 
na návykových látkách a přítomnost další psychiatrické poruchy 
- deprese, mánie, bipolární porucha, schizofrenie, úzkostné 
poruchy, poruchy příjmu potravy).

Služba je provozována na okraji obce Litohlavy u Rokycan, 
blízko lesa i pole. K dispozici je zrekonstruovaný dům, 
dřevoobráběcí dílna, hospodářská stavení, zahrada, posilovna. 
V přízemí se nachází provozní zázemí (kuchyně, jídelna, 
terapeutická místnost). V 1. nadzemním podlaží jsou dvou 
až tří lůžkové pokoje pro muže, v podkroví pro ženy.

Provoz je nepřetržitý, program strukturovaný podle denního 
režimu, který je pro klienty povinný. Program trvá přibližně 
1 rok, je rozdělen do fází. Od naprostého odříznutí 
od dosavadního světa v době nástupu získává klient s každou 
vyšší fází spolu se zodpovědností více výsad a volnosti 
až do výstupního rituálu a odchodu z komunity. Po léčbě 
doporučujeme ještě pokračování ve střediscích následné péče 
s terapeutickou podporou.

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA 
VRŠÍČEK



Personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel, soc. prac., terapeut
Miloslav Čech – vedoucí služby, prac. v soc. sl.
Mgr. Věra Králová – soc. prac. (do 31. 12. 2016)
Mgr. Martina Hájková – psycholog, terapeut (do 31. 12. 2016)
Bc. Antonín Kupec – terapeut
Mgr. et PaedDr. Vladimír Blažek – arteterapeut
Mgr. Ivana Balatá – terapeut
David Mráz – prac. v soc. sl.
Ing. Ivona Pavelková – administrativa, prac. v soc. sl.
Blanka Šimková – administrativa
PhDr. Jiří Libra – supervizor

Zůstatek klientů 
z předchozího roku 11

Z toho mužů 20

Věkový průměr 30 let

Vyloučení z komunity 4

Počet nově přijatých 
klientů16

Z toho žen7

Úspěšné dokončení 
programu7

Odchod z vlastního 
rozhodnutí8

Statistické údaje za rok 2016V rámci pobytu klienti absolvují tematicky orientované skupiny, 
prevenci relapsu, rozmanité skupinové terapie, arteterapii, 
individuální poradenství.

Každý všední den probíhá pracovní terapie (úklidy, vaření, 
práce na zahradách a v dílně), péče o hospodářská zvířata 
(králíci, slepice, pes, kočka). Klienti se střídají v plánování výletů 
či jiných společných volnočasových aktivitách. Minimálně 
jednou ročně organizujeme putovní zátěžovou akci v přírodě. 
Pomáháme klientům při řešení sociálních záležitostí, poskytujeme 
finanční a dluhové poradentství. Umožňujeme odpracovat OPP. 
Podle zájmu klientů se navštěvují bohoslužby a biblické hodiny 
Evangelické církve metodistické, která je naším zřizovatelem.

V neděli probíhají návštěvy rodinných příslušníků nebo vycházky 
klientů vyšších fází.

Podporujeme práci s rodinou a blízkými. Podle zájmu jim 
umožňujeme o víkendech přespání v komunitě a účast na 
programu s klienty. Samozřejmostí je nabídka individuálního 
rodinného poradenství. Poprvé jsme organizovali Víkend pro 
rodiče. Potřetí proběhla absolventská komunita.

Zdravotní péče je kromě základního svépomocného ošetření 
drobných poranění personálem zabezpečována formou 
zprostředkování ošetření na příslušných lékařských pracovištích.

Způsob nástupu do komunity

Zájemce o léčbu musí do komunity zaslat životopis obsahující 
také informace o rodinných vztazích, pracovních zkušenostech 
a o tom, jak začal užívat návykové látky. Dále požadujeme 
motivační dopis o tom, proč chce do komunity nastoupit, co od 
léčby očekává, zda je ochoten na sobě pracovat atd. Následně 
se mu na uvedené kontakty (telefon, email) ozve pracovník 
a domluví se osobní schůzka, případně termín nástupu. Je dobré 
mít platný občanský průkaz ČR, kartičku zdravotní pojišťovny 
a být zaregistrován na úřadu práce (pokud není v pracovní 
neschopnosti, případně v invalidním důchodu III. stupně).

