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Slovo ředitele

Vážení spolupracovníci, klienti, donoři, vážená veřejnosti, 
výroční zpráva jako taková je vždy konstrukt, který je svým 
obsahem a  objemem limitovaný. Neodráží ani zdaleka 
bohatost celého dění ve  společnosti a  naší organizaci. 
Je velmi těžké na  tak malém prostoru označit a  popsat 
nejdůležitější dění roku 2014.
Proto je dobré mít zkratku, příměr, podobenství. 
V  minulém slovu jsem použil příměr „vesmír jako 
hudba“. Teď bych chtěl psát o  společnosti. Když  
si vytáhnete s dětmi, nebo s přáteli nějakou hru ze šuplíku,  
nebo ze skříně, je na ní obvykle napsáno: „Společenská hra“.  
Je to tedy hra pro společnost lidí. Dovolte mi zajít ještě dál 
a použít příměr „Společnost jako hra“. 
Návrat našich klientů do  společnosti je totiž návrat 
do  HRY. V  terapii usilujeme o  to, aby ji hráli pravdivě 
a  upřímně sami k  sobě. Hra má pravidla. Ve  hře často 
přijímáme nějaké role, hra má začátek, střed a  konec. 
K rolím, do kterých vstupujeme, patří práva a povinnosti. 
Konečně ve hře, která se jmenuje „Společnost“ jde o to hrát 
„s“ ostatními, ne proti. Pěkné je, že nakonec mohou vyhrát 
všichni.
Naším úkolem v této hře je pomáhat těm, kteří se dostali 
na okraj dění, aby se zase podle svých možností zapojili víc 
do hry. Oni totiž, ať se nám to líbí, nebo ne do té hry patří. 
Bez nich hra ztrácí a ztrácíme my všichni. Výhrou je totiž 
kvalita života a  ta se mimochodem měří smysluplnými 
vztahy. Vztahy, které naplňují, skrze které můžeme přijímat 
a dávat. 

I  my, jako organizace usilujeme o  to, být ve  hře. Je to 
náročné zvláště na kvalitu nás, pracovníků. 
Pro rok 2015 jsme získali finanční prostředky 
na  novou sociální službu Terénní program pro  osoby 
bez přístřeší a  v  době, kdy toto píšu, program běží. 
V  Domě na  půl cesty máme ubytování pro  slečny 
a  páry, což zase přineslo novou kvalitu do  této služby 
spolu s  novými problémy, kterým musíme čelit. 
Sociální rehabilitace spolu s  Terénním programem  
se koncem roku stěhovaly do  nových prostor,  
kdy za běžného chodu zajišťovali stavební a administrativní 
práce, spojené se stěhováním. Terapeutická komunita 
organizovala spolu s dalšími organizacemi, poskytujícími 
adiktologické služby krajskou AT konferenci, která se nám 
velmi povedla. Komunita hostila spřízněné organizace 
sdružené v sekci terapeutických komunit A.N.O. Účastnili 
jsme se Kulturfestu v TK Magdaléna.
Ještě bych chtěl zvlášť vypíchnout jeden projekt, kterým 
vstupujeme do  hry, a  to jsou LAVIČKY. Naši klienti  
pod vedením pracovního terapeuta v roce 2014 intenzivně 
pracovali na  opravě laviček na  Mikulášském hřbitově. 
Samotní klienti z toho měli velmi dobrý pocit, že mohou 
něco udělat pro město, potažmo pro společnost.
Jak jsem již napsal, hra má začátek a  konec. V  minulém 
roce jsme také něco ztratili, a to laskavý, hluboký, odborný 
a  přesto lidský pohled doktora Leoše Horáka, který nás 
roky supervidoval a zažil s námi složité roky. Rád bych mu 
na závěr věnoval tichou vzpomínku.

Přeji Vám potěšení ze hry, která má začátek, střed a konec.

Marek Novotný
ředitel



StřediSko křeSťaNSké poMoci plzeň

SKP 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.

terapeutická komunita vršíček

Terapeutická komunita Vršíček je pobytové zařízení 
určené pro 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. 

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

Služba je poskytována v  Terapeutické komunitě Vršíček 
v Litohlavech.

Kapacita je celkem 15 lůžek: 11 - 12 lůžek pro muže, 3 - 4 
lůžka pro ženy.

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Příspěvek od  klientů je 6  300,- Kč za  měsíc. 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. Nedostatek finančních 
prostředků není důvodem k nepřijetí do léčby. 

Aktivity – skupinová psychoterapie (skupiny dynamické, 
interakční, arteterapie, tématické, 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 (semináře 
Abeceda rodinných financí - hospodaření s  penězi, 
dluhová problematika atd.), kariérové poradenství (Jobs 
klub). Konala se třídenní zátěžová akce. Klienti každou 
neděli a středu jezdí na bohoslužby a na biblické hodiny 
do  sboru Maranatha, jednou za  14 dní přijíždí farář 
za klienty do komunity. Někteří klienti využívají možnost 
rozhovorů s  farářem a  jeden dochází na  předkřestní 
přípravku.

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 
zkušenějšího klienta.

Do výuky klientů na počítačích byla kromě výuky ovládání 
textových a tabulkový editorů na žádost klientů zahrnuta 
výuka, resp. opakování českého jazyka. Pracovník s nimi 
opakuje a procvičuje jednotlivé více či méně problematické 
oblasti české mluvnice, gramatiku a základy typografie.

Z  dotace Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 
jsme získali finanční prostředky na dřevo a klienti z něj 
při  pracovní terapii s  využitím strojů v  dřevoobráběcí 
dílně postavili kotec pro psa, kurník a králíkárnu. Pořídili 
jsme do komunity psa z plzeňského útulku, slepice, na jaře 
přibydou králíci.

Dílna byla využita i na opracování dřeva na rekonstrukci 
zničených laviček, které jsou umístěny podél cesty 
ke komunitě. Spolupráce na obnově laviček byla domluvena 
se starostou obce Litohlavy. Ztrouchnivělé a shnilé dřevěné 
části byly demontovány, lavička změřena, zakoupeny nové 
šrouby a prkna požadované tloušťky a připevněny nové, 
namořené sedáky i opěradla. Obecní úřad uhradil částky 
za spotřebovaný materiál.

Podobnou spolupráci máme i se Správou veřejného statku 
města Plzně. Na  Mikulášském hřbitově renovují klienti 



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 třetí 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. 



s pracovníkem v rámci pracovní terapie lavičky. 

Statistické údaje

K 1. 1. 2014 bylo v komunitě 11 klientů – 9 mužů, 2 ženy. 
V průběhu roku 2014 nastoupilo 19 nových klientů – 15 
mužů a  4 ženy. 4 klienti dokončili roční léčbu. 1 klient 
byl vyloučen pro  porušení pravidel. 10 klientů odešlo 
z  vlastního rozhodnutí. Jeden klient přestoupil do  jiné 
komunity. K 31. 12. 2014 bylo v komunitě 14 klientů.

Průměrná roční obložnost byla 63 %.

Většina klientů měla kombinovanou závislost na pervitin a THC 
nebo opiátech. Polovina z klientů drogy užívali intravenózně. 
Téměř 43 % klientů udávalo trvalé bydliště v Plzeňském kraji, 
nejčastěji byli přímo z  Plzně. 20 % jich bylo z  Karlovarského 
kraje. 53 % klientů měla dokončené základní vzdělání, 37 % 
klientů byli vyučení na SOU a 3 klienti, tj. 10 % měli střední 
školu s maturitou. Průměrný věk klientů byl 27,37 let

pracovní tým:

Mgr. Marek Novotný – ředitel, terapeut, sociální pracovník 
Miloslav Čech – vedoucí terapeutické komunity 
PhDr. Markéta Čadová – terapeut, sociální pracovník  
od 3/2014 do 11/2014 
Mgr. Kamila Bolfová – terapeut od 12/2014 
PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek – arteterapeut 
Olin Maischeider – pracovník v sociálních službách 
David Mráz – pracovník v sociálních službách 
Mgr. Viera Houdková – pracovník v sociálních službách do 
4/2014 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa, pracovník v sociálních 
službách 
Blanka Šimková – administrativa 
PhDr. Leoš Horák – supervizor

SociálNí rehabilitace

Posláním služby je přispět ke  zkvalitnění života a  podpořit 
sociální začlenění osob nacházejících se v nepříznivé sociální 
situaci. Prostřednictvím individuální podpory těchto osob 
usilujeme o  získání co nejvyšší míry jejich samostatnosti 
a soběstačnosti.

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

Služba provozována v přízemí budovy v Plzni, v Božkovské 
ulici, číslo 20. Sociální rehabilitace probíhá v jedné kanceláři 
a  sklepních prostorech. Uživatelé mají možnost využít 
hygienický servis (sprcha a hygienické potřeby) a v některých 
případech si mohou nechat u  pracovnice vyprat oděv 
ve  služební pračce se sušičkou. Vlastníkem této budovy je 
Magistrát města Plzně. Služba je poskytována ambulantně. 
Od roku 2015 jsme získali nové prostory v 1. patře téže budovy, 
kam se kancelář sociální rehabilitace a  nově i terénního 
programu přestěhovala. K  dispozici tak máme nově i  dvě 
konzultační místnosti pro uživatele služby.

Část služby pro  klienty, kteří nejsou závislí na  návykových 
látkách, byla hrazena z  Individuálního projektu. Program 
Individuálního projektu je zaměřen na  sociální a  pracovní 
poradenství. Sociální pracovník pomáhá uživateli 
v  psychologickém náhledu na  jeho problém, pomáháme 
uživatelům objasnit jejich osobní cíle a hledáme cesty k jejich 
dosažení. V  pracovním poradenství doprovázíme klienta 
při  hledání pracovního uplatnění na  otevřeném trhu práce. 
Uživatel se naučí sepsat svůj CV, motivační dopis, trénujeme 
rozhovory se zaměstnavatelem. Oslovujeme přímo pracovní 
agentury a  firmy a  jsme schopni najít pro  motivovaného 
klienta vyhovující pracovní uplatnění jak v Plzni, tak i v rámci 
Plzeňského kraje. 



Část služby pro klienty, kteří se závislostí potýkají je hrazena 
ze státního rozpočtu. Nabízí pracovní poradenství, tzv. Jobs 
klub v terapeutické komunitě. Pracovní poradenství je určeno 
především klientům před ukončením léčby a  odchodem 
z komunity. Cílem je zorientovat klienty na trhu práce, reálně 
poznat své možnosti, pojmenovat cíle své profesní kariery 
naučit se prezentovat sebe sama, vytvořit osobní portfolio – CV, 
motivační dopis… V současné době je navázaná spolupráce 
z  ÚP Plzeň, s  rekvalifikačním oddělením a  oddělením 
pro zprostředkování práce v Německu. 

Statistika za rok 2014 pracovní a sociální poradenství

drogový klienti

počet uživatelů | 30 
věkový průměr | 27,6 
počet kontaktů | 180 
počet intervencí | 281

Nedrogový klienti

počet uživatelů | 63 
věkový průměr | 40,8 
počet kontaktů | 1580 
počet intervencí | 774

celkem

počet uživatelů | 93 
věkový průměr | 34,2 
počet kontaktů | 1760 
počet intervencí | 1055

personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Bc. Růžena Hausnerová, DiS – vedoucí služby, sociální 
pracovník 
Kateřina Jannová, DiS – sociální pracovník do 12/2014 
Petra Kolouchová – administrativa do 12/2014 
Blanka Šimková – administrativa 
Mgr. Vojtěch Sivek - supervizor

důM Na půl ceSty bÓjka

Posláním služby je pomoci mladým lidem, 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“.

Služba je určena pro:

•	 mladé muže a nově od roku 2014 i pro ženy 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

Služba je poskytována 24 hodin denně. V denních hodinách 
se pracuje na zlepšení sociální situace, odpoledne a večer 
se pak zaměřujeme na terapeutickou práci a volnočasové 
aktivity

Poskytování služby bylo rozděleno do  domu na  půl 
cesty na  Božkovské ul., kde byly ubytovány ve  dvou 
dvoulůžkových pokojích dívky a  do  bytu na  půl cesty 
v Dobřanské ulici také ve dvou dvoulůžkových pokojích.

