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Terénní program Chebsko 
Pracovníci 
Tým ve složení: Mgr. Hana Procházková, Dáša Kinkalová 
Paťhová, Bc. Jindřich Fencl, DiS., Bc. Nikol Jindrová, DiS., 
Petr Bohánek 
Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 508/7  
  Palackého 1562/8 

Cheb, 350 02 
E-mail: tp.cheb@kotec.cz 
Telefon: 731 656 224, 731 656 225 
 
Během roku 2016 působil Terénní program v bývalém okrese 
Chebsko. Terénní práce byla poskytována konkrétně v Chebu, 
F. Lázních, v Hazlově, v Aši a Hranicích u Aše. Taktéž 
poskytoval činnosti v Mariánských Lázních a Teplé. V obcích 
byly zjišťovány potřeby specifické pro každou z nich a s klienty 
bylo například pracováno na podpoře při hledání zaměstnání, 
bydlení, zajištění osobních dokladů, vyřízení dávek aj. 
Terénní sociální práce je poskytována v lokalitách se znaky 
sociálního vyloučení, osobám z běžné populace, které se ocitli 
v nepříznivé situaci, a osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
Celkový počet výkonů v terénu byl 5 163. Celkový počet 
podpořených osob byl 284 z toho 175 mužů a 109 žen. 
Nejčastěji pracovníci terénního programu řešili potřebu 
výměnného programu, za ní následovala potřeba materiální 
pomoci – poskytnutí základních potravin, další  potřeba 
bylo poradenství např. v oblasti dávek, získání osobních 

dokladů, orientace na trhu práce a hledání vhodného bydlení 
aj.  
Provedených výměn v roce 2016 bylo 1 382 a celkový počet 
vydaného injekčního materiálu činil 38 206 ks. Terénní 
pracovníci rovněž sbírali pohozený injekční materiál po výše 
uvedených městech a obcích, aby eliminovali riziko poranění 
běžné populace. Pracovníkům terénního programu se podařilo 
motivovat klienty k využívání výměnného programu a celkové 
číslo pohozeného použitého injekčního materiálu bylo 7ks. 
 
Terénní program na Tachovsku a Stříbrsku  
Tým ve složení: Mgr. David Klaus, Hana Kolihová, DiS., 
Kristýna Vlková, DiS., David Brych, Jakub Štěpánek (DPP) 
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: tp.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
V roce 2016 působila služba v lokalitách: Tachov a pravidelné 
obce na Tachovsku - Bor, Hošťka, Chodová Planá, Planá. 
Dojezd dle potřeby klientů  - Staré Sedliště, Velké Dvorce, 
Vysočany Přimda, Stráž. Terén pro uživatele drog a jejich 
blízké také ve Stříbře a v obcích na Stříbrsku. 
Celkově využilo službu 151 klientů, z toho 61 uživatelů 
návykových látek. 
Klientům bylo poskytnuto 1754 výkonů. Z toho 454 kontaktní 
práce a 10 krizových intervencí. Poskytli jsme 171x 
potravinový servis. Klienti využili 314krát poradenství 
v oblastech dávek, zaměstnání, bydlení, dluhů, závislostí. 
Lidem užívajícím návykové látky nitrožilně bylo poskytnuto 
306 kontaktů, 132 individuálních poradenství a 123 výkonů 



sociální práce. Proběhlo také 111 výměn injekčního 
materiálu, při nichž bylo vydáno 1 975 použitých stříkaček. 
Zůstáváme aktivními členy komise prevence kriminality rady 
města Tachov, komise sociálně-právní ochrany dětí, pracovní 
skupiny pro oběti trestných činů. Jsme součástí „Fóra terénní 
práce“ odborné platformy pro terénní programy v celé ČR. 
Provoz sociální služby v období červenec - prosinec byl 
financován jako dotace  v rámci Individuálního projektu 
Plzeňského kraje Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 
2016 - 2019, reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632. 
 
Terénní program Sokolovsko 
Tým ve složení: Bc. Jana Kuráková, Kateřina Vojáková, Jana 
Šavrňáková, Jaroslav Sokol, Tomáš Beck 
Adresa: Marie Majerové 1764, Sokolov 
E-mail: tp.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 739 570 103 
 
V roce 2016 poskytoval terénní program činnosti v lokalitách: 
Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Kynšperk, Kraslice, Rotava a 
Oloví. Sociální služby byly realizovány dle potřeb klientů. 
Převážně se jednalo o populaci ohroženou nepříznivou 
sociální situací, o osoby vedoucí rizikový způsob života či 
jejich blízké.  
Nejčastěji řešenou potřebou v rámci terénní práce byla oblast 
zajištění sociálních dávek, dluhová a bytová problematika, 
výměnný program, informační servis týkající se dopadů 
spojených s užíváním drog a snižování rizik. 

