
VÝROČNÍ ZPRÁVA

2009



1

PÁR SLOV…

Přemýšlím, co zmínit jako první, jakou naši činnost ze všech, které se 
podařilo vykonat, a byla v souladu s našimi představami a cíli. Jestli vyjádřit 
radost z toho, že jsme vůbec mohli naše služby poskytovat. Moc bych si 
přála napsat, že jsme se celý rok mohli věnovat pouze práci s lidmi. Avšak 
neustále jsme se dostávali do situací, které vyžadovaly provádění řady 
změn. Stále byly a jsou na nás kladeny požadavky něco vytvářet, měnit, 
rušit, zlepšovat a napravovat. Všechny tyto změny vyžadovaly a vyžadují 
naše velké úsilí, lidské zdroje a v neposlední řadě peníze. 

Administrati va představovala především pro vedoucí jednotlivých programů 
velkou zátěž, kdy jsem po nich neustále chtěla další a další popisy služeb, 
připomínky, změny, abychom mohli žádat prostředky na dofi nancování 
poskytovaných služeb. Za to jim patří na tomto místě mé poděkování. 
Zároveň si velmi vážím přesvědčení všech svých zaměstnanců o smyslu 
jejich práce. I přes nestabilní fi nanční situaci, která po celý rok 2009 byla, 
den co den vstávají a s upřímnou snahou pomoci lidem jdou do práce, pra-
cují na sobě, vzdělávají se, aby dokázali předat to nejlepší, co mohou. 

Dvanáctý rok existence organizace je za námi. Je to dost v životě organi-
zace? Co je to 12 let? Domnívám se, že je stále ještě co se učit, co hledat, 
jak se rozvíjet. Avšak 12. rok existence představuje také již určitou stabilitu 
a své místo. Zároveň nás uplynulé roky neustále učí přemýšlet a neopakovat 
chyby předešlých let. 

Tato výroční zpráva je velkým poděkováním nejen zaměstnancům organiza-
ce, ale také těm, kteří s námi spolupracují a podporují nás.

Mgr. Markéta Krabcová 
ředitelka CPPT, o.p.s.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům státních dotací a grantů
Městu Plzeň
Krajskému úřadu Plzeňského kraje
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Radě vlády pro koordinaci proti drogové politi ky při ÚV ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Úřadu městského obvodu 3 v Plzni
Evropskému sociálnímu fondu
Městům Domažlice, Sušice, Horažďovice, Horšovský Týn a  regionu Nýřansko

Děkujeme fi rmám a jednotlivcům za hmotné a fi nanční dary
Vokurka - racionální pečivo, s.r.o.
Zelená Hvězda Devětsil JST, s.r.o. Plzeň
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí  fi nančního příspěvku pro přípravu staveb-
ní dokumentace k rekonstrukci objektu Doudlevecká 71, Plzeň.

Děkujeme všem vzácným lidem, kteří svojí činností  přispěli  k rozvoji činnosti  
organizace a těmi jsou:
MUDr. Bejvančický Štěpán
Ing. Čiháková Alžběta
Ing. Dolejš Ladislav
Mgr. Duda Karel
MUDr. Fránová Daniela
Houdek Robert
Mgr. Hůrka Jindřich
MUDr.  Janů Luboš
Bc. Ježková Monika
PhDr. Kinkor Milan
MUDr. Krs Michael
MUDr. Kudrle Stanislav

Ing. Moravec Jiří
PhDr. Nechutná Dagmar
Mgr. Palánová Ivana
Mgr. Polívka Marti n
MUDr. Popov Petr
MUDr. Stehlík Václav
PhDr. Dagmar Steinhäuselová
PhDr. Šikl Jan, PhD.
Mgr. Vodičková Karolína
RNDr. Vodňanská Jitka
Mgr. Vozobule Michal
Mgr. Zapletal Filip
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POSLÁNÍ CPPT, O.P.S.

