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SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé, zaměstnanci, příznivci, donoři 
a klienti,
za dobu mého působení v naší organizaci se zejména 
díky neustálému procesu profesionalizace a stále 
se zpřísňujícím pravidlům ze strany donorů mnohé 
změnilo. Stali jsme se učící se organizací, a můj 
pohled je, že jsme jí vlastně vždycky byli. Klíčovými 
prvky v určování, zda je nějaká organizace učící se 
organizací, podle Nyhana jsou:
1.	 kompetentní zaměstnanci musí mít vysokou 

míru samostatnosti a kontroly nad vykonáváním 
svých pracovních úkolů;

2.	 jsou podporováni ve využívání těchto pracovních 
úkolů jako příležitostí pro další učení a rozvoj 
kompetencí;

3.	 způsob organizace práce zajišťuje, že se 
všichni pracovníci dozvědí o svých rolích 
a povinnostech a o jejich vztahu k ostatním 
rolím v rámci celkového systému.

Dovolím si ještě jeden citát: Ztuhlé a neohebné je 
učedníkem smrti. Jemné a poddajné je učedníkem 
života… Tvrdé a silné padne. Měkké a slabé přetrvá 
(Tao -Te -Ting).
Vidím v tom výzvu, abychom nezkostnatěli, 
dále se vzdělávali a čelili výzvám měnícího se 
světa. Pokud se na to díváme takto, připadá mi 
absurdní snaha omezovat finanční prostředky 
právě na vzdělávání, další osobní rozvoj a trénink 

pracovníků. Uvědomuji si, jak náročné to pro Vás, 
zaměstnance, musí být a věřím, že Vám to i přináší 
uspokojení a dostává se Vám ocenění. Rád bych 
zároveň, abychom my všichni neztratili v tomto 
měnícím se světě cíl, kvůli kterému tu jsme, 
a hodnoty, které neseme. Zvlášť v době, kdy jsou 
zpochybňovány. Jsou obsaženy v etickém kodexu 
a shodli jsme se na nich jako organizace. Dovolte, 
abych je na tomto místě připomněl:
Růstem míníme nejen osobní růst, ale i růst celé 
organizace.
Důvěra je klíčová ve spolupráci s kolegy i klienty.
Vztahy – zdravé vztahy považujeme za základ 
osobní spokojenosti, zároveň za prostředek 
úzdravy.
Duchovní přesah – věříme tomu, že člověk má 
kromě tělesné a duševní ještě duchovní složku 
a chceme vytvářet prostor pro její rozvíjení.
Individuální přístup – každý člověk je jedinečný 
a má jedinečné potřeby, zaslouží si, abychom s ním 
takto zacházeli.
Vzájemný respekt je podmínkou komunikace 
a interakce vůbec, jak v týmu, tak mezi námi 
a klienty.

Ať se Vám daří

Marek Novotný, ředitel



STŘEDISKO
KŘESŤANSKÉ 
POMOCI 
PLZEŇ

Středisko křesťanské pomoci Plzeň (dále jen SKP) je nestátní nezisková organizace, která v Plzni působí 
od roku 1991. Je součástí Diakonie, zřizovatelem je Evangelická církev metodistická ČR. V současné době 
poskytuje čtyři sociální služby: terapeutickou komunitu, sociální rehabilitaci, dům na půl cesty a terénní 
program.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje 
soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a závislostí na návykových lát-
kách, kterým pomáhá překlenout složité život-
ní období a nalézt novou životní cestu.



Hodnoty Terapeutické komunity Vršíček
Věříme v úzdravnou sílu skupiny, kde každý jednotli-
vec má svou hodnotu a význam. Vše, co se děje v te-
rapeutické komunitě má terapeutický smysl a dopad. 
Směřujeme k minimalizaci pravidel a rozšíření pro-
storu pro rozvoj osobnosti v holistickém, psycho -bio-
-socio -spirituálním smyslu. Vytváříme prostor pro 
aktivizaci vlastních sil a zdrojů všech členů komunity.

Cíle léčby
V komunitě se cíle léčby promítají do životů a po-
stojů klientů. Jsou zaměřeny na to, aby klienti:

•	 uměli zacházet s drogovou minulostí a s riziky 
s ní spojenými (prevence relapsu, budování bez-
pečných vztahů, odolávání pokušení, jak mluvit 
o své minulosti při hledání zaměstnání atd.),

•	 řešili svou sociálně právní situaci (komunikace 
s úřady, soudy, PČR, řešení dluhové situace ad.),

•	 obnovili narušené vztahy (kontakt) s rodinou 
a blízkými,

•	 uměli zacházet s časem a smysluplně využívali 
svůj volný čas,

•	 uměli se starat o sebe a své zdraví (kontakt s lé-
kaři, řešení zdravotních obtíží),

•	 uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici,
•	 uměli zacházet se svými emocemi a zvládali 

konflikty,
•	 získali pracovní návyky a dovednosti.

