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Slovo ředitele do Výroční zprávy za rok 2013

Vážení spolupracovníci, klienti, donoři, vážená veřejnosti, 
podle moderní kvantové fyziky mají elementární stavební 

částice hmoty tvar vibrující, chvějící se struny. Naše 
společenství, a celý vesmír, si tedy můžeme představit jako 

ohromný orchestr hrající komplikovanou, ale elegantní 
a dramatickou skladbu. Part, který jsme společně jako 

organizace hráli loňský rok, nejevil žádné dynamické 
zvraty. Vypadá to, že se jedná o prostřední část symfonie, 

která teprve splétá melodie spějící k dramatickému finále.
Pokud mám tedy shrnout rok 2013, jsem v pokušení napsat 

„běžný“. On však zdaleka tak běžný nebyl. Zaměřil jsem se 
na toto období podrobně a objevil jsem jeden prvek, který 
považujeme za „běžný“, ale skutečnost je jiná. Je to proces 

neustálé změny a vývoje, tedy neustálého chvění, klokotání 
a vibrací, přizpůsobování se potřebám klientů, veřejnosti, 

společnosti obecně. Jako učící se organizace nastavujeme 
vysokou laťku především pro Vás, zaměstnance jednotlivých 

služeb. To, že jsme obstáli, je z velké části Vaše zásluha. Jako 
důležité se mi na tomto místě, v procesu neustálých změn, jeví 

vrátit se ke kořenům, připomenout naše poslání. Totiž poskytovat 
odborné služby cílovým skupinám tak, jak jsou nastaveny. 

Veřejnost si nás prostřednictvím státních a místních úředníků 

vybrala, a tak považuji za závazek i nutnost dělat naši práci 
dále co nejlépe podle vlastního vědomí a svědomí.  To, že jsme 
obstáli v množství nejrůznějších kontrol, před odborníky 
místními i celostátními, považuji za jedno z důležitých 
potvrzení, že práci děláme dobře. 
Další důležité potvrzení je to ze strany klientů:
Terapeutickou komunitou prošlo za loňský rok 31 osob. 
Osm z nich dokončilo celý roční program, žijí střízlivý život, 
chodí do práce a platí daně. Další pokračují v léčbě nebo 
odešli z vlastního rozhodnutí.  V sociální rehabilitaci jsme 
poskytli pracovní a sociální poradenství 68 klientům během 
221 kontaktů, poradenství vedlo k získání zaměstnání, nebo 
zmírnění důsledků sociálního vyloučení.
V domě na půl cesty našlo 20 klientů zázemí a nový 
domov, odkud se mohou odrazit a jít dál. Náš závazek 
vůči společnosti, ten náš part v komplikované a elegantní 
partituře vesmírné symfonie, tedy naplňujeme jak kvalitou, 
tak kvantitou.  
Těším se na další výzvy v novém roce a přeji nám všem 
intenzivní, hlavně hudební zážitky.

Mgr. Marek Novotný, ředitel



STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ

Terapeutická komunita Vršíček

Terapeutická komunita Vršíček je pobytové zařízení, které 
přijímá do  léčby osoby, které se rozhodly řešit problém 
závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního 
skupinového a  individuálního programu. Cílem je podpora 
života bez drog, položení základů pro návrat do  společnosti 
a celková harmonizace osobnosti. 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.

Cílovou skupinou jsou osoby ve  věku 18 – 45 let závislé 
na návykových látkách. Kapacita je celkem 15 lůžek: 10 – 11 
lůžek pro muže, 4 – 5 lůžek pro ženy. Služba je poskytována 
nepřetržitě po celý rok

Aktivity – skupinová psychoterapie (skupiny dynamické, 
interakční, tematické, vzdělávací, mimořádné, životopisné, 
hodnotící), klientské samořídící skupiny (klientům je 
poskytnuto více prostoru v  přinášení podnětů, rozhodování 
a podílení se na komunitním dění), klub a společné volnočasové 
aktivity (o  jejich přípravu a organizaci se starají sami klienti), 
pracovní terapie (v  dřevoobráběcí dílně a  na  pozemcích 
kolem areálu), výuka na  počítačích, finanční poradenství 
(Abeceda rodinných financí - hospodaření s penězi, dluhová 
problematika atd.), kariérové poradenství (Jobs klub). Konala 
se třídenní zátěžová akce. 