CPPT je obecně prospěšnou společností  poskytující služby prevence vzniku 
nežádoucích sociálních jevů, zejm. závislostí  na návykových látkách a dále 
služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových 
látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňu-
je zájemcům nalézt při spolupráci opti mální konstrukti vní způsob řešení jejich 
nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti .

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CPPT, O.P.S.

Název organizace: Centrum proti drogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň
IČ: 25232142
Registrace: 30. 4. 1999 u Krajského soudu v Plzni oddíl 0, vložka 19, 
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení a číslo účtu: UniCredit Bank – 75543-018/2700
Webové stránky: www.cppt.cz
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Nepřítomni: Markéta Čermáková, Michal Kandler, Petr Klement, Dana Šedivá, Lucie Plavjani-

ková, Monika Řežábková, Eliška Benešová

CPPT, O.P.S., JE ČLENEM:

• Asociace nestátních organizací (A.N.O.) 
• Fórum nevládních organizací – prevence a léčba HIV/AIDS
• Centrum neziskových organizací Plzeň
• Rada humanitárních organizací



4

HISTORIE

1997  - vznik  Nadace Druhý břeh (NDB)
 - otevření K-centra v Koperníkově ulici č. 16 v Plzni pod NDB
1998  - přestěhování KC do Divadla pod lampou v Havířské 11 
1999 -  transformace nadace v obecně prospěšnou společnost Centrum pro-

ti drogové prevence a terapie
 - otevření P-centra v Plachého ulici č. 6 v Plzni
2000 -  otevření Ambulantního programu následné péče a doléčování v Pla-

chého ulici č. 6 v Plzni
2001 - zahájení činnosti  Terénního programu 
2005 - zahájení činnosti  programu Drogové služby ve věznici Plzeň-Bory
 -  získání certi fi kací odborné způsobilosti  služeb pro uživatele omam-

ných a psychotropních látek Rady vlády pro koordinaci proti drogové 
politi ky ÚV ČR (dále jen RVKPP) pro Terénní program, Kontaktní cent-
rum a Ambulantní program následné péče a doléčování 

2006 - získání certi fi kace odborné způsobilosti  MŠMT pro P-centrum 
2007 -  získání prostor města Plzně do dlouhodobé výpůjčky pro vznik služby 

Chráněného bydlení 
 -  realizace projektu „Rozšíření služeb Terénního programu do regionů 

Plzeňského kraje“
2008 -  vytvoření poziti vního image organizace spuštěním nového loga 

a webových stránek
 - zahájení služeb Bezpečný klub
 - otevření služby Chráněného bydlení
2009 -  úspěšné opakování certi fi kací odborné způsobilosti  služeb pro uživa-

tele omamných a psychotropních látek RVKPP pro Terénní program, 
Kontaktní centrum a Program následné péče;

 -  úspěšné opakování certi fi kací odborné způsobilosti   MŠMT a získání 
dvou dalších certi fi kací pro nové služby;

 - získání akreditace k provádění vzdělávacích programů;
 -  realizace projektu „KOTVA – Systém dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků v primární prevenci rizikového chování“ fi nancovaného 
z OPVK;

 -  realizace výstavy v prostorách radnice města Plzně pod názvem 
„Závislost je nemoc“;

 -  příprava stavební dokumentace k adaptaci objektu Chráněného byd-
lení pro doléčování rodičů s dětmi.
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CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2010 

1. Zajisti t konti nuitu služeb
2. Uspořádat VI. konferenci o prevenci a léčbě závislostí  
3. Udržení kvality a rozsahu stávajících služeb  
4. Udržení a rozvoj nového segmentu služeb zaměřeného na  matky uživa-

telky návykových látek ve spolupráci s pracovníky Kojeneckého ústavu 
a úředníky sociálně právní ochrany dětí 

5. Prohloubit a zintenzivnit spolupráci s Věznicí Plzeň
6. Zaměřit se na postpenitenciární péči
7. Opětovná certi fi kace služeb všeobecné primární prevence (programy 

v rámci školní docházky)
8. Rozvoj návazného projektu P-centra na vzdělávání pedagogů
9. Příprava investi čního projektu k adaptaci objektu Chráněného bydlení 

pro doléčování rodičů s dětmi 
10. Zvýšení PR akti vit všech programů směrem k odborné a široké veřejnosti 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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 P-centrum

Management

Terénní program K-centrum

Drogové poraden-
ství ve vězení

Program
následné péče

Ředitelka o.p.s.

