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ÚVOdní slOVO

Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci,

další rok je za námi a my zde opět společně rekapitulujeme jeho průběh.  jako v každém roce jsme mohli prožívat příjemné 
dny a radosti, ale také i chvíle, které nás vedly k zastavení a přemýšlení nad hloubkou života.
mezi příjemné a radostné událostí patří spolupořádání další at konference v Plzeňském kraji, pořádání sousedské večeře  
v objektu střediska následné péče nebo začátek terénního programu v městě sušici. Za zmínku stojí také vstup naší 
organizace do asociace poskytovatelů sociálních služeb.

situací, které byly nepříjemné nebo smutné, bylo určitě také mnoho. V létě naše organizace musela čelit hned několika 
pokrouceným mediálním atakům, které měly spojitost s „honem“ na sociálně vyloučené občany a mimo jiné nemohu také 
nevzpomenout na úmrtí našeho drahého kolegy Phdr. leoše Horáka. 

daleko víc bylo ale těch dní, které se tváří jako by nic, ale ve svém důsledku jsou velice důležité pro každodenní práci. je to 
především každodenní, vytrvalá práce s klienty, která přináší kýžené ovoce. ano, něco jsme se v naší práci naučili – vytrvalosti 
a trpělivosti, výsledky totiž nejsou vidět hned, ale chvíli si na ně musíme počkat. 
Proto bych na závěr chtěl poděkovat všem svým kolegům z Point 14 za jejich obětavou a každodenní námahu na jejíž konci 
jsou málokdy viděné výsledky.

                  Karel nyerges, ředitel
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InfOrmace O čInnOstI V rOce 2014
Point 14 (point for teen) aktivně hledá možná společná východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí  
s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

V roce 2014 jsme provozovali 5 na sebe navazujících programů. Primární prevenci (PP), (terénní program (tP), Kontaktní  
a poradenské služby (KPs), nízkoprahové denní centrum (ndc) a středisko následné péče (snP).

služby tP, KPs, snP byly certifikovány radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, služba PP byla certifikována 
ministerstvem školství a tělovýchovy, služby tP, KPs, ndc a snP jsou registrovány dle Předpisu č. 108/2006 sb., Zákon  
o sociálních službách.
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OrGanIZační strUKtUra, PŘeHled PracOVníKŮ
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POsKYtOVanÉ slUŽBY

PRIMÁRNÍ PREVENCE (PP)

Poslání primární prevence
Posláním primární prevence je poskytovat mladým lidem komplexní objektivní informace o problematice závislosti  
na návykových látkách a jiném rizikovém chování. Vytvářet prostor pro vyjádření vlastních emocí a názorů, posilovat 
komunikační dovednosti a společně hledat možnosti řešení tíživých situací a tím předcházet vzniku a rozvoji rizikového 
chování.

Cílová skupina
Organizace nabízí program primární prevence primárně plzeňským školám - žákům 8. a 9. tříd ZŠ, 1. ročníků sŠ a sOU. dále 
organizace nabízí edukativní semináře pro pedagogy a rodiče.

Obsah projektu
součástí projektu PP pro školy  byly 2 programy:
- program „Prevence snižování napětí“ pro žáky 8. nebo 9. tříd ZŠ. Zahrnoval 4 setkání zaměřená na tato témata: drogy  
a nedrogové závislosti, rizikové chování, šikana, nezdravé vztahy v kolektivu, komunikace, asertivita. 
- program primární prevence určený pro SŠ a SOU. Zahrnoval 3 setkání zaměřená na drogy a závislosti, příčiny vzniku 
závislosti, odolávání tlaku vrstevníků.

dále probíhalo individuální poradenství pro žáky a studenty po besedách, pravidelná setkávání a konzultace se školními 
metodiky PP a pedagogy.

Edukativní semináře pro pedagogy byly zaměřeny na základní informace z oblasti drogové problematiky a rizikového 
chování.

