
 

 

 

 
           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování za finanční dar a vzájemnou spolupráci  
 
 Agentuře pro podporované zaměstnávání Rytmus, o.p.s.,  
 Dobrovolnickému centru INSTAND, 
 GS Sokontransu, s. r. o., 
 ISOLITU – BRAVO, s. r. o., 
 Karlovarskému kraji, 
 Městské knihovně v Sokolově, 
 městu Sokolov, 
 Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, 
 Parkhotelu Sokolov, 
 Penny Marketu, s. r. o., 
 Sociálně terapeutickým dílnám Mateřídouška, o. p. s., 
 společnosti Krufin, s.r.o., 
 společnosti Zdraposo, z. s., 
 společnosti GSUS – absolutní čistota, a. s., 
 společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. - Dialyzační 

středisko v Sokolově, 
 Střední odborné škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v 

Karlových Varech, 
 Ing. Ivě Dvořákové, 
 Ing. Jaromíru Dvořákovi, 
 Mgr. Kateřině Holečkové, 
 Ing. Karlu Jakobcovi, 
 Ing. Jiřímu Pöpperlemu, 
 JUDr. Blance Ungrové. 
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SLOVO ŘEDITELKY 
 

Vážení přátelé, 

dovolte mi se na tomto místě zastavit, ohlédnout zpět a říci si, zda se 
ubíráme směrem, který jsme si ve svém poslání předsevzali, a zda se vždy 
držíme zásad, které jsme přijali za vlastní. Od roku 1999 pomáháme lidem 
s mentálním znevýhodněním, aby se stali právoplatnými členy naší 
společnosti. Tito lidé k nám přicházejí z rodin, dětských domovů a 
z domovů pro osoby se zdravotním postižením. Přicházejí k nám z důvodu, 
aby se naučili žít běžným životem, získali potřebné zázemí a mohli o sobě 
svobodně rozhodovat. Jsem přesvědčena o tom, že se sen u většiny našich 
klientů splnil. Našli zázemí, práci, přátele i životního partnera. Někteří 
dokončili vzdělání, po kterém toužili. Vědí, na jaké služby se mohou 
obracet a jak je využívat. 
To, co se nám dosud podařilo, není v žádném případě pouze naše zásluha. 
Děkujeme sokolovským zaměstnavatelům, sociálním službám, které zde 
postupně vznikaly, a zkrátka všem lidem a sponzorům, kteří přispívají 
k rozvoji naší činnosti, ať už svým zájmem o ni, či věcným a finančním 
darem. Tento zájem nás těší a dává zpětnou vazbu o tom, že nejsme 
zbyteční a naše práce má smysl. Děkujeme městu Sokolov, že nás 
každoročně podporuje nemalou částkou a poskytuje nám zázemí pro 
provoz naší činnosti. Děkujeme Karlovarskému kraji, bez jehož finanční 
podpory bychom nemohli existovat. 
Nelze nic jiného, než si i v dalších letech přát, abychom podporu firem, 
osob a institucí nikdy neztratili. Na oplátku slibujeme, že se budeme snažit 
poskytovat ty nejkvalitnější služby, držet se svého poslání a zásad, které 
jsou neodmyslitelnou součástí naší práce.  
 
 
 

                       Pavlína Taran  
 



1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 Charakteristika organizace 

Posláním naší organizace je umožnit dospělým lidem s mentálním 
znevýhodněním žít v bytech chráněného bydlení a podporovat je podle 
jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností 
přebírat zodpovědnost za svůj život. 
 
Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým a středně těžkým mentálním 
handicapem ve věku od 18 let.  
 
Cílem naší organizace je pozitivně ovlivnit situaci našich uživatelů. Ti se  
nacházejí v různých situacích, i proto se naše cíle od těchto situací odvíjejí: 
1. Klient se o sebe dokáže postarat a odchází do samostatného života: 

- Pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného 
života.  
- Zpracovat s klientem, který odchází do samostatného života, plán 
tohoto přechodu.  
- Pomoci klientovi najít vlastní bydlení. 

 
2. Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta: 

- Minimálně 4 x ročně přehodnotit s klientem potřebnou míru 
podpory.  

