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Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje:

Sociální e-poradna 
aneb Nebojte se zeptat

Cílem poradny je rychlá pomoc občanům města Plzně při řešení jejich 
nepříznivého sociálního stavu. Poradna je určena rodinám s dětmi, seniorům, 
učitelům, výchovným poradcům a všem, kteří potřebují pomoci či nasměrovat 
k optimálnímu řešení zátěžové životní situace. Máte doma seniora, který 
nezvládá péči o sebe a svoji domácnost, potřebujete poradit, jak postupovat? 
Má Vaše dítě výchovné problémy a nevíte, na koho se obrátit? Tyto a další 
dotazy Vám zodpoví erudovaní sociální pracovníci. Odpověď garantujeme do 
36 hodin. Dotazy lze zasílat prostřednictvím webových stránek:

www.plzen.eu/socialnisluzby/eporadna.

Bezplatná právní poradna pro seniory
Zajišťujeme bezplatné právní poradenství pro seniory a invalidní důchodce, 
kteří mají trvalý pobyt na území města Plzně. Poradenství probíhá každé úterý 
od 14.00 do 16.00 v prostorách odboru v Martinské ul. 2, 1. patro.

Poradnu je možno navštívit jen po předchozím objednání na telefonním čísle 378 
033 355 nebo prostřednictvím e-mailu: socialnisluzby@plzen.eu.
Právní poradna není zaměřena na oblast trestněprávní a  obchodněprávní.

S Vámi a pro Vás...



Odbor bezpečnosti a prevence kriminality   
Magistrátu města Plzně

Kontaktní centrum
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.   

P-centrum, středisko primární prevence    
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Program následné péče (PNP)     
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Drogové poradenství ve věznici     
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Kontaktní centrum – Point 14     

Specifická primární prevence – Point 14    

Terénní programy – Point 14     

Středisko následné péče – Point 14    

Substituční centrum Plzeň – Ulice – Agentura sociální práce 

Terénní program Ulice – Ulice – Agentura sociální práce  

Terapeutická komunita Vršíček     
Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Služby pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí
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Odbor bezpečnosti 
a prevence kriminality 

Magistrátu města Plzně

Adresa:  nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  378 032 250
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Průša - vedoucí odboru
E-mail:    prusaa@plzen.eu 
Webové stránky:  www.bezpecnemesto.eu

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality byl zřízen v roce 2009 v rámci Magistrátu města 
Plzně jako součást bezpečnostního projektu Bezpečné město. 
Hlavní myšlenkou projektu Bezpečné město je úzká spolupráce mezi městem Plzní, Policií ČR 
a Městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se naši 
občané ve městě cítili bezpečně. Za tímto účelem byla v roce 2009 podepsána Koordinační 
dohoda o vzájemné spolupráci, která stanovuje společný postup při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku a specifikuje spolupráci mezi městem a policií.
Strategie odboru vychází zejména z aktuálních potřeb projektu Bezpečné město. Dlouhodobým 
cílem strategie činnosti odboru je spokojenost občana města Plzně v otázce bezpečnosti  
a zvyšování pocitu bezpečí. 
S oblastí bezpečnosti úzce souvisí problematika prevence kriminality a protidrogové 
prevence, kterými se rovněž odbor bezpečnosti zabývá. V tomto směru byly 
vytvořeny dvě pracovní skupiny - Pracovní skupina prevence kriminality města Plzně  
a Pracovní skupina protidrogové prevence města Plzně. Členové pracovních skupin 
se pravidelně scházejí několikrát do roka pod vedením manažera prevence kriminality  
a protidrogového koordinátora za účelem řešení aktuální situace v oblasti prevence kriminality 
a protidrogové prevence na území města Plzně, a to na všech třech úrovních – primární, 
sekundární i terciární. Po dobu fungování odboru bezpečnosti byla nastavena rovněž úzká 
spolupráce s neziskovým sektorem, zejména při realizaci projektů v oblasti prevence kriminality 
či protidrogové. 
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Odbor bezpečnosti 
a prevence kriminality 