Důraz je kladen na  osobní odpovědnost a  samostatnost 
klientů. Pracovníci již (kromě naléhavých případů) klienty 
nedoprovází k  lékařům ani na  úřady práce; cestují buď 
samostatně (ve  vyšší fázi programu) nebo za  doprovodu 
pokročilejšího klienta.

Nástupy klientů do komunity a přednástupní přípravu klientů 
již vykonává výlučně pracovník naší komunity. 

Od 1. 9. 2012 schválila správní rada SKP Plzeň zvýšení poplatku 
na 6 300,- Kč, které odpovídají komfortu bydlení a současným 
cenám za energie a provoz objektu. 

Poplatek zahrnuje náklady na  bydlení a  náklady na  stravu. 
O  hrazení nákladů na  bydlení může klient požádat městský 
úřad jeho trvalého bydliště. Náklady na stravu si hradí klient 
sám z  příspěvků hmotné nouze.  Většina klientů však není 
schopná hradit měsíční náklady v plné výši. 

Statistické údaje

•   K 1. 1. 2013 bylo v komunitě 10 klientů.
•   V průběhu roku nastoupilo 21 nových klientů – 17 mužů a 4 ženy. 
•   8 klientů dokončilo úspěšně léčbu.
•   2 klienti byli vyloučeni pro porušení pravidel.
•   10 klientů odešlo z vlastního rozhodnutí.
•   K 31. 12. 2013 bylo v komunitě 11 klientů.
•   Obložnost 67 %.

Většina klientů měla kombinovanou závislost na  několika 
různých návykových látkách. Jeden klient uváděl jako svou 
primární drogu heroin, šest heroin s  pervitinem, dva THC, 
dvacet dva pervitin. 

Téměř 71 % klientů udávalo trvalé bydliště v Plzeňském kraji, 
nejčastěji byli přímo z  Plzně. 45 % klientů měla dokončené 
základní vzdělání, ostatní byli vyučení na SOU. Průměrný věk 
klientů byl 26 let.

Pracovní tým:

Mgr. Marek Novotný – ředitel, terapeut, sociální pracovník
Miloslav Čech – vedoucí terapeutické komunity, PSS
Mgr. Lenka Macháčková – terapeutka od 4/2012 do 7/2013
Danuše Hellerová – terapeutka od 7/2013 do 9/2013
PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek – arteterapeut
Olin Maischeider – PSS
David Mráz – PSS
Mgr. Viera Houdková – duchovní, PSS
Ing. Ivona Pavelková – koordinátorka projektu, PSS
Blanka Šimková – administrativní pracovnice
PhDr. Leoš Horák – supervizor



PROjEKT „REKONSTRuKCE TERAPEuTICKÉ KOMuNITy VRšÍČEK“

Terapeutická komunita Vršíček

PV 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 první 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. uži 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 pět krát denně jídlo. Ve společenské místnosti jsou 
každý den terapeutické skupiny různého druhu. 



SOCIÁLNÍ REhAbILITACE

Posláním služby Sociální rehabilitace je pomoc dospělým lidem 
v nepříznivé sociální situaci nebo nesnadno zařaditelným na trhu 
práce, zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života 
společnosti, a především jejich návrat a uplatnění na trhu práce. 

Služba sociální rehabilitace byla v roce 2013 rozdělena na dvě 
střediska:

•   středisko Start – sociální rehabilitace pro nedrogové klienty 
•   středisko Práce –  pracovní rehabilitace pro drogové klienty

Středisko Start - sociální rehabilitace:

Sociální rehabilitace čerpala finanční prostředky v rámci 
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
financovaného z Evropského sociálního fondu. Jednalo se 
o Individuální projekt 1. etapa. Středisko poskytuje:

•   sociální poradenství 
•   pracovního poradenství 
•   hygienický servis

Pracovní poradenství. Tato část sociální služby pracuje 
již s motivovaným člověkem. Naším cílem je vést uživatele 
k samostatnosti. Uživatelé se učí vypracovat si svůj profesní 
životopis, případně motivační dopis, kterým dále oslovují 
potenciálního zaměstnavatele. Uživatelé mají k dispozici 
PC, a pokud jsou schopni, sami si vyhledávají informace 
na pracovních portálech. Pracovníci služby založí uživatelům 
pracovní e:mail a naučí je odesílat a přijímat e:mailové zprávy, 
připojit přílohu apod. K dispozici je služební telefon, uživatel si 
může přímo zavolat na firmu a zablokovat pracovní nabídku, 
případně domluvit nástup do práce. S uživatelem se provádí 
nácviky telefonování s potenciálním zaměstnavatelem. Míru 
podpory si určuje uživatel sám, ale pokud k nám chodí uživatel 
pravidelně, postupně narůstají jeho kompetence a zvyšuje se 
možnost uspět na otevřeném trhu práce.