Pozitivně hodnotíme provázanost se samosprávami a dalšími 
institucemi, které se zaměřují na podporu a pomoc v sociální 
problematice.  
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Kontaktní centrum Sokolov 
Tým ve složení: Bc. Jana Kuráková, Bc. Dominik Saettler, 
Eleanora Čiarná, Jaroslav Sokol,  Bc. Jiří Liška 
Adresa: Marie Majerové 1763, Sokolov 
E-mail: kc.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 548 
 
Zaznamenali jsme nárůst poradenství pro osoby blízké 
(rodiče, partnery), kteří se na nás obrátili s potřebou podpory a 
pomoci pro své nejbližší.   
V tomto roce prostřednictvím kontaktního centra bylo 
podpořeno 17 klientů do léčebného programu. Nejčastěji 
spolupracujeme s PL Červený Dvůr, PL Plzeň, TK Karlov. 
Zvýšený zájem jsme zaznamenali v oblasti individuálního 
poradenství, kdy klienti potřebují sdílet své příběhy, hledají 
podporu a možná řešení své situace. Nejvíce jsme se 
zaměřovali na důsledky spojené s rizikovým chováním, 
infekční choroby, testování.  

 

K-centrum Cheb 
Tým ve složení: Bc. Zuzana Skálová, Mgr. Eva Jelínková, 
Tereza Maydlová, Nikola Mošťková, DiS. 
Adresa: Kostelní náměstí 188/15, Cheb 
E-mail: kc.cheb@kotec.cz 
Telefon: 739 570 108 
 
Tento rok využilo sociální službu 149 osob. Z toho 143 
uživatelů drog. Nově příchozích klientů bylo 37 osob. Věkový 
průměr je 33 let. Nejčastěji zneužívanou drogou je pervitin 
v kombinaci s marihuanou. Z celkového počtu klientů je 102 
injekčních uživatelů drog. Počet vyměněných injekčních 
stříkaček zůstává téměř stejný - 42 570 ks. Mírný nárůst jsme 
zaznamenali v počtu uživatelů opiátů (konkrétně fentanylu). 
Jedná se buď o primární drogu, nebo experimentování. 
V květnu 2016 proběhlo jednorázové orientační testování na 
infekční nemoci. Využilo ho 15 klientů K-centra. 
Řada našich klientů není evidována na úřadu práce (nemají 
doklady nebo jsou sankčně vyloučení) a nemají žádný legální 
příjem. Proběhlo 86 výkonů v rámci sociální práce. Jednalo 
se především o zprostředkování léčby závislostí a o 
spolupráci s klientem, který měl zájem si o doklady zažádat a 
evidovat se na ÚP. Prostřednictvím asistencí je klient 
doprovozen např. ke kurátorce pro dospělé nebo na úřad či 
k lékaři.  
19 osob využilo skupinové práce (1x týdně), kdy jsme s klienty 
hovořili na témata Harm reduction (problematika zneužívání 
návykových látek, infekční nemoci, pravidla bezpečnější 
aplikace apod.). Také se jednalo o předávání informací o 
možnostech léčby závislostí a motivačních rozhovorech. 
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Počet odborného poradenství klesnul. Může to být z důvodu 
ukončení Individuálního projektu města Chebu. 40 osob 
využilo individuální poradenství, uskutečnilo se 248 výkonů. 
Dále proběhlo 57 rodinných poradenství, což je o 14 
poradenství více než v roce 2015. Cíly těchto poradenství byly 
zejména podpora v abstinenci či urovnání vztahů v rodině, 
které jsou narušené užíváním drog jednoho či více členů 
rodiny. 
Spolupracujeme s OSPOD, PMS, kurátory, Útočištěm o.p.s. a 
dalšími sociálními službami ve městě Cheb.  
Počet	osob	
UD/z	toho	
prvních	
kontaktů	

Z	toho	
mužů	

Z	toho	
žen	

Počet	
vydaných	
stříkaček	

Poradenství	
(počet	
výkonů)	

143/37	 88	 55	 42	570	 305	
 
 
K-centrum Tachov 
Tým ve složení: Bc. Pavlína Bartošová, Mgr. Vendula 
Machová, Mgr. David Klaus 
Adresa: Rokycanova 131, Tachov 
E-mail: kc.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
Za rok 2016 jsme evidovali 48 klientů, z toho 32 uživatelů 
OPL (z toho 18 mužů) a 16 ostatních osob (osoby blízké, 
neuživatelé OPL). Mezi klienty uživateli výrazně převládá 
závislost na pervitinu (25). Počet injekčních uživatelů pervitinu 
činní 18. Věkový průměr klientů uživatelů OPL je 29 let.  

Proběhlo 897 kontaktů s klienty, 255 individuálních 
poradenství týkajících se drogové problematiky, a 63 výkonů 
sociální práce (odkazy, asistence, soc. - právní pomoc, atd.). 
Klienti využili 211x hygienický servis, 510x potravinