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TEEN CHALLENGE PLZEŇ

Teen Challenge (TC) bylo založeno v padesátých letech ve Spojených státech křesťanským duchovním Davidem 
Wilkersonem jako odpověď na šířící se násilí a nástup drog ve velkých městských aglomeracích. Za padesát let historie 
organizace se tato práce rozšířila po celém světě. V Severní Americe je na třista rezidenčních léčebně resocializačních 
programů. V Evropě bylo založeno TC EurAsia před 31 lety v Holandsku. Ve starých spolkových zemích Německa bylo TC 
etablováno před 29 lety.
V ČR bylo TC založeno v roce 1994 prostřednictvím Národní kanceláře. TC Plzeň začalo vyvíjet činnost jako jedno z 
pracovišť TC v ČR (organizační jednotka nadace) v roce 1994. V Plzni tím vznikla první nestátní organizace s koncepcí a 
strategií směřující k řešení drogové problematiky. Jako pozitivní se jeví v časovém odstupu skutečnost, že TC Plzeň od 
samého počátku využívalo k realizaci svých cílů značné dobrovolnické základny členů církve a exuserů, kteří se postupně 
profesionalizovali. Snaha o lepší organizaci práce, možnost lepšího finančního zabezpečení a personální důvody vyvolaly v 
roce 1997 změnu statutu organizace ve sdružení právnických osob. Sdružení právnických osob Teen Challenge Plzeň bylo 
založeno Národní kanceláří TC v ČR a Diakonií Evangelické církve metodistické.

HISTORIE ORGANIZACE

Po několikaleté přípravě byla v roce 1998 za intenzivní podpory členů 
sdružení otevřena křesťanská terapeutická komunita pro muže v Černo-
šíně nedaleko Stříbra. Vznik této komunity byl vyvolán akutní potřebou
zařízení tohoto typu v oblasti Plzeňska. V roce 2004 se sloučila Terapeu-
tická komunita Černošín s SKP Plzeň a přestěhovala se do vhodnějších 
prostor nedaleko obce Litohlavy u Rokycan. Sloučením se snížily nákla-
dy na provoz dvou objektů a vyřešila se situace s momentálním nedos-
tatkem odborného personálu.

V roce 1998 bylo započato s poskytováním postresocializační podpory 
absolventům programu. Jednalo se o možnost bydlení v bytě zřízeném 
pro tento účel. V roce 1999 Magistrát města Plzně nabídl formou 
zápůjčky prázdný objekt Sušická 75, Plzeň (bývalá mateřská školka) k 
využití Re-entry House následná péče. Na počátku roku 2000 MmP 
uzavřel smlouvu o zápůjčce s TC na 15 let a v roce 2001 byla tato lhůta 
prodloužena na 30 let.

Mil? p??telé a sympatizanti SKP a Teen Challenge Plze?.
Chci touto cestou pod?kovat V?m vðem, kte?? jste n?s podpo?ili modlitbou, 
pen?zi nebo dobr?m slovem. Jako kaþd? rok, tak i v roce 2005, se naðe 
sluþba dynamicky rozv?jela. Často se st?v?, þe zač?n?me novou sluþbu a 
nejsou zajiðt?ny finančn? prost?edky na jej? realizaci. Kdyþ Jeþ?ð chodil po 
zemi, navðt?voval lidi, kte?? jsou v mnoha ohledech podobni naðim 
klient?m a tr?vil s nimi čas. Jsou to lidé maj?c? ?adu zran?n? fyzického, ale 
hlavn? psychického p?vodu. Jedna se o bolest, ?zkost, masku arogance či 
agresivity, z?vislosti vðech druh?. Jejich osudy jsou často neuv??itelné a 
jejich p??b?hy by stačily na mnoho knih. Proto z?st?v? pravdou, þe naðe 
sluþba je p?edevð?m o lidech a pro lidi. Kdyþ budete č?st o v?sledc?ch 
naðeho pacht?n?, pros?m, p?edstavte si za kaþd?m č?slem v nað? zpr?v? 
konkrétn?ho člov?ka. Člov?ka, kter? se v?ce či mén? snaþ? n?jak zachr?nit 
sv?j þivot. Člov?ka, kter? d?l? chyby. Naði pracovn?ci se snaþ? mu 
poslouþit 
a j?t kousek cesty s n?m. Proþ?vaj? bolestn? jejich p?dy, ale mohou se i 
radovat z jejich ?sp?ch?. Teen Challenge usiluje pomoci lidem stát se 
psychicky a fyzicky zdravými, duchovně živými, citově vyváženými a 
sociálně zabezpečenými. Gustav Černý, ředitel SKP a TC Plzeň

V období 21. července až 31. srpna prošlo Středisko pro konzultaci a 
prevenci drogových závislostí (nízkoprahové služby a terénní programy) 
a Středisko následné péče - Chráněné bydlení (doléčovací program) 
certifikací odborné způsobilosti služeb pro klienty omamných a 
psychotropních látek RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky) a byl jim udělen Certifikát.

CERTIFIKACE

Název: TEEN CHALLENGE PLZEŇ
Statut: Sdružení právnických osob
Registrace: Magistrát města Plzně,
OOVV/1148/97 ze dne 8.9.1997

Adresa: usova 14, 301 24 Plzeň

IČO: 663 61 630
Statutární zástupce: Gustav Černý

 H  
Tel.: 377 235 526, fax: 377 223 913
E-mail: office@teenchallengeplzen.cz
www.teenchallengeplzen.cz

IDENTIFIKACE

SLOVO ÚVODEM
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N?zkoprahov? klub prob?hal oproti lo?skému roku nejen kaţd? p?tek, ale 
nav?c i kaţdou st?edu. Byl určen pro neorganizovanou ml?deþ od 14 do 18 
let, navazoval na prim?rn? prevenci prov?d?nou ve ðkol?ch. Klub 
poskytoval alternativu k tradičn? nab?zenému zp?sobu tr?ven? volného 
času. Nab?zel n?vðt?vn?k?m z?zem?, kde si mohou zahr?t r?zné hry, 
setkat se se sv?mi vrstevn?ky, a byl zde prostor i pro vytvo?en? vlastn? 
hudebn? produkce. N?vðt?vn?ci vyuþili nab?dku pravideln?ch setk?v?n? k 
upevn?n? a rozvoji komunikačn?ch dovednost?, zvyðov?n? sebed?v?ry, 
sebejistoty, schopnosti čelit tlaku vrstevn?k? atd. Souč?st? programu klubu 
byly také n?cviky asertivn?ch dovednost?. 
Na klub uplynulý rok docházelo 112 dětí. 