Magistrátu města Plzně

Kontaktní centrum

Komu je služba určena:
Osobám starším 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, 
poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn 
směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek.
Rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek, kteří potřebují 
orientaci v problematice, odbornou podporu a poradenství. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Sociální poradenství
 • Individuální poradenství v oblasti závislosti na návykových látkách 
 • Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům návykových látek 
 • Ambulantní podpora uživatelů návykových látek v abstinenci 
 • Poradenství pro těhotné a matky uživatelky návykových látek (případně otce); 
 • Příprava a zprostředkování léčby závislosti v pobytovém zařízení 
 • Sociální práce, včetně komunikace s úřady
Nízkoprahové služby 
 • Výměnný injekční program 
 • Služby v kontaktní místnosti: potravinový a hygienický servis (PO, ST, PÁ 12:30 – 15:30) 
 • Testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid a zprostředkování  
  zdravotnické péče
 • Testování gravidity, včetně poradenství, zprostředkování návazné péče 
 • Krizová intervence osobní i telefonická
 • Telefonické a internetové poradenství (dotazy@cppt.cz) 
 • Základní sociální poradenství, asistenční služba a informační servis
 • Poradenství v oblasti užívání návykových látek a jejich rizicích, v oblasti infekčních  
  nemocí a jiných zdravotních rizicích spojených s užíváním drog 
 • Základní zdravotnické ošetření a poradenství, zprostředkování návazné zdravotnické 
  péče

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: ne, program sídlí ve 2. patře 
 • Ostatní: pro poradenské služby doporučujeme telefonické objednání

Název poskytovatele:  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:  Havířská 11, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 421 374, 731 522 288  
Kontaktní osoba:  Lucie Peschiková
E-mail:  kcentrum@cppt.cz                                  
Webové stránky:  www.cppt.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost                       
IČ:  25232142
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Komu je služba určena: 
Seniorům oím postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:

P-centrum, 
středisko primární prevence

Komu je služba určena:
 • třídním kolektivům 2. stupně základních a středních škol;
 • třídním kolektivům se zvýšenou možností výskytu rizikového chování;
 • dětem a dospívajícím s obtížemi ve vztazích a komunikaci s vrstevníky, 
   spolužáky, pedagogy, experimentujícím a užívajícím návykové látky, včetně alkoholu, 
  s problematickými projevy chování;
 • pedagogům a pedagogickým pracovníkům;
 • rodinám a blízkým dětí a mladistvých s výše uváděnými obtížemi. 

Stručná charakteristika poskytované služby: 
 • Programy všeobecné primární prevence: dlouhodobý program, roční program  
  a interaktivní semináře 
 • Selektivní primární prevence: program včasné intervence pro třídní kolektivy: 
   kontinuální program, zaměřený na předcházení či zmírnění následků konkrétního  
  rizikového chování a problémových vztahů ve třídě 
 • Individuální a rodinné poradenství cílené na kontinuální práci s dětmi, dospívajícími,  
  jejich rodiči nebo osobami blízkými. Záměrem této služby je vyhledání zdrojů  
  k řešení konkrétních situací, posílení silných stránek, sociální učení atp., které mají 
   napomáhat ke zmírnění nebo zastavení dalšího postupu rizikového chování
 • Vzdělávání pro pedagogy 
 • Specializační kurz prevence rizikového chování, který splňuje Standardy studia  
  k výkonu specializovaných činností MŠMT a je akreditován MŠMT 
 • Tematické semináře zaměřené na vzdělávání v konkrétních okruzích prevence  
  a rizikového chování. Vzdělávání je určené především školním metodikům prevence  
  a dalším pedagogům se zájmem o vzdělávání v oblasti primární prevence.
 • Vzdělávací semináře pro školy „na klíč“: vzdělávací a podpůrné aktivity pro 
   pedagogické sbory, které reagují na speciální potřeby pedagogů, pedagogických 
   pracovníků nebo škol 
 • Metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků zaměřené na zvyšování  
  teoretických i praktických kompetencí, schopností a dovedností pro práci s dětmi              
  a dospívajícími jednotlivci nebo skupinami 
 • Informační servis: poskytnutí odborné informace z oblasti primární prevence nebo  
  rizikového chování prostřednictvím osobní konzultace, telefonicky či e-mailem

