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SlOvO ředitele
Vážení spolupracovníci, klienti, donoři, vážená veřejnosti,

na tomto místě obvykle shrnuji události celého roku. Stejně tomu bude 
i letos. Máme za sebou rozhodně náročný rok a stojí za to některé zásad-
ní počiny připomenout:

V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce Terapeutické komunity 
Vršíček a celý projekt ROP Jihozápad. Naše pracovníky to stálo velké úsilí 
a jejich nasazení bylo příkladné.

Prošli jsme personální krizí, kterou jsme ustáli, především zásluhou 
pracovníků komunity. Kromě změn budov a prostředí jsme také dokon-
čili změnu samotného programu. Velký důraz se klade na různorodé 
skupinové terapie. Tyto změny probíhaly „za pochodu“, to znamená, 
že program se přetvářel průběžně. Tři měsíce po nastěhování do nově 
zrekonstruované budovy komunity jsme úspěšně prošli certifikačním 
šetřením a získali jsme certifikát na další tři roky.

Dům na půl cesty prošel hloubkovou inspekcí poskytování sociálních 
služeb, a to také úspěšně. Otevřeli jsme Byt na půl cesty v Martinské ulici, 
kde jsou k dispozici další čtyři lůžka, a tím jsme zvýšili kapacitu služby 
domy na půl cesty na celkem osm lůžek a zkvalitnili podmínky pro naše 
klienty.

Sociální rehabilitace prošla kontrolou poskytování sociální služby 
a čerpání finančních prostředků v rámci Individuálního projektu „Pod-
pora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ financovaného z OP LZZ, která 
rozhodně nebyla formální.

Bohužel jsme museli kvůli nedostatku finančních prostředků podstatně 
zredukovat činnost Pracovní agentury. Považuji to za velkou ztrátu pro 
naše klienty a pro město Plzeň.

V minulém roce jsme tedy rozhodně nezaháleli. Dokázali jsme přes citel-
ný pokles finančních prostředků dvě z našich tří sociálních služeb udržet 
a rozvinout. Z čísel, která popisují výkony, lůžkodny, kontakty, intervence 
a počty klientů je zřetelné, že spolu s poklesem finančních prostředků 
samotné výkony razantně stoupají. Z toho je jasně vidět, že naše organi-
zace přijímá společenskou odpovědnost a snaží se ze všech sil pomoci 
při sanaci škod, které jsou způsobeny ekonomickou krizí. Bohužel se 
už ocitáme na samé hranici našich možností. Očekáváme tedy s nadějí 
oživení, nejen ekonomické, ale i lidské.

To bych přál nejen naší organizaci, ale celé společnosti.

Za Středisko křesťanské pomoci Vás zdraví 

Marek Novotný, ředitel

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

Pracovní a sociální agentura

adresa: Božkovská 20, 326 00 Plzeň 
tel.: 774 155 269 
e-mail: psa@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
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StřediSKO KřeSŤANSKÉ POMOCi PlZeŇ
terapeutická komunita vršíček

Poslání 
TKV je pobytové zařízení určené pro osoby, které se rozhodly řešit 
problém závislosti na nelegálních návykových látkách prostřednictvím 
intenzivního skupinového a individuálního programu. Cílem je harmo-
nizace osobnosti podpora stylu života bez drog a položení základů pro 
návrat do společnosti.

Budova, prostory, kde je projekt realizován 
Vlastníkem budovy a pozemků je Správa budov ECM. SKP je v nájmu. 
Areál TKV prošel v období 5/2011 – 5/2012 rozsáhlou stavební rekon-
strukcí. Po dobu rekonstrukce byla služba přestěhována do náhradních 
prostor s SKP HOPO v Praze Horních Počernicích.

Cílová skupina 
Cílovou skupinou zařízení jsou osoby ve věku 18 – 45 let, závislé na nele-
gálních návykových látkách, indikované a motivované pro léčbu v zaříze-
ní typu terapeutické komunity. Splňují předpoklady pro přijetí do komu-
nity. Kapacita je celkem 15 lůžek: 10 - 11 lůžek pro muže, 4 - 5 lůžek pro 
ženy. Pokoje pro ženy jsou samostatně oddělené v podkroví.