Primární prevence užívání návykových látek byla prováděna formou 
interaktivních seminářů ve dvou na sebe navazujících blocích (jeden 
blok trval 90 minut). Semináře byly určeny pro žáky 9. tříd ZŠ a 1. - 2. 
ročníky SŠ a SOU. Tyto programy primární prevence se realizovaly ve 
školách nebo v našich prostorách. 
Hlavním cílem primární prevence je zdravý rozvoj osobnosti, pomoc v 
utváření vhodného žebříčku životních hodnot, pozitivní ovlivňování 
postojů a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života a 
podpora zdravého životního stylu. Zájem o tyto besedy byl značný, 
nebyly jsme schopni pokrýt poptávku.
Během 166 vyučovacích hodin jsme oslovili 2049 posluchačů.

Víkendové pobyty upevnovaly pozitivní vztahy ve skupine a vzájemnou 
toleranci, posilovaly schopnosti samostatného rozhodování a vedomí 
zodpovednosti za sebe sama. Jejich náplní byly spolecné aktivity, 
psychohry, aktivní využívání volného casu apod. Práce byla skupinová a 
interaktivní. Cílem pobytu bylo zkvalitnení komunikacních dovedností, 
schopnosti vytváret prátelské vazby, zvládnutí úzkosti a stresu, nenásilné 
zvládání konfliktu apod.

STŘEDISKO PRO KONZULTACI A PREVENCI

PRIMÁRNÍ PREVENCE

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘE

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

SPOLEČNÉ VÍKENDOVÉ POBYTY
PRO NÁVŠTĚVNÍKY KLUBU

Nab?dky obr?tit se na n?s s dotazem 
prost?ednictv?m elektronické poðty vyuþili n?kte?? 
studenti, kte?? se z?častnili naðich aktivit ve 
ðkol?ch, a n?vðt?vn?ci naðich webov?ch str?nek. 
Poskytovali jsme informace o sluþb?ch a 
aktivit?ch provozovan?ch nað?m za??zen?m. 
Nab?zeli jsme z?kladn? informace o drogové 
problematice a spolupr?ci p?i ?eðen? problému s 
drogami.

E-MAIL HELP

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
PRO RODIČE A PRO METODIKY
PREVENCE

Témata: úvod do drogové problematiky, jak reagovat, když díte experimentuje s drogami, 
apod. V prípade potreby byla nabídnuta spolupráce pri rešení problému s drogami.
Semin??? pro rodiče absolvovalo 13 osob. 

TEEN CHALLENGE PLZEN
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Besedy pro dívky (výjimecne pro chlapce) 8. tríd ZŠ v rozsahu 1 vyucovací hodiny 
byly zamereny na domácí násilí, fyzické a psychické týrání a sexuální zneužívání. 
Program byl realizován formou skupinové práce. Jeho soucástí bylo seznámení se s 
informacemi o týrání, sexuálním zneužívání a zanedbávání, poukazoval na rizikové 
typy rodin, pachatele a následky sexuálního zneužívání v živote obetí. Duraz byl 
kladen na prevenci a ochranu detí pred temito formami nežádoucího chování. Lektor 
rozhovorem s posluchaci zjištoval jejich znalosti, názory a postoje a podle jejich 
úrovne se zameril na konkrétní témata, odpovídal na dotazy a dával prostor pro 
vyjádrení úcastníku besedy k danému tématu. Program byl doplnen psychohrami, 
nácviky a dotazníkem, který vypovídá o informovanosti dívek v této oblasti a 
umožnuje jim zhodnotit své názory pred besedou a po ní. 
Počet absolvent? - 110, počet vyučovac?ch hodin - 8.

Projekt „Tak trochu jinak“ byl v roce 2005 (stejne jako v minulých 
letech) zameren na podporu nadaných dívek ze sociálne slabých ci 
dysfunkcních rodin. Projekt si kladl za cíl oslovit mladé dívky a 
nabídnout jim nový zpusob trávení volného casu, seberealizaci, 
motivaci a alternativní rešení jejich situace. 
Projekt nabízel pomoc predevším dívkám (zcela výjimecne chlapcum) 
z 8. rocníku základních ci zvláštních škol, které si na základe informací 
získaných pri besede vyžádaly osobní rozhovor, z nehož vyplynula 
potreba pomoci. Projekt pružne reagoval na potreby cílové skupiny a 
nabízel následující možnosti rešení:
   1. Zprostredkování odborné pomoci, pokud zde bylo podezrení na 
týrání ci sexuální zneužívání. V tomto prípade realizátor spolupracoval 
s vedením školy, využíval ohlašovací povinnosti na OPD ci 
zprostredkovával konzultaci dítete s psychologem ve Stredisku 
výchovné péce nebo Fondu ohrožených detí.
   2. Detem, které žijí v sociálne slabých ci dysfunkcních rodinách, nebo 
tem, které mají díky nízkému sebevedomí špatné vztahy s vrstevníky, 
nabízel možnost výberu zájmového kroužku dle jejich talentu ci zájmu. 
V prípade potreby se organizace financne podílela na zaplacení techto 
aktivit s tím, že rodiny detí prispely z duvodu sociálne výchovných 
alespon minimální cástkou.
Rovnež bylo možné nekterým detem prispet na letní soustredení 
spojená s danou aktivitou ci na letní tábory dle jejich výberu. Bylo 
pocítáno i s možností detem ze sociálne slabých pomeru poskytnout 
jednorázový dar (ošacení). 
Financování projektu bylo provádeno ze zahranicních soukromých 
zdroju díky laskavé péci pana Portera H. Speakmana z Missions 
Department, Central Church of God, Charlotte, NC, USA. 

Besedy zamerené na domácí násilí a projekt „Tak trochu jinak“ byly v 
prubehu roku 2005 docasne pozastaveny z duvodu nástupu klícové 
pracovnice na materskou dovolenou.

Této služby využívaly 2 dívky.

PRIMÁRNÍ PREVENCE DALŠÍCH
SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ

TAK TROCHU JINAK

PLÁNY DO BUDOUCNA

V roce 2006 vznikla KRIZOV? MOBILN? LINKA SAVE ME.
Sluţba vznikla jako reakce na pot?ebu c?lové skupiny v n?zkoprahovém klubu, ve kterém dođlo k v?raznému n?r?stu počtu d?t?.
Samostatn? pracovn?k ?eđ? krizové situace d?t? a soust?ed? se na danou problematiku v oblasti p??padové pr?ce s d?t?tem či 
mladistv?m, jedn?n? s rodiči, ??ady, đkolami a đkolsk?mi za??zen?mi. C?lem bylo nab?zet adekv?tn? a konstruktivn? v?chodiska a 
?eđen?, poskytovat poradenskou, v?chovnou a preventivn? činnost, pomoci d?tem a mlad?m lidem nejen v jejich obt?ţn?ch 
ţivotn?ch situac?ch, ale i p?i kaţdodenn?ch starostech a problémech. Kr?tkodob?m c?lem je n?vrat d?t?te na p?edkrizovou 
?rove?. Dlouhodob?m c?lem je celkové zlepđen? psychyckého stavu d?t?te, uklidn?n? a vy?eđen? situace v rodin? natolik, aby se 
d?t? mohlo vr?tit zp?t do rodiny a op?tovn? se za?adit do ţivota. Smyslem sluţby je reintegrace d?t? do skupiny vrstevn?k? 
pomoc? v?chovné, preventivn?, terapeutické, emocion?ln? a finančn? podpory.