 
3. Klient v seniorském věku může zůstat v chráněném bytě do konce života: 

- Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě. 
- Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora.  
- Umožnit seniorům dožít v chráněném bytě. 

 
 
 

  

 

1.2 Poskytované sociální služby 

Služby jsou poskytovány v 18 bytech. Maximální počet uživatelů je 21. Čas, který 
asistent věnuje uživateli, závisí na tom, jakou míru podpory uživatel potřebuje. 
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, na kterého se obrací se svými 
potřebami a žádostmi o podporu. S tímto pracovníkem uživatel plánuje službu, 
která je mu poskytována.  
 Služby jsou zajišťovány 4 asistenty v tomto časovém rozsahu:  
 od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00 hodin. 
Všichni uživatelé mají možnost dovolání na služební mobil pracovníka, se kterým 
mohou konzultovat případné dotazy. 
 
Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb.  
Uživatelům je poskytována podpora v těchto oblastech:  

 

Vykonávání oblíbených činností  
Obstarávání osobních záležitostí  
Provedení jednoduchého ošetření  
Běžná hygiena - návyky 
Oblékání, svlékání  
Obouvání, zouvání 
Celková úprava vzhledu 
Posouzení, co je potřeba nakoupit v 
souvislosti s péčí o vlastní osobu 
Vstávání a uléhání na lůžko  
Nákup surovin  
Zajištění dodavatele celodenní stravy 
Nápoje  
Pomoc s přípravou stravy (snídaně, 
oběd, večeře) 
Přijímání stravy 
Získávání znalostí a dovedností 
Hospodaření s finančními prostředky 
Řešení dluhů, exekucí 
Uzavírání smluv  
Nakládání s majetkem  
Využití sociálních dávek a jiných 
výhod 
Přípravy na zaměstnání 
Vykonávání zaměstnání  
Podpora v užívání léků 

 
Návštěva lékaře a dodržování 
léčebného režimu  
Příprava bytu na nastěhování  
Vybavení bytu  
Znalost opatření pro zajištění 
bezpečnosti 
Úklid a údržba domácnosti 
Péče o lůžko  
Znalost zásad zdravé výživy 
Péče o prádlo, oblečení a 
boty, praní prádla, žehlení 
Navazování a udržování 
přátelských, sousedských a 
jiných vztahů 
Udržení tepelné pohody v 
bytě nebo domě, prevence 
proti plísním 
Obsluha domácích spotřebičů 
a péče o ně 
Nakládání s odpady 
Komunikace 
Orientace v čase, místě, 
osobách 
Uplatňování politických práv 
Ochrana před zneužíváním  
Využívání veřejných služeb 

Vykonávání oblíbených činností  
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1.3 Kontakty 

 
Název organizace:                  Sídlo: 
Chráněné            Slavíčkova 1696                   
bydlení Sokolov, z. s.         Sokolov 356 01  
IČO:                        WWW: 
655 28 794       www.chbsokolov.eu 
Telefonní čísla: 

 ředitelka  – Mgr. Pavlína  Taran  –  359 808 409, 605 438 971 

 sociální pracovník – Bc. Petr Kiss, DiS. – 359 808 409 

 asistenti – 359 808 409 
 E-maily:  

 reditelka@chbsokolov.eu, socialni@chbsokolov.eu  
Bankovní spojení: ČSOB 155003249/0300, běžný účet 
Rok zahájení činnosti: 1991 
Právní statut: do roku 1996 nadace, poté občanské sdružení registrované u 

Ministerstva vnitra pod č. II/s-OS/1-31191/96-K, od 1. 1. 2014 spolek  

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni 

v oddílu L, vložce číslo 2166 

 

Registrace k poskytování sociálních služeb: dne 28. 8. 2007 u Krajského 

úřadu Karlovarského kraje pod č. 7720798 

Členové spolku: 
MUDr. Tereza Balcarová, Ing. Iva Dvořáková (revizní komise), MUDr. Vlasta 
Martinová (revizní komise), Irena Svobodová (místopředseda), Mgr. 
Pavlína Taran (předseda), Marcela Varadínková (místopředseda), Alena 
Veithová (revizní komise) 
 

 
 
 