Název poskytovatele:  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:  Plachého 6, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 220 325, 731 183 394  
Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Bučilová Kadlecová, DiS.
E-mail:  prevence@cppt.cz                                  
Webové stránky:  www.cppt.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost                          
IČ:  25232142
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Program následné péče (PNP)

Komu je služba určena:
Lidem, kteří se rozhodli pro život bez návykových látek, minimálně 3 měsíce abstinují 
nebo absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a hledají podporu pro udržení 
této životní změny.
Rodičům, partnerům a blízkým uživatelům návykových látek, kteří potřebují informace, 
podporu, bezpečné místo pro sdílení svých problémů a hledání optimálního postupu při 
řešení aktuálních potíží.
. 
Stručná charakteristika poskytované služby: 
 • Individuální a skupinové poradenství a psychoterapie
 • Individuální a skupinové poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových 
  látek
 • Krizová intervence 
 • Sociální práce a socioterapie
 • Zátěžové programy 
 • Arteterapie
 • Chráněné bydlení

Rozsah a průběh služeb je individuálně plánován v souladu s potřebami uživatele služby. 
Podrobnější popis služeb je k nalezení pod položkou Průvodce službami na www.cppt.cz.

Praktické informace: 
 • Cena služby: ambulantní služby jsou poskytovány zdarma; pobytové služby jsou  
  zpoplatněny dle platného ceníku (www.cppt.cz/cenik)      
 • Bezbariérovost: pouze částečná; ambulance sídlí v přízemí objektu a je snadno  
  dostupná s menší pomocí; pobytové služby sídlí v 1. podlaží bez výtahu
 • Ostatní: pro veškeré služby doporučujeme předchozí telefonické objednání

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:  Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 321 051 
Kontaktní osoba:  Bc. Pavla Zárybnická
E-mail:  ambulance@cppt.cz                                 
Webové stránky:  www.cppt.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost                              
IČ:  25232142
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Komu je služba určena: 
Osobám, které se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových 
látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času ve výkonu vazby nebo výkonu 
trestu, případně těm, kterým lze pomoci navázat spolupráci s Probační a mediační službou 
a přispět k využití alternativních způsobů trestání či ochranné léčby.  
Osobám, po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně životního stylu 
směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu na léčbu závislosti.  
Rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám uživatelů návykových látek ve výkonu 
vazby či výkonu trestu.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Individuální poradenství (motivační trénink)
 • Krizová intervence – podpora v náročné situaci, stabilizace, zklidnění 
 • Informační servis – poradenství v oblasti zdravotních a jiných rizik spojených  
  s užíváním drog 
 • Postpenitenciární péče  – práce s klientem po propuštění z výkonu trestu
 • Telefonické a internetové poradenství - určeno pro osoby před nástupem/po  
  propuštění z vazby/výkonu trestu odnětí svobody a osoby blízké klientům, kteří  
  se nacházejí na vazbě nebo ve výkonu trestu 
 • Zprostředkování léčby závislosti – pomoc při zajištění léčby závislosti, trvalé  
  abstinenci a stabilizaci
 • Poradenství pro osoby blízké uživatelům – pomoc při orientaci v nové situaci,  
  pochopení a přijetí, vysvětlení fenoménu závislosti a jeho významu v životní  
  cestě jejich blízké osoby, vytváření realistických očekávání a možných strategií  
  pro další život 

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma   
 • Bezbariérovost: služba je poskytována ve výkonu vazby a výkonu trestu,  
  (pospenitenciární péče a péče o rodinné příslušníky je zajišťována ve 2 patře.  
  Bezbariérovost není zajištěna) 
 • Ostatní: doporučujeme telefonické objednání

Název poskytovatele:  Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:  Havířská 11, 301 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  377 421 374, 724 890 073  
Kontaktní osoba:  Jana Repková
E-mail:  vezeni@cppt.cz                                                  
Webové stránky:  www.cppt.cz
Právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost                          
IČ: 25232142