V roce 2006 pl?nujeme zađkolovat nové pracovn?ky pro prim?rn? prevence v regionu Plze?ska.

TEEN CHALLENGE PLZEN
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NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY

TERÉNNÍ PROGRAMY

Kontaktní centrum „Cajovna Jericho“ bylo i v uplynulém roce otevreno 
každé pondelí a úterý od 19 do 21 hodin.
Centrum je urceno pro osoby experimentující s návykovými látkami,
problémové uživatele návykových látek, pro závislé na návykových 
látkách pri prvním kontaktu s odbornou institucí, závislé na návykových 
látkách, kterí nejsou motivovaní k abstinenci, popr. neakceptují jinou
úcinnejší formu lécebné péce, a jejich rodinné príslušníky, partnery a jiné
duležité osoby. Služby byly prístupné všem pricházejícím klientum vcetne
anonymních, zahrnovaly kontaktní práci, základní poradenství (týká se
zdravotního stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s uží-
váním drog a minimalizace techto rizik, možností lécby, rehabilitace a so-
ciální reintegrace, informací o lécebných a jiných odborných zarízeních, 
získávání motivace a doporucování do príslušných zarízení), 
základní zdravotní péci (ošetrení drobných poranení bylo provádeno 
kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem), zajištení testování na HIV
a hepatitidy, neodkladnou péci a doplnkové služby (hygienický a potravi-
nový servis). Po oba dva dny byla poskytována klientum bez prístreší
a v sociální tísni jednoduchá vecere. 

Tým profesionálních i dobrovolných pracovníků kontaktoval klienty 
p?edevđ?m na otev?ené a polootev?ené drogové scén?. Terénn? 
aktivity byly poskytov?ny vđem osob?m s problémem z?vislosti bez 
ohledu na  v?k, soci?ln? situaci a druh uţ?vané l?tky.

Klienti vyuþ?vali v r?mci terénn?ch aktivit n?sleduj?c?ch sluþeb:
   poradenstv? v oblasti pohlavn? p?enosn?ch chorob a dalð?ch 
infekčn?ch onemocn?n?,
   poskytnut? informac? z oblasti rizik zp?soben?ch dlouhodob?m 
uþ?v?n?m vysok?ch d?vek drogy a p?ed?vkov?n?m (riziko soci?ln?ho 
debaklu a ztr?ty lidské d?stojnosti),
   poskytov?n? aktu?ln?ch informac? o dostupn?ch poradensk?ch, 
léčebn?ch a jin?ch odborn?ch programech, o v?m?nn?ch 
programech steriln?ho injekčn?ho n?čin?, programech HIV testov?n?, 
očkov?n? proti hepatitid?, programech pr?vn? a soci?ln? asistence,
   doporučov?n? do p??sluðn?ch zdravotnick?ch a soci?ln?ch 
za??zen?, n?zkoprahov?ch kontaktn?ch center nebo k jin?m 
poskytovatel?m odborn?ch sluþeb,
   asistence p?i ?eðen? soci?ln?ch a zdravotn?ch problém? 
doprov?zen? motivačn?m tréninkem s c?lem zm?nit rizikové chov?n? 
klienta a motivovat jej k léčb?,
   zdravotn? oðet?en? drobn?ch poran?n?,
   vytv??en? d?v?ry klient? v moþnosti odborné pomoci, vytv??en? 
vztah? a vazeb s okoln?mi za??zen?mi s c?lem napom?hat 
socializaci uþivatel? drog,
   poskytov?n? krizové a situačn? intervence,
   dopl?kové sluþby - potravinov? pomoc.

SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE

Cílem pilotního projektu je minimalizovat recidivu klientu (laps, relaps, pokra-
cování v rizikovém chování, dopouštení se drogové kriminality a dalších so-
ciálne nežádoucích jevu).Pracovníci pracovali s klienty  vezni formou osob-
ních rozhovoru. Vezne vybírali pracovníci veznice (psycholog, psychotera-
peut, speciální pedagog).
Poskytované služby:
   poskytování informací, kam se obrátit o pomoc po ukoncení výkonu trestu,
   poradenství v oblasti pohlavne prenosných chorob a jiných infekcních 
onemocnení,
   poskytnutí informací z oblasti rizik zpusobených dlouhodobým užíváním 
vysokých dávek drog a predávkováním (rizika sociálního debaklu a ztráty 
lidské dustojnosti),
   motivacní trénink s cílem zmenit rizikové chování klienta a motivovat jej 
k lécbe,
   vytvárení duvery klientu v možnosti odborné pomoci, vytvárení vztahu a 
vazeb s okolními zarízeními s cílem napomáhat socializaci uživatelu drog.

DETAŠOVANÁ TERÉNNÍ PRÁCE
- VĚZNICE DRAHONICE

PORADENSTVÍ PO TELEFONU z oblasti 
závislostí a dalších sociálně nežádoucích jevů 
a sociálně-právní poradenství využilo 32 osob.

ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ A TESTOVÁNÍ 
INFEKČNÍCH CHOROB (HIV, VHC, VHB) 
bylo zajištěno každé podělí od 19:00 do 20:00 
hod. včetně poradenství před testováním. a 
po něm. Celkem bylo provedeno 88 testů. 

KONTAKTNÍ CENTRUM

TEEN CHALLENGE PLZEN
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IDENTIFIKACE

Teen Challenge Plzeň Středisko následné péče - Chráněné bydlení
Sušická 75, 326 00 Plzeň,
Statutární zástupce: Gustav Černý
IČO: 663 61 630
Bankovní spojení: 721 367 339/0800
Tel. 377 442 669, e-mail: tc.plzen@umc.cz
Kontaktní osoby:
Soňa Černá, DiS, sociální terapeut, tel. 777 570 658,
Mgr. Michaela Hlavová, terapeutický pracovník, tel.: 777 256 136