Průběh služby 
Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok. Délka pobytu je 12 mě-
síců. Program je rozdělen do čtyř fází (včetně tzv. nulté, přípravné fáze), 
smyslem čehož je podpořit a strukturovat proces změny jednotlivých 
klientů a snadnější možnost tento proces monitorovat a hodnotit. Roz-
dělení celé léčby do menších celků také pomáhá stanovování a plnění 
krátkodobějších cílů a přispívá ke snížení možné tenze z dlouhodobosti 
a náročnosti celého programu. Ačkoli základem systému TKV je společný 

strukturovaný a poměrně unifikovaný program, je zde prostor také pro 
individuální přístup ke každému klientovi a nastavení jeho osobních cílů 
a priorit a hledání cest k jejich naplňování a uspokojování individuálních 
potřeb každého klienta.

Po návratu komunity po rekonstrukci zpět do Litohlav se upravil program 
každodenních aktivit ve prospěch skupinově terapeutických činností. Byl 
prodloužen čas ranních komunit na 1 hod. denně (kromě neděle), bylo 
zařazeno větší množství skupinové psychoterapie (skupiny dynamické, 
interakční, tematické, vzdělávací, mimořádné, životopisné, hodnotící) 
a zavedena klientská samospráva (funkce a služby), klientům bylo po-
skytnuto více prostoru v přinášení podnětů, rozhodování a podílení se 
na komunitním dění, byly zavedeny samořídící skupiny, klub a společné 
volnočasové aktivity, o jejichž přípravu a organizaci se starají sami klienti. 
Pracovní terapie se částečně prováděla v dřevoobráběcí dílně a také 
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na pozemcích kolem areálu (zeleninové záhony a okrasná zahrada), které 
byly při rekonstrukci zničeny. Konala se též zátěžová akce. V plánu jsou 
genderově oddělené skupiny a více práce s rodinnou (nabídka víken-
dových pobytů pro osoby blízké). Klienti využívali individuální terapeu-
tickou práci. Klienti se účastnili několika seminářů Abeceda rodinných 
financí (hospodaření s penězi, dluhová problematika atd.). Klienti jsou 
podporováni v péči o svoje zdraví (jeden klient 2. fáze započal léčbu 
interferonem).

Větší důraz začal být kladen na aktivizaci k osobní odpovědnosti a samo-
statnosti klientů. Klienti byli zapojeni do spolurozhodování o záležitos-
tech komunity a jsou vedeni k vzájemné spoluodpovědnosti. Z tohoto 
důvodu jsme v průběhu uplynulého roku téměř upustili od doprovodu 
pracovníků a osobní asistenci při vyřizování zdravotních a sociálních zá-
ležitostí. Klientům je stále poskytováno sociální poradenství, ale na úřady 
(podobně jako k lékaři) cestují buď samostatně (ve vyšší fázi programu) 
nebo za doprovodu pokročilejšího klienta.

V roce 2012 se podařilo v mnohých ohledech zvýšit kvalitu poskytované 
služby. Kromě výrazně vyšší kvality prostředí po provedené rekonstruk-
ci prostor komunity, se také podařilo upravit program každodenních 
terapeutických aktivit způsobem, jaký je standardní v zařízeních tohoto 
typu, zároveň si ponecháváme duchovní rozměr, který je stále v našem 
programu přítomen jako přirozená součást programu. 

Domníváme se, že nyní jsou klienti našeho zařízení motivováni více 
k psychoterapeutické práci vzhledem ke svým osobním i obecným cílům 
léčby a nácviku nových sociálních dovedností a jejich účast na progra-
mech zaměřených na duchovní rozvoj je svobodnější a tudíž opravdověj-
ší, pokud se někteří pro tuto cestu rozhodnou.  

Jako úspěch vnímáme možnost přijímání žen do léčby, zatím však 
bohužel nemáme dostatečný počet uchazeček. Na podzim 2012 jsme 
provedli masivní kampaň na adiktologických pracovištích a v psychiat-
rických léčebnách v celé České republice o léčbě žen a o změnách v naší 
komunitě. Výsledkem zatím byla vyšší poptávka pouze u mužů.

Během roku 2012 se změnila přednástupní příprava klienta do komunity. 
Dříve tuto činnost vykonával pracovník kontaktního centra organizace 
Point 14. Od podzimu tuto aktivitu převzal pracovník TKV. 

