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SLOVO ŘEDITELKY 
 
Dovolte mi, abych Vám všem na tomto místě poděkovala za 

Vaši podporu a zároveň Vás seznámila se změnami, které naši 
organizaci v roce 2014 potkaly. Tou nejzásadnější změnou je 
nastavení nových cílů organizace, které vycházejí jak z individuálních 
potřeb našich uživatelů, tak i ze situací, ve kterých se naši uživatelé 
mohou nacházet. Cíl, který plníme již od počátku založení naší 
organizace, je pomoci uživateli při rozhodování o přechodu do 
samostatného života. Společně s uživatelem zpracováváme plán 
tohoto přechodu a pomáháme uživateli najít vhodné ubytování. Naše 
zařízení opustilo v tomto roce 5 uživatelů. 4 z nich dnes žijí zcela 
samostatným životem. Jeden uživatel byl vzhledem ke zhoršení 
zdravotního stavu umístěn do zařízení, kde je mu poskytována 
adekvátní péče. Žije-li uživatel v chráněném bydlení s podporou 
asistenta, minimálně 4 x ročně přehodnocujeme potřebnou míru 
podpory. Jsme připraveni i na skutečnost, že se naši uživatelé budou 
dostávat do seniorského věku. Pro tyto uživatele jsme schopni 
uzpůsobit podmínky bytu, popř. zajistit potřebné návazné služby.  

     Další podstatnou změnou v naší organizaci je stanovení nového 

rozmezí věku cílové skupiny, které bylo dříve vymezeno od 18 – 64 
let. Horní věková hranice není již žádným způsobem omezena a to 
z důvodu, že vytvoří-li si klient v naší organizaci určité zázemí, není 
vhodné ho po uplynutí 64 let posílat do jiné služby, kde by se musel 
znovu přizpůsobovat novému prostředí. Svým uživatelům umožníme 
dožít v chráněném bydlení.  

     Při poskytování sociálních služeb se snažíme jít směrem, jehož 

základem je plnění tzv. integrační funkce. Tzn., že by uživatelé měli 
být v co největší možné míře začleněni do běžného prostředí ve 
společnosti a využívat dostupné veřejné služby. Tuto funkci nám 

pomáhají plnit služby, které v Sokolově vznikly a my jsme za ně 
nesmírně rádi. Jednou z těchto služeb jsou sociálně terapeutické 
dílny Mateřídouška, o.p.s., které v současné době navštěvuje 5 
našich uživatelů. 3 uživatelé jsou v těchto dílnách zaměstnáni na 
částečný úvazek, v rámci kterého provádějí úklidové práce. Úspěchy 
sklízí naše organizace i v zaměstnávání na otevřeném trhu práce, kde 
jsou zaměstnáni 4 naši uživatelé. V plnění tohoto nelehkého úkolu 
nám pomáhá Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus, 
o.p.s., která zaměstnavatele aktivně vyhledává a podporuje naše 
uživatele i dále v zaměstnání a to především v získávání a udržení si 
pracovních návyků. Samozřejmě nemůžeme opomenout ani 
organizaci Zdraposo, o. s. a společnost Krufin, s. r. o., které jsou 
hlavními zaměstnavateli našich uživatelů a to již od počátku naší 
činnosti. Všem jmenovaným organizacím děkujeme za podporu, 
kterou našim uživatelům poskytují.  

     Většina našich uživatelů k nám přichází z domovů pro osoby se 

zdravotním postižením, psychiatrických nemocnic, z rodin, dětských 
domovů i z ulice. Jde o osoby, které nemají dostatek finančních 
prostředků, a proto jsme velmi rádi, že se nám v roce 2014 podařilo 
z výtěžku našeho adventního večera a z prostředků Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR nakoupit potřebné vybavení do bytů našich 
uživatelů. 

 
PROSÍME, zůstaňte při nás, usnadňujete nám tím 

cestu za našimi, ne vždy lehkými, cíli ! 
 