Chráněné bydlení nabízelo své služby již sedmým rokem. Chráněné 
bydlení je prostředek sociální stabilizace klienta formou přechodně posky-
tovaného bydlení a s ním souvisejících služeb (sociální pomoc a terapie).
Toto zařízení bylo určeno pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili
léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé klienty. Tento program
umožňoval bezpečný přechod z komunity do společnosti a pomáhal tak 
klientům s reintegrací, nalezením práce a vhodného bydlení, s hospodaře-
ním s penězi i volným časem a s upevněním zdravých návyků, které zís-
kali v komunitě. Režim byl v rozmezí obecných zásad, např. abstinovat,
pracovat, být doma do 24 hodin, platit řádně za ubytování, docházet na 
pravidelná setkání se svým poradcem a účastnit se skupin aspolečných
aktivit. Po klientech byla vyžadována jasná motivace pro pobyt v chráně-
ném bydlení, které není možno chápat jako ubytovnu, ale jako součást 
programu Teen Challenge, kde klienti nadále pokračují v terapii a jsou 
vystaveni řádu.
Základní délka pobytu je 6 měsíců. Většina klientů využila možnost pro-
dloužení pobytu na 1 rok.
Ve středisku se stabilizoval počet klientů tím, že se dosáhlo optimálního
stavu obložnosti Chráněného bydlení, tedy 1 klient na 1 pokoj.
Další významný projekt byl zaměřen na řešení aktuální rodinné situace 
jednoho z klientů v následné péči (využití bytové jednotky pro rodinu
ve Středisku následné péče v rámci pilotního projektu Rodina ve Středisku
následné péče).

V současnosti sdružení provozuje byt v Jateční ul. 1 v Plzni s kapacitou 
dvou pokojů a dům v Sušické ul. 75 v Plzni s kapacitou pěti pokojů. 

V roce 2004 bylo Chráněné bydlení Teen Challenge v Plzni přijato do 
sekce chráněných bydlení a doléčovacích programů A.N.O.

Pobytu v Chráneném bydlení využilo 9 mužu, prumerný vek klientu byl
32 let.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Podmínkou zařazení klienta do programu Následné péče bylo 
absolvování terapeutického programu, popř. ukončení Chráněného 
bydlení. Náplní služby byly pravidelné schůzky klienta s jeho poradcem 
minimálně 1x měsíčně. Podmínkou ke spolupráci byla abstinence klienta.
Počet klientů následné péče - 8, průměrný věk klientů - 32 let, 
uskutečnilo se 22 sesí.

STŘEDISKO NÁSLEDNÉ PÉČE
- CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

NÁSLEDNÁ PÉČE

Z terasy v 1. patře vytvořit další dva klientské pokoje nebo komunitní místnost pro společnou skupinovou terapii.

PLÁNY DO BUDOUCNA

TEEN CHALLENGE PLZEN



Středisko 
pro konzultaci

a prevenci

50 000

1 076 883

296 346
66 117
89 337
17 148

486 096
121 839

1 268 747

733 854
41 969
76 900

110 000
257 451

48 573

2 395 630

Středisko
následné

péče

324 972

40 046
92 425
45 262

1 280
85 113
60 846

259 445

142 205
45 592
12 390

59 258

584 416

CELKEM

50 000

1 401 855

336 393
158 542
134 599

18 427
571 208
182 685

1 528 192

876 059
87 561
89 290

316 709
48 573

2 930 047

DONOŘI

MPSV
RVKPP
MMP spoluúčast k RVKPP
MMP prevence kriminality
MMP protidrogová komise
MZ
Krajský úřad spoluúčast k RVKPP
Nadace
Central Church of God
UMC Texas
ECM ČR
Drobní dárci
Příspěvky od klientů
Ostatní příjmy
Příjmy za přednáškovou činnost
Úřad práce
UMC Norsko
ÚMO 3
KÚ - OSVZ
Ostatní úroky

CELKEM

Středisko 
pro konzultaci

a prevenci

165 300
237 000
150 000

51 185
37 000
50 000

150 000
15 037

785 277
322 329

35 945
137 895

51 343
1 080

80 113
38 011
40 000

100 000
330

2 447 845

Středisko
 následné 

péče

50 000

100 000
18 815

34 963
270 987

24 410
109 000

23 061

65 000
37

696 273

PŘÍJMY

CELKEM

215 300
237 000
250 000

70 000
37 000
50 000

150 000
50 000

1 056 264
322 329

35 945
162 305
109 000

74 404
1 080

80 113
37 011
40 000

165 000
330

3 144 118
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ TEEN CHALLENGE PLZEŇ

VÝDAJE

INVESTIČNÍ NÁKLADY

PROVOZNÍ NÁKLADY
    z toho
Materiálové náklady
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Jiné provozní náklady

OSOBNÍ NÁKLADY
    z toho
Hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
Mzdy hrazené přímo ECM ČR
Odvody
Ostatní sociální náklady

CELKEM

VÝROK AUDITORA
             je umístěn na webové stránce naší organizace:
             www.teenchallengeplzen.cz

TEEN CHALLENGE PLZEN
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Zřizovatel: Evangelická církev metodistická, 
Ječná 545/19, 120 00 Praha 2 - Nové Město 
IČO: 405 245 66
Statutární zástupce: Gustav Černý

, tel.: 377 235 526
Adresa terapeutické komunity: Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy
Tel.: 377 224 320, fax: 377 225 739
V provozu TK Rudolf Povýšil, : 4 155 294
Vedoucí programu TK: Ing. Petr Balous, tel.: 777 621 395
E-mail: rudolph@teenchallengeplzen.cz, skp@teenchallenge.cz
www.teenchallengeplzen.cz

Název: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Statut: Účelové zařízení církve

Adresa kanceláře: Husova 14, 301 24 Plzeň

edoucí :  tel.  77

IDENTIFIKACE

SKP bylo založeno v roce 1991 Diakonií Evangelické církve metodistické s 
cílem pomáhat lidem v nouzi. Je registrováno jako účelové zařízení církve. 
SKP nabízelo lidem na okraji společnosti ubytování, stravu, sociální 
pomoc, asistenci při hledání zaměstnání. Poté, co bylo v suterénu stejné 
budovy založeno kontaktní centrum Teen Challenge "Čajovna 
Jericho", začalo SKP přijímat klienty. SKP  program Teen 
Challenge ČR a od roku 1999 provozuje terapeutickou komunitu. 

 
Plzeň 

 tyto  přijalo

Činnost Střediska křesťanské pomoci Plzeň (dále jen SKP) vychází
z principů křesťanské terapeutické komunity  (dále TK). Lidský život nemá
jen materiální podstatu (tělo a jeho potřeby) a duševní a sociální rozměr 
(osobnost, pocity, vztahy), člověk je bytostí duchovní, stvořenou k obrazu 
Božímu. Proto naše práce vychází z bio-psycho-sociálně-spirituálního 
modelu - tzv. celostního přístupu ke klientovi.