Dozorčí radaSprávní rada

Zakladatel
město Plzeň
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STRUKTURA 

CENTRA PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.

Správní rada CPPT, o.p.s.
Mgr. Michal Vozobule – předseda SR 
Mgr. Marti n Polívka – člen SR
Mgr. Karel Duda – člen SR

Dozorčí rada CPPT, o.p.s.
Ing. Alžběta Čiháková – předsedkyně DR
Mgr. Ivana Palánová – členka DR
Ing. Ladislav Dolejš – člen DR

Vedení CPPT, o.p.s. 
Mgr. Markéta Krabcová – ředitelka společnosti 

Management:
PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. – odborný poradce
Alena Krňoulová – ekonomka, provozní účetní
Julie Mihoková, DiS. – asistentka

Management společnosti : zleva Jůlie, Alenka, Petr a Markéta
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DOSPÍVÁNÍ NENÍ BEZ RIZIK

Vyplatí  se být na to připraven.
Můžeme mladým pomoci umět se zodpovědně rozhodnout. 
Žít už zvládnou sami.
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V současné době si uvědomuji, že nestačí 
jen dobře odučit předmět, ale že děti  potře-

bují víc. Mám ještě chuť učit se nové věci 
a hledat v práci další možnosti .

Vím, že kama-
rádi jsou fajn. 
Uvědomil jsem 
si ale, že můj 

život, co dělám 
a kdy, je na mně.

Dneska jsem zjisti la, že to tak 
nemají všichni, že ne všechny 
to baví. Jsem ráda, že nejsem 
mimo. Vlastně jsem normální.

Je mi 14 let, chodím do 
8. třídy. Spolužáci chodí pařit, 
pořád o tom vyprávějí. Mě to 
moc nebere. Připadala jsem si 

divně.

Dneska mi poprvé v životě 
řekl, že mě má rád, že mu 

na mně záleží. Došlo mi, že 
ani pro něj to není snadné. 

Už věřím, že se to mezi námi 
může zlepšit.

Je mi 34 let. Mám pat-
nácti letého syna. Vycho-
vávám ho sama. V tomto 

období si s ním moc 
nevím rady. Nikdy jsme si 

moc nepovídali.

Jsem pětačty-
řiceti letý učitel 

na základní ško-
le. Mám 20 let 

praxe.

Jsem v prváku na učňáku, je mi 16. 
Jsem rád v pohodě s kámošema, nic 

neřeším. Nehulim furt… Občas si 
dám… Dřív i každý den, ne vždycky 

mi po tom bylo dobře.

Dneska jsem poprvé slyšel, 
že jsem kamarád a že si mě 

váží. Mám radost.

Je mi 13 let, chodím 
do sedmé třídy. Dobře 
se učím, rád bych šel 

na gympl. Vždycky jsem 
si myslel, že spolužákům 
jsem dobrý jen pro opsá-

ní úkolů.



8

P CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O.P.S.

poskytuje komplexní služby v oblasti  specifi cké primární prevence užívání návy-
kových látek a dalších forem rizikového chování. 

Poslání
P-centrum nabízí preventi vní programy a akti vity pro dospívající a třídní kolek-
ti vy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče. Chceme předcházet 
vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a so-
ciální selhávání v oblasti  závislostí , vrstevnických a dalších vztahů. Naše akti vity 
pomáhají připravit se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. 
Usilujeme o to, aby mladí lidé znali důsledky svých rozhodnutí  a přijali za ně 
zodpovědnost.

P-centrum: zleva Kuba, Jana, Míša a Markéta



STATISÍCE ZA 3,50
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S pracovnicemi terénního programu 
se můžu vypovídat o drogové závislosti  
dcery a jejím odchodu z domova. Pře-
stala jsem jí plati t podnájem, protože 

chci, aby se učila samostatnosti . Dneska 
mi dala vědět, že si našla práci.