Drogové poradenství ve věznici
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Kontaktní centrum

Komu je služba určena: 
Dětem a mládeži ve věku 16-26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy, obětem 
domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohroženým 
závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijící v sociálně 
vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, etnickým menšinám; u výdejního automatu navíc diabetikům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytování potravinového servisu a potravinových doplňků (minerály, vitamíny) pro klienty 
v situaci finančního a sociálního debaklu a úplný hygienický servis (sprchování, praní  
a sušení prádla) + sklad použitého oblečení pro klienty, služby prvního kontaktu, včasná 
a krizová intervence, poradenství v oblasti infekčních a jiných zdravotních rizik spojených  
s užíváním drog (HIV, VHB a VHC, pohlavní nemoci atd.), základní zdravotnická pomoc 
- ošetřování typických zdravotních komplikací, zdravotnické poradenství, diagnostika  
a zprostředkování odborné lékařské péče, individuální poradenství, motivační trénink, 
zprostředkování nástupu do léčby (detox, PL, TK), poradenství pro rodiny a blízké osoby, 
telefonické poradenství, poradenství po internetu – odpověď do 24 hodin, sociální práce - 
sociálně právní poradenství, asistenční služba, burza pracovních míst, výdejní automat na 
distribuci injekčního náčiní, alkoholových tampónů, kys. ascorbové, vody, zprostředkování 
psychologické a psychiatrické péče, orientační testování HIV, VHB, VHC, syfilis z kapilární 
krve – zdarma, orientační testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči 
– zdarma, poskytování informací z oblasti harm reduction, infekčně přenosných chorob – 
ústní i písemnou formou, Dámský klub: služba pro ženy a dívky bez přístřeší závislé na 
návykových látkách, zájmová činnost: Filmový klub, klub Point 14, vzdělávací programy 
pro odbornou veřejnost – stáže, studijní praxe (cca 20 studentů za rok).

Praktické informace: 
 • Bezbariérovost: ne

Otevírací doba:  
pondělí  10.00 – 13.00 hod. 14.00 – 16.00 hod.
úterý   10.00 – 13.00 hod.  14.00 – 15.30 hod.
středa  10.00 – 13.00 hod.  14.00 – 15.30 hod.
čtvrtek  10.00 – 13.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
pátek  13.00 – 14.30 hod.

Název poskytovatele:  Point 14
Adresa:  Husova 14, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  377 235 526 
Kontaktní osoba:  Mgr. Vojtěch Marcín
E-mail:  marcin@point14.cz    
Webové stránky:  www.point14.cz
Právní subjektivita:  sdružení právnických osob                 
IČ:  66361630

Sl
už

by
 p

ro
 o

so
by

 o
hr

ož
en

é 
dr

og
ov

ou
 zá

vi
slo

stí



Komu je služba určena: 
 • žákům 8. a 9. tříd základních škol, žákům 1. a 2. ročníků středních škol a učilišť;
 • mladistvým doporučených OSPOD či přicházejících do centra na poradenství;
 • rodičům;
 • pedagogům a pedagogickým pracovníkům působících na ZŠ, SŠ a SOU.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Program primární prevence se skládá z tří po sobě navazujících bloků, první dva jsou 
v délce dvou vyučovacích hodin, třetí v délce tří vyučovacích hodin. Cílem je předejít 
problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt  
s drogou. Ovlivňovat postoje a chování mladistvých směrem k bezdrogovému způsobu 
života, posílit schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti za sebe 
samého, zkvalitňovat komunikační dovednosti, získat znalosti, dovednosti a postoje 
podporující zdravý životní styl, aplikace těchto znalostí v životě, zdravý rozvoj osobnosti  
a pomoc v utváření vhodného žebříčku životních hodnot.
Na službu navazuje nízkoprahový klub a individuální poradenství pro žáky či rodiče.
V rámci služby jsou poskytovány Edukativní semináře pro pedagogy v délce dvou 
vyučovacích hodin zaměřené na oblast závislostí na návykových látkách.