Sociální poradenství. Více jak polovině uživatelům, kteří jsou 
bez přístřeší, podáváme informace, na jaké sociální dávky mají 
nárok. Přeposíláme je na příslušný úřad a v některých případech je 
doprovázíme. Uživatelé služby jsou často ubytováni na ubytovně, 
kde je velký hluk a kde jim byly odcizeny doklady, případně 

finanční prostředky z hmotné nouze. Často tedy pomáháme 
se změnou ubytovny. V mnoha případech děláme finanční 
poradenství. Osoby by si rádi pronajali byt, ale mnohdy neumí 
domyslet finanční stránku věci. Děláme domácí rozpočty, 
plánujeme případnou změnu ubytování. Provádíme vhled 
do situace a zkoumáme, nakolik je změna v jejich situaci reálná. 
Dalším uživatelům pomáháme s motivací při rozkrývání svých 
osobních dluhů, jsou to náročné situace. Uživatel je už motivován 
chodit do práce, ale je pro něj těžké vyrovnat se z minulostí 
a několik let splácet své dluhy.

hygienický servis. Naše zařízení má k dispozici pračku se 
sušičkou. Servis si vyžádaly osoby, které skutečně žijí venku 
„na ulici“. Hygienický servis funguje 3. rokem, má nezastupitelnou 
roli a pomáhá lidem bez domova zachovat si lidskou důstojnost. 
V některých případech s osobou začneme řešit i další sociální 
situace v jeho životě, probudí se v něm touha patřit zpět 
do „normální společnosti“. Hygienický servis má otevřeno 
od pondělí do čtvrtka, středa je vyhrazena ženám, ostatní dny 
chodí muži. Uživatelům je poskytnut čistý ručník, holítko na vousy, 
mýdlo, sprchový gel a šampon na vlasy. Pokud uživatel projeví 
zájem vyprat si svršky, poskytujeme také prací prášek. Do pračky 
přidáváme desinfekční tekuté prostředky a aviváž. Pračka slouží 
i jako sušička, takže prádlo vyjmeme suché a uživatel si ho může 
v domluvenou hodinu odnést. Servis provozujeme v upravených 
suterénních prostorech. Jedná se o místnost, která je rozdělena 
na 2 části. V první části je toaleta, sprchový kout a umyvadlo. 
V oddělené druhé části je stůl se 6 židlemi na odkládání věcí, starší 
kuchyňská linka a rychlovarná konvice. V zimních měsících je 
možno si udělat čaj pro zahřátí. V kuchyňské lince je zabudována 
automatická pračka, s kterou manipuluje pouze pracovnice 
zodpovědná za chod této části služby.

Pracovní tým:

Bc. Růžena Hausnerová, DiS – vedoucí střediska Start, sociální 
pracovnice 
Ivana Macháčková, DiS – sociální pracovnice do 31. 10.2013 
Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Petra Kolouchová – administrativní pracovnice 
Mgr. Kateřina Benešová – supervizorka do 31. 10.2013

Statistika v 3. roce IP 1 projektu:

 počet uživatelů | 38 
 počet kontaktů | 163 
 počet intervencí | 1687 
 počet asistencí | 9



Středisko Práce (pro drogové klienty):

Ve středisku se pracuje se dvěma skupinami osob. První je složena 
s osob, které skončily roční resocializační program v terapeutické 
komunitě pro drogově závislé. Druhá skupina se skládá s osob, 
které přicházejí přímo z ulice. Tyto osoby jsou znevýhodněné 
na otevřeném trhu práce z důvodů záznamu v rejstříku trestů 
nebo v zápočtovém listu, nedokončeného vzdělání, krátké 
nebo žádné pracovní praxe. Je velice obtížné reintegrovat tyto 
osoby zpátky do společnosti a na pracovní trh. Pracovní brigáda 
ve středisku Práce je mnohdy jedinou možností jak získat 
po dlouhé době své první zaměstnání a obnovit si pracovní 
návyky. 