Konečně se můžu s někým o všem 
poradit. S terénními pracovnicemi se 

scházím již 7 měsíců. Pomohli mi si vše 
utřídit. Našla jsem si s jejich pomocí práci, 
ubytovnu. Chtěla bych přestat brát, abych 

jednou mohla mít svoji holčičku u sebe. 
Teď s terénními pracovnicemi hledáme 

vhodnou léčbu.

Lívie, 45 let:
Dceři je 20 let a už 3 roky 
bere perviti n. Vyhodili ji 
z učiliště a nemá práci. 

S drogami zatí m přestat 
nechce a odstěhovala 
se ode mě. Je mi jí líto, 

takže jí platí m podnájem, 
aby nezůstala na ulici. 
Nevím, co bude dál...

Jsem teď ráda, že kaž-
dou středu mám možnost 
se sejít s teréňáky. Koneč-

ně někomu můžu říci 
své trápení. S přítelem 

jsem se rozešla. Terénní 
pracovnice mě hodně 

podpořily. Příští  týden se 
sejdu s mámou. Těším se 

na ni.

Je mi 21 let. Před 4 roky 
jsem začala užívat perviti n. 

Perviti n mi po mohl. Vždy 
otupil emoce, když mě přítel 
začal mláti t. Nemám niko-
ho, komu bych vše mohla 

říci. Ani s mámou se už neví-
dám. Drží mě jen drogy.

Je mi 25 let. Drogy 
beru již 7 let. Nyní 

jsem na ulici. Můj pří-
tel je ve vězení a spolu 

máme dvouletou 
holčičku, kterou mi 

sociálka sebrala. Moc 
bych ji chtěla zpátky, 
ale nevím, co pro to 

mohu udělat. Jen vím, 
že už tohle nechci. 

Pracovnice z terénního programu mi zařídily test 
na žloutenku a naštěstí  to dopadlo dobře. Naučil jsem se 

používat vlastní čisté stříkačky a vracet použité, abych 
nenakazil sebe ani ostatní. Teď mi pomáhají sehnat uby-

tování a nějakou brigádu, abych nebyl na ulici.

Vojta, 28 let:
Už 10 let jsem závislý 
na perviti nu. Byl jsem 

ve vězení za krádeže, teď 
přespávám u kamarádů 

nebo na ulici. Moje bývalá 
přítelkyně má žloutenku C 

a já se teď bojím, že jsem se 
od ní nakazil...



TERÉNNÍ PROGRAM

STATISÍCE ZA 3,50

Cena 1 injekční stříkačky: 3,50 Kč
Náklady na léčbu hepati ti dy typu C: 600 000 Kč*
Odhadovaný počet uživatelů drog s hepati ti dou typu C v Plzni: 244
Odhadovaný počet uživatelů drog s hepati ti dou typu C v Plzeňském kraji: 851
*Zdroj: FN Motol

Poslání
Prostřednictvím Terénního programu CPPT pracujeme s lidmi užívajícími psycho-
akti vní látky, s lidmi ohroženými jejich užíváním a závislostí  v jejich přirozeném 
prostředí (na ulicích, v parcích, bytech, klubech a na tanečních akcích) a podpo-
rujeme je v uvědomění si závažnosti  rizik s tí mto chováním spojených. Posky-
továním poradenských a materiálních služeb dle individuálních potřeb klientů zvy-
šujeme schopnost jednotlivých klientů informovaně a zodpovědně se rozhodovat 
pro méně rizikové chování či pro absti nenci. Nabízíme tak možnosti , jak udržet či 
zlepšit svůj sociální a zdravotní stav, a otevřít cestu ke změnám pro život.