Cílová skupina
Osoby ve věku od 18 do 64 let závislé na návyko-
vých látkách.

Služba není určena pro osoby:
•	 s psychotickým onemocněním a jinými dušev-

ními poruchami (deprese, mánie, bipolární po-
rucha, schizofrenie, úzkostné poruchy, poruchy 
příjmu potravy aj.),

•	 osoby s infekčními chorobami v akutním stádiu 
a parazitálními chorobami,

•	 osoby intoxikované jakoukoli omamnou látkou
•	 se zrakovým, sluchovým nebo mentálním 

onemocněním,
•	 s omezenou svéprávností ve smyslu schopnosti 

vypovědět smlouvu,
•	 pro partnerské páry nebo rodiče s dětmi.
Zařízení není bezbariérové. Osoby s pohybovým 
postižením musí osobně posoudit bariéry pro jejich 
handicap.

Kapacita:

15 lůžek, z toho 11 – 12 pro muže (v 1. patře), 3 – 4 
pro ženy (v podkroví).

Cena:

6 300 Kč za měsíc, tj. 75 Kč za stravu a 135 Kč za 
ubytování za den.

Služba je provozována na okraji obce Litohlavy 
u Rokycan, blízko lesa i pole. K dispozici je zrekon-
struovaný dům, dřevoobráběcí dílna, hospodářská 
stavení, zahrada, posilovna. V přízemí se nachá-
zí 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 výstup-
ního rituálu a odchodu z komunity. Po léčbě dopo-
ručujeme ještě pokračování ve střediscích následné 
péče s terapeutickou podporou.

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA
VRŠÍČEK

Terapeutická komunita Vršíček umožňuje 
dospělým lidem, kteří se rozhodli řešit pro-
-blém závislosti na návykových látkách, pobyt 
v bezpečném a přijímajícím prostředí, které 
poskytuje prostor pro práci se závislostí 
a spojenými problémy. Usilujeme o to, aby 
si každý osvojil takový způsob života, který 
nepůsobí destruktivně na něj samotného, ani 
na jeho okolí.



Statistické údaje za rok 2017
Zůstatek klientů z předchozího roku: 8
Počet nově přijatých klientů: 19
Věkový průměr: 30 let
Úspěšné dokončení programu: 4
Přechod do jiné komunity: 1
Vyloučení z komunity: 2
Odchod z vlastního rozhodnutí: 10

Personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel, sociální pracovník, 
terapeut. Miloslav Čech – vedoucí služby, pracovník 
v sociálních službách. Bc. Ivana Ježová, DiS. – 
terapeut (od 2. 1. 2017). Bc. Růžena Hausnerová, DiS. 
- terapeut, sociální pracovník (od 21. 8. 2017). 
Bc. Antonín Kupec – terapeut (do 30. 9. 2017). 
Mgr. Ivana Balatá – terapeut (od 2. 1. do 30. 9. 2017). 
Mgr. Eva Průšová – terapeut (od 3. 12. 2017). Mgr. et 
PaedDr. Vladimír Blažek – arteterapeut. David 
Mráz – pracovník v sociálních službách. Ing. Ivona 
Pavelková – administrativa, pracovník v sociálních 
službách. Blanka Šimková – administrativa.