Praktické informace: 
 • Cena služby: 1250 Kč 1 třída (3 setkání) v prostorách školy
   1000 Kč 1 třída (3 setkání) v prostorách Point 14
   (aktualizace na www.point14.cz)
   750 Kč/45 minut v prostorách objednavatele
   650 Kč/45 minut v prostorách Point 14  
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: program je certifikovaný odbornou způsobilostí - MŠMT
 
Otevírací doba:  
Programy PP probíhají vždy od první školní vyučovací hodiny PO-ČT
Kontaktovat pracovníka je možné PO-PÁ mezi 8.00 - 16.00 hod. a Edukativní seminář je 
možné naplánovat dle domluvy.

Název poskytovatele:  Point 14
Adresa:  Husova 14, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  777 256 136
Kontaktní osoba:  Bc. Denisa Holá
E-mail:  hola@point14.cz                                        
Webové stránky:  www.point14.cz
Právní subjektivita:  sdružení právnických osob  
IČ:  6636163 

Specifická primární prevence
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Terénní programy

Komu je služba určena: 
Dětem a mládeži ve věku 16-26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, obětem 
trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohroženým závislostí nebo závislým na 
návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, 
osobám, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 
etnickým menšinám.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Výměnný program a distribuce HR materiálu, poskytnutí informací z oblasti rizik 
způsobených dlouhodobým působením vysokých dávek návykových látek, předávkování, 
sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti, poskytování aktuálních informací  
o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech, o výměnných 
programech sterilního injekčního náčiní, programech HIV testování, očkování proti 
hepatitidě, programech právní a sociální asistence, doporučování do příslušných 
zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo k jiným 
poskytovatelům odborných služeb, poradenství v oblasti pohlavně přenosných chorob  
a infekčních onemocnění, distribuce kondomů, asistence při řešení sociálních  
a zdravotních problémů doprovázená motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové 
chování klienta a motivovat jej k léčbě, zdravotní ošetření drobných poranění, vytváření 
důvěry klientů v možnosti odborné pomoci, vytváření vztahů a vazeb s okolními zařízeními 
s cílem napomáhat resocializaci uživatelů drog, poskytování krizové a situační intervence, 
odkazy na výdejní automat, potravinová pomoc, testování na HIV a HEP C v terénu, 
zájmové činnosti: sportovní odpoledne (fotbal, turnaje ve stolním tenisu), výtvarné aktivity, 
arteterapie, výlety, kulturní akce, „Čistý podchod“, sběr infekčního materiálu.

Praktické informace: 
 • Bezbariérovost: ne

Otevírací doba:  
pondělí    8.00 – 12.00 hod. (squaty)      13.00 – 15.00 hod. (střed města)
úterý     8.00 – 12.00 hod. (squaty)      13.00 – 15.00 hod. (střed města)
středa    8.00 – 12.00 hod. (squaty)      13.00 – 15.00 hod. (střed města)
čtvrtek  11.00 – 12.00 hod. („Čistý podchod“ – úklid autobusového nádraží)

Název poskytovatele:  Point 14
Adresa:  Husova 14, 301 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  777 570 659 
Kontaktní osoba:  Jan Růžička
E-mail:  ruzicka@point14.cz    
Webové stránky:  www.point14.cz
Právní subjektivita:  sdružení právnických osob               
IČ:  66361630 
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Komu je služba určena: 
Mužům a ženám od 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální látky, alkohol, 
gambling), abstinují alespoň 3 měsíce a jsou motivováni k dalšímu životu bez návykových 
látek. Ženy mohou mít během doléčovacího programu u sebe své dítě. Služby nabízíme také 
jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Středisko následné péče (SNP) poskytuje doléčování a následnou péči formou jak 
pobytovou, tak ambulantní. 
Prioritou je služba pobytová, kde mohou uživatelé, kteří se po léčbě většinou nemají 
kam vrátit a návrat do jejich původního prostředí by byl pro ně vysoce rizikový, navázat 
vztahy s bezdrogovou populací. Klienti jsou motivováni a podporováni v nalezení 
zaměstnání a v upevnění pracovních návyků, k nalezení samostatného bydlení  
a k postupnému osamostatnění. Program tak umožňuje klientům bezpečný přechod  
z přísně strukturovaného režimu v terapeutické komunitě do života v běžné společnosti.
Poskytované služby: ubytování, individuální rozhovory, skupina prevence relapsu, 
psychoterapeutická skupina, komunita, rodinná terapie a rodinné poradenství, sociální 
práce a poradenství, krizová intervence, odkazy a zprostředkování specializované péče, 
volnočasové aktivity, nácviky pro matky s dětmi, výdej Antabusu, testování na přítomnost 
metabolitů návykových látek v moči, testování na přítomnost alkoholu