Páteční klub přestal být od roku 2014 samostatným projektem, ale stal se návaznou součástí projektu PP. I nadále nabízel 
prostor účastníkům primární prevence pro trávení volného času i řešení osobních a rodinných situací. nově od června 2014 
klub také nabízel polootevřenou vrstevnickou skupinu pro nezletilé, přicházející do centra na doporučení OsPOd.
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Statistika projektu 
V roce 2014 jsme spolupracovali s 7 školami, bylo osloveno 638 žáků a studentů a bylo realizováno 94 bloků primární 
prevence. Při spolupráci stále převažuje počet škol základních (5). V průběhu roku 2014 došlo také k realizaci ostatních 
programů v rámci primární prevence (3) – jedná se zejména o spolupráci se skupinami dospělých (rodiče, pedagogové, 
pracovníci OsPOd).

Žáci a studenti stále využívají individuálního poradenství po besedách i v rámci nízkoprahového klubu (23 žáků z 7 škol)  
a s pracovníky komunikují také prostřednictvím facebooku, emailu či telefonu. Počet besed i dalších výkonů zůstává ve 
srovnání s předchozím obdobím obdobný.

Typ výkonu Počet 
výkonů

celkový čas 
(h) 

Počet 
institucí
/školy/

Počet 
klientů
/třídy/

Počet ostatních 
osob
/pedagogů 
rodičů, atd./

Všeobecná primární prevence /VPP/

blok primární prevence 94 167,25 7 28 28
telefonická konzultace 23 4,5 5 8
e-mailová konzultace 258 49 7 10
situační intervence 28 20 7 8 1
poskytnutí informace osobně 62 23,5 7 8
Selektivní primární prevence /SPP/

blok primární prevence 1 1,5 1 1 2
Celkem 465 264,25 8 29 32
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Skupina Typ programu
Počet 

oslovených 
(kontaktů)

Počet vyuč. 
hodin

Pedagogové edukativní seminář – 2 60 3

jiná  edukativní seminář pro pedagogy a pracovníky OsPOd 35 1,5

Celkem 95 4,5
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TERÉNNÍ PROGRAM (TP)

Poslání:
Posláním terénního programu je vyhledávání uživatelů nelegálních látek v jejich přirozeném prostření, minimalizování 
rizik spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním a informování uživatelů nelegální látek i veřejnosti o rizicích 
spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním.

Cílová skupina
služby byly poskytovány osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách.

Obsah projektu:
Pracovníci kontaktovali klienty na otevřené (veřejná místa ve městě – parky, nádraží, prostory před obchodními domy)  
a uzavřené drogové scéně (squaty a ubytovny). Zejména na uzavřené drogové scéně pracovali s klienty, kteří nebyli v kontaktu 
s žádnou odbornou institucí. 

Nově byl v roce 2014 poskytován výměnný program.

terénní program působil v regionálních městech, ve kterých není žádné zařízení poskytující služby pro drogově závislé.
terénní program nabízel celé spektrum služeb ve městě nýrsko a od ledna 2014 ve městě sušice.

součástí nabízených služeb byla aktivita „ Čistý podchod “ (dobrovolné zapojení klientů tP do úklidu podchodu na 
autobusovém nádraží). aktivita podporuje klienty k vybudování základních pracovních návyků a činí je tak do budoucna  
(v případě jejich resocializace) schopnějšími k začlenění se na trh práce.

„ čistý podchod “ je realizován  za podpory magistrátu města Plzně .

Statistika projektu 
V tomto období bylo kontaktováno 261 klientů, s nimiž bylo provedeno celkem 2138 kontaktů. Počet klientů zůstává 
ve srovnání s předchozím obdobím obdobný, počet kontaktů výrazně stoupl (z 942 kontaktů na 2138 kontaktů). tuto 
skutečnost si vysvětlujeme tím, že služby tP byly rozšířeny o výměnný program. O výměnný program byl velký zájem, počet 
výkonů (2085 výměn) realizovaných v jeho rámci byl však limitován výší dotace. Aktivita „Čistý podchod“ proběhla 39x 
(78 výkonů). Celkem se „Čistého podchodu“ zúčastnilo 78 klientů
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Výkon
Počet osob, kterým byl 
výkon poskytnut Počet výkonů 