Pavlína Taran  
ředitelka 

      

 



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 Chráněného bydlení v Sokolově jsou lidé s lehkým a 
středně těžkým mentálním handicapem ve věku od 18 let. 
 
Cílem naší organizace je pozitivně ovlivnit situaci našich klientů. Naši klienti 
se nacházejí v různých situacích, i proto se naše cíle od situací klientů 
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 

1. pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 

 pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými  
pochůzkami. 

2. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním    
prostředím, 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a   
dovedností, 

 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, 

 podpora v oblasti partnerských vztahů, 

 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního  
procesu. 

3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na    
zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné  
služby a doprovázení zpět, 

 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních  
zdrojů, 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a  
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

4. sociálně terapeutické činnosti: 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo  
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících  
sociální začleňování osob. 

5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 
6. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 pomoc při úkonech osobní hygieny, 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

 pomoc při použití WC. 
 



7. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 pomoc s přípravou stravy, 

 zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a   
potřebám  dietního  stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. poskytnutí ubytování: 

 ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 

 v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a  
ošacení, žehlení. 
 

1.3 Kontakty 
Název organizace:                  Sídlo: 
Občanské sdružení Chráněné         Slavíčkova 1696                   
bydlení Sokolov            Sokolov 356 05  
IČO:                        WWW: 
655 28 794      www.chbsokolov.eu 
Telefonní čísla: 

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

 předsedkyně sdružení – Milada Bučková – 359 808 409, 721 347 967 

 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 sdružení: 
MUDr. Tereza Balcarová, Andrea Bučková, Marta Bučková, Milada Bučková, Ing. 
Tomáš Buček, Ing. Iva Dvořáková, Mgr. Věra Johanidesová, Jaroslava Jonášová, 
Božena Keilwerthová, MUDr. Rudolf Macháček, MUDr. Vlasta Martinová, Irena 
Svobodová, Marie Trsková, Marcela Varadínková, Alena Veithová 

2. PŘÍBĚHY: „Jak naše služba pomáhá?“ 

 

2.1 Příběh JARKY 

Jarka vyrůstala a prožívala dětství v dětských domovech.  Vystřídala 

jich několik, tím posledním se stal Dětský domov v Horním Slavkově. Zde 
navštěvovala speciální školu, kterou v 16 letech dokončila. Jarka měla od 
mala problémy s chováním. Byla hodně neklidná a agresivní a to zejména 
v případech, kdy se jí něco nedařilo. Vyhledávala spíše chlapeckou 
společnost, kde se mohla účastnit různých lumpáren, honiček a vymýšlení 
dalších neplech. Po dovršení 18 let musela Jarka dětský domov opustit.  

V roce 2003, kdy ještě nebyla připravena žít samostatným životem, 
byla umístěna do našeho chráněného bydlení. Jarka si neuměla představit, 
co ji v samostatném životě čeká.  V domově měla vše zařízené a 
připravené, nemusela se o nic starat, neměla zažité základní dovednosti 
týkající se péče o domácnost, péči o svou osobu, hospodaření s financemi. 

V naší organizaci dostala malý byt s kuchyní, koupelnou a pokojem. 
Jarka se neuměla postarat o domácnost, neměla zažité žádné návyky. 
Všude po bytě nechávala různé obaly od potravin, použité věci, neuměla si 
s tím poradit. Ze všeho nejvíce ji bavilo lítat venku s míčem a s klukama, 
neměla ponětí o čase, rozvržení dne a plnění jejich povinností jí dělalo 
velké problémy.  
 Za pomoci asistentů se Jarka učila pečovat o domácnost, udržovat ji 
v čistotě, ale zpočátku to byl obrovský boj. Jarka byla jako dítě, vše sbírala a 
vše se jí hodilo. Nenechala si poradit a do ničeho mluvit. Vše řešila 
agresivním chováním, výbuchem vzteku, který vždy vyústil v rozbité a 
poničené věci. Několikrát byla léčena na psychiatrii, docházela 
k psychologovi, ale vždy bez většího výsledku. Toto agresivní a výbušné 
chování se stále opakovalo. 

