Centrum protidrogové prevence a terapie (CPPT)
P-centrum, Plachého 6, Plzeň 301 26
Web: www.cppt.cz
e-mail: prevence@cppt.cz
tel.: +420 377 220 325
POLICIE ČR
p.Bláhová
Klatovská 45, Plzeň
e-mail: pispm@mvcr.cz
web : www.policie.cz
tel: 954 325 207
Městská policie Plzeň
Perlová 3, p.o.box 129, 304 29 Plzeň
www.mpplzen.cz
email: beranek@plzen.eu
vlckovaa@plzen.eu ceskova@plzen.eu
tel: 378 036 924 mobil: 723 232 336
PONTON
Zapsaný spolek
Podmostní 1, 301 12 Plzeň
www.ponton.cz
email: info@ponton.cz
tel: 377 222 466, fax: 377 220 557
Společnost TADY A TEĎ, o. p. s.
Palackého nám. 24
326 00 Plzeň
www.tadyated.org
tel.: +420 724 247 191
email:info@tadyated.org
Bílý kruh bezpečí
Husova ulice 11(v budově Ekonomické fakulty ZČU)
301 35 Plzeň – k.o. p.Hofmann
www.bkb.cz/index.php
tel./fax: 377 637 695
Středisko výchovné péče
Karlovarská 67, Plzeň
www.dduplzen.cz , email : svp_plzen@quick.cz
Tel: 377 536 459, mobil : 607 750 397
Point 14
Husova 14, Plzeň

www.point14.cz
e-mail : office@point14.cz
tel: 377 235 526
Člověk v tísni
Mikulášské náměstí 552, 326 00 Plzeň
Web : www.cvtplzen.cz
Email : ales.kavalir@clovekvtisni.cz
Tel : 377 240 090
Naděje
Železniční 36, Plzeň
www.nadeje.cz
plzen@nadeje.cz
tel: 377 456 912
Občanská poradna Plzeň
Koterovská 41, Plzeň 326 00
Tel: 377 456 468
Email : poradna@opplzen.cz
Web : www.opplzen.cz
Salesiánské středisko mládeže Plzeň
Revoluční 98, Plzeň
www.sdbplzen.cz
email: sdbplzen@sdbplzen.cz
tel: 377 266 953
Fond ohrožených dětí

Programy primární prevence pro žáky a studenty ZŠ,
SŠ, SOU, OU, semináře pro pedagogy, rodiče, studenty a
širokou veřejnost, poradenství v oblasti
prim.prev.,zprostředkování odborné péče
Projekt KOTVA
Přednášky primární prevence na téma : šikana, prevence
užívání návykových látek, právní odpovědnost
Ajax – Ajaxův zápisník, návštěva a předvedení práce
policie dětem

Skupina pro metodiku a korespondenci, projekty prevence
kriminality, akce v rámci primární prevence kriminality
(besedy a další různé akce pro ZŠ).

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pixla a Bedna:
nabídka volnočasových a sociálních aktivit dětem a
mládeži od poč.škol.docházky do 20 let.
Předškolní výchova Klubíčko.
Bezplatné doučování přímo v rodině
Ve spolupráci se společenstvím Začít Spolu nabízí
bezplatné doučování a to minimálně 1x týdně přímo
v rodině dítěte. Doučující jsou studenti středních a
vysokých škol kvalifikováni pro práci s dětmi.

Nonstop linka BKB : 257 317 110
Pomoc obětem trestné činnosti
Primární prevence kriminality
Pobytové a ambulantní zařízení pro děti a mládež
s výchovnými problémy, rodinná terapie a poradenství,
vzdělávácí kurzy pro pedagogy
Primární prevence a nízkoprahový klub
Streetwork
Kontaktní centrum – čajovna Jericho
Denní centrum, poradna
Středisko následné péče
Workshopy v oblasti možností dalšího vzdělávání,
pracovních příležitostí a zaměstnání vůbec, vzdělávací
dílny s dokumentárním filmem, národnostní menšiny,
cizinci…
Komunitní práce s předškolními a školními dětmi –
nízkoprahový klub. Poradenství lidem v nouzi. Sociální
intervence v rodinách dlužníků za nájemné. Potravinová
banka. Azylový dům.
Přednášky studentům v oblasti dluhové problematiky a
situaci v této oblasti v ČR - finanční gramotnost, bezplatné
právní poradenství
Balón – klub pro volný čas dětí (nízký práh)
Vzducholoď– podpora sociálních dovedností
Kroužky – zájmová činnost
Střecha – pomoc dětem, mládeži a rodině
Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a