2. HODNOCENÍ EFEKTIVITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

V průběhu poskytování služeb hodnotíme, zda jsou potřeby našich 
uživatelů efektivně naplňovány. Ještě před přijetím osoby do naší 
služby důkladně zjišťujeme, zda se osoba nachází v nepříznivé 
sociální situaci, tj., zda jsou její schopnosti a možnosti omezeny 
natolik, že potřebuje využití sociální služby. Míru podpory pak 
stanovujeme za pomoci konceptu „POPOPÉ“, tj., že určíme, zda 
osoba v dané oblasti potřeb potřebuje pouze podporu, pomoc nebo 
péči. Na základě těchto skutečností následně identifikujeme, zda je 
využití naší služby adekvátní situaci zájemce, popř. mu doporučíme 
služby, které mu v řešení jeho nepříznivé situace pomohou.  
Velmi děkujeme Karlovarskému kraji, který v rámci jeho 
individuálního projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme 
sociální služby“ vytvořil nástroj, s jehož pomocí je možné efektivitu 
našich služeb vyhodnocovat. Jde o tzv. regionální karty sociálních 
služeb, kde jsou vymezeny oblasti potřeb, na které by daná služba 
měla reagovat. Tyto karty byly spoluvytvářeny poskytovateli 
sociálních služeb, což vnímáme jako velký přínos, neboť se mohli 
poskytovatelé k jednotlivým potřebám vyjadřovat, popř. doplnit 
regionální kartu o potřeby nové.  1 x za 3 měsíce probíhá v naší 
organizaci tzv. plánovací tým, na němž je přítomen sociální 
pracovník, asistent a uživatel a jsou zde zjišťovány další možné 
oblasti potřeb, popř. ty, které již byly vyřešeny.  
Hodnocení efektivity naší služby pomáhá naší organizaci nejen 
v identifikaci a průběžném sledování naplňování potřeb, ale 
umožňuje nám zavádět do organizace nové postupy a pružně 
reagovat na situaci uživatelů, např. vyhledáním dalších potřebných 
služeb.  

 
 

mailto:reditelka@chbsokolov.eu
mailto:socialni@chbsokolov.eu


3. BEZ VÁS BY TO NEŠLO… 
 

Úkolem sociálních služeb je 
posilovat sociální začleňování 
svých uživatelů. To je 
v zákoně o sociálních službách 
definováno jako plné zapojení 
do kulturního, ekonomického 
a sociálního života 
společnosti.  Děkujeme za to, že ve městě Sokolov jsou 
vybudovány podmínky pro to, abychom tento úkol mohli plnit a 
mentální handicap již není vnímán jako skutečnost, kterou je 
potřeba skrývat. Tím, že se naši uživatelé mohou účastnit 
různých aktivit, být zaměstnaní, vzdělávat se, dochází ke zvýšení 
kvality jejich života, k celkovému rozvoji jejich osobnosti a co je 
nejdůležitější, stávají se tak právoplatnými členy naší 
společnosti. 
 
PROTO DĚKUJEME: 

 Sociálně terapeutickým dílnám Mateřídouška, o. p. s. - 
jejich cílem je získávání, rozvoj a udržování pracovních 
návyků našich uživatelů, rozvoj a posílení schopnosti 
zvládnout opakovaný pracovní výkon. V současné době 
tuto službu využívá 6 našich uživatelů, 4 z nich zde pracují 
na částečný úvazek, v rámci kterého provádějí úklidové 
práce.  

 Agentuře pro podporované zaměstnávání Rytmus, o.p.s.  - 
podporuje naše uživatele v získání a zachování 

zaměstnání, zajišťuje vzdělávání, pořádá kurzy. S 
agenturou spolupracuje 1 náš uživatel.  

 sokolovským zaměstnavatelům - 7 našich uživatelů je 
zaměstnáno v rámci chráněných pracovních míst, která 
poskytuje firma Krufin, s. r. o. a Zdraposo, z. s. Na 
otevřeném trhu práce jsou zaměstnáni 2 uživatelé a to  
ve společnosti GSUS – absolutní čistota, a. s. a ve 
společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. - 
Dialyzační středisko v Sokolově. 