Praktické informace: 
 • Cena služby: pobytová - 2500 Kč/měsíc, ambulantní - zdarma 
 • Bezbariérovost: ne

Otevírací doba: 
pondělí    8.00  – 16.00  hod.
úterý 8.00  – 16.00  hod.
středa 8.00  – 16.00  hod.
čtvrtek 8.00  – 16.00  hod.
pátek 8.00  – 16.00  hod.

(pobytová služba nepřetržitě 24 hodin denně)

Název poskytovatele:  Point 14
Adresa:  Sušická 75, 326 00 Plzeň  
Kontaktní telefon:  777 570 658  
Kontaktní osoba:  Soňa Černá, DiS. 
E-mail:  cerna@point14.cz 
Webové stránky:  www.point14.cz
Právní subjektivita:  sdružení právnických osob  
IČ:  66361630

Středisko následné péče
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Substituční centrum Plzeň

Komu je služba určena: 
Klientům, dlouhodobě závislým na opioidech (heroin, opium, morfin, braun apod.),  
s rizikovým chováním (nitrožilní aplikace), u kterých selhávají pokusy o abstinenční 
léčbu. Podmínkou vstupu do programu je dosažení zletilosti - klient musí být starší 18 let. 
Sekundárně můžeme poskytnout sociální poradenství osobám blízkým primární cílové 
skupině – tj. jejich partnerům, rodině a blízkému sociálnímu okolí.

Stručná charakteristika poskytované služby: 
Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu, časově neomezenou udržovací 
terapii, která odkládá konečný cíl abstinence na dobu, kdy jí bude klient objektivně 
a subjektivně schopen. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky jiným než 
nitrožilním způsobem, a to v množstvích, která efektivně potlačují klientovy odvykací 
příznaky a umožňují všestranně zlepšit kvalitu jeho života. Léčba je ambulantní tzn., 
že si klient dochází denně. Každý klient má stanovenou svou vlastní dávku pomocné 
látky podle míry závislosti. Cílem substituční léčby je udržet klienta ve stabilizovaném 
psychickém a fyzickém stavu tak, aby mohl být prospěšný sobě i společnosti. Vedle 
farmakoterapie poskytujeme i nefarmakologickou složku léčby, o kterou se dělí lékař 
se sociálním pracovníkem. Jedná se především o zdravotní poradenství, psychoterapii, 
sociální poradenství, terapii somatických onemocnění a další. Důraz je kladen na pomoc 
nevytrhující klienta z běžného života, nediskriminační praxi a individuální bio-psycho-
sociální přístup. Ke zlepšení klientovy situace slouží síť spolupracujících organizací 
zdravotnických i sociálních. 

Praktické informace: 
 • Cena služby: 30 Kč regulační poplatek při vyšetření lékařem – jednou měsíčně dle  
  zákona 48/1997 Sb., (cena léčby závisí na substitučním preparátu dle Standardu  
  substituční léčby)  
 • Bezbariérovost: ano

Otevírací doba:  
Výdejní doba substituční látky: 
pondělí – pátek   9.00  – 11.00 hod.,       15.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle, svátky  9.00  – 11.00 hod.
(sociální pracovnice: dle telefonické domluvy)

Název poskytovatele: Ulice – Agentura sociální práce
Adresa: Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň 
Kontaktní telefon:  373 395 593; 725 178 656   
Kontaktní osoba:  Mgr. Markéta Ackrmannová
E-mail:  marketa@ulice-plzen.com                
Webové stránky: www.ulice-plzen.com
Právní subjektivita:  spolek   
IČ:  26596385 
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Komu je služba určena: 
Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, obětem 
obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným, osobám živícím se prostitucí, 
etnickým menšinám, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.