  2014 2014

celkový počet přímých kontaktů s klienty 261 2138

– z toho prvních kontaktů 204 204

Úkony potřebné pro zajištění přímé práce  
s klientem × × × 307

Kontaktní práce 453 2238

Vstupní zhodnocení stavu klienta 118 119

Individuální poradenství 198 392

skupinové poradenství 78 78

Krizová intervence 26 34

sociální práce (odkazy, asistence, soc.-právní pomoc, case 
management) 128 556

Základní zdravotní ošetření (vč. první pomoci 37 54

telefonické, písemné a internetové poradenství × × × 57
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Informační servis 250 1692

Výměnný program 239 2085

počet vydaných injekčních jehel a stříkaček (ks) × × × 2778

počet přijatých injekčních jehel a stříkaček (ks) × × × 2742

počet nalezených injekčních jehel a stříkaček (ks) × × × 250

testování na inf. nemoci 40 180

– z toho na HIV 39 58

– z toho na HcV 40 63

– z toho na HBV 39 59

TP - terénní programy  

  2014

Počet identifikovaných klientů – uživatelů nealkoholových drog celKem (kromě klientů se zákl. drogou 
alkohol a zákl. drogou tabák) 242

– z toho mužů 189

– z toho injekčních uživatelů drog 167

– z toho se základní drogou heroin 4

– z toho se základní drogou pervitin 175

– z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin 182

 – z počtu „opiáty a/nebo pervitin“ odhadované procento polyvalentních uživatelů opiátů a pervitinu1) 10%

– z toho se základní drogou kanabinoidy 51

– z toho se základní drogou těkavé látky 4

Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog 31

Počet identifikovaných klientů – uživatelů alkoholu celKem 19

– z toho mužů 18

Průměrný věk klientů – uživatelů alkoholu 40

celkový počet všech identifikovaných klientů 261
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KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY (KPS)

Poslání:
Posláním kontaktního centra je navázat kontakt se zájemci o služby a nabídnout jim poradenství, základní potravinový, 
hygienický a zdravotní servis a podpořit je v zapojení se do systému sociálních a zdravotnických služeb pro celkové zlepšení 
jejich situace.

Cílová skupina
služby jsou poskytovány všem osobám s problémem závislosti bez ohledu na sociální situaci a jejich rodinným příslušníkům.

Obsah projektu
Kontaktní centrum  je nízkoprahové zařízení, které nabízelo celé spektrum služeb určených nejen pro jedince ve fázi 
sociálního a zdravotního debaklu, ale také pro jedince jejichž sociální status je zachován (přestože užívají návykové látky)  
a pro rodiny  (rodiče i nezletilí) ohrožené závislostí.
služby centra se nezaměřovaly jen na poskytování Harm reduction služeb (nicméně tyto služby považujeme za nezbytné),  
ale zaměřovaly se zejména na navázání kontaktu s jedincem a motivaci ke změně jeho životního stylu.

Kromě běžného spektra služeb kontaktního centra byly poskytovány tyto aktivity
Komplexní péče o rodiny ohrožené závislostí a spolupráce s OSPODy – 2 měsíční program zahrnující nejen testování  
(2x týdně), komunikaci  příslušným OsPOdem,  ale také terapeutické služby pro klienta a jeho blízké (poradenství a skupinová 
terapie)

Provoz výdejního automatu na injekční materiál, který využívají většinou velmi rizikové skupiny injekčních uživatelů 
návykových látek. tyto skupiny nejsou v kontaktu s žádnou odbornou pomocí (národnostní menšiny, osoby živící prostitucí, 
klienti z vyšších sociálních vrstev), a tím se stávají velmi rizikovými (přenos HIV a hepatitid a další)

Volnočasové aktivity a aktivizační služby: Filmový klub, klub Point 14 a Dámský klub – cílem těchto aktivit je motivace 
klienta ke změně životního stylu. Prostřednictvím jiných zážitků, aktivního trávení volného času (filmový klub, klub Point 14) či 
prostřednictvím rozšířeného hygienického servisu a péčí o svoje tělo (dámský klub) mohou klienti nahlédnout na svůj život 
z jiné perspektivy a být více motivováni ke změně své situace. tyto aktivity také pomáhají posílit profesní vztah pracovník 
klient, který také může být jedním z prostředků při procesu motivace klienta ke změně životního stylu