PRINCIPY A VÝCHODISKA

HISTORIE

Sídlo organizace je v Plzni, Husově 14.
Terapeutická komunita je provozována v katastru obce Litohlavy nedaleko 
města Rokycany - na polosamotě, ale je zde blízká dostupnost všech 
potřebných služeb (10 minut jízdy autem do Plzně). Dům sloužil původně 
jako hájovna se dvěma bytovými jednotkami (2 x 4+1 s příslušenstvím). 
Byl vhodně upraven pro účely TK. K dispozici jsou 3 pokoje pro ubytování 
klientů (2 pokoje v přízemí pro klienty v 1. a 2. fázi, jeden pokoj s 
příslušenstvím v prvním patře pro klienty ve 3. fázi), kuchyně, jídelna, 
společenská místnost, služební byt pro pracovníka s rodinou, prostory pro 
noční službu, sociální zařízení, kanceláře pro pracovníky, apod. Objekt je 
o výměře 627 m2, s přilehlými zahradami o výměře 2363 m2 včetně 
chlévů, hospodářských objektů, stodoly, studny s pitnou vodou a trvalých 
porostů. Na pozemku TK je vybudováno hřiště pro využívání volného 
času. Plynová přípojka zavedena není, topí se dřevem a uhlím. Užívá se 
jedna pevná telefonní linka, fax a internetové připojení. V domě je 
truhlářská dílna, která umožňuje zkvalitnit pracovní terapii a do budoucna 
i rekvalifikaci klientů. Zároveň by se mohla stát i zdrojem části příjmů. Pro 
lepší využití dílny a větší spektrum truhlářských výrobků by bylo vhodné 
vybavit ji universálním obráběcím strojem. Terapeutická komunita vlastní 
tři služební auta, která slouží k dopravě klientů k lékařům, k soudu, na 
ÚP, na nákup potravin pro komunitu, atd. 
Vlastníkem objektu je Evangelická církev metodistická, která je zřizovatelem
SKP Plzeň, SKP Plzeň je provozovatelem objektu. Nemovitost je 
přenechána do bezplatného užívání. 

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK

PROSTORY, KDE JE PROJEKT REALIZOVÁN

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ

TEEN CHALLENGE PLZEN
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TK zabezpecovala  program pro muže ve veku 18 - 40 let s nekterým 
typem závislosti. 
TK poskytovala svým klientum ubytování, stravu, pracovní terapii, osobní a skupinovou 
terapii, arteterapii, osobní a krizové poradenství, sportovní a volnocasové aktivity, 
asistenci pri jednání s úrady, duchovní péci, rekondicní a zátežové pobyty atd. 
Program byl intenzivní, strukturovaný, kombinoval psychoterapeutické pusobení 
skupiny a trénink sociálních dovedností v rámci režimu a jasných pravidel. To klientovi 
pomáhalo uvedomit si své skutky, postoje a svuj vliv na jiné, naucit se žít v rámci 
jistých limitu chování, porozumet významu kontroly svých postoju ve svém živote a 
prevzít odpovednost za vlastní jednání.

V první polovine roku 2005 se zmenila struktura fungování terapeutických komunit 
spolupracujících s Teen Challenge CR. Program TK Vršícek se z puvodních 6 mesícu 
(první a cást druhé fáze programu) prodloužil na 12 - 14 mesícu (první, druhá a tretí 
fáze programu) a klienti absolvují celý program v TK Vršícek. Program byl zkvalitnen 
prijetím nového pracovníka-psychoterapeuta na pozici odborného metodika. Na 
základe výsledku certifikacního rízení byl pocet strukturovaných aktivit zvýšen na 20 
hodin týdne.V rámci stavebních úprav byl pro ubytování klientu vyhrazen další pokoj, 
takže v každém pokoji jsou maximálne 4 lužka. Dále bylo vybudováno dostatecne 
dimenzované sociální zarízení. Klienti byli ockováni proti hepatitide B. K filosofickým 
zmenám programu nedošlo.

terapeutický

V r?mci pracovn? terapie prov?d?li klienti ?klidové a ?drþb??ské pr?ce v dom? a na 
pozemku kolem objektu (opravovali plot, vybudovali si na pozemku h?iðt?), 
zahradnické pr?ce a dom?c? pr?ce, p?ipravovali d?evo na zimu.
P?i volnočasov?ch aktivit?ch klienti vyuþ?vali posilovnu s profesion?ln?m vybaven?m a 
vybudované h?iðt?, jezdili plavat do bazénu nebo k rybn?ku, chodili na p?ð? nebo 
cyklo-v?lety. V?tðinou ðlo o činnosti, kter?mi mohli klienti vyplnit sv?j voln? čas i po 
dokončen? programu TK. Klienti navðt?vili vernis?þ Dr. Blaþka. Jeden t?den str?vili na 
rekondičn?m a motivačn?m pobytu na rekreačn? chat? Veselka u Vimperka, jeden 
t?den na statku u pana Augustina v jiþn?ch Čech?ch. Z?častnili se t??denn? konference 
Teen Challenge v Praze. Pom?hali p?i ?prav? zahrady a parkovac? plochy v ECM v 
Praze  Vrðovic?ch. Pokud to technick? stav vozidel dovolil, pravideln? se ?častnili 
ned?ln?ch bohosluþeb a st?edečn?ch biblick?ch vyučov?n?.

OBSAH PROGRAMU

Skupinu abreaktivne zamerené arteterapie vedla studentka 5. rocníku PF 
ZCU, obor ucitelství výtvarné výchovy, absolventka Certifikovaného 
studia primární prevence sociálne nežádoucích jevu a kurzu Arteterapie. 
Témata byla zamerena na relaxaci, sebepoznání, spolupráci s druhými, 
pozitivní hodnocení sama sebe atd...
Skupinu projektivne zamerené arteterapie (což byla práce s vyjadrovanou 
symbolikou, její analýzou a interpretací a komunikací s vnitrními obrazy 
nevedomí) vedl psychoterapeut PaedDr. et Mgr. V. Blažek - odborník s po-
žadovaným vzdeláním a praxí.

ARTETERAPIE

Práve v lécbe závislostí je primární formou psychoterapie prostredkem 
k dosahování žádoucích zmen sebepojetí, postoju a chování závislého 
smerujících k jeho vetší autonomii a integrite. TK Vršícek pri práci s 
klienty vychází z bio-psycho-socio-spirituálního prístupu, aby její 
program pomohl klientum stát se citove vyváženými, duševne zdravými a 
duchovne živými, sociálne zaopatrenými. Arteterapie v komplexu 
celého programu tyto jednotlivé roviny (emocionální, racionální, 
sociálních dovedností) naplnuje. Arteterapeutické aktivity potencují u 
jedince, krome již zmíneného, pocit vlastní sebehodnoty, podporují 
proces autokracie a v neposlední rade mohou nabídnout u tech, kterým 
se malování stalo koníckem, smysluplné využití volného casu. 

Arteterapie dnes pat?? mezi ty formy 
psychoterapie, které jsou stabiln? 
vyuþ?v?ny jako komplement?rn? 
forma léčby. Je technikou 
vyuþ?vaj?c? v?tvarn?ch aktivit jako 
prost?edk? léčby, zejména ve 
zdravotnick?ch za??zen? a v oblasti 
soci?ln? pr?ce a v?chov?.