Statistika sociální práce v roce 2013:

Většina zakázek agentury se v roce 2013 týkala údržby 
a rekonstrukci budov, nadále jsme pokračovali v péči o zeleň 
a pokračovala naše spolupráce se Škoda Holding při úklidu 
v továrních halách kolem strojů.

Pracovní tým:

Richard Houdek – vedoucí střediska Práce do 30. 9.2013 
Bc. Růžena Hausnerová, DiS. – sociální pracovnice 
Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Petra Kolouchová – administrativní pracovnice 
Mgr. Kateřina Benešová – supervize do 31. 10.2013

Statistika sociální práce v roce 2013:

 počet uživatelů | 29 
 z toho ženy | 6 
 z toho muži | 23

 počet kontaktů | 58 
 počet intervencí | 471

brigáda

 typ uzavřené pracovní smlouvy | počet osob 
 DPP | 15 
 počet odpracovaných hodin | 1 045,5



DůM NA PůL CESTy

Poslání služby

Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým mužům, kteří 
nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé 
životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí 
a společenského uplatnění.“ Dům na půl cesty usnadňuje vstup 
do života dospělých“.

Adresa poskytování služby:

Dům na půl cesty, Božkovská 20, Plzeň – prostory pronajaté 
od Magistrátu města Plzně (dvě kanceláře pracovníků a pokoje 
pro klienty)

Byt na půl cesty 4 + 1 – Martinská 4, Plzeň – prostory pronajaté 
od Magistrátu města Plzně

Služba je určena pro:

•   mladé muže v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 
let, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami

•   osoby přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež, pro 
osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody 
nebo ochranné léčby a kteří nejsou závislí na alkoholu nebo 
omamných látkách

Stručná charakteristika poskytované služby:

• poskytnutí ubytování v Domě na půl cesty na 6 – 9 měsíců,  
 v Bytě na půl cesty na 1 – 2 roky.

• poskytnutí poradenství

• sociálně – právní poradenství, koncipování dokumentů  
 a žádostí, kontrola smluv, doprovod na úřady, k lékařům

• podpora k dosažení úplné samostatnosti v běžném sociálním   
 prostředí 

• pomoc s hospodařením s vlastními financemi, možnost   
 finančního plánování a analýzy pohledávek (dluhů) uživatele,   
 pomoc při získávání zaměstnání a vlastního bydlení na základě  
 individuálního plánování, emoční opora

Důležité body v roce 2013

• vznik názvu pro DPC – DPC BÓJKA
• úspěšná kontrola/inspekce na IP projekt
• dokončení standardů kvality poskytování soc. služeb a jejich   
 potvrzení od inspekce z ÚP
• festival Recept na podporu a propagaci Domu na půl cesty
• získání fin. prostředků z Výboru dobré vůle – Nadace  
 Olgy Havlové na vybavení pokojů
• příprava týmu, pravidel, prostorů na přijímání dívek od roku 2014
• odstoupení od smlouvy týkající se Bytu na půl cesty    
 v Martinské ulici a navazující sepsání nové smlouvy na menší   
 a méně nákladný byt v Dobřanské ulici, který bude používán  
 na stejném principu
• navázání spolupráce s občanským sdružením  TOTEM a docházení  
 uživatelů do tohoto zařízení
• spolupráce uživatelů na Kontejnerech 2013  
 (konkrétně Kontejner 07 – KYČN)
• otevření DPC pro dobrovolníky, stážisty apod., 2 exkurze v DPC
• školení pracovníků v komunikaci v krizových situacích 
 a Kudy s dluhy
• získání finanční daru od soukromé osoby, pí. Bělohubé 
• navázání lepšího a plodnějšího kontaktu s PČR a obytnou   
 zónou Sylván
Statistické údaje

V průběhu roku 2013 nastoupilo 20 klientů, 15 klientů postupně 
odešlo. Věkový průměr 23 let.