 Dobrovolnickému centru INSTAND -  získává, připravuje a 
zprostředkovává pro naše klienty dobrovolníky z řad 
studentů gymnázií, pedagogických škol, zdravotnických 
škol a vysokých škol a dále dobrovolníky v produktivním a 
nižším seniorském věku. S centrem spolupracuje 1 náš 
uživatel.  

 Městské knihovně v Sokolově - využívání nabídek terapií 
pro naše uživatele (např. hmatová terapie, terapie 
pomocí masek apod.), tyto terapie pravidelně navštěvují 
2 naši uživatelé. 

 Střední odborné škole a Vyšší odborné škole zdravotnické 
Karlovy Vary – přednášky studentů a pedagogů. 

 městu Sokolov  - spolupráce se sociálními pracovníky v 
záležitostech opatrovnictví, sociálního poradenství atd., 
možnost účasti kulturních akcí. 

 organizacím poskytující veřejné služby, 

 organizacím, které umožňují uživatelům smysluplně 
využívat jejich volný čas. 

 



4. UDÁLOSTI ROKU 

4.1 Valná hromada 

V souvislosti s odstoupením zakladatelky sdružení paní Milady Bučkové 
z funkce předsedkyně proběhla dne 12. 02. Valná hromada, na které 
bylo voleno vedení nové. Zároveň se vzhledem ke změně právní formy 
naší organizace na zapsaný spolek schvaloval nový název a stanovy 
organizace. Chtěli bychom nyní paní Miladě Bučkové a dalším bývalým 
členům znovu poděkovat za to, že se myšlenky založit chráněné bydlení 
nevzdali a připomenout důležité mezníky jejich nelehké cesty.   
Naši předchůdci, v čele s paní Miladou Bučkovou a doktorkou Marií 
Cerhovou, se sociální problematikou začali zabývat již v roce 1991. 8. 
července tohoto roku založili Nadaci bratrství a služba. Intenzivně 
shromažďovali finanční prostředky k založení domova pro děti 
s tělesným a mentálním postižením. Chtěli tak pomoci mnoha dětem, 
které byly rozmístěny v různých zařízeních po celé České republice, což 
znamenalo daleko od svých rodin. Za jejich přispění vznikl v Sokolově 
dodnes fungující Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík a 
nadace se začala dále zabývat neméně důležitými úkoly.  Tím prvním 
z nich bylo vybudování onkologického stacionáře. Vzhledem 
k nesolventnosti sponzorů však skončil tento projekt pouze ve fázi 
studie. Již tehdy, tedy v roce 1991, Nadace prosazovala myšlenku 
chráněného bydlení. To definovala jako bydlení, které není žádným 
nadstandardem či luxusem, ale mělo by klientům poskytovat stejné 
podmínky pro život, jako mají jejich vrstevníci. Nadace si uvědomovala, 
že jako taková nebude moci vykovávat správu objektu chráněného 
bydlení. A tak v listopadu  roku 1996 vytvořila dceřinou organizaci, která 
nesla název Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov. V témže roce 
byly uspořádány různé kulturní akce, realizována spousta projektů, 
dotačních titulů a sbírek, aby se do oficiálního otevření chráněného 
bydlení sehnalo co nejvíce finančních prostředků. A povedlo se. Dne 9. 
září 1999 byla slavnostně přestřižena páska u chráněného bydlení a 

v Městském divadle v Sokolově byly toho večera předány klíče jeho 
novým obyvatelům, tedy lidem s mentálním a tělesným postižením. 
Kdybychom nyní měli rekapitulovat, co vše se dělo od založení naší 
organizace, vystačily by tyto události na mnoho výročních zpráv. Co je 
ale podstatné, že i dnes se držíme definice, kterou stanovili naši 
předchůdci, tj., že učíme naše uživatele žít zcela běžným způsobem 
života. Uvědomujeme si, že ne každý člověk měl to štěstí narodit se 
v láskyplné rodině, která by ho podporovala a stála za ním, když mu bylo 
nejhůř. Snažíme se klientům vynahradit to, co ve své rodině třeba 
neměli možnost získat, zároveň je ale učíme, aby si každé pomoci 
dokázali  vážit.  



4.2 Mateřídouška slavila výročí 25 let    

…..a my byli u toho 

3. listopadu jsme v městském kulturním 

středisku v Chodově mohli zažít jedinečný 

zážitek. O ten se pod vedením paní Věry Bráborcové (ředitelka denního 

centra a sociálně terapeutických dílen v Chodově a Sokolově) postarali 

zaměstnanci a uživatelé Mateřídoušky. Program byl opravdu bohatý. 

Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky z dílny, viděli jsme krásné vystoupení 

kovbojů a další zábavná hudební a recitační pásma. Vystoupení nás zaujalo 

natolik, že jsme si jej hned po jeho skončení „rezervovali“ na náš adventní 

večer. Ještě jednou děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Adventní večer 

129 lidí podpořilo dne 27. 11. naši 
organizaci svou účastí na jubilejním 20. 
adventním večeru v Klášteře sv. Antonína 
Paduánského. Hostem večera byla 
tentokrát herečka a zpěvačka Jitka 
Smutná. Té děkujeme za její 
nezapomenutelné vystoupení provázené 
pozitivní energií a neskutečně vřelým 
přístupem. 
Při úvodním proslovu byli návštěvníci 
seznámeni s novinkami, na které se 
v průběhu jubilejního adventního večera 
mohou těšit. Nekonala se již tradiční 
dražba, ale bylo dopřáno odpočinku všem, kteří se jí každoročně aktivně 
účastní. Namísto ní byla zvolena varianta hodnotných a zajímavých cen. 
Návštěvníci mohli vybírat například ze „silvestrovské bedýnky“, „slaných 
dobrot k šampáňu“, „adventního věnce“, „mobilní zimní pomoci“ a dalších 
krásných cen. Přes počáteční obavy, aby přítomní neodpočívali příliš, nás 
výtěžek z prodeje těchto cen velmi mile překvapil. Děkujeme Ing. Jaromíru 
Dvořákovi a jeho manželce Ing. Ivě Dvořákové, Mgr. Jiřímu Stádníkovi, Mgr. 
Vladimíru Vlčkovi a jeho manželce, místostarostovi města Sokolov Ing. 
Karlu Jakobcovi a Mgr. Kateřině Holečkové, kteří naši činnost podpořili 
nemalou částkou. Samozřejmě děkujeme i ostatním účastníkům, kteří si 
zakoupili výrobky s mikulášskou a vánoční tématikou a zkrátka všem, kteří 
náš večer navštívili. Celkový výtěžek z prodeje lístků, výrobků a hodnotných 
cen činil úžasných 28. 942,- Kč. 
Vážíme si podpory všech a děkujeme za to, že se tato podpora jak 
finančně, tak i počtem návštěvníků neustále zvyšuje. Nepřestáváme Vám 
být vděční.   
Další z novinek bylo navázání úspěšné spolupráce s Agenturou pro 
chráněné bydlení Dolmen. Klienti Tréninkového pracoviště Oáza, které tato 
agentura provozuje, zajišťovali pro náš večer občerstvení. To, že toto 

občerstvení bylo vynikající, jsme poznali nejen ze zbylých prázdných mís, 
ale i z pozitivních ohlasů v průběhu večera.     
Výtěžek z naší akce byl původně plánován na dovybavení našich 18 bytů. 
Vzhledem k tomu, že jsme získali věcný dar právě formou tohoto vybavení 
a to od společnosti ISOLIT - BRAVO, s. r. o. z Jablonného nad Orlicí, 
plánujeme z výtěžku tohoto večera přispět na letní dovolenou klientům, 
kteří by si ji jinak kvůli své finanční situaci nemohli dovolit. O přesném 
využití Vás budeme informovat na webových stránkách naší organizace. 
Vážíme si Vašeho dlouholetého zájmu a doufáme, že se i příští rok sejdeme 
v takto hojném a třeba zase o něco vyšším počtu. Zároveň připojujeme i 
zprávu od paní Jitky Smutné, která popřála pracovníkům a klientům naší 
organizace i všem sokolovským občanům hezké vánoční svátky, hodně 
zdraví a naší organizaci velkou podporu státních a městských institucí. Na 
fotografiích můžete mimo jiné vidět, jak probíhala příprava výrobků na 
tento večer, a že byl opět plný celý sál  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4.4 Rozsvěcení vánočního stromu v Sokolově 

Na akci, kterou každoročně pořádá město Sokolov, jsme opět mohli 

prezentovat naše služby. Výborná vánoční atmosféra, občerstvení z rukou 

starosty města a jeho zástupců. Co více si přát …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Vánoční oběd v Parkhotelu Sokolov 

Tradice vánočních obědů byla obnovena a my jsme 

za to moc rádi. V prosinci jsme obdrželi milé pozvání 

od ředitele Parkhotelu v Sokolově Mgr. Jiřího 

Stádníka, který našim uživatelům zprostředkoval 

výjimečné vánoční odpoledne. Kromě výtečného 

oběda si naši uživatelé mohli pochutnat na 

zmrzlinovém poháru, který si sami připravili. A nejen 

to. Panu řediteli zhotovili naši klienti vánoční 

výrobky, které daroval svým hostům a přislíbil nám spolupráci i v letech 

budoucích. Děkujeme!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Volný čas našich uživatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. HOSPODAŘENÍ  ORGANIZACE 

 

5.1 Náklady 

Spotřebované nákupy   

Pohonné hmoty         11 440,00 Kč  

Drobný hmotný majetek         44 046,00 Kč  

Ostatní (kancelářské potřeby, propagační předměty, 
ochranné pomůcky atd.)         38 435,00 Kč  

Spotřeba energie       656 726,00 Kč  

Ostatní (čistící prostředky, materiál pro práci s klienty, 
lékárničky, odborná literatura, vybavení bytů, malířské 
potřeby, komunikační tabulka, pracovní obuv..…)         84 541,00 Kč  

Služby   

Opravy a udržování         10 219,00 Kč  

Cestovné         24 389,00 Kč  

Náklady na reprezentaci         10 967,00 Kč  

Ostatní služby   

Nájemné       263 404,00 Kč  

Školení a kurzy            8 000,00 Kč  

Reklama, propagace, inzerce            4 635,00 Kč  

Poradenské, právní, ekonomické služby       240 000,00 Kč  

Spoje - internet, telefon, poštovné         18 729,00 Kč  

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku         15 943,00 Kč  

Ostatní (karta do bazénu, parkovné, revize, odvoz 
odpadu)            2 310,00 Kč  

 

 

 

Osobní náklady   

Mzdové náklady    1 936 271,00 Kč  

Zákonné sociální pojištění       654 955,00 Kč  

Jiné sociální pojištění (zákonné pojištění 
zaměstnavatele)            7 912,00 Kč  

Daně a poplatky   

Daň silniční            4 248,00 Kč  

Ostatní (kolky, dálniční známka)            2 540,00 Kč  

Ostatní/jiné provozní náklady   

Ostatní (pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za 
škodu, bankovní poplatky)         25 209,00 Kč  

Odpisy, rezervy a opravné položky   

Odpisy dlouhodobého majetku            8 800,00 Kč  

Finanční náklady   

Poskytnuté příspěvky            2 720,00 Kč  

  
NÁKLADY CELKEM    4 076 439,00 Kč  



 

 

5.2 Výnosy 

Výnosy/Tržby z prodeje služeb   

Za poskytovanou péči       278 137,00 Kč  

Za poskytnuté ubytování       779 884,00 Kč  

Příjmy z ostatní činnosti (benefiční akce, účast na 
kulturních akcích)         21 935,00 Kč  

Finanční výnosy   

Úroky               425,00 Kč  

Ostatní (vrácení bankovního poplatku)                   9,00 Kč  

Dotace   

Dotace Karlovarského kraje    2 750 000,00 Kč  

Dotace města Sokolov       300 000,00 Kč  

Ostatní   

Přijaté členské příspěvky            3 000,00 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary   

GS Sokotrans, s. r. o.         20 000,00 Kč  

ISOLIT - BRAVO, s. r. o.            7 278,00 Kč  

Parkhotel Sokolov            2 000,00 Kč  

Penny Market, s. r. o.         34 513,00 Kč  

Ing. Iva Dvořáková            1 000,00 Kč  

Ing. Jaromír Dvořák            5 580,00 Kč  

Mgr. Kateřina Holečková            2 000,00 Kč  

Ing. Karel Jakobec            1 600,00 Kč  

Ing. Jiří Pöpperl         30 000,00 Kč  

JUDr. Blanka Ungrová            3 000,00 Kč  

Mgr. Vladimír Vlček            1 500,00 Kč  

VÝNOSY CELKEM   4 241 861,00 Kč  



6. HODNOCENÍ PLNĚNÍ NAŠICH CÍLŮ  

 

1. Klient se o sebe dokáže postarat a odchází do samostatného života: 
- Pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného 
života.  
- Zpracovat s klientem, který odchází do samostatného života, plán 
tohoto přechodu.  
- Pomoci klientovi najít vlastní bydlení. 