Stručná charakteristika poskytované služby:
 • Výměnný injekční program pro uživatele drog
 • Testování na infekční choroby (HIV, žloutenky B a C, syfilis)
 • Sociální, právní a zdravotní poradenství, zprostředkování léčby, práce s rodinou, 
   krizová intervence, asistenční služba
 • Přednášková činnost o sociálních patologiích

Praktické informace: 
 • Cena služby: zdarma  
 • Bezbariérovost: služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí klienta
 • Ostatní: služba je poskytována na území města Plzně a dále v Rokycanech,  
  Klatovech a Nepomuku; poskytované služby jsou anonymní a nízkoprahové
 
Otevírací doba:  
Pracovníci Terénního programu Ulice jsou k dispozici zájemcům o službu na terénním 
telefonu s číslem 720 587 053, každý všední den v době 8.00 – 20.00 hod. (mimo státní 
svátky).

Název poskytovatele: Ulice – Agentura sociální práce
Adresa:  Úslavská 31, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon:  720 587 053  
Kontaktní osoba:  PhDr. Jiří Frýbert
E-mail: info@ulice-plzen.com 
Webové stránky:  www.ulice-plzen.com
Právní subjektivita:  spolek      
IČ:  26596385 

Terénní program Ulice
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Terapeutická komunita Vršíček 

Komu je služba určena: 
Mužům a ženám ve věku 18 – 45 let, závislým na návykových látkách, motivovaným pro 
léčbu.

Stručná charakteristika poskytované služby:
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.
Aktivity:
 • Ranní komunita, hodnotící komunita, přestupová komunita
 • Skupinové terapie (arteterapie, prevence relapsu, dynamická skupina, životopisná  
  skupina, tematická skupina, mimořádná skupina, genderově oddělená skupina,  
  skupina face to face, samořídící skupina)
 • Sportovní aktivity a trávení volného času
 • Vzdělávací aktivity – výuka na PC, finanční gramotnost, Jobs klub
 • Ranní ztišení, večerní ztišení /relaxace
 • Individuální práce s klientem
 • Pracovní terapie, vícedenní zátěžové pobyty, duchovní péče
Kapacita: 15 lůžek (10 – 11 lůžek pro muže, 4 – 5 lůžek pro ženy)

Praktické informace: 
 • Cena služby: 6 300 Kč (nedostatek finančních prostředků není důvodem nepřijetí do  
  programu)
 • Bezbariérovost: ne
 • Ostatní: program je certifikovaný odbornou způsobilostí Rady vlády pro koordinaci  
  protidrogové politiky
 
Otevírací doba: nepřetržitá

Název poskytovatele:  Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Adresa:  Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
Kontaktní telefon:  377 224 320, 774 455 988  
Kontaktní osoba:  Miloslav Čech
E-mail:   office@skp-plzen.cz, tkv@skp-plzen.cz
Webové stránky:  www.skp-plzen.cz
Právní subjektivita:  církevní právnická osoba  
IČ:  40524566
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JEN30 KKAMKOLIVPO PLZNI*

• PRO SENIORY NAD 70 LET
• 
   ZTP A ZTP/P (I NEZLETILÉ)

OBJEDNÁVEJTE NA TEL. ÍSLE

601 381 381

2 PRACOVNÍ DNY  

 

   

  

SENIOR
EXPRES

DOPRAVA RYCHLE A BEZ EKÁNÍ

CENA JÍZDY
 Nástup do vozidla: 
 10 Kč/osobu

 Cena dopravy po Plzni: 
 20 Kč/osobu (nezletilý 10 Kč)

	Cena dopravy mimo Plzeň: 
 11 Kč/km za celý vůz

Podmínkou poskytnutí služby je  
trvalé bydliště v Plzni a souhlas  
občana s nakládáním s osobními  
daty, která provozovatel potřebuje  
k vedení provozního deníku.