Po nastěhování do zrekonstruované komunity byly zvýšeny měsíční poby-
tové náklady klienta. Od 1.9. 2012 schválila správní rada SKP Plzeň zvýšení po-
platku 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. Někteří klienti nejsou schopni hradit měsíční náklady v plné 
výši. Není to však důvodem jeho vyloučení nebo nepřijetí do léčby.
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V následujícím období pěti let bude probíhat monitoring. Monitorovací 
zprávy o zajištění udržitelnosti projektu budou předkládány 1x ročně.

Zároveň děkujeme i dodavatelské firmě BIS a.s. Plzeň, která celou rekon-
strukci terapeutické komunity jako vítěz výběrového řízení při dodržení 
harmonogramu projektu a projektové dokumentace zajistila.

Poděkování patří i celému projektovému týmu, i všem ostatním, kteří 
tento projekt připravovali, s úspěchem realizovali, administrovali, podíleli 
se na jeho úspěšném ukončení a zasloužili se tak o získání dotace z pro-
středků Regionální operačního programu NUTS 2 Jihozápad.

Terapeutická komunita Vršíček byla u vstupní brány označena informační 
cedulí.

Pracovní tým 
Mgr. Marek Novotný – ředitel, terapeut 
Miloslav Čech – vedoucí terapeutické komunity 
Mgr. Lenka Macháčková – terapeut od 4/2012 
PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek – arteterapeut 
Olin Maischeider – pracovník v sociálních službách 
David Mráz – pracovník v sociálních službách 
Milan Kačmár – pracovník v sociálních službách do 4/2012 
Mgr. Viera Houdková – pracovník v sociálních službách od 10/2012 
Richard Houdek - pracovní terapie od 10/2012 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa, pracovník v sociálních službách 
Blanka Šimková – administrativa

Během roku 2012 jsme společně pracovali na standardech poskytování 
sociální služby. Tyto standardy následně uváděli do praxe, a tím jsme 
zvyšovali kvalitu poskytované služby. 

V srpnu proběhlo místní šetření certifikačního týmu. Certifikát byl vydán 
na další tříleté období.

Statistické údaje 
Kapacita k 31.12. 2012 – 15 lůžek, 10 - 11 lůžek pro muže, 4 - 5 lůžek pro ženy. 
Programu se účastnilo celkem 26 uživatelů služby. 
Snížil se věkový průměr klienta z 31,6 na 28 let. 

Po přestěhování komunity do zrekonstruovaného objektu v květnu 2012 
byla zvýšena kapacita lůžek a postupně se do konce roku zvýšil i počet 
přijatých klientů. 

Od ledna do dubna 2012 byla využitelnost osmi lůžek pro muže 88 %. 
Od května do prosince 2012 byla využitelnost jedenácti lůžek pro muže 
90,4 %. Z toho je patrné, že ze strany klientů byl vysoký zájem o léčbu 
a v krátké době byla lůžka určená pro muže obsazená. 

Průměrná využitelnost lůžek pro ženy byla pouze 12,26 %. Vzhledem 
k minimálním možnostem léčby žen v Plzeňském kraji však nebudeme 
zatím tato lůžka ve prospěch mužů rušit, ačkoli by pravděpodobně byla 
vzhledem k poptávce brzy obsazena.

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. Před jejím odsouhlasením 
proběhla úspěšně fyzická kontrola pracovníky ÚRR Plzeň na místě realiza-
ce projektu. 
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SOCiÁlNÍ ReHABilitACe - PRACOvNÍ 
A SOCiÁlNÍ AgeNtuRA
Poslání

Posláním služby sociální rehabilitace je pomoc dospělým lidem v nepří-
znivé sociální situaci nebo nesnadno zařaditelným na trhu práce, zapojit 
se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a přede-
vším jejich návrat a uplatnění na trhu práce. 

Adresa poskytování služby 
Božkovská 20, Plzeň – prostory pronajaté od Magistrátu města Plzně (jed-
na kancelář v přízemí, část suterénu, kde byl zřízen pro uživatele služby 
hygienický servis, šatna a dílna). 