Pracovní tým:

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Tereza Líbenková, DiS. – vedoucí domu na půl cesty, PSS 
Martina Zikmundová – PSS se zaměřením na finanční poradenství 
Miroslav Zicha – PSS se zaměřením na volnočasové aktivity 
Jiří Zábranský – správce středisek, recepční 
Bc. Růžena Hausnerová, DiS. – sociální pracovnice 
Petra Kolouchová – administrativní pracovnice 
Mgr. Vojtěch Sivek – supervizor  
Mgr. Dana Šedivá – supervizorka



PŘÍjMy  2013 TKV SR PSA DPC

641 000 111 000 0 

MPSV 705 000 122 863 45 137 168 000 

RVKPP 191 000 0 0 0 

Plzeňský kraj - protidrogová prevence 561 000 0 112 000 0 

Plzeňský kraj - Individuální projekt 0 699 715 1 245 237 

Plzeňský kraj -sociální odbor 50 000 0 11 000 0 

MMP BEZP 948 000 0 0 0 

MMP PK 37 000 0 0 0 

ECM ČR 659 715 191 166 216 170 127 741 

ÚMO Plzeň 2 0 0 10 000 0 

Úřad práce 0 0 12 000 0 

VDV 53 000 0 0 50 287 

Zakázky 0 0 145 081 0 

Ostatní - drobní dárci, sbírky, úroky atd. 53 096 2 985 12 250 27 141 

Zahraniční 13 140 0 0 0 

Příspěvky od klientů 667 954 0 0 118 000 

CELKEM 3 938 905 1 016 729 563 638 1 736 406 

NÁKLADy 2013 TKV SR PSA DPC

641 000 111 000 0 

Provozní náklady 1 294 183 249 155 278 008 594 325

Materiálové náklady 464 452 20 411 42 652 94 012

Energie 227 434 30 969 23 460 139 384

Opravy a udržování 31 538 17 037 9 094 13 207

Cestovné 48 140 11 380 2 074 22 660

Ostatní služby 469 307 156 850 61 456 319 896

Jiné provozní náklady 53 312 12 508 139 272 5 166

Osobní náklady 2 624 007 802 097 326 693 1 069 500

Hrubé mzdy 1 632 086 576 173 204 648 762 211

DPČ 253 426 0 0 26 222

DPP 65 640 30 200 52 506 16 500

Ostatní mzdové náklady 31 428 0 0 0

Odvody 641 427 195 724 69 539 264 567

Celkové náklady 3 918 190 1 051 252 604 701 1 663 825



Podporují nás:

Evangelická církev metodistická, ESF OP LZZ, FMIE European Methodist Council – Connexio, Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát města 
Plzně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace ČEZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Siemens, s.r.o., UMC European Board 
of Drug and Alcohol Concerns, UMC North Texas USA, ÚMO 2 – Slovany, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Spolupracujeme:

POINT 14 Plzeň, Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. - nástupy z kontaktního centra nebo na doléčování, Sociální rehabilitace 
- pracovní poradenství klientů po léčbě, ULICE – agentura sociální práce o.s., KOTEC o.p.s., Diakonie ECM - jsme jednou ze služeb potřebným, 
Evangelická církev metodistická ČR – řešení materiálních i finančních záležitostí, Město Plzeň - významný donátor finančních prostředků 
pro provoz TKV, Krajský úřad Plzeňského kraje - jsme jediná komunita v Plzeňském kraji, tento typ služby je prioritou v Plzeňském kraji, 
Plzeň ÚMO 2 – sociální odbor, Psychiatrická klinika Plzeň Lochotín – Detoxifikační jednotka - detoxifikace klientů před nástupem 
do programu, pravidelné předávání informací novým klientům na oddělení, Psychiatrické léčebny Dobřany - předávání klientů, Pekárna 
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 – psychiatr, Zubní klinika Fakultní nemocnice Lochotín - stomatologické ošetření rizikových klientů, 
PhDr. horák - psycholog - odborná supervize, Asociace nestátních organizací – sekce terapeutických komunit, Obec Litohlavy - spolupráce 
při úklidech obce a  obecního lesa, pomoc obyvatelům např. se dřevem na  topení, sekáním zahrad, shrabáním listí apod., TA Oil s.r.o.,  
České dráhy a.s., TOTEM – dobrovolnická služba, MUDr. Jiří Bláhovec, Občanské sdružení KyČN – komunita mladých umělců působících 
v Plzni, Nízkoprahové centrum ATOM, Výchovný ústav Hostouň, Městská Charita, Dům sv. Františka, Dům na půl cesty Karlovy Vary, Kavárna 
Kačaba, Agentura TREND PRÁCE s.r.o., EDISS, Reklamní dílna Aristo, Razítka Král a další.

Děkujeme za spolupráci.