Jarka se učila orientovat ve svém okolí a poznávat jeho možnosti.  
Vědět, kde nakoupit, kde zajistit lékaře, kde se nachází úřady a běžně 
dostupné služby. Snažila se začlenit do společnosti. Moc jí to ale nešlo a to 
především díky svému odmítavému postoji k životu a pravidlům. Dalším, 

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


neméně důležitým úkolem, bylo naučit Jarku poznávat peníze, naučit se 
rozeznat bankovky a mince, umět si za tyto peníze nakoupit a vystačit 
s nimi. Učila se chodit sama do obchodu a orientovat se v něm. Asistent ji 
pravidelně doprovázel a učil ji, jak se v obchodě chovat, jak zaplatit a na co 
si dávat pozor.  

V roce 2005 byla Jarka přijata na dvouletý obor stravování na 
učilišti v Kynšperku. Učila se vařit různé pokrmy, poznávala technologie a 
postupy přípravy stravy. Ve škole zažívala radosti i strasti, odmítala se učit, 
řešila vše výbuchem vzteku, rozbitím věcí a pomůcek. Nakonec se po 
společném nemalém úsilí povedlo, že v roce 2007 úspěšně složila 
závěrečné zkoušky. 

Žádné vhodné zaměstnání, kde by mohla využít své nově nabyté 
znalosti, se nenašlo. V srpnu roku 2007 se povedlo najít pracovní místo 
v místní firmě, kam Jarka nastoupila jako dělnice, kde prováděla montáž 
ořezávátek, rtěnek apod. Jarky nástup do zaměstnání byl spojen s velkou 
mírou odpovědnosti a byl pro ni velmi zavazující. Musela se naučit chodit 
včas do zaměstnání, věnovat se pracovní činnosti na plný úvazek. Zpočátku 
byly na Jarku neustálé stížnosti, chodila pozdě, nepracovala, nereagovala 
na pokyny své mistrové. Pokud se jí něco nelíbilo, řešila vše výbuchem 
vzteku, rozkopáním skřínky a agresivním chováním vůči mistrové a 
ostatním spolupracovníkům. 

Několik dlouhých měsíců asistent trpělivě dohlížel na její včasnou 
docházku do zaměstnání, pomáhal Jarce získávat návyky související se 
zařazením do pracovního procesu, neustále byl v kontaktu s mistrovou a 
vedením firmy, kde intenzivně řešili tyto problémy.  

Během několika měsíců snahy o začlenění do společnosti, zvládání 
svých výbuchů a stresu, prošla Jarka několika terapiemi.  Díky velmi 
ochotné a pečlivé paní doktorce jí terapie velice pomohly. Její výbuchy 
vzteku se ustálily. Není již tolik agresivní, začala si vážit svých věcí, je veselá 
a komunikativní.  

V současné době Jarka stále pracuje v místní firmě jako dělnice.  
Díky zaměstnání si mohla našetřit na nový televizor, po kterém toužila, 
koupila si novou postel, věž a vybavení do bytu. Asistent je stále v kontaktu 
s její mistrovou, od které je Jarka chválena a to především v tom smyslu, že 

udělala spolu s asistentem velký pokrok a dokázala na sobě velmi 
zapracovat. Do zaměstnání chodí včas, problémy, které byly v zaměstnání 
mezi kolegyněmi, již nejsou. Jarka vychází se všemi výborně. Pracuje 
svědomitě a dobře. Je velice chválena za odvedenou práci. Ohlédneme-li 
se zpět za počátečními potížemi, jde o obrovský pokrok. Samostatně chodí 
nakupovat, vaří si jednoduché pokrmy. Umí rozeznat bankovky, rozpočítat 
si peníze, zná své příjmy a výdaje. O domácnost si již vcelku umí pečovat, je 
potřeba ale ještě dosti dohledu a motivace k pravidelnému úklidu.  

Ráda navštěvuje kino, různé společenské akce, sportovní události, 
veřejné bruslení. Začlenila se velice dobře. S kolegyněmi z práce chodí 
pravidelně posedět do restaurace. Plně se orientuje v okolí, ráda jezdí na 
různé výlety.  

 
              Petr Zetek 
        asistent 

2.2 Příběh Ivany  

  

Po mém nástupu na místo asistenta v chráněném bydlení jsem se 

stala klíčovou pracovnicí klientky Ivany, která zde žila se svým partnerem. 
Jejich vztah byl pro Ivanu velmi neuspokojivý a z pohledu osobního rozvoje 
spíše degradující. Partner za Ivanu vyřizoval vše potřebné, nakupoval, 
jednal s úřady, atd. Z výpovědi ostatních asistentů jsem se dozvěděla, že 
Ivana v dřívější době byla naprosto samostatná, vše si dokázala sama 
obstarat a zařídit, díky tomu ji byla navrácena svéprávnost. V době, kdy 
jsem ji převzala, nebyla ovšem schopna si nakoupit, uvařit, zajít k lékaři, 
byla dlouhodobě práce neschopná s diagnózou „panická porucha“. Její stav 
se projevoval především v situacích, kdy byla nervózní.  

S Ivanou jsem začala soustavně pracovat, což se jejímu příteli 
nelíbilo, protože byla ohrožena jeho „nadvláda“ nad partnerkou, situace se 
po pár měsících vyhrotila natolik, že partner požádal o ukončení smlouvy 
s chráněným bydlením. Ivana se rozhodla, že s partnerem neodejde, a že 
zůstane nadále v chráněném bydlení. 

Teprve po odchodu partnera byla Ivana plně přístupná a ochotná 
na sobě začít pracovat. Společně jsme se domluvily, že bude v souvislosti 



se svým psychickým stavem docházet na psychoterapii. Vzhledem k tomu, 
že byla práce neschopná, bylo dostatek času na to, abychom spolu mohly 
vařit, uklízet, nakupovat, vyřizovat potřebné záležitosti na úřadech. Ivana 
se postupně začala lépe orientovat, zvedlo se jí sebevědomí a tím si troufla 
na věci, které pro ni byly ještě před pár měsíci naprosto nemyslitelné. 

Po šesti měsících se Ivana rozhodla, že by chtěla ukončit pracovní 
neschopnost a znovu začít chodit do zaměstnání. Toto své rozhodnutí 
učinila i přes velké obavy, že to pro ni bude příliš stresující a mohlo by se 
opět zhoršit její onemocnění. 

V dnešní době je Ivana spokojená a to jak v zaměstnání, tak ve 
svém osobním životě. Znovu navázala kontakty se svými přáteli z dřívější 
doby. Samostatně si vaří, uklízí, nakupuje, většinu lékařů si obstará také 
sama. Samozřejmě je stále na čem pracovat, je potřeba neustále 
procvičovat počty, čtení a psaní, protože tato oblast činí Ivaně velké potíže. 
Dále využívá doprovod asistentky při návštěvě úřadů, lékařů, nákupu 
oblečení či vybavení domácnosti.  

Pevně věřím, že bude-li Ivana na sobě intenzivně pracovat, bude 
moci v budoucnu žít zcela samostatným životem.  
 

 
         Anita Nižnanská  
        asistentka 

2.3 Příběh Dušana 

 

Dušan své dětství trávil většinou v dětských domovech a ústavech 

sociální péče. V ústavu byl zvyklý, že o vše bylo postaráno – jídlo, úklid, aby 
chodil upraven. A tak došlo k tomu, že nikdy nebyl veden k žádným 
činnostem, které by vedly k jeho rozvoji. 

Na svoji žádost byl v roce 2014 umístěn v našem chráněném 
bydlení. Přechod do zcela jiného typu služby byl pro něj ze začátku velmi 
obtížný. Většinu svého života byl zvyklý na to, že veškeré povinnosti, které 
se ho týkaly, za něj vždy udělal někdo jiný. Najednou se ocitl v neznámém 
prostředí s lidmi, které neznal a hlavně s novými povinnostmi. V prvních 
dnech se cítil nejistě a pozoroval své okolí, toužil odejít zpět do známého 

prostředí. V předešlém domově měl kamarádku, se kterou byl téměř 
neustále a v začátcích pobytu u nás mu velmi chyběla.  

Spolu s Dušanem jsme se v prvních dnech zaměřili především na 
budování jeho pocitu bezpečí. Zasvětila jsem ho do všech pravidel a do 
celkového chodu zařízení.  Také do péče o domácnost, o sebe, jak uvařit a 
zvládat další k životu nezbytné činnosti.      

S Dušanem byla v tomto směru velmi dobrá spolupráce. Je velmi 
snaživý a rád se učí novým věcem. 

Dnes je tomu rok, co Dušan do našeho bydlení přišel.  Pevně věřím, 
že nejtěžší období má již za sebou. Našel si zde přítelkyni, se kterou tráví 
veškerý volný čas. Rádi spolu pravidelně navštěvují místní krytý bazén. Rád 
rozmlouvá s dalšími klienty chráněného bydlení i s jeho asistenty. 

Co všechno se ještě za ten rok v chráněném bydlení Dušan naučil? 
Téměř sám se stará o svůj byt o velikosti 1+1. Udržuje ho v čistotě.  Umí si 
sám vyprat prádlo, pověsit na sušák a následně si ho vyžehlí. Pro Dušana je 
důležité, aby měl pro své činnosti velkou motivaci. Tu se mu snaží dát jak 
asistenti chráněného bydlení, tak i jeho přítelkyně.   

Dušan si dnes zvládne sám bez pomoci uvařit jednoduchá jídla. 
Těžší jídla zvládá ještě za drobné podpory asistenta.  
  Toto vše dokázal Dušan za velice krátkou dobu. Je jisté, že není ve 
všem dokonalý, ale za podpory pracovníků dosáhl velkého pokroku a to i 
vzhledem k tomu, s jakými dovednostmi a schopnostmi se do chráněného 
bydlení přistěhoval. 

Samozřejmě, že Dušana čeká ještě spousta práce, ale už dnes 
přineslo naše společné snažení obrovské výsledky. 
 

 

        Petra Lexová 

        asistentka 

 

 

 

 



3. AKTIVITY UPLYNULÉHO ROKU 

3.1 Odpoledne sociálních služeb 

Město Sokolov opět pořádalo setkání poskytovatelů sociálních služeb s 

veřejností během "Odpoledne pro sociální služby". Akce se uskutečnila dne 23.6. 

na náměstí Budovatelů. Představilo se nám například pojízdné nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, byla možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku, 

chůzi se slepeckou holí apod. Součástí akce byl projekt Prevence Tour 2014 

Karlovarské krajské nemocnice zaměřený na prevenci karcinomu tlustého střeva. 

Kulturní program zajistili žáci Základní umělecké školy Sokolov. Děkujeme všem, 

kteří si v rámci této akce zakoupili některý z našich výrobků a podpořili tak činnost 

naší organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Den otevřených dveří  

Dne 09. 09. 2014 proběhl v naší organizaci Den otevřených dveří. Akci 

jsme uspořádali k 15. výročí založení naší organizace s cílem seznámit veřejnost 

s naší činností. Svou návštěvou nás poctil starosta města Sokolov Ing. Zdeněk 

Berka s místostarostou Mgr. Ladislavem Sedláčkem. Během celého dne nás 

navštěvovali jak sokolovští občané, tak i zástupci městských úřadů a Krajského 

úřadu v Karlových Varech. Své zkušenosti jsme předali i pracovníkům chráněných 

pracovních míst z Chomutova, kteří mají velký zájem založit chráněné bydlení 

v jejich městě. Návštěvníci se v průběhu dne seznamovali s posláním našeho 

zařízení, využili také možnosti podívat se do chráněných bytů. Akce vyvrcholila 

vystoupením kapely Mariánskolázeňská pětka, při němž jsme si všichni společně 

zatančili a zakončili tak velmi příjemný den. Touto cestou bychom chtěli 

poděkovat všem, kteří nás v tento slavnostní den navštívili a projevili tak zájem o 

naši činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Adventní večer 

3.3 Adventní večer  
 

Ani v roce 2014 jsme neporušili naši dlouholetou tradici pořádání 
adventních večerů. Již po devatenácté zazněly v Klášterním kostele sv. 
Antonína Paduánského v Sokolově tóny adventního času.  Ty si pro nás 
tentokrát připravila hudební skupina „Svítá“. Toto pěvecké uskupení 
vzniklo před 10 lety pod záštitou Českobratrské církve evangelické 
v Sokolově.  Jeho členové o sobě říkají, že jsou amatérskými muzikanty, 
které baví zpívat. Na veřejnosti je můžeme vidět při vystoupeních v rámci 
štědrovečerní půlnoční a při dalších akcích církve, jako je Noc kostelů nebo 
setkání církevních pěveckých sborů. Zpívají různé duchovní české, latinské i 
židovské písně, ale milují i spirituály.  

Našemu adventnímu večeru předchází vždy náročné přípravy. Na 
nich se podílí členové sdružení, pracovníci a klienti. Pracují především na 
výrobcích pro mikulášskou a vánoční výzdobu. Návštěvníky lákáme také 
zajímavými cenami, které mohou získat v tradiční dražbě. 

Akci tentokráte podpořilo 110 lidí. Ještě před jejím začátkem 
návštěvníci projevili velký zájem o koupi mikulášských a vánočních 
výrobků. Velkým překvapením pro diváky bylo, že skupina „Svítá“, která 
nás večerem provázela, nevystupovala klasicky na pódiu, ale učinila tak z 
vyvýšené zadní části kostela, tzv. kůru. Své vystoupení doplnila prezentací 
obrázků k jednotlivým písním, aby ani oči nebyly o skvělý zážitek ochuzeny. 

Tradiční dražby se s nadšením účastnili noví představitelé města, 
starosta pan Bc. Jan Picka a místostarostka paní Renata Oulehlová. Druhý 
z místostarostů byl řádně omluven tajemnicí úřadu paní Mgr. Miroslavou 
Kurcovou, která v jeho zastoupení dražila.   

Pozadu nezůstali ani bývalí představitelé města, Ing. Zdeněk Berka, 
Ing. Jaromír Dvořák a MUDr. Rudolf Macháček. Zapojil se i samotný 
dražitel, ředitel 8. základní školy, pan Mgr. Vladimír Vlček.  Celkový výtěžek 
z prodeje lístků, výrobků a dražby se vyšplhal na částku 25.377,- Kč. 

Finanční prostředky posloužily k nákupu nového vybavení do bytů 
klientů. Všem hostům velmi děkujeme, vážíme si jejich dlouholetého zájmu 
a podpory naší činnosti a doufáme, že se i příští rok sejdeme v takto 
hojném počtu.   