Statistika projektu 
Počet klientů ve srovnání s předchozím obdobím výrazně stoupl (235/411). do skupiny oslovených klientů spadají uživatelé 
návykových látek, rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek, klienti doporučení OsPOdem přicházející na poradenství 
a polyvalentní klienti (tzn. klienti užívající alkohol a jiné návykové látky, nejčastěji pervitin a tHc). stále převládá počet klientů 
užívajících pervitin.
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Výrazně stoupl počet kontaktů a počet výkonů individuálního poradenství. tuto skutečnost lze vysvětlit nárůstem výkonů 
individuálního poradenství poskytnutého ve prospěch klientů přicházejících na doporučení OsPOd a ve prospěch rodičů  
a dalších blízkých osob uživatelů návykových látek přicházejících na poradenství.
Výrazně také stoupl počet výkonů referencí do léčby (90/146).

2014

Počet klientů – uživatelů nealkoholových drog (počet jednotlivých uživatelů drog,  
kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)  

411 (klienti Kc, klienti přicházející 
na testování, nc klienti)

– z toho mužů 332

– z toho injekčních uživatelů drog 127

– z toho se základní drogou heroin 10

– z toho se základní drogou pervitin 117

– z toho se základní drogou kanabinoidy 92

– z toho se základní drogou těkavé látky 3

– z toho se základní látkou léky způsobující závislost 5

Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog 30,2

Počet klientů – uživatelů alkoholu (kombinující alkohol a jiné NL) 73

Počet klientů – neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou služeb programu
111 (rodiče a jiné blízké osoby, nc 

klienti)
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Služba 2014  

klienti výkony

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 411 6040 Počet  kontaktů 

– z toho prvních kontaktů 143 143 Počet  kontaktů

– vydané injekční jehly 8284 Počet jehel zakoupených v automatu

Hygienický servis 169 1448 Počet využití sprchy, pračky

Potravinový servis 273 5030 Počet

Zdravotní ošetření 38 96 Počet ošetření

Individuální poradenství 344 1195 Počet sezení/délka trvání jednoho

skupinové poradenství 137 108/90
filmový klub, klub Point 14, dámský klub, skupina  
pro klienty přicházející na testování

Krizová intervence 5 5 Počet intervencí

reference do K-center 318 843 Počet referencí 

reference do léčby 70 146 Počet referencí

reference do programů substituce 2 2 Počet referencí

asistenční služba 7 8 Počet intervencí

testy HIV 40 49 Počet provedených testů

testy HcV 40 49 Počet provedených testů

testy HBV 40 48 Počet provedených testů

testy na syfilis 40 49 Počet provedených testů

těhotenské testy 15 22 Počet provedených testů

testy na přítomnost drog 85 511 Počet provedených testů

Intervence po telefonu, internetu 264 Počet intervencí

První pomoc 1 1 Počet intervencí

jiné – rodinné poradenství 12 12
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IP Projekt - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Poslání:
Posláním nízkoprahového denního centra Point 14 je poskytnout základní potravinové, hygienické a zdravotní služby osobám 
bez přístřeší a zprostředkovat kontakt v systému sociálních a zdravotnických služeb pro celkové zlepšení situace klientů cílové 
skupiny.

Cílová skupina
Projekt byl určen cílové skupině osoby bez přístřeší.

Obsah projektu
Po celý rok projekt poskytoval celé spektrum služeb s důrazem na plnění potřeb klientů a také s důrazem na plnění veřejné 
zakázky.

mezi tyto služby spadalo:
 •  Zajištění základních potřeb klienta na dobu nezbytně nutnou: poskytováním hygienického a potravinového servisu  

a ostatních služeb a také možností odpočinout si v kontaktní místnosti
 •  podpora vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace
 •  zapojení klienta do společnosti a na trh práce: klientům bylo poskytováno sociální poradenství v oblasti hledání 

zaměstnání, ubytovny či vyřízení dokladů a také pomoc při komunikaci s úřady, klienti využívali možnosti 
zatelefonovat si či využít internetu

 •  zapojení klienta do systému sociálních služeb: klientům byly předávány odkazy na jiné sociální služby – zdravotnická 
zařízení, azylové domy a jiné a klienti byli motivováni k využití těchto služeb.