Kromě pobytové a  sociální služby jsme poskytovali 
také psychickou podporu, sociální poradenství, pomoc 
při  hledání zaměstnání, při  hledání vlastního bydlení, 
pomoc při  řešení krizových situací, řešili jsme s  klienty 
jejich dlouhodobé problémy. Zabývali jsme se dluhovou 
problematikou, pracovali jsme na finančním plánu a jeho 
dodržování. Do  nabídky nadstandartních služeb jsme 
zařadili jakou součást poskytované služby psychoterapii, 
která je pro  uživatele dobrovolná. S  klienty jsme se 
zapojovali do různých aktivit a také jsme je sami vytvářeli. 
Snažili jsme se spolu s klienty zkrášlit a zútulnit v rámci 
možností prostředí, kde službu poskytujeme. Stanovovali 
jsme nová pravidla pro  práci s  dívkami a  pro  soužití 
chlapců s dívkami. 

Pracovníci se účastnili různých kurzů a školení. Do DPC 
přišlo několik exkurzí z  výchovných ústavů a  dětských 
domovů. Byli jsme se prezentovat na městských úřadech 
jednotlivých obvodů. Letos jsme se opět stali pořadateli 
festivalu Recept II, který sloužil hlavně k propagaci DPC 
Bójka. Pořádali jsme Den otevřených dveří.

Statistické údaje

V  průběhu roku 2014 nastoupilo 19 klientů, z  toho 14 
chlapcům a 5 dívkám. Věkový průměr 23,5 let.

pracovní tým:

Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Tereza Líbenková DiS. – vedoucí pracovník 
Martina Zikmundová – pracovník v soc. službách se 
zaměřením na finanční poradenství 
Bc. Miroslav Zicha – sociální pracovník se zaměřením 
na volnočasové aktivity 
Jiří Zábranský – správa středisek, recepční 
Bc. Růžena Hausnerová DiS. – sociální pracovnice 
Petra Kolouchová – administrativa do 12/2014 
Mgr. Vojtěch Sivek - supervizor
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI

příjMy  2014 TKV SR PSA DPC

641 000 111 000 0 

MPSV 848 000 0 178 000 0 

RVKPP 229 000 0 0 0 

Plzeňský kraj - protidrogová prevence 508 000 0 0 0 

Plzeňský kraj - Individuální projekt 0 799 800 0 1 418 000 

Plzeňský kraj -sociální odbor 44 700 0 7 300 0 

MMP BEZP 908 000 0 0 0 

ECM ČR 511 421 59 421 165 218 71 360 

ÚMO Plzeň 2 0 0 8 000 0 

VDV 0 4 993 0 0 

Zakázky 0 0 54 300 0 

Ostatní - drobní dárci, sbírky, úroky atd. 33 908 6 233 1 650 10 334 

Nadace ČEZ 0 4 200 0 0 

Příspěvky od klientů 647 368 0 0 61 100 

celkeM 3 730 397 874 647 414 468 1 560 794 

Náklady 2014 TKV SR PSA DPC

641 000 111 000 0 

provozní náklady 1 297 778 229 289 224 927 495 056

Materiálové náklady 513 027 56 046 38 784 73 928

Energie 187 083 37 519 17 102 124 667

Opravy a udržování 37 509 10 800 0 0

Cestovné 62 117 5 005 2 726 15 593

Ostatní služby 419 945 104 028 45 105 264 200

Jiné provozní náklady 78 097 15 891 121 210 16 668

osobní náklady 2 456 038 664 797 191 497 1 076 792

Hrubé mzdy 1 462 762 470 114 142 535 757 629

DPČ 297 789 23 000 0 31 278

DPP 64 088 5 000 0 17 250

Ostatní mzdové náklady 43 596 0 0 0

Odvody 587 803 166 683 48 962 270 635

celkové náklady 3 753 816 894 086 416 424 1 571 848

příjMy a výdaje Skp plzeň za rok 2014



podporují nás:

Diakonie ECM, Evangelická církev metodistická ČR, 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, Úřad 
práce Plzeň, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.





kontakty

StřediSko křeSťaNSké poMoci plzeň

Statut: Církevní právnická osoba 
Statutární zástupce, ředitel:  Mgr. Marek Novotný 
IČO: 405 24 566 
adresa: 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

adresa: Božkovská 20, 326 00 Plzeň 
tel.: 777 256 133 
e-mail: hausnerova@skp-plzen.cz

dům na půl cesty

adresa: Božkovská 20, 326 00 Plzeň 
tel.: 774 155 293 
e-mail: dpc@skp-plzen.cz