Do komunity není možné nastoupit pod vlivem návykových 
látek. V případě aktivního užívání je třeba absolvovat 
detoxifikační pobyt v nemocnici. V případě dočasné abstinence 
požadujeme potvrzení z toxikologického vyšetření od lékaře 
či z jiného pracoviště (např. kontaktního centra) o negativních 
testech na přítomnost metabolitů návykových látek v krvi nebo 
v moči. V komunitě bude klient při nástupu pak znovu otestován.

Nejčastější základní droga byla pervitin, dále opiáty, 
THC, alkohol a letos poprvé toluen.



PROJEKT „REKONSTRUKCE 
TERAPEUTICKÉ 
KOMUNITY VRŠÍČEK“
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 poslední pátý 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. Všechny prostory jsou využívány v léčebném programu 
a slouží pro klienty a pracovníky.

Muži mají pokoje v prvním patře, ženy v podkroví. Klienti jsou 
v komunitě dobrovolně a účastní se všech aktivit v programu. 
Kuchyně s jídelnou jsou pochopitelně využívány několikrát denně. 
Ve společenské místnosti jsou každý den terapeutické skupiny 
různého druhu. Dřevoobráběcí dílna je využívána  
při pracovní terapii. V kancelářských prostorách probíhají porady 
zaměstnanců, individuální pohovory s klienty, také se v nich řeší 
sociální záležitosti klientů, krizové intervence.



SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE



SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE Posláním služby Sociální rehabilitace je přispět ke zkvalitnění 

života a podpořit sociální začlenění osob nacházející se 
v nepříznivé sociální situaci. Naším cílem je pomoci těmto lidem 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.



Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 do 64 let, které jsou v důsledku 
dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením, 
popřípadě jsou sociálně vyloučené.

Prostory

Služba je provozována ambulantně v prostorách pronajatých 
Magistrátem města Plzně na adrese Božkovská 20, Plzeň,  
v 1. patře.

Sociální rehabilitace má k dispozici kancelář pro zaměstnance, 
poradenskou místnost s počítačem pro uživatele a zasedací 
místnost. Dále jsou využívány sklepní prostory, ve kterých je 
poskytována fakultativní služba Hygienický servis. Zde uživatelé 
mohou využít sprchu a pračku se sušičkou.

Poskytované služby

Pracovníci Sociální rehabilitace poskytují uživatelům sociální 
a pracovní poradenství, podporu pro zvýšení orientace ve vlastních 
právech a povinnostech v dané situaci, podporu při komunikaci 
s úřady, podporu při vyřizování nezbytných dokumentů  
pro sociální začlenění (občanský průkaz, rodný list, sociální dávky 
apod.), podporu při obstarávání léčby zdravotních potíží  
a při zajišťování léků, pomoc naučit se rozumět a chovat se správně 
v zaměstnaneckém poměru, podporu při hledání zaměstnání 
(životopis, motivační dopis, nácvik pracovního pohovoru apod.), 
podpora při nácviku práce na PC (při hledání zaměstnání, bydlení 
aj.).

Personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel
Bc. Růžena Hausnerová, DiS. – vedoucí, soc. prac. (do 30. 4. 2016)
Mgr. Tamara Csösz – od 1. 2. 2016 soc. prac., od 1. 5. 2016 
vedoucí
Lucie Uxová – prac. v soc. sl. na HPP 0,5 (2. 5. — 30. 6. 2016)
Ing. Gabriela Beníšková – prac. v soc. sl. na HPP 0,8 
(11. 7. — 31. 12. 2016)
Mgr. Jana Pavlečková – prac. v soc. sl. (od 1. 9. 2016)
Ljuba Svobodová – administrativa DPČ (1. 1. — 29. 2. 2016)
David Sedlák – administrativa HPP (15. 2. — 25. 4. 2016)
Blanka Šimková – administrativa
Ing. Ivona Pavelková – administrativa
Bc. Petr Neumann – supervizor

Počet uživatelů 171

Z toho žen 32

Počet kontaktů 
(10 min. setkání) 3 891

Počet sprchování 1 550

Z toho mužů139

Věkový 
průměrcca 40 let

Počet intervencí 
(30 min. setkání)1 023

Počet vyprání97

Statistické údaje za rok 2016







DŮM  
NA PŮL 
CESTY 
BÓJKA



Cílová skupina

Posláním Domu na půl cesty 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. „Dům na půl cesty usnadňuje vstup  
do života dospělých“

Kapacita: 8 lůžek

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci 
ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopny 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.

Služba není určena pro osoby, které jsou uživateli 
nelegálních návykových a omamných látek a jsou závislé  
na alkoholu, osoby s duševní poruchou, poruchou chování, 
a které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé.

Služba je provozována v prostorách pronajatých 
Magistrátem města Plzně na adrese Božkovská 20 Plzeň 
v přízemí domu. Je poskytována v nepřetržitém provozu  
ve vybavených dvou trojlůžkových pokojích a jednom 
dvoulůžkovém pokoji se společnou kuchyní a sociálním zařízením.

V rámci pobytu se s uživateli pracuje na zlepšení jejich 
sociální situace a to za pomoci individuálních i skupinových 
sezení s pracovníky, a také snahou o zapojení do povinných 
i nepovinných volnočasových aktivit.

Kromě pobytové a sociální služby poskytují pracovníci uživatelům 
také psychickou podporu, sociální poradenství, doprovody  
na úřady, pomoc při řešení dluhové situace, pomoc při hledání 
a udržení zaměstnání a celkově podporu k dosažení úplné 
samostatnosti. Za poslední rok byla uživatelům poskytnuta 
podpora zejména při hledání samostatného bydlení a trvalého 
zaměstnání, dokončení studia či rekvalifikace, našetření finančních 
prostředků, splácení dluhů a stanovení finančního rozpočtu, 
zajištění vhodné lékařské péče, nebo upravení vztahů s rodiči, 
kamarády a partnery.

V roce 2016 se změnila podoba prostor, kde je služba 
poskytována. Došlo k výmalbě všech místností, vyklízecím pracím 
a nákupu nového vybavení. Na změně se podíleli i uživatelé,  
kteří tak měli možnost naučit se praktickým dovednostem a mohli 

se sami aktivně zapojit do vzniku nové podoby prostor, které nyní 
užívají.

Došlo také k úpravě pravidel pro přijímání nových uživatelů 
a začalo se pravidelně testovat na návykové látky, což vedlo  
ke změně složení uživatelů služby. Pracovníci se také zaměřili  
ve větší míře na možnosti volnočasových aktivit, na jejich 
financování a také na aktivizaci uživatelů v rámci ranních snídaní. 
S uživateli se tak zúčastnili řady nejrůznějších akcí, včetně 
víkendového vandru, pečení vánočního cukroví s patronkou 
jednoho našeho projektu, venčení psů v plzeňském útulku,  
nebo návštěvy hasičské zbrojnice. Na jaře se uskutečnil benefiční 
koncert na podporu těchto aktivit.

Pracovníci se zúčastnili různých kurzů a školení. Podnikli také 
dvě zajímavé stáže v jiných pobytových zařízeních. Aktivně se 
též zapojili do úprav prostor a zajistili tak plynulé poskytování 
pobytové služby.