Služby poskytujeme anonymně a bezplatně v těchto městech:
• Nýřanech
• Sušici 
• Domažlicích
• Horšovském Týně 
• Horažďovicích 
nebo na telefonu: 724 969 028 (Po – Pá 10:00 – 20:00, kromě státních svátků)
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Terénní program: zleva Michal, Klára, Petr a Eliška
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Poslání
Nabízíme a realizujeme preventi vní služby v oblasti  předcházení a mini-
malizace rizik na taneční a klubové scéně (tzn. na parti es a koncertech, 
v barech a klubech, na diskotékách). Respektujeme prostředí nočního 
života jako autenti cký prostor pro rekreaci a sebevyjádření mladých lidí, 
kteří zde uplatňují svoje schopnosti  a talent v oblasti  hudby, tance a umění. 
Podporujeme tyto akti vity směrem k jejich poziti vní a bezpečné realizaci.

TERÉNNÍ PROGRAM

PROJEKT DANCE 8*

VAŠE DĚTI S NÁMI MLUVÍ

* číslovka 8 se čte v angl. jazyce jako slovo aid, 
které znamená také neziskovou pomoc

Pracovníci terénního programu mě 
uklidnili a dali mi potřebné kontakty, abych 
řešil svoji situaci. Extáze už radši neberu 

ani neprodávám, dodělávám si učební obor 
a chodím do práce. Vydělávám sice méně 
peněz, ale mám lepší pocit sám ze sebe.

Pavel, 23 let:
Ještě před rokem jsem užíval 

extáze pravidelně každý víkend 
a občas je prodával. Měl jsem 

deprese, problémy s rodiči 
i s policií a vyhodili mě ze 

střední školy. Na jedné párty 
jsem dostal „stí hu“ ze špatné 

tablety...



DROGOVÉ PORADENSTVÍ VE VĚZNICI 

ZMĚNA JE MOŽNÁ

Poslání
Posláním programu Drogové poradenství ve věznici je podporovat a moti -
vovat osoby zneužívající návykové látky, které se ocitly v konfl iktu se 
zákonem a jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, ke snižování rizik 
spojených se zneužíváním návykových látek a k akti vnímu řešení jejich stá-
vající situace změnou životního stylu  směrem k absti nenci prostřednictvím 
korespondenčních a osobních kontaktů a poskytování odborného poraden-
ství. Tyto akti vity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního 
stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti ) vedoucího 
k jejich sociálnímu vyloučení, a tí m současně podporují jejich zařazení 
do běžného života. 
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Chodím na sezení. Dochá-
zí sem lidi, které znám už 
z Káčka. Byli první známí, 

které jsem tu viděla. Hned to 
bylo jednodušší. Můžu s nimi 

mluvit o tom, co mě trápí, 
zajímá je moje délka tres-
tu, taky to, jak to zavřená 
zvládám. Nejvíc se bavíme 
o mém příteli, přemýšlím, 

jestli můj přítel na drogách je 
opravdu ten pravý…

Je mi 18 a 3 roky beru heroin. 
Teď nastala ta nejhorší noční 
můra. Sedím v cele na vazbě. 

Teprve mi pořádně dochází, co 
se děje. Mám hrozný strach. Pří-
tel, pro kterého jsem také venku 
kradla, mi nenapsal ani řádku, 

na navští venky nereaguje. Rodiče 
se mnou nechtějí už nic mít.

Napsal jsem jeden dopis, abych zjisti l, co 
nabízejí. Od té doby si pravidelně dopisuji 

s jednou pracovnicí z Káčka. Můžu jí napsat 
cokoli, rozumí mi. Snažím se teď hodně dívat 

do budoucnosti , přemýšlím, co bude dál. 
Chtěl bych po výstupu nastoupit léčbu.  A pak 

se vráti t domů a začít znovu. Ta pracovni-
ce z Káčka mi slíbila, že mi může pomoct 

i po propuštění. Nebudu na to sám.

Je mi 25 a bral jsem 
7 let heroin. Než jsem 
se dostal do vězení, žil 

jsem na ulici. Byl to život 
ze dne na den, od dávky 
k dávce. Neměl jsem kde 
spát, co jíst, musel jsem 
krást, abych měl na jídlo 
a hlavně na drogy. Skon-
čil jsem na úplném dně, 
přišel jsem o všechno. 