V rámci pobytu klienti absolvují tematicky oriento-
vané skupiny, prevenci relapsu, rozmanité skupino-
vé terapie, arteterapii, individuální poradenství.
Každý všední den probíhá pracovní terapie (úklidy, 
vaření, práce na zahradách a v dílně), péče o hospo-
dářská zvířata (králíci, slepice, pes, kočka). O víken-
dech se klienti střídají v plánování výletů či jiných 
společných aktivit.
Minimálně jednou ročně organizujeme putovní zátě-
žovou akci v přírodě.
Pomáháme klientům při řešení sociálních záležitos-
tí klientů, organizování volnočasových aktivit, s fi-
nančním a dluhovým poradenstvím. Umožňujeme 
odpracovat OPP.
Podle zájmu klientů se navštěvují bohoslužby a bib-
lické 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 – v komu-
nitě je možnost přespání pro rodinné příslušníky 
a účastnit se spolu s klienty jak víkendového pro-
gramu, tak individuálnímu poradenství s terapeu-
tem.
Opakovaně organizujeme víkendy pro rodiče a ab-
solventské komunity.
Zdravotní péče je kromě základního svépomocného 
ošetření drobných poranění personálem zabezpe-
čována formou zprostředkování ošetření na pří-
slušných lékařských pracovištích.
Způsob nástupu do komunity
Zájemce o léčbu napíše a pošle do komunity živo-
topis o tom, jak začal užívat návykové látky a také 
o tom, proč chce do komunity nastoupit, co od léč-
by očekává,
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).
Do komunity není možné nastoupit pod vlivem ná-
vykových látek. V případě aktivního užívání je třeba 
absolvovat detoxifikační pobyt v nemocnici. V pří-
padě dočasné abstinence požadujeme potvrzení 
z toxikologického vyšetření od lékaře či z jiného 
pracoviště (např. kontaktního centra) o negativních 
testech na přítomnost metabolitů návykových lá-
tek v krvi nebo v moči. V komunitě bude klient při 
nástupu pak znovu otestován.



SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

Posláním služby Sociální rehabilitace je 
přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální 
začlenění osob nacházející se v nepříznivé 
sociální situaci. Cílem služby je pomoci těmto 
lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti.



Služba je určena pro osoby od 18 do 64 let, kte-
ré jsou v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti 
ohroženy sociálním vyloučením, popřípadě jsou so-
ciálně vyloučené.

Služba je provozována na adrese Božkovská 20, Pl-
zeň, v 1. patře. Sociální rehabilitace má k dispozici 
kancelář pro zaměstnance, poradenskou místnost 
s PC pro uživatele a zasedací místnost. Také má 
k dispozici sklepní prostory, ve kterých provozuje 
fakultativní službu Hygienický servis, kde uživatelé 
mohou využít sprchu a pračku se sušičkou. Vlastní-
kem budovy je Magistrát města Plzně. Služba je po-
skytována ambulantně. Od července 2016 je služba 
hrazena z Individuálního projektu Podpora sociál-
ních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019.

Pracovníci Sociální rehabilitace poskytují uživate-
lům sociální a pracovní poradenství, podporu pro 
zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnos-
tech v dané situaci, podporu při komunikaci s úřa-
dy, podporu při vyřizování nezbytných dokumentů 
pro sociální začlenění (občanský průkaz, rodný list, 
sociální dávky apod.), podporu při obstarávání léč-
by zdravotních potíží a při zajišťování léků, pomoc 
naučit se rozumět a chovat se správně v zaměst-
naneckém poměru, podporu při hledání zaměstnání 
(životopis, motivační dopis, nácvik pracovního po-
hovoru apod.), podpora při nácviku práce na PC (při 
hledání zaměstnání, bydlení aj.).

Statistické údaje za rok 2017
Počet uživatelů 167
Z toho mužů 137
Z toho žen 30
Věkový průměr 45 let
Počet kontaktů 2715
Počet intervencí 979
Počet sprchování 1106
Počet vyprání 96

Personální obsazení

Mgr. Marek Novotný – ředitel. Mgr. Tamara Csösz – 
vedoucí služby, sociální pracovník. Mgr. Jana 
Pavlečková – pracovník v sociálních službách. 
Andrea Leitlová – pracovník v sociálních službách 
(od 1. 2. 2017). Blanka Šimková – administrativa. 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa. Bc. Petr 
Neumann - supervizor.



DŮM 
NA PŮL CESTY 
BÓJKA

Poslání 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“



Statistické údaje za rok 2017
Podáno 19 žádostí
Přijato 10 klientů
Službu využilo za rok  14 klientů
Ztoho 11 mužů, 3 ženy
Věkový průměr  20 let

Personální obsazení
Mgr. Marek Novotný – ředitel. Bc. Veronika 
Kličková – vedoucí služby, soc. prac. (do 30. 11. 2017). 
Bc. Zuzana Tůmová, DiS. – vedoucí služby, soc. 
prac. (od 3. 12. 2017). Martina Zikmundová – prac. 
v soc. sl. Nikola Piňosová, DiS. – prac. v soc. sl. (do 
30. 9. 2017). Mgr. Tereza Kuttnerová – odborný 
pracovník (od 3. 7. 2017). Lukáš Hvížďala – prac. 
V soc. sl. (od 1. 11. 2017). Mgr. Miroslav Zicha – 
prac. v soc. sl. Kristýna Presslová – pracovník 
v soc. sl. Blanka Šimková – administrativa. 
Ing. Ivona Pavelková – administrativa. PhDr. Petr 
Hrouzek, Ph.D.– supervizor.