Způsob nástupu do sociální služby

Zájemce kontaktuje pracovníky domu na půl cesty, vyplní 
Dotazník pro zájemce o službu a Souhlas se zpracováním 
osobních údajů (k dispozici ke stažení na webových stránkách 
organizace). Následují další dvě osobní schůzky. Jestliže zájemce 
splňuje požadovaná kritéria a jeho zakázka se kryje s cíli 
a vymezením služby, je zařazen do seznamu zájemců o službu. 
V případě volné kapacity je přijat do služby.

Personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Bc. Miroslav Zicha – vedoucí služby, soc. prac. (do 31. 8. 2016)
Bc. Veronika Kličková – soc. prac. od 1. 2. 2016 (od 1. 9. 2016 
vedoucí služby)
Martina Zikmundová – prac. v soc. sl.
Nikola Piňosová – prac. v soc. sl. (od 1. 8. 2016)
Petr Dvořák – recepční a správce DPC (od 1. 7. 2016)
Miroslav Zicha – prac. v soc. sl. DPP (od 1. 9. 2016)
Zuzana Vítovcová – prac. v soc. sl. (1. 11. — 31. 12. 2016)
Ljuba Svobodová – administrativa DPČ (1. 1. — 29. 2. 2016)
David Sedlák – administrativa HPP (15. 2. — 25. 4. 2016)
Blanka Šimková – administrativa
Ing. Ivona Pavelková – administrativa
Bc. Petr Neumann – supervizor



Žádostí o ubytování 36

Z toho mužů 17

Věkový průměr 20,7 let

Počet přijatých klientů22

Z toho žen5
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PROGRAM
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PROGRAM



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.“

Cíle služby:

• Vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném 
prostředí.

• Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvěry s osobou  
bez přístřeší.

• Informování těchto osob o rizicích spojených se „životem na ulici,“ 
pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

• Poskytnutí nebo zprostředkování hygienických potřeb (mýdlo, 
intimní hygiena pro ženy).

• Podpora a motivace osob bez přístřeší k využívání návazných 
služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti.

• Zprostředkování lékařské pomoci.
• Základní sociální poradenství: pomoc při zajištění dokladů, 

hmotné nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady 
a institucemi, doprovod k lékaři. osoby, které jsou uživateli 
nelegálních návykových a omamných látek a jsou závislé  
na alkoholu, osoby s duševní poruchou, poruchou chování, 
a které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé.

Služba má k dispozici kancelář v pronajatých prostorách  
na adrese Rubešova 4, Plzeň, v přízemí.

Personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Kateřina Jannová, DiS. – vedoucí, soc. prac. 
Bc. Jan Petr – terénní prac. v soc. sl. 
Bc. Alexandra Gütterová, DiS. – terénní soc. prac. (od 1. 7. 2016) 
Milena Růžičková – terénní prac. v soc. sl. (1. 7. — 31. 12. 2016) 
Blanka Šimková – administrativa 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa 
Bc. Petr Neumann – supervizor