Úvodní slova starosty Bc. Jana Picky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební skupina „Svítá“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prodej mikulášských a vánočních výrobků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Prezentace obrázků v průčelí kostela  

     

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Náš věrný dražitel Mgr. Vladimír Vlček s asistentkou Martou Kaňovou  

 
    …..a že bylo z čeho vybírat 

 

 

 

 

 

 

 

 

….tradiční dražba probíhala „napínavě“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4   DÁLE JSME BYLI …………… 

 

…… na bowlingu na Hruškové  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……na Vránově, kde uživatelé navštívili místní psí útulek, mohli si posedět v policejních a 

hasičských vozech, vyzkoušet záchranářskou techniku a sledovat zásahy policejních psů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….prožili Mikulášskou přímo na ledě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……absolvovali instruktáž a přednášku dentální hygieny studenty Střední zdravotnické 

školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……a rozsvítili SOKOLOVSKÝ VÁNOČNÍ STROM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HOSPODAŘENÍ   ORGANIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 VÝNOSY 

  

Dotace MPSV 2 308 000,00 

Dotace kraje 259 000,00 

Dotace a grantová činnost města Sokolov  314 000,00 

Dotace ÚP – zaměstnanost 170 902,00 

Úhrady od uživatelů  1 243 260,00 

Vlastní činnost sdružení 28 642,47 

Příspěvky členů sdružení 1 500,00 

Sponzorské a nadační dary - CELKEM: 167 390,00 
                    Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 80 000,00 

                    Ing. Jiří Pöpperl 30 000,00 

                    GS SOKOTRANS, s.r.o.   15 000,00 

                    NOVATO spol. s r.o. 15 000,00 

                    BlaVo Chemicals, s.r.o. 10 000,00 

                    Ing. Jaromír Dvořák 6 320,00 

                    JUDr. Blanka Ungrová  5 000,00  

                    Realitní kancelář Sedláček, s.r.o. 4 000,00 

                    Srdce a čin, o.p.s. 1 500,00 

                    MUDr. Jana Suttrová  500,00 

                    p. Matoušková 70,00 

Výnosy celkem 4 492 694,47 



 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM ZA 

SPONZORSKÉ DARY, ZA POSKYTNUTÉ 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A ZA ZÁJEM O NAŠI 

ČINNOST!!! 

 

 

 

 

5. HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU  

 
Cílem naší organizace je pozitivně ovlivnit situaci našich klientů. Naši klienti 
se nacházejí v různých situacích, i proto se naše cíle od situací klientů 
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. 

Hodnocení: V roce 2014 odešli do samostatného života 4 naši uživatelé. Žijí 
buď zcela samostatně nebo společně s partnerem.  
Sledování plnění cíle: 

 Počet klientů, kteří odešli do samostatného života (činnost o.s. 
Chráněné bydlení 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. 

 
 

 

5.2 NÁKLADY  

  

Spotřeba materiálu 144074,00 

Spotřeba energie, nájemné                     901 919,22  

Opravy a udržování 2 921,00 

Cestovné 7 008,00 

Náklady na reprezentaci 650,00 

Mzdové náklady vč. sociální pojištění 2 626 995,00 

Příspěvky do členských organizací 2 920,00 

Bankovní poplatky 5 774,66 

Telefony, internet 17 894,43 

Poštovné 3 772,00 

Semináře, kurzy, školení 5 920,00 

Pojistné 25 575,00 

Ostatní služby (upgrade úč. programu, revize, 98 915,00 

odpisy….)  

   

  

Náklady celkem 3 844 338,31 



 
 
2. Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta: 

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

Hodnocení: Míra podpory uživatelů je přehodnocována v rámci 
individuálního plánování. S každým uživatelem dále probíhá tzv. plánovací 
tým, který společně s uživatelem tvoří sociální a klíčový pracovník. 1 x za 3 
měsíce probíhá společné setkání, jehož obsah je následně promítnut do 
individuálních plánů. Od 01. 01. 2015 čeká naši organizaci navíc průběžné 
hodnocení efektivity naší služby. Zavedení tohoto systému pomůže naší 
organizaci nejen v identifikaci a průběžném sledování potřeb uživatelů, ale 
umožní nám např. plánovat kapacitu, zavádět do organizace nové postupy, 
rozšířit nebo měnit cílovou skupinu, vyhledávat potřebné návazné služby 
apod.  
 
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 2014 nedosáhl žádný z našich uživatelů seniorského 
věku. 
 