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální 
situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schop-
ny řešit tuto situaci vlastními silami, osoby přichá-
zející ze zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu 
trestu odnětí svobody, ochranné léčby, z ulice nebo 
nefunkčních rodin.

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 nepřetr-
žitém provozu ve vybavených dvou trojlůžkových 
pokojích a jednom dvoulůžkovém pokoji se společ-
nou kuchyní a sociálním zařízením. V rámci poby-
tu 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 po-
vinných i nepovinných volnočasových aktivit.

Kromě pobytové a sociální služby poskytují pra-
covníci uživatelům také psychickou podporu, so-
ciální poradenství, doprovody na úřady, pomoc při 
řešení dluhové situace, pomoc při hledání a udrže-
ní zaměstnání a celkově podporu k dosažení úplné 
samostatnosti. Za poslední rok byla uživatelům po-
skytnuta podpora zejména při hledání samostatné-
ho bydlení a trvalého zaměstnání, dokončení studia 
či rekvalifikace, našetření finančních prostředků, 
splácení dluhů a stanovení finančního rozpočtu, za-
jištění vhodné lékařské péče, nebo upravení vztahů 
s rodiči, kamarády a partnery.

V roce 2017 jsme se díky poskytnuté dotaci mohli 
zaměřit na zkvalitnění poskytovaných služeb v ob-
lasti volnočasových aktivit a terapeutické činnosti. 
Volnočasové aktivity měly různé formy. Klienti měli 
možnost se jet podívat do Prahy na výstavu Lidské 

tělo. Mohli navštívit Novou scénu Plzeňského di-
vadla a kino. Také si vyzkoušeli spoustu adrenali-
nových her např. únikovou místnost, lasser game. 
A v neposlední řadě sportovní akce jako stolní tenis, 
bowling, horolezeckou stěnu. Mohli jsme do DPC 
nakoupit vybavení pro sport, ale také pro tvořivou 
a uměleckou činnost. Klienti mají možnost využívat 
nově v DPC služby arteterapie. Tato činnost je veli-
ce oblíbená.

Ze společných akcí cele organizace SKP se klienti 
účastnili Dne otevřených dveří na Božkovské, kde 
se mohli také aktivně podílet na provázení hostů 
a Živé ulice, kde sami připravovali a podíleli se na 
prodeji jídla.

Pracovníci DPC se aktivně v tomto roce starali 
o prezentaci služby na veřejnosti. Prezentace pro-
bíhaly jak na všech obvodech města Plzně, ale také 
v neziskových organizacích v Plzni a jejím okolí. 
Dále v Dětských domovech, výchovných ústavech 
a nízkoprahových zařízeních v Plzeňském kraji. Díky 
těmto aktivitám bylo možné lépe navázat s těmito 
subjekty spolupráci.

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 poža-
dovaná kritéria a jeho zakázka se kryje s cíli a vy-
mezením služby, je zařazen do seznamu zájemců 
o službu. V případě volné kapacity je přijat.

Kapacita: 8 lůžek



TERÉNNÍ  
PROGRAM

Posláním terénní služby je podpora a moti-
-vace osob, které jsou bez přístřeší, nebo 
bezdomovectvím ohroženy, ve snaze jejich 
situaci řešit prostřednictvím sociálního pora-
-denství 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.“



VÝNOSY 2016 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

TERÉNNÍ 
PROGRAM

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

DŮM 
NA PŮL CESTY

MPSV 1 909 415 

RVKPP 458 000 

KÚPK - protidrogová prevence 436 722 

KÚPK - Individuální projekt 2 601 862 1 824 358 2 026 480 

MMP BEZP 948 000 

MMP PK 15 000 

ECM ČR 10 905 34 170 

Příspěvky od klientů 638 692 107 447 

Ostatní- dary, úroky apod 76 005 28 25 122 

CELKEM 4 492 739 2 636 060 1 824 383 2 134 049 

NÁKLADY 2016 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

TERÉNNÍ 
PROGRAM

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE

DŮM 
NA PŮL CESTY

Provozní náklady 1 531 460 502 352 305 860 372 455 

Materiálové náklady 731 886 100 240 16 359 51 031 

Energie 160 414 37 685 33 296 85 458 

Opravy a udržování 76 850 23 462 33 061 

Cestovné 70 019 20 952 7 190 9 559 

Ostatní služby 402 313 254 447 146 456 180 090 

Jiné provozní náklady 89 978 89 028 79 097 13 256 

Osobní náklady 2 962 545 2 134 551 1 519 023 1 763 888 

CELKEM 4 494 005 2 636 903 1 824 883 2 136 343 

PŘÍJMY A VÝDAJE SKP PLZEŇ ZA ROK 2017

Ostatní činnosti byly hrazeny z finančních prostředků a darů od MMP , ECM ČR, UMO 2, UMO 3, Nadace ČEZ, Nadace Racek.