Počet uživatelů 213

Z toho žen 47

Počet kontaktů 
(10 min. setkání) 528

Počet doprovodů 124

Z toho mužů166

Věkový průměr42 let

Počet intervencí 
(30 min. setkání)752

Statistické údaje za rok 2016





VÝNOSY 2016 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

TERÉNNÍ 
PROGRAM

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

DŮM 
NA PŮL CESTY

MPSV 980 000 576 084 401 652 548 897

RVKPP 453 000

KÚPK - protidrogová prevence 388 290

KÚPK - Individuální projekt 1 300 931 912 179 1 013 240

KÚPK -sociální odbor 41 462 48 313

MMP BEZP 948 000

MMP PK 30 000

MMP PP 10 000

ECM ČR 323 352

Nadace VINCI 95 000

Příspěvky od klientů 417 892 109 215

Ostatní 57 22 24 18

CELKEM 3 550 591 1 877 037 1 355 317 1 814 683

PŘÍJMY A VÝDAJE SKP PLZEŇ ZA ROK 2016



NÁKLADY 2016 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

TERÉNNÍ 
PROGRAM

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

DŮM 
NA PŮL CESTY

Provozní náklady 1 008 922 501 324 269 802 567 754

Materiálové náklady 336 903 292 862 119 359 266 461

Energie 138 645 16 661 14 282 77 992

Opravy a udržování 23 736 5 179 34 781

Cestovné 33 513 7 099 6 127 6 301

Ostatní služby 389 442 177 900 117 197 172 367

Jiné provozní náklady 86 682 6 803 7 659 9 853

Osobní náklady 2 654 840 1 380 188 1 092 026 1 247 158

CELKEM 3 663 762 1 881 512 1 361 828 1 814 912

Fakultativní činnosti byly hrazeny z finančních prostředků a darů od ECM ČR, ÚMO 2, ÚMO 3, VDV - NOH, Nadace ČEZ, 
Růženy Hausnerové, Přemysla Rzounka.



TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA VRŠÍČEK

Vedoucí, prac. v soc. sl. 
Miloslav Čech

Vedoucí, sociální pracovník 

Bc. Veronika Kličková
Vedoucí, sociální pracovník 

Kateřina Jannová, DiS.
Vedoucí, sociální pracovník 

Mgr. Tamara Csösz

Sociální pracovník, terapeut 
Mgr. Marek Novotný

Pracovník v soc. sl. 
Martina Zikmundová

Terénní pracovník v soc. sl. 
Bc. Jan Petr

Pracovník v soc. sl. 
Andrea Leitlová

Terapeut 
Bc. Ivana Ježová, DiS.

Pracovník v soc. sl. 
Nikola Piňosová, DiS.

Terénní sociální pracovník 

Bc. Alexandra Gütterová, DiS.
Pracovník v soc. sl. 

Mgr. Jana Pavlečková

Arteterapeut 
Mgr. Vladimír Blažek

Pracovník v soc. sl. 
Petr Dvořák

Terénní pracovník v soc. sl. 
Šárka Špetová

Personalista, administrativa 

Ing. Ivona Pavelková

Terapeut 
Mgr. Antonín Kupec

Pracovník v soc. sl. 
Bc. Miroslav Zicha

Personalista, administrativa 

Ing. Ivona Pavelková
Ekonom, administrativa 

Blanka Šimková

Terapeut 
Mgr. Ivana Balatá

Personalista, administrativa 

Ing. Ivona Pavelková
Ekonom, administrativa 

Blanka Šimková

Pracovník v soc. sl. 
David Mráz

Ekonom, administrativa 

Blanka Šimková

Prac. v soc. sl., administrativa 

Ing. Ivona Pavelková

Ekonom, administrativa 

Blanka Šimková

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL 
Mgr. Marek Novotný

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

DŮM 
NA PŮL CESTY

TERÉNNÍ 
PROGRAM

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ

stav k 30. 04. 2017



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, 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
Magistrát města Plzně ÚMO 3
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
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. Synková - psychiatr
MUDr. Chaloupková - psychiatr
Zubní klinika Fakultní nemocnice Lochotín - 
stomatologické ošetření rizikových klientů
PhDr. Jiří Libra - odborná supervize
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
Domovy mládeže
Dětské domovy

Projekt byl realizován za finanční podpory (řazeno abecedně):
Diakonie ECM, Evangelická církev metodistická ČR, ESF OP LZZ, Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát města Plzně, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Nadace ČEZ, Nadace VINCI, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ÚMO 2 – Slovany, ÚMO 3, 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Dárci: Růžena Hausnerová, Přemysl Rzounek, Potravinová banka Plzeň, z.s.
Děkujeme.



NÁŠ TÝM





Kontakty

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ

Statut: Církevní právnická osoba 
Statutární zástupce, ředitel: Mgr. Marek Novotný 
IČO: 405 245 66

Adresa do 31. 5. 2017: 
Husova 1777/14, 301 00 Plzeň 
změna sídla organizace od 1. 6. 2017: 
Rubešova 581/4, 326 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: rehabilitace@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 
od 1. 12. 2016 Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň 
tel.: 735 172 996 
teren@skp-plzen.cz
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