Jak jsem poznamenala již v úvodu výroční zprávy, naše organizace se snaží 
jít směrem, jehož základem je plnění tzv. integrační funkce. Tzn., že by 
uživatelé měli být v co největší možné míře začleněni do běžného prostředí 
ve společnosti a využívat dostupné veřejné služby. U každého uživatele 
jeho zájmy a využívání služeb evidujeme. Dobře si uvědomujeme, že pokud 
bychom tuto integrační funkci nepodporovali a uživatelé by převážnou část 
trávili v zařízení, trpěli by nedostatkem podnětů a kontaktu s ostatními 
lidmi, přáteli, rodinou, kolegy..…Jsme velmi rádi, že všichni naši uživatelé 
mají zájmy, které je baví a naplňují jejich život.  

 

Volný čas našich uživatelů, využívání veřejně dostupných služeb 

 

 

Klient č. 1 
PC, hudba, TV, procházky (návštěvy obchodů s elektronikou), kadeřník, 

školní jídelna, kulturní akce 

Klient č. 2 
jízda na kole, šití, výlety, kutilství, PC, procházky, houby, kulturní akce, 

plesy, nákupy, solná jeskyně 

Klient č. 3 
procházky, PC, hry, TV, hudba, návštěvy, malování, kadeřník, manikúra, 

nákupy 

Klient č. 4 
PC, sociální sítě, TV, hudba, přítel, kadeřník, manikúra, kulturní akce, 

kino, ples, nakupování 

Klient č. 5 
zumba, aerobik, školní jídelna, PC, procházky, hudba, výlety, kadeřník, 

kino, kulturní akce 

Klient č. 6 bazén, procházky, výlety, pedikúra, přítelkyně  

Klient č. 7 
hudba, PC, aplikace na telefonu, internet, televize, seriály, kulturní akce, 

bowling, motokáry, bazén 

Klient č. 8 TV, hudba, procházky se psem  

Klient č. 9 
jízda na kole, PC, internet, prodej na burzách, kulturní akce, školní 

jídelna, minigolf, bowling 

Klient č. 10 sport, filmy, hudba, TV, kulturní akce 

Klient č. 11 PC, hudba, TV, procházky, rodina, výlety, pedikúra, kadeřník 

Klient č. 12 
bruslení, hudba, TV, sport, návštěva kaváren, restaurací, kadeřník, kino, 

kulturní akce 

Klient č. 13 
bazén, procházky, výlety, kadeřník, kulturní akce, rodina, posezení s 

přáteli 

Klient č. 14 TV, hudba, návštěvy, procházky, výlety, veterinář, kadeřník, nakupování 

Klient č. 15 TV, pohádky, nákupy, plesy, kulturní akce, dovolená 

Klient č. 16 TV, mobil, posezení s přáteli, návštěvy fary, pečení, zdobení perníků  

Klient č. 17 
TV, hudba, návštěvy, procházky se psem, veterinář, psí salon, nákupy, 

muži  

Klient č. 18 TV, hudba, procházky, posezení s přáteli, doktoři, nákupy, kadeřník 

Klient č. 19 TV, hudba, procházky, kulturní akce, kino 



PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli, že budou naši 

organizaci podporovat a to jakoukoli formou. 

V závěru výroční zprávy si dovolujeme uveřejnit 

jména osob či institucí, které nám v roce 2014 

věnovali sponzorský dar.  

Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.  

O využití finančních prostředků Vás budeme 

pravidelně informovat na našich webových 

stránkách. 

JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY VÁM VŠEM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠI ČINNOST V ROCE 2014 PODPOŘILI 

Instituce a firmy: 

 

 

 

 

 

Realitní kancelář  
Sedláček s.r.o. 
 

 

 

Fyzické osoby: 

Ing. Jaromír Dvořák 

Ing. Jiří Pöpperl 

MUDr. Sutterová 

p. Matoušková 