Cílová skupina 
Osoby bez přístřeší, osoby do 26 let, osoby se závislostí, osoby s dušev-
ním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, 
osoby z vyloučených komunit, osoby s rizikovým způsobem života, 
pachatelé trestné činnosti a etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí 
nebo závislé na návykových látkách. Vzhledem k financování služby so-
ciální rehabilitace je služba vnitřně rozdělena na dvě skupiny – Středisko 
START a Středisko PRÁCE.

1. středisko START 
Středisko START pracuje se všemi klienty z výše uvedených cílových 
skupin kromě osob užívajících pravidelně návykové látky nebo osoby 
ohrožené návykovými látkami. Tato služba je financována s ESF v rámci 
Individuálního projektu od 1.11.2010 do 31.10. 2013. Středisko START po-
skytuje pro nedrogové uživatele služby pracovní a sociální poradenství.

Sociální poradenství střediska START 
V základním sociálním poradenství jsme uživatelům poskytovali informa-
ce o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit 
jejich obtížnou situaci. Nejčastěji se jednalo o podání jednoduchých 
věcných informací (pomoc při vyplňování různých formulářů, předávání 
informací a kontaktů na další sociální služby v Plzni i celé ČR) a poraden-
ství při řešení vzniklých situací v životě uživatele. Umožňujeme a učíme 
uživatele řešit si své záležitosti sami spolu s námi – telefonovat, základy 
na PC, učíme klienty označit si lístek v MHD, udržovat osobní hygie-
nu, být dochvilní, zacházet s penězi - domácí rozpočty… Velmi často 
sociální pracovník pomáhal klientovi v psychologickém náhledu na jeho 
problém (pochopit problém, objasnit proč se tak stalo a společně hledat 
dobrá řešení). Objasňujeme s uživateli jejich osobní cíle a hledáme cesty 
jak jich dosáhnout.

Odborné sociální poradenství střediska START se poskytuje například 
formou terapeutických rozhovorů s uživateli služby při řešení jejich soci-
álních problémů. Týká se důsledků zdravotního postižení, problematika 
pachatelů trestné činnosti (spolupráce s Probační a mediační službou 
v Plzni), týká se osob odcházejících z ústavní výchovy a patří sem i různé 
životní krize, s kterými uživatelé služby přicházejí.

Pracovní poradenství střediska START 
Klient, který má zájem o pracovní uplatnění, je motivován, aby zaměstná-
ní sám aktivně hledal a nespoléhal jen na pomoc pracovníka a jím obsta-
rané pracovní nabídky. Úkolem pracovníka je naučit klienta orientovat se 
v nabídce pracovního trhu (možnosti kde a jak zaměstnání hledat), učíme 
klienty orientovat se v pracovních inzerátech, učíme klienty základy 
práce s internetem (především portály s nabídkami zaměstnání, zřízení 
a obsluha e-mailového účtu).

Pomocí anamnestického dotazníku sociální pracovník zjistí informace 
ohledně vzdělání, předchozího zaměstnání, kvalifikace. Sociální pracov-
ník na základě anamnestického dotazníky zjistí, zda má klient o budoucí 
práci určitou konkrétní představu, nebo je pro něj prioritou zaměstnání 
jako takové, bez bližší specifikace. Dále zjistíme, zda je klient ochoten 
absolvovat rekvalifikaci a jeli taková možnost reálná. (Nabízí možnost 
rekvalifikace např. místní úřad práce?)

Provádíme trénink oslovování zaměstnavatele. S klientem rozebereme 
etiku telefonického rozhovoru a upozorníme na zásady, které by měly 
být rozhodně dodrženy, a dle možností s klientem rozhovory natré-
nujeme. Pokud jsme výslovně požádáni, zprostředkujeme kontakt se 
zaměstnavatelem sami.
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Učíme klienty psát motivační dopisy k vyjádření zájmu o dané za-
městnání a doložení předpokladů pro něj (kvalifikace, praxe, může být 
uveden i kontakt na osobu, na kterou je možné se obrátit s požadavkem 
referencí). Klient se učí vysvětlit důvody zájmu o tuto profesi, jinak řečeno 
vyjádřit motivaci.  
Pracovní tým střediska START 
Mgr. Marek Novotný – ředitel 
Růžena Bc. Hausnerová, DiS. – vedoucí Sociální rehabilitace „Start“ 
Ivana Macháčková, DiS. – sociální pracovník – od 4/2012 
Petra Kolouchová – administrativa

2. středisko PRÁCE 
Středisko PRÁCE pracuje s osobami užívajícími návykové látky nebo oso-
by ohrožené návykovými látkami. Poskytuje Chráněné zaměstnání a je 
financováno ze státního, městského a krajského rozpočtu.