Cíle služby

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

•	 Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvě-
ry s osobou bez přístřeší.

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

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

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

•	 Zprostředkování lékařské pomoci.
•	 Základní sociální poradenství: pomoc při zajiš-

tění dokladů, hmotné nouze, bydlení, doprovod 
a komunikace s úřady a institucemi, doprovod 
k lékaři.

Statistické údaje za rok 2017
Celkem uživatelů 225
Muži 182
Ženy 43
Věkový průměr 42,6 let
Kontakty 1.120 (11 200 min)
Intervence 1.208 (36 240 min)
Doprovody 90 (5 400 min)

Pracovní tým
Mgr. Marek Novotný – ředitel. Kateřina 
Jannová, DiS. – vedoucí, sociální pracovník. 
Bc. Alexandra Gütterová, DiS. – terénní sociální 
pracovník. Markéta Michálková, DiS. – terénní 
sociální pracovník (od 19. 6. 2017). Šárka 
Špetová – terénní pracovník (od 2. 1. 2017). Blanka 
Šimková – administrativa. Ing. Ivona Pavelková – 
administrativa. Bc. Petr Neumann - supervizor.



SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Magistrát města Plzně ÚMO 1, ÚMO 2, ÚMO 3, 
ÚMO 4 – sociální odbor – dávky a doklady,
Psychiatrická klinika Plzeň Lochotín – 
Detoxifikační jednotka - detoxifikace klientů před 
nástupem do programu, pravidelné předávání 
informací novým klientům na oddělení,
Psychiatrické nemocnice Dobřany,
POINT 14 Plzeň, CPPT, o. p. s., Spolek Ulice Plzeň, 
Kotec Tachov,

Probační a mediační služba – odpracování 
obecně prospěšných prací během léčby závislosti 
v terapeutické komunitě,
Obec Litohlavy - spolupráce při úklidech obce 
a obecního lesa,
PhDr. Jiří Libra, Bc. Petr Neumann, PhDr. Petr 
Hrouzek, Ph.D. – odborná supervize,
Úřady práce (především Plzeň a Rokycany),
Domovy mládeže, Dětské domovy.

SPONZOŘI A DÁRCI

Pekárny PRIMA PEČIVO s.r.o. - pečivo zdarma,
Potravinová banka Plzeň.

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 Racek, Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, ÚMO 2, ÚMO 3, ÚMO 4.
Děkujeme.

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA VRŠÍČEK

Odborný ředitel, terapeut 
Mgr. Marek Novotný

Vedoucí, sociální pracovník 
Bc. Zuzana Tůmová

Vedoucí, sociální pracovník 
Kateřina Jannová, DiS.

Vedoucí, sociální pracovník 
Mgr. Tamara Csösz

Vedoucí, terapeut 
Miloslav Čech

Pracovník v soc. sl. 
Martina Zikmundová

Terénní sociální pracovník 
Bc. Alexandra Gütterová, 

DiS.

Pracovník v soc. sl. 
Andrea Leitlová

Terapeut 
Bc. Ivana Ježová, DiS.

Pracovník v soc. sl. 
Lukáš Hvížďala

Terénní sociální pracovník 
Markéta Michálková, DiS. 

Pracovník v soc. sl. 
Mgr. Jana Pavlečková

Arteterapeut 
PaedDr. Vladimír Blažek

Pracovník v soc. sl. 
Jindřich Čech

Terénní pracovník v soc. sl. 
Martin Hruška

Personalista, administrativa 
Ing. Ivona Pavelková

Terapeut, soc. prac.  
Bc. Růž. Hausnerová, DiS.

Pracovník v soc. sl. 
Mgr. Miroslav Zicha

Personalista, administrativa 
Ing. Ivona Pavelková

Ekonom, administrativa 
Blanka Šimková

Terapeut 
Mgr. Eva Průšová

Personalista, administrativa 
Ing. Ivona Pavelková

Ekonom, administrativa 
Blanka Šimková

Pracovník v soc. sl. 
Kristýna Presslová

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 30.4.2018