TEEN CHALLENGE PLZEN
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Program v TK trval 12 aþ 14 m?s?c?. Klienti se do programu zapojovali na 
z?klad? vlastn?ho rozhodnut? a kdykoli mohli program opustit. Program byl 
rozd?len do t?? č?st?. Délka jednotliv?ch f?z?, uveden? n?þe, je pouze 
orientačn?, u kaþdého klienta byla stanovov?na podle jeho aktu?ln?ho 
stavu a pot?eb. 
Prvn?ch 14 dn? se ch?palo jako zkuðebn? obdob?, klient m?l moþnost 
poznat pravidla a strukturu programu a rozhodnout se, zda se ho chce 
aktivn? ?častnit.

4. - 9. m?s?c programu byl charakteristick? p?edevð?m postupn?m 
z?sk?v?n?m v?sad a moþnost? v?tð?ho kontaktu s prost?ed?m mimo 
komunitu. Klient p?ekonal krizi na konci minulé f?ze, jeho motivace 
op?t rostla, vid?l sv? slab? m?sta a pracoval na nich. Postupn? z?skal 
moþnost chodit na samostatné vych?zky, pozd?ji tr?vit 48 hodin mimo 
TK na tzv. dovolenk?ch. Vðechny tyto aktivity byly vðak st?le jeðt? pod 
dohledem pracovn?k? TK  klienti zapisovali čas p??chodu a odchodu, 
museli dodrþovat stanovenou dobu, po p??chodu do st?ediska 
absolvovali dechovou zkouðku na p??tomnost alkoholu, p??padn? test 
na p??tomnost drog v moči, na zakoupené zboþ? museli p?inést 
paragon, pod?vali Þ?dost o dovolenku, prob?rali moþn? rizika s 
pracovn?kem, psali zpr?vu o dovolence, prob?rali s poradcem 
jednotlivé situace a ud?losti  prevence relapsu byla v?znamnou 
souč?st? této f?ze.

Záverecné tri mesíce programu byly charakteristické predevším velkým durazem 
na získání zamestnání a bydlení a budování síte bezpecných vztahu mimo 
komunitu. V této dobe klient bydlel (od prosince 2005) v jiné cásti objektu TK ve 
ctyrlužkovém pokoji se samostatným sociálním zarízením a malou kuchynkou. 
Stále se úcastnil všech povinných aktivit TK. Klient získal další výsady ve smyslu 
odpoutání se od prísného dohledu komunity. Sám si zarizoval návštevy u lékare 
podle své potreby a docházel na ne, mohl mít u sebe mobilní telefon atd.

Nemel-li se klient po skoncení pobytu v TK kam vrátit nebo nechtel-li se vracet do 
puvodního prostredí, mohl využít nabídky nastoupit do Strediska následné péce  
Chráneného bydlení v Plzni (poskytuje sesterská organizace Teen Challenge 
Plzen, rádný clen A.N.O., sekce dolécovacích programu) nebo prejít do jiného 
dolécovacího centra. Temto aktivitám bylo venováno nejvíce casu a pracovníci 
pomáhali klientovi plynule prejít mimo chránené prostredí strediska.

Behem pobytu v TK se klient ucil orientovat se ve svých problémech ze sociální a 
pracovne právní oblasti. Byl veden k nezávislosti na sociálním systému.

Prvn? t?i m?s?ce programu byly charakteristické velk?m omezen?m klienta. 
C?lem bylo odd?lit klienta co nejv?ce od jeho p?edchoz?ho prost?ed?, 
naruðit systém ritu?l? a uspokojov?n? pot?eb, d?t mu moþnost se co 
nejv?ce oprostit od minulosti. Pro klienta platily vðechny ??dy a pravidla 
komunity. V?tðina aktivit, včetn? tr?ven? volného času, prob?hala 
p?ev?þn? ??zen? a ve skupin?. V této f?zi m?li klienti proj?t fyzick?m 
odvyknut?m, m?ly se projevit prvn? zm?ny v chov?n?, ?eðen? situac?. Na 
konci této f?ze programu proch?zeli klienti obvykle kriz?, znovu zvaþovali 
pro a proti pobytu v programu. V?tðina fyzick?ch p??znak? odezn?la, 
pocity se začaly m?nit sm?rem k lepð?mu, v chr?n?ném prost?ed? 
komunity byli schopni pom?rn? dob?e fungovat, ale program jim jiþ 
p?ipadal stereotypn?. Person?l v?noval tomuto obdob? zv?ðenou 
pozornost, snaþil se uk?zat klientovi rizika spojen? s p??padn?m 
odchodem v této f?zi, nep?ipravenost a nedostatečnou zakotvenost pro 
þivot mimo chr?n?né prost?ed?.

PRŮBĚH PROGRAMU

1. FÁZE

2. FÁZE

3. FÁZE

TEEN CHALLENGE PLZEN
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Za ?sp?ðného byl povaþov?n klient, kter? proðel vðemi t?emi f?zemi 
programu a b?hem 12  14 m?s?c? dokončil cel? program.
Z hodnocen? vypl?v?, þe u klient? doch?z? ke zlepðen? zdrav? s 
nar?staj?c?m počtem dn? bez uþ?v?n? drog, po p?ekon?n? problém? jsou 
v?ce p?ipraveni nést odpov?dnost a budovat vztahy, zlepðuje se jejich 
komunikace s okol?m, maj? v?hled do budoucnosti  v?tðinou pobyt ve 
St?edisku n?sledné péče - Chr?n?ném bydlen?, kde si budou hledat pr?ci 
a vlastn? bydlen?, pobyt v terapeutické komunit? by doporučili dalð?m. 
Pokud klienti dokonč? program, neuv?d?j? obvykle þ?dné z?sadn? 
nevy?eðené problémy. Klienti, kte?? neodejdou v prvn?ch 14 dnech (bu? z 
d?vod? neovladatelné chuti na drogu, nebo nastoupili kv?li tlaku okol?, 
necht?j? se pod??dit strukturovanému programu a ??du TK, necht?j? se 
učit a pracovat, maj? konflikty s ostatn?mi klienty), vn?maj? zlepðen? kvality 
svého þivota v mnoha oblastech.

V roce 2005 vyuþilo programu TK Vrð?ček celkem 25 muþ?, z toho 4 
nastoupili do programu jiþ v roce 2004.
Kapacita TK byla vyuţita z 86 %, ke konci roku z v?ce neţ 90 %.
Za zm?nku stoj? i pom?rn? vysok? pr?m?rn? v?k klienta 31 let. Léčba se 
umoþ?uje i t?m muþ?m, kte?? vzhledem k jejich v?ku nejsou jiþ p?ij?m?ni v 
n?kter?ch jin?ch za??zen?ch v?nuj?c?ch se léčb? z?vislost?.