Program ve  středisku PRÁCE. 
Program byl zaměřen pro dvě skupiny klientů. Nezaměstnatelné klienty 
a klienty, kteří jsou zaměstnatelní, ale hledají zaměstnání.

Nezaměstnatelní klienti 
Klienti, především muži ve věku 18 a více let, kteří jsou znevýhodněni 
na běžném trhu práce. Jsou to klienti se záznamem v rejstříku trestů 

a klienti po výkonu trestu, klienti s nedokončeným vzděláním a s nulo-
vou praxí, klienti s ukončení posledního pracovního poměru z důvodu 
hrubého porušení pracovní kázně, apod.)

Těmto klientům Pracovní a sociální agentura ve středisku Práce poskytuje 
Chráněné zaměstnání, kde nabízí nácvik pracovních dovedností v chrá-
něném prostředí. Tento program nabízí zaměstnání na dobu určitou 
a jeho cílem není nabídnout klientovi stálé pracovní uplatnění, ale plynu-
lý přechod klienta do zaměstnání v nechráněných podmínkách.

Chráněné zaměstnání – jednoduché práce formou úklidových, údržbář-
ských a pomocných prací, např.: úklid veřejných prostranství mokrým 
i suchým způsobem, odstraňování žvýkaček z chodníků, ošetřování 
zeleně, oprava a údržba dřevěných laviček, nátěry a opravy zábradlí, čiš-
tění podchodů a budov od nelegálních grafity, odstraňování nelegálně 
vylepených plakátů a jiné podobné práce.

Klienti hledající zaměstnání 
Zaměstnatelným klientům hledajícím zaměstnání poskytuje Pracovní 
a sociální agentura pracovní a sociální poradenství. Pomoc při hledání 
pracovního místa, sepsání strukturovaného životopisu, přípravu na při-
jímací pohovor, vyjednání pracovní smlouvy apod. Viz výše Pracovní 
poradenství v IP projektu.

Pro umístění klientů se ZTP do zaměstnání jsme osobně navštívili STYL PLZEŇ 
– výrobní družstvo, META PLZEŇ s.r.o. a OBZOR PLZEŇ – výrobní družstvo.

Bylo uzavřeno 34 Dohod o provedení práce a 3 Hlavní pracovní 
poměry. V roce 2012 odpracovali klienti Pracovní agentury na zakázkách 
1 918,5 hod.

StAtiStiCKÉ údAje StřediSKA StARt
Počet uživatelů služby 27

ženy 7

Muži 20 

Počet kontaktů Počet intervencí Asistence

578 1079 23 hod

StAtiStiCKÉ údAje StřediSKA PRÁCe
Celkem uživatelů služby 48

ženy 7

Muži 41

Počet kontaktů Počet intervencí Asistence

221 260 0
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Realizované zakázky v roce 2012
 • stěhovací práce pro různé subjekty v rámci města Plzně,
 • úklid a likvidace černých skládek v Plzeňském kraji,
 • bourací, výkopové a následně úklidové práce,
 • instalatérské práce dle požadavků zákazníka,
 • bourání podlahy,
 • revitalizace sociálního zařízení,
 • úklid odpadků, v zimních měsících úklid sněhu, v létě pravidelná seč  

 travnatých ploch pro Společenství pro dům v Plzni,
 • řezání betonu,
 • úklid hlavního sálu na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni,
 • malování, stěhování, vyklízecí práce pro různé subjekty v Plzni 

 a Rokycanech,
 • úklid zatopených sklepů v Plzni,
 • likvidace spáleniště v Sušici,
 • oprava plotového pole pro Společenství vlastníků bytových 

 jednotek v Plzni,
 • revitalizace osvětlení a zabezpečení administrativních skříní,
 • nový zvonkový systém pro organizaci Point14, Plzeň,
 • mytí výloh a oken,
 • montáže cedulí, likvidace odpadu,
 • renovace úložných prostor se sociálním zařízení a instalace 

 bezpečnostních úchytů pro kočárky ( Fond ohrožených dětí Plzeň),
 • oprava plynového topení pro FO,
 • obklad předsíně, truhlářské práce – renovace stávajícího 

 bytového zařízení.