Hodnocení: V roce 2015 neodešel do samostatného života žádný z našich 
uživatelů. Jeden uživatel se vzhledem ke zhoršení svého zdravotního stavu 
vrátil zpět k rodině.  
Sledování plnění cíle: 

 Počet klientů, kteří odešli do samostatného života (činnost o. s. 
Chráněné bydlení Sokolov zahájena v roce 1999): 

- v roce 2000:   1 uživatel, 
- v roce 2001:     1 uživatel,  
- v roce 2002:   1 uživatel, 
- v roce 2003:   2 uživatelé, 
- v roce 2004:   0 uživatelů, 
- v roce 2005:   4 uživatelé, 
- v roce 2006:  0 uživatelů, 
- v roce 2007:   5 uživatelů, 
- v roce 2008:   0 uživatelů, 
- v roce 2009:   0 uživatelů, 
- v roce 2010:   4 uživatelé, 
- v roce 2011:     1 uživatel, 
- v roce 2012:     4 uživatelé, 
- v roce 2013:   6 uživatelů, 
- v roce 2014:  4 uživatelé, 
- v roce 2015:  0 uživatelů. 

 
 
 

2. Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta: 
- Minimálně 4 x ročně přehodnotit s klientem potřebnou míru 
podpory.  

Hodnocení:  
Potřebná míra podpory uživatelů byla přehodnocována v rámci plánovacích týmů 

a to v těchto termínech:  

1. Za období leden – březen:  do 30. 04. 2015 

2. Za období duben – červen:  do 31. 07. 2015 

3. Za období červenec – září:  do 30. 10. 2015 

4. Za období říjen – prosinec:  proběhne do 30. 01. 2016 

Plánovací tým tvoří uživatel, sociální pracovník a klíčový pracovník. 
Plánovacímu týmu předchází schůzka sociálního pracovníka s asistentem, v rámci 
které jsou dále projednávány tyto skutečnosti:  
I. Realizace úkonů uvedených v individuálním plánu 
1. Kontrola, zda se všechny úkony uvedené v individuálním plánu objevují též ve 
výkazu poskytnutých úkonů (je zjišťováno, zda je individuální plán stále aktuální, 
případně proč nedochází k realizaci těchto úkonů). 
2. Kontrola, zda je dodržována četnost těchto úkonů (např. 1 x týdně nákup 
s uživatelem) 
II. Zpracování individuálních plánů na všechny oblasti potřeb  
Kontrola, zda na všechny činnosti, které jsou uvedeny ve výkazu, jsou zpracovány 
individuální plány.  
III. Obsah individuálních plánů 
Kontrola správnosti zpracování. 

 
3. Klient v seniorském věku může zůstat v chráněném bytě do konce života: 

- Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě. 
- Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora.  
- Umožnit seniorům dožít v chráněném bytě. 

Hodnocení:  V roce 2015 nedosáhl žádný z našich uživatelů seniorského 
věku. 
 

 



 

PODĚKOVÁNÍ 

Není smutné, že nemáme 

všechno. Smutné je, když 

bychom si neuvědomovali, co 

vše už máme.  

 

 

 

DĚKUJEME VÁM ZA TO, KDE 

JSME NYNÍ! 
 

  NAŠI ČINNOST V ROCE 2015 FINANČNĚ 

PODPOŘILI: 

 

Instituce a firmy: 

   Karlovarský kraj 

 

 

 

 

 

  
 

Fyzické osoby: 

Ing. Iva Dvořáková, 
Ing. Jaromír Dvořák, 

Mgr. Kateřina Holečková, 
Ing. Karel Jakobec, 

Ing. Jiří Pöpperl, 
Mgr. Vladimír Vlček, 

JUDr. Blanka Ungrová. 