Nakonec mě zavřeli. Už 
nevím, jak dál. Nejradši 
bych skoncoval se živo-

tem.



V LIDSKÝCH PŘÍBĚZÍCH VIDÍME NADĚJI
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Dcera dva měsíce nebere. Já i ona 
chodíme pravidelně na schůzky. Učím 
se dceři znovu důvěřovat, neobviňovat 

se, brát život takový, jaký je. Nebylo jed-
noduché mluvit s cizím člověkem o tom, 

co mě s dcerou trápí, o partnerských 
problémech. Mám naději, že to všechno 
překonáme a že se mnou přijde za čas 

i můj muž…

Když mě dovedli do Káčka, myslela jsem si, 
že tam jsou na straně rodičů, a chtěla se jim 

tam vysmát, ale docela jsem si sedla s tí m, kdo 
tam byl. Vlastně nevím, co chci. Vadí mi, jak se 
mi rodiče montujou do života, ale perník už mě 
taky nebaví. Teď hledám cestu, jak z toho ven…

Dcera se mi přiznala, že bere 
perviti n. Tušila jsem, už dlouhou 

dobu, že něco není v pořádku. 
Byla jsem zoufalá, nevěděla, co 
si počít, styděla jsem se, že jsem 
jako máma selhala. S manželem 

jsme se kvůli dceři hádali...

Je mi 16 let, beru perviti n tak asi půl roku. 
Vlastně ani nevím, jak to začalo. Myslím, že 
s přítelem. Když se se mnou rozešel, začala 
jsem na plný pecky. S našima to začalo být 

špatný. Hádali jsme se a pak to prasklo. 
Začali výčitky, vyhrožovali mi, že mě nechají 
zavřít do léčby. Říkala jsem si „tak to udělej-

te, stejně uteču…“

Už 4 měsíce chodím do Káč-
ka, mám čisté oblečení, jsem 
klidnější než dříve. Měním si 

stříkačky, abych nedostal žlou-
tenku jako Tomáš. Pomohli 
mi tam, jak sehnat brigádu, 

zařídil jsem si občanku. Mluvil 
jsem s mámou...

Je mi 19 let, beru 
drogy a vyhodili mě 

z domu. Mám hlad, je mi 
zima, nemám kde spát. 
Všechno mě štve, kradu 

v obchodech a kašlu 
na všechno. Jsem zoufa-
lý, je mi zle, nedá se to 

zastavit...



KONTAKTNÍ CENTRUM

Poslání
Kontaktní centrum CPPT, o.p.s., poskytuje odborné sociální služby osobám 
od 15 let, které je vyhledají, protože potřebují podporu při řešení zejména 
sociálních a zdravotních obtí ží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (čle-
nové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či pravidelného užívání 
návykových látek.
Kontaktní centrum poskytuje zdravotní a sociální služby, které snižují rizika 
a důsledky zneužívání návykových látek, a dále poskytuje bezpečný prostor pro 
řešení aktuálních problémů, hledání klienty přijatelných cest ke zmírnění rizik 
dosavadního životního stylu a pro moti vaci k životu bez návykových látek.
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Kontaktní centrum: zleva Dáša, Jana, Dana, Lucka, Lucinka a Kája



CHRÁNÍME NAŠE SPOLEČNÉ INVESTICE

Každý dolar investovaný do léčby závislosti  přináší společnosti  sedminá-
sobek* – s korunami to není jinak

*  ZDROJ: www.drogy-Info.cz/index.php/info/monitor/zahranicni_media/usa_vyzkum_ucla_
vycislil_zisky_z_investi c_do_lecby
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V současné době tři 
roky neberu. Pracuju, 

snažím se splácet dluhy 
a platí m alimenty. Nech-
ci, aby moje dítě zažívalo 
to, co jsem zažíval já se 

svým tátou, který byl 
nezodpovědný stejně 

jako já.

Je mi 22 let, mám základní 
vzdělání. Od 14 let jsem uží-

val perviti n. Nedokončil jsem 
žádnou střední školu a nikdy 
jsem nepracoval. Do léčby 
jsem šel, když mě rodiče 

vyhodili z domova.