Pracovní tým střediska PRÁCE 
Zdeněk Bečka – vedoucí PSA do 2/2012. 
Jiří Zábranský – vedoucí střediska PRÁCE od 5/ 2012 do 10/2012. 
Štěpán Kroc – mistr práce do 7/2012. 
Richard Houdek – vedoucí střediska PRÁCE od 10/2012.

Během roku 2012 jsme společně pracovali na standardech poskytování 
sociální služby. Tyto standardy následně uváděli do praxe, a tím jsme 
zvyšovali kvalitu poskytované služby.

důM NA Půl CeSty *BÓjKA*
Poslání služby 
Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým mužům, kteří nemají pa-
třičné 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 Magistrá-
tu města Plzně (dvě kanceláře pracovníků a pokoje pro klienty)

Byt na půl cesty 4 + 1 – Martinská 4, Plzeň – prostory pronajaté od Magis-
trátu 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
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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

Pracovní tým: 
Mgr. Marek Novotný – ředitel  
Tereza Líbenková Dis. – vedoucí pracovník  
Martina Zikmundová – pracovník v soc. službách se zaměřením na fi-
nanční poradenství 
Jan Drnek – recepční – do 9/2012 
Miroslav Zicha – pracovník v soc. službách se zaměřením na volnočasové 
aktivity  
Jiří Zábranský – správa středisek, recepční – od 9/2012 
Růžena Bc. Hausnerová DiS. – sociální pracovnice 
Petra Kolouchová – administrativa

Statistické údaje, průběh služby 
V roce 2012 využilo Dům na půl cesty 18 uživatelů v průměrném věku 
21,5 let. Zájemci přicházeli zejména z výchovných ústavů, dětských 
domovů, z ulice a azylových domů. Počet chlapců přicházejících právě 
z ulice v roce 2012 dokonce převyšoval počet uživatelů přicházejících 
z ústavů péče o děti a mládež a podobných zařízení. 

To přineslo úpravy v chodu Domu na půl cesty a jeho vnitřních pravidel. 
Aktualizovaly a zkvalitňovaly se Standardy kvality poskytování soc. služby, 
a to ve všech službách SKP. 

V Domě na půl cesty proběhla inspekce kvality poskytování sociální služ-
by. Nebyla zjištěna žádná závažná porušení v a soc. služba DPC, po opra-
vě drobných nedostatků, touto inspekcí úspěšně prošla. 

V průběhu roku byl otevřen Byt na půl cesty v centru města s kapacitou 
čtyř lůžek, který je dalším pomyslným stupněm pro úplné osamostatnění 
uživatelů v běžném sociálním prostředí. V tomto bytě o velikosti 3+1 
jsou ubytováni uživatelé, kteří využívali pobytovou službu v DPC a jsou 
již připraveni ke zkoušce „svobodnějšího“ bydlení. Tento byt se začátkem 
loňského roku upravoval k užívání a v červnu se do něj nastěhovali první 
uživatelé. Finanční prostředky na vybavení bytu nám formou dotace 
poskytnul Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, dále pak společnost 
Siemens a ČSOB. Drobnosti na dovybavení věnovali někteří zaměstnanci 
organizace a také lidé z církve. Velmi děkujeme.

Provoz Bytu na půl cesty je, stejně jako celý zbývající provoz služby, hra-
zen z Individuálního projektu. 
Rok 2012 sebou přinesl i zkvalitnění týmu DPC. Každý z pracovníků se za-
měřil na určitou oblast, která je pro uživatele této služby důležitá nebo je 
znalost této oblasti pro uživatele přínosem. Jedná se o oblast finančního 
poradenství, přesněji finančního plánování a řešení dluhové problema-
tiky uživatelů, dále zaměření na volnočasové aktivity sportovního i kultur-
ního rázu, také o oblast pracovní rehabilitace, kde se uživatelé zejména 
učí či obnovují si pracovní návyky a v neposlední řadě oblast zaměřená 
na emoční a psychickou podporu formou možnosti terapií.

