
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajská protidrogová komise Rady Karlovarského  

kraje 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 14. výjezdního zasedání Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje 

konaného dne 1.10.2015 v 10.00 hodin, v sídle Terapeutické komunity Vršíček, Litohlavy 50, 

Rokycany 

 

 

Přítomni : dle prezenční listiny  

Omluveni : dle prezenční listiny  

Neomluveni: dle prezenční listiny  

Ostatní zúčastnění: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájil v 10.00 hodin a ukončil v 12.00 hodin předseda Krajské protidrogové komise Rady 

Karlovarského kraje (dále jen „KPK“),  Bc. Jan Picka. 

 

Členové Krajské protidrogové komise Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 

1. Prohlídka prostor terapeutické komunity 

2. Prezentace činnosti terapeutické komunity  - ředitel Marek Novotný 

3. Diskuse a závěr 

 

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Program jednání: 

 

ad 1) Prohlídka prostor terapeutické komunity 

Marek Novotný, ředitel Terapeutické komunity Vršíček přivítal členy Krajské protidrogové komise 

a provedl je prostorami komunity s výkladem k činnosti v jednotlivých prostorách - navržené 

usnesení nebylo přijato. 

 

ad 2) Prezentace činnosti terapeutické komunity  - ředitel Marek Novotný¨ 

Ředitel terapeutické komunity Marek Novotný přítomné členy seznámil s posláním, cíli, cílovými 

skupinami a zásadami poskytování dané služby, která v Karlovarském kraji neexistuje. Hovořil o 

tom, že Terapeutická komunita Vršíček je zařízením určeným osobám, které se rozhodly řešit 

problém závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a 

individuálního programu. Cílovými skupinami jsou muži a ženy ve věku 18-45 let závislí na 

nelegálních návykových látkách. Ze zásad poskytování dané služby jmenoval zejména 

dobrovolnost, rovný přístup, mlčenlivost a diskrétnost, individuální přístup a odbornost. Přítomné 

členy dále seznámil s podmínkami pro přijetí klienta. Také hovořil o programu v komunitě, který je 

rozdělen do tří fází. Délka jednotlivých fází odpovídá postupnému vývoji uživatele služby. 

Základem programu jsou různé formy skupinové terapie a komunitních setkávání, zejména 

psychoterapie, arteterapie a prevence relapsu - navržené usnesení nebylo přijato. 

 

ad4) Diskuze a závěr 

Diskutovaná témata 

- klienti terapeutické komunity Vršíček z Karlovarského kraje 

 

 



 2 

 

 

V Karlových Varech dne   5.10.2015 

Zapisovatelka:  Ing. Bc. Šárka Benešová 

 

         vlastnoruční podpis 

 Bc. Jan Picka, předseda 

 Krajské protidrogové komise  

 Rady Karlovarského kraje ,v.r.  