V současné době půl roku 
nepiju, pracuju a hledám nové 
způsoby, jak nebýt sama a ne-

upít se k smrti .

Jsem čtyřiceti letá žena. 
Jsem vysokoškolačka 

a od svých 25 let pracuji. 
Nikdy jsem nebyla vda-
ná. Posledních deset let 
jsem denně pila alkohol. 
Ve chvíli, kdy jsem si uvě-

domila svou samotu, jsem 
se rozhodla pro léčbu.

Jsem třiceti letý středoškolák. Praco-
val jsem pouze příležitostně. Od 18 let 
jsem bral heroin. Kradl jsem a byl jsem 

ve vězení. Když jsem zjisti l, že mám dítě, 
které jsem nikdy neviděl, rozhodl jsem se 

pro léčbu.

Je mi 45 let a jsem vyuče-
ný. Vždycky jsem trochu pil, 

ale když se se mnou žena 
rozvedla, začal jsem pít 

denně. Přestal jsem chodit 
do práce, hrál automaty, 
potuloval se po ulicích, 

neměl kde bydlet. Když mi 
doktor na záchytce řekl, že 
moje játra už dlouho nevy-

drží, rozhodl jsem se pro 
léčbu.

V současné době rok nepiju, po dvanácti  letech mám práci 
a splácím svoje dluhy. Moc si nevěřím, ale skončit osamocený, špi-

navý a s cirhózou jater nechci.

V současné době jeden a půl 
roku neberu. Pracuju a dodělá-

vám si výuční list. Ještě nedávno 
jsem se na rodiče dost zlobil, ale 

teď si uvědomuju, že tu nebu-
dou věčně a já musím dospět.



PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE

Poslání
Program následné péče CPPT, o.p.s., poskytuje svými odbornými sociální-
mi službami podporu lidem v Plzeňském kraji, kteří se rozhodli pro život bez 
návykových látek a minimálně 3 měsíce absti nují, dále jejich blízkým ve chvíli 
přechodu od závislosti  k osobní svobodě. Jsme přesvědčeni, že odborný indivi-
duální přístup v tomto nelehkém období výrazně pomáhá snížit riziko návratu 
k užívání návykových látek a poškozujícímu chování k sobě i společnosti . Svými 
službami podporujeme klienty při začleňování zpět do společnosti  v soula-
du s jejich potřebami v oblasti  zaměstnání, studia, samostatného bydlení, 
rodinných a přátelských vztahů a v neposlední řadě při obnovování, budování 
a udržení si zdravého životního stylu a k vyrovnání se s nedávnou minulostí . 
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Program následné péče: zleva Petr, Pavla, Lída a Monika



KONTAKTY CPPT, O.P.S.:

Management společnosti  Mgr. Markéta Krabcová
 ředitelka společnosti  

 Havířská 11, 301  Plzeň
 Tel.: 377 421 034
 E-mail: management@cppt.cz

P-centrum Mgr. Jana Bučilová Kadlecová 
 vedoucí programu

 Plachého 6, 301 00  Plzeň
 Tel./fax: 377 220 325
 E-mail: prevence@cppt.cz

Terénní program Mgr. Michal Kandler 
 vedoucí programu

 Klatovská 90, 301 00  Plzeň
 Tel.: 377 220 996 
 E-mail:  teren@cppt.cz

bezpecnyklub@cppt.cz

K-centrum Mgr. Dagmar Špillerová 
 vedoucí programu

 Havířská 11, 301 00  Plzeň
 Tel./fax: 377 421 374
 E-mail: kcentrum@cppt.cz

Drogové poradenství ve věznici Klára Jirásková, DiS. 
 vedoucí programu

 Havířská 11, 301 00  Plzeň
 mobil: 724 890 073
 E-mail: vezeni@cppt.cz

Program následné péče PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. 
 vedoucí programu

 Doudlevecká 71, 301 00  Plzeň
 Tel.: 377 321 051
 E-mail: ambulance@cppt.cz










































