Barrandova 8, Plzeň
www.fod.cz
email: fod@fod.cz
tel: 377 455 132, 377 455 226
Ulice – agentura terénní soc. práce
Úslavská 31, Plzeň – Petrohrad, 326 00
www.ulice-plzen.com
email: info@ulice-plzen.com
tel: 377 320 352
Zdravotní ústav – Plzeň
Centrum veřejného zdraví
Škrétova 15, Plzeň – MUDr. D. Fránová
Tel: 377 155 220, Email : vakcinace@zuplzen.cz
Oddělení podpory zdraví
Tylova 20, Plzeň - Mgr.Tatiana Pavlovská
Tel: 378 037 710 email : info@zuplzen.cz
www.zuplzen.cz

Diakonie Západ
Prokopova 25, 301 35 Plzeň
tel.: 377 223 221, 733 414 421
e-mail: plus.plzen@diakonie.cz
e-mail: primarka.zapad@diakonie.cz
http://www.diakoniezapad.cz
Linka bezpečí dětí a mládeže
www.linkabezpeci.cz
email: lb@linkabezpeci.cz
Zelená linka 800 155 555
Rodičovská linka 283 852 222
Občanské sdružení EPOCHÉ
regionální společnost pro péči o duševní zdraví
Zábělská 43, Plzeň – Doubravka 31200
Linka důvěry : 377 462 312 605 965 822
e-mail: info@epoche.cz
TKS – Terénní krizová služba

Nonstop linka 777 167 004

zanedbaným dětem.

Přednášky o problematice sociální deviace, o
sociální síti a o principech sociální práce
(metody, etika...). Terénní program (prostituce, drogová
problematika…)
Posláním Zdravotního ústavu je plnění úkolů stanovených
na úseku ochrany veřejného zdraví právními předpisy a
statutem.
poradna HIV/AIDS
poradna zdravého životního stylu
závodní preventivní péče a konzultace
fyziologie práce
aktivity v ochraně a podpoře veřejného zdraví
PLUS pro lidi v krizové situaci - ambulantní krizové
centrum
Prevence pro školy a veřejnost – programy primární
prevence rizikového chování
NZDM – nízkoprahové kluby pro děti a mládež
Sociálně-aktivizační služby, pobytové služby, sociální
rehabilitace a mnoho dalších služeb.
Bezplatná celostátní linka pro děti a mládež v krizových
životních situacích, otevřena 24 hodin denně, včetně
nedělí a svátků.
Děti mohou volat anonymně.
Linku důvěry a psychologické pomoci
Krizové centrum
Regionální institut duševního zdraví – RIDZ
EEG biofeedback centrum
Institut psychoterapeutického vzdělávání
Pomoc při řešení obtížných životních situacích, náročných
událostech a neštěstích.

e-mail: krize@dchp.cz. www.dchp.cz
Ledovec – Poradenské centrum Ledovec

www.ledovec.cz
Mozartova 1, 323 00 Plzeň
Tel: 774 321 520, 377 429 616
Email : pcledovec@volny.cz

Podpůrný program pro žáky a studenty s duševním
onemocněním; podpůrná skupina
Besedy a přednášky, skupinové aktivity o problematice
duševních onemocnění a problémů pro žáky SŠ.

Bc. Hana Dadučová
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: +420 377 195 321
e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Krajská koordinátorka primární prevence rizikového
chování Plzeňského kraje (dotační programy, informace o
PPRCH apod.)

Ing. Pavlína Kučerová
Email: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz
Škroupova 18, Plzeň
Telefon: +420 377195 087
GSM+420 733698688 Kancelář437 Patro 4
Mgr. Andrea GREGOROVÁ
Magistrát města Plzně

Krajská protidrogová koordinátorka a manažerka odboru
prevence kriminality plzeňského kraje.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality

Náměstí Republiky 16, Plzeň
tel: 378 032 256, 602 214 951
e-mail : gregorova@plzen.eu

Koordinátorka a manažerka odboru prevence kriminality
magistrátu města Plzně.