Projekt probíhal pouze v roce 2014 a  byl financován z ESFCR 

Statistika projektu 
Za celý rok 2014 využilo služeb centra 283 klientů (250 mužů a 33 žen).
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STŘEDISKO NÁSLEDNÉ PÉČE (SNP) 

Poslání
Posláním střediska následné péče (snP) je pomoc a podpora bývalým uživatelům návykových látek po léčbě v osamostatnění, 
odpovědnosti, abstinenci a v návratu do života ve společnosti prostřednictvím poradenství, individuální, skupinové a rodinné 
terapie a volnočasových aktivit. 

Cílová skupina
muži a ženy od 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální látky, alkohol, gambling), abstinují alespoň 3 měsíce a jsou 
motivovaní 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.

Obsah projektu:
středisko následné péče poskytovalo doléčování a následnou péči formou jak pobytovou, tak ambulantní. 
Klienti, kteří absolvovali léčbu, se obvykle nemají kam vrátit a potřebují navázat vztahy s bezdrogovou populací. návrat 
do jejich původního prostředí by byl pro ně vysoce rizikový. Program tak umožňoval klientům bezpečný přechod z přísně 
strukturovaného režimu v terapeutické komunitě do života v běžné společnosti. Klienti byli motivováni a podporováni v 
nalezení zaměstnání a v upevnění pracovních návyků, k nalezení samostatného bydlení a k postupnému osamostatnění. 
doléčovací program v snP trvá 6 měsíců, první 2 měsíce je zkušební doba. Po 6 měsících si klient může písemně zažádat  
o 2měsíční prodloužení. Program je rozdělen do 3 fází. délka pobytu pro matky s dětmi je 12 měsíců.
Uživatel hradí příspěvek na ubytování.

Statistika projektu 
V tomto období využilo pobytových služeb 24 klientů (14 mužů, 10 žen), celkový počet lůžkodnů (dnů a nocí, využitých 
klienty) byl 2498. Počet klientů i lůžkodnů zůstává ve srovnání s předchozím obdobím obdobný. 
Proběhlo 98 skupin (1,5-2h), 45 skupin prevence relapsu (1h), 359 (1h) 474 (méně než 1h) výkonů individuálního 
poradenství a 155výkonů sociální práce.

dále byly pro matky s dětmi realizovány socioterapeutické aktivity zaměřené na kvalitní trávení času maminek s dětmi  
a nácviky dovedností péče o dítě.

Všichni klienti byli zapojeni také do volnočasových aktivit (sportovní výjezdy, tvůrčí dílny, koncerty, návštěvy jízdárny).
Ambulantní služby využilo 26 klientů, bylo realizováno 47skupin (1,5-2h) a 110 výkonů individuální terapie.
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Pobytová služba SNP
Rok 2014

Kapacita programu 9

délka programu 6 měsíců

Počet lůžkodnů 2498

Počet klientů 24

muži x ženy 14x10

Uživatelů pervitinu 17

Uživatelů kanabinoidů 2

Uživatelů alkoholu 5

Klienti, kteří program úspěšně ukončili 10

Vyloučení klienti 8

Služby a výkony pobytová  služba

Počet osob Počet výkonů

skupinová terapie, poradenství 24 98 skupin (1,5-2h), 45 sk (1h)

Individuální terapie 24 359x (1h) 474x (méně než 1h)

sociální práce 24 155x

Pracovní terapie 24 96 (4h)

Párová terapie 1 páry 1x

Intervence po telefonu, internetu 24 71x

testy na přítomnost met. drog v moči 24 46x

socioterapeutické aktivity 24 12x

nácviky pro matky s dětmi/ socioterapeutické aktivity 3 9x/10x

Vydávání antabusu 1 2x týdně
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Ambulantní služba SNP