Dv?ma klient?m bylo umoþn?no vykonat trest obecn? prosp?ðn?ch prac? 
v rozsahu 1200 - 1500 hodin/rok v r?mci programu v jejich volném čase.

   V květnu a v září přijely skupiny lidí z USA a Kanady. Aktivně pomáhali v 
TK při odklízení sutě a jiného nepořádku z přilehlých pozemků a 
rekonstruovali sociální zařízení v přízemí TK. Náklady spojené s pobytem i 
prací si hradili ze svých prostředků.
   V červnu přijela z RVKPP kontrola čerpání prostředků na programy 
protidrogové politiky. Služba odpovídá požadavkům RVKPP.
   25.7.2005 bylo v TK provedeno místní šetření certifikačního týmu. Jeho 
konečný návrh byl udělit Certifikaci odborné způsobilosti s podmínkou 
odstranit administrativní nedostatky do března 2006.
   V letním období se s klienty na prostranství u objektu TK vybudovalo 
hřiště (vyklidila se suť, kamení, kusy betonu, pýr, srovnal se povrch atd.).
   1.11. byl na konzultační návštěvě v terapeutické komunitě hlavní 
hygienik Krajské hygienické stanice Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. S 
KHS spolupracujeme na pilotním projektu ověřování validity testů na HCV, 
HBV a HIV z kapilární krve. Každý klient je před nástupem do programu 
otestován pomocí těchto orientačních testů, po nástupu pak testem z plné 
krve. Po třech měsících je test z plné krve proveden znovu. V rámci této 
spolupráce jsou naši klienti dále očkováni proti hepatitidě A a B.
   V prosinci se odstěhoval komunitní pracovník z objektu TK. Úpravou 
uvolněných prostor se získal další pokoj v 1. patře. Tím se navýšil počet 
lůžek z 10 na 12.
   7.12. se konal slavnostní večer Teen Challenge v Praze-Tróji. Účastnili 
se ho kromě všech pracovníků a klientů TK také pozvaní hosté.
   15.12. proběhlo tradiční předvánoční setkání všech pracovníků a 
dobrovolníků SKP a Teen Challenge Plzeň v hotelu Slovan. Pan ředitel 
shrnul úspěchy i nedostatky v roce 2005 a poděkoval pracovníkům za tvo-
řivý přístup ve službě. Součástí setkání byla i večeře.
   Během roku se v Rokycanském deníku třikrát objevily zprávy o TK 
Vršíček a její činnosti. Kabelová televize RT 1 natáčela reportáž z prostředí 
TK. V dopravních prostředcích byly dvakrát (vždy na dva měsíce) 
umístěny letáky se spektrem poskytovaných služeb a letáky byly k 
dispozici i na kontaktním místě v Plzni. Webové stránky byly doplněny 
formuláři ke stažení a aktuálními informacemi, byla vytisknuta výroční
zpráva a ve formátu PDF rovněž umístěna na web.

VYUŽITÍ TK

AKTIVITY PROGRAMU V ROCE 2005

TEEN CHALLENGE PLZEN
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DONOŘI

RVKPP
Plzeňský kraj - spoluúčast k RVKPP
MMP - 
MMP 
MMP OSVZ

Nadace pro sociální aktivity
UMC 

CELKEM

protidrogová prevence
- prevence kriminality
- 

MMP - spoluúčast
MMP
ÚMO 3

Norsko
Krajský úřad - OSVZ
Ostatní příjmy z příspěvků na tel.,úroky atd
Příjmy od klientů
ECM Plzeň 3
příspěvky - drobní dárci
Příspěvky Central Church of God USA
Mzdy hrazené přímo ECM ČR

SKP Plzeň

478 000
300 000

30 000
85 000

200 000
250 000
200 000

20 000
50 000
58 675
50 000
92 879

268 540
27 902
42 065

878 342
526 220

3 557 623

VÝDAJE

0

2 378 399

709 325
123 314
644 936

70 687
646 131
184 007

1 409 596

428 467
195 749

42 000
529 220
214 160

3 787 995

PŘÍJMY

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ SKP PLZEŇ

INVESTIČNÍ NÁKLADY

PROVOZNÍ NÁKLADY
    z toho
Materiálové náklady
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Jiné provozní náklady

OSOBNÍ NÁKLADY
    z toho
Hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
Mzdy hrazené přímo ECM ČR
Odvody

CELKEM

VÝROK AUDITORA
             je umístěn na webové stránce naší organizace:
             www.teenchallengeplzen.cz

TEEN CHALLENGE PLZEN
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Vzd?l?v?n? zam?stnanc? bylo organizov?no dle aktu?ln?ch pot?eb organizace.
Zam?stnanci absolvovali nebo nad?le absolvuj?:
   kr?tkodobé kurzy a v?cviky: Krizov? intervence I.E.S., Assessment a Key Worker  
Podané ruce Brno, Vzd?l?vac? kurz pro realiz?tory program? prim?rn? prevence 
uþ?v?n? n?vykov?ch l?tek a dalð?ch soci?ln? patologick?ch jev? po??dan? o.s. Prev-
centrum Praha (akreditace MÐMT), arteterapie I.E.S. Podané ruce Brno, v?cvikov? 
semin?? pro lektory prim?rn? prevence k problematice n?vykov?ch l?tek a z?vislost? 
CPPT Plze?, vzd?l?vac? program v dynamické psychoterapii,
   IPVZ  Kurz pro pracovn?ky TK, Kurz Drogové z?vislosti,
   8 pracovn?k? absolvuje p?tilet? skupinov? psychoterapeutick? zkuðenostn? v?cvik 
s akreditac? MÐMT, po??d? Diakonie ECM (Tyl, Čepel?k),
   3 pracovn?ci absolvuj? odborn? v?cvik v psychoanal?ze p?i Institutu aplikované 
psychoanal?zy (Kocourek),
   1 pracovn?k absolvuje p?tilet? v?cvik v dynamické psychoterapii, v?cvik vych?z? 
ze systému SUR, je akreditov?n Českou psychoterapeutickou společnost? ČLS 
J.E.P., Institutem postgradu?ln?ho vzd?l?v?n? ve zdravotnictv? a Asociac? klinick?ch 
psycholog? ČR (Hor?k),
   t??let? v?cvik v rodinné terapii,
   v?cvikov? pobyt Leadership Training Institute v Portugalsku,
   t?mov? supervize v rozsahu 2,5 hodiny m?s?čn?, osobn? supervize dle aktu?ln?ch 
pot?eb konkrétn?ho pracovn?ka; supervize n?kdy b?vaj? spojeny s p?edn?ðkami, 
n?cviky apod.,
   ?čast programové koordin?torky na semin???ch o pod?v?n? projekt? v r?mci 
SROP po??dan?ch K? Plze?ského kraje.