Nevýraznou ač důležitou změnou je také to, že Dům na půl cesty v Plzni 
dostal název. Zvítězil návrh Dům na půl cesty *BÓJKA*. Proč? 

Cituji: „Prý je DPC poslední záchytný bod, a také hranice, za kterou už přestává 
být ‚sranda‘. Buď u člověka vyvolá pud sebezáchovy a respektu a donutí ho 
obrátit se na bezpečný břeh, anebo mu poskytne poslední nádech, přidržení 
a načerpání síly, když se rozhodne vydat za jeho označení“.
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PřÍjMy  2012 TKV PSA + SR DPC

MPSV 641 000 111 000 0 

Plzeňský kraj - protidrogová prevence 938 000 0 0 

Plzeňský kraj - Individuální projekt 0 850 000 1 514 000 

KÚ OSVZ 0 39 000 0 

MMP BEZP 948 000 268 000 0 

MMP PK 40 000 0 0 

ECM ČR 561 318 260 478 97 861 

Úřad práce 0 174 966 0 

CSR consult - abeceda financí 0 0 19 993 

Zakázky 0 489 995 0 

 Ostatní - drobní dárci, sbírky, úroky atd. 12 498 25 083 809 

Zahraniční 75 194 0 0 

Příspěvky od klientů 388 078 0 107 751 

CELKEM 3 604 088 2 218 522 1 740 414 

výKAZ HOSPOdAřeNÍ (Údaje  v Kč)

výdAje 2012 TKV PSA + SR DPC

Provozní náklady 1 367 049 740 469 611 365

Materiálové náklady 418 644 142 332 72 880

Energie 124 142 47 488 151 421

Opravy a udržování 38 692 20 774 525

Ostatní služby 728 651 370 808 382 163

Jiné provozní náklady 56 920 159 067 4 376

Osobní náklady 2 203 529 1 514 424 1 281 802

Hrubé mzdy 1 325 360 919 108 841 004

DPČ 244 739 115 262 83 056

DPP 95 450 136 690 43 930

Odvody 537 980 343 364 313 812

Celkové náklady 3 570 578 2 254 893 1 893 167

Odpisy 247 353 20 758 5 065
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Podporují nás: 
CSR consult s.r.o, Evangelická církev metodistická, ESF OP LZZ, FMIE European Methodist Council – Connexio, Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát 
města Plzně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, UMC European Board of Drug and Alcohol Con-
cerns, UMC North Texas USA, Úřad práce Plzeň, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

SPRÁvNÍ RAdA

Ředitel
Mgr. Marek Novotný

 Struktura společnosti Středisko křesťanské pomoci Plzeň k 31.12.2012

Vedoucí 
Miloslav Čech 

...

Sociální pracovník 
Mgr. Marek Novotný 

...

Terapeut 
Mgr. Lenka Macháčková 

...

Arteterapeut 
PaedDr. et Mgr. 
Vladimír Blažek 

...

PSS - Oleg Maischeider 
...

PSS - David Mráz 
... 

Pracovní terapie 
Richard Houdek 

...

PSS - Ing. Ivona Pavelková 
...

Administrativa 
Blanka Šimková

Středisko 
„Sociální rehabilitace“

Vedoucí, soc. prac. 
Bc. Růžena Hausnerová, DiS. 

...

Sociální pracovník 
Ivana Macháčková, DiS.

Středisko 
„Práce“

Vedoucí 
Tereza Líbenková, DiS. 

...

Sociální pracovník
Bc. Růžena Hausnerová, DiS. 

...

Finanční poradce, PSS 
Martina Zikmundová 

...

PSS – volnočasové
aktivity 

Miroslav Zicha 
...

Správce 
Jiří Zábranský 

...

Administrativa 
Petra Kolouchová

TERAPEUTICKÁ
KOMUNITA VRŠÍČEK

PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ
AGENTURA

DŮM
NA PŮL CESTY

Ekonom 
Blanka Šimková 

...

Projektový koordinátor 
Ing. Ivona Pavelková

Supervizor TKV 
PhDr. Leoš Horák 

...

Supervizor PSA 
Mgr. Vojtěch Sivek 

...

Supervizor DPC  
Mgr. Vojtěch Sivek 

Mgr. Dana Šedivá

Mistr práce 
Richard Houdek

Administrativa 
Petra Kolouchová