Rok 2014

Počet klientů 26

Uživatelů opiátů 2

Uživatelů pervitinu 18

Uživatelů kanabinoidů 3

Uživatelů alkoholu 3

Průměrný věk 28

Služby a výkony ambulantní služba

Počet osob Počet výkonů

skupinová terapie, poradenství 11 47 skupin (1,5-2h), 

Individuální terapie 19 110x 

sociální práce 7 9x

rodinná terapie
rodinné poradenství 
Párové poradeství

1 rodina
2 příslušníci

1 pár 

7x
10x
1x

Intervence po telefonu, internetu 10 12x

testy na přítomnost met. drog v moči 4 5x

socioterapeutické aktivity 8 7x
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eKOnOmIcKÁ čÁst:

Prostředky použité na pokrytí nákladů Výdaje

Primární prevence 581 184,- 581 184,-

terénní program 1 154 106,- 1 154 106,-

Kontaktní centrum 1 114 867,- 1 114 867,-

středisko následné péče 1 354 316,- 1 354 316,-

Finanční prostředky byly poskytnuty od:

RVKPP
MPSV
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně
UMO1, UMO2, UMO3, UMO4
Město Nýrsko
Město Sušice
ECM ČR
Nadace ČEPS
tuzemští a zahraniční sponzoři

služba nízkoprahové denní centrum byla podpořena částkou 1 497 000,- jako individuální projekt prostřednictvím 
Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa“ z Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost.
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ZPrÁVa aUdItOra
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sPOnZOŘI a sPOlUPracUjící sUBjeKtY

Projekt Páteční klub byl financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního systému lidské zdroje  
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu čr.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně, spoluprací, dobrou radou či morálně.

donoři, sponzoři a dárci:
čePs, a.s., český západ, o.s., čeZ nadace, ecm čr, ecm Plzeň 3 – Husova, Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor sociální, 
Odbor školství, mládeže a sportu), lmc, s.r.o., lukáš Beránek, magistrát města Plzně (Odbor bezpečnosti a prevence 
kriminality – BeZP, Komise protidrogová a prevence kriminality),  město nýrsko, městský úřad nýřany, metodistkirkens 
Biskopkontor, ministerstvo práce a sociálních věcí, nadační fond j&t, nadace Olgy Havlové Operační program lidské zdroje 
a zaměstnanost eU, Přemysl rzounek, rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Umc european Board of drug and 
alkohol concerns, Umc north texas Usa, úřady městských obvodů Plzně (ÚmO 1, ÚmO 2, ÚmO 3, ÚmO 4), B. Braun medical 
s.r.o,

spolupracující subjekty:
cPPt o.p.s., Ulice agentura sociální práce, sKP Plzeň, Phdr. Iva Šteklová, Ponton o.s., Progressive o.p.s., Psychiatrická klinika 
Plzeň lochotín – detoxifikační jednotka a odd. B, OsPOd, Psychiatrická nemocnice dobřany, Psychiatrická léčebna červený 
dvůr, magistrát města Plzně, městský úřad nýrsko, dobrovolnická regionální agentura dora, tOtem – rdc, terapeutická 
komunita Karlov.
           ředitel Point 14
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slavíme 20 let existence
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Název:   Point 14
Sídlo organizace:  Husova 14, Plzeň
IČO:      663 61 630
Web:     www.point14.cz
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Statutární orgán:  Karel Nyerges
 

Středisko pro konzultaci a prevenci drogových závislostí
Husova 14, 301 00, Plzeň
poskytující tyto služby:
• specifická primární prevence
• nízkoprahové denní centrum
• kontaktní centrum
 

Středisko následné péče
sušická 75, 326 00, Plzeň
 poskytující tyto služby:
• pobytová doléčovací služba
• ambulantní doléčování
 

Terénní program
areál Poděbradova č. or. 12, kancelář č. a.2.17, 301 00, Plzeň
 
poskytující tyto služby:

• terénní aktivity v Plzni

• regionální terénní aktivity