Odborná garance - MUDr. Jiří Bláhovec, absolvent LF UK; výcviky: 
rodinná terapie, SUR, lektor SUR, výcvik v supervizi, osvědčení pro 
psychoterapeutickou praxi; praxe v oboru závislostí: MÚNZ Plzeň, 
OAT, PL Dobřany, nyní ředitel NZZ.
Supervize - PhDr. Iva Šteklová, absolventka FF UK Praha, obor 
psychologie; výcvik v diagnostických technikách (Rorschach),
v terapeutických technikách a dosud v Leunerově KB, dosavadní 
pracoviště: psychiatrické odd. ÚNZ Klatovy, dorostové odd. FN 
Plzeň, Zdravotní škola Dr. Mauritzové - pedagogická činnost; 
současné pracoviště: Rodinná poradna při MÚSS Plzeň. Supervi-
zorem TC a SKP je již 5 let.

ODBORNÁ GARANCE A SUPERVIZE SKP PLZEŇ A TC PLZEŇ

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTANCŮ SKP PLZEŇ A TC PLZEŇ

Všichni pracovníci jsou frekventanti výcviku v psychodynamické skupinové psychoterapii garantovaném Institutem aplikované 
psychoanalýzy (akreditován Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP). 
Vzdělávání bylo umožněno díky finančnímu daru od UMC Norway.

TEEN CHALLENGE PLZEN
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Finančn? n?klady byly pokryty za p?isp?n? t?chto jednotlivc? a organizac? (seznam je ?azen abecedn?):
BEL S?RY ČESKO a.s., Central Church of God z USA, Diakonie Evangelické c?rkve metodistické ČR (d?le jen ECM), Duđek 
Karel pap?rnictv?, Evangelick? c?rkev metodistick? Plze? 3 - Husova, ECM Praha - Strađnice, ECM Praha - Vrđovice, ECM 
Praha 2 - Nové M?sto Ječn? ul., Hospic sv. Lazara, JUDr. Martin R?þička, Kođ??kov? Monika, Krajsk? ??ad Plze?, Krajsk? 
hygienick? stanice Plze?, Magistr?t m?sta Plzn?, Michal Ranð, MUDr. Ivana Bouchnerov?, MUDr. Miroslava Synkov?, Mgr. 
Roman Čepel?k, Ministerstvo zdravotnictv?, Nadačn? fond pro soci?ln? aktivity občan? m?sta Plzn?, Nad?je Plze?, Nov?k 
Richard, Prima pek?rna - Plze? Doubravka, P?emysl Rzounek, Psychiatrick? klinika Plze? Lochot?n - detoxikačn? jednotka, 
Psychiatrick? léčebna Dob?any, PhDr. Iva Đteklov?, PhDr. Ji?? Tyl, RVKPP ČR, RVKPP, Sdruţen? azylov?ch dom?, Đest?k 
Rudolf - Knihkupectv? U pr?ce, Teen Challenge ČR, Teen Challenge International, Teen Challenge Plze?, UMC North Texas 
USA, Vladislav Andrđ, Zubn? klinika Fakultn? nemocnice Plze? Lochot?n a dalđ? nezjistiteln? d?rci. D?kujeme vđem 
sponzor?m a d?rc?m.

SPONZOŘI A DÁRCI SKP PLZEŇ A TC PLZEŇ

PhDr. Ivě Šteklové, MUDr. Jiřímu Bláhovcovi, MUDr. Ivaně Bouchnerové, MUDr. Synkové, Mgr. Ivaně Jirkové, PhDr. Jiřímu 
Tylovi, PhDr. Romanu Čepelákovi, paní Anně Skočilové, panu Jaroslavu Tomáškovi z firmy EDISS, Ing. Pavlu Pucholtovi z 
firmy FIC CZ, s.r.o. a panu Davidu Dobiášovi z firmy Computersystem.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA TRPĚLIVOST PATŘÍ

TEEN CHALLENGE PLZEN

VIZE DO PŘÍŠTÍCH LET

   V příštích letech chceme na místě stodoly postavit kapli se zvonicí, která bude viditelná již z nedaleké dálnice Praha - Plzeň.
viz obrázky níže.

   V roce 2006 chceme začít s výukou počítačové gramotnosti v TK Vršíček a takéi ve Středisku následné péče. Klienti si 
budou moci zvyšovat kvalifikaci již během terapie. Získají tak i časový předstih a budou ve výhodě před ostatními sociálně 
srovnatelnými osobami na trhu práce. Získáním zkušeností s výpočetní technikou se sníží stres z kontaktu s novými technolo-
giemi, zvýší se jistota klientů v používání počítačů v běžném životě a v zaměstnání, zvýší se kvalifikace klientů. Klienti získají 
naději, že s PC dovedností budou "snáze" zaměstnatelní (klientům je až 40 let, ale nikdy neměli trvalý pracovní poměr), budou
moci splácet dluhy, které si během své drogové nebo jiné závislosti vytvořili.



TEEN CHALLENGE PLZEŇ 
Středisko následné péče - Chráněné bydlení

Adresa:
Sušická 75
326 00 Plzeň

Tel.: 377 442 669
Fax: 377 223 913
E-mail: tc.plzen@umc.cz
www.teenchallengeplzen.cz
Kontaktní osoba: Soňa Černá, Dis
Mob.: 777 570 658

SKP PLZEŇ
TERAPEUTICKÁ KOMUNITA VRŠÍČEK

Adresa sídla:
Husova 14, 301 24 Plzeň

Tel.: 377 235 526, fax: 377 223 913
E-mail: pavelkova@teenchallengeplzen.cz

www.teenchallengeplzen.cz

Adresa provozovny:
Terapeutická komunita Vršíček
Litohlavy 50, 337 01 Litohlavy

Tel.: 377 224 320, fax: 377 225 739
Kontaktní osoba: Rudolf Povýšil, mob.: 774 155 294

E-mail: rudolph@teenchallengeplzen.cz

TEEN CHALLENGE PLZEŇ
Středisko pro prevenci
a konzultaci

Adresa:
Husova 14
301 24 Plzeň

Tel.: 377 235 526
Fax: 377 223 913
E-mail: office@teenchallengeplzen.cz
www.teenchallengeplzen.cz
Kontaktní osoba: Naďa Rückaufová
Mob.: 777 632 488

SDRUŽENÍ PRO PREVENCI, LÉCBU A NÁSLEDNOU PÉCI DROGOVE ZÁVISLÝCH

TEEN CHALLENGE PLZENTEEN CHALLENGE PLZEN

SKP PLZENSKP PLZEN

VÝROCNÍ ZPRÁVYVÝROCNÍ ZPRÁVY

20052005

Středisko pro konzultaci
a prevenci

Středisko následné péče
- Chráněné bydlení

Terapeutická komunita
Vršíček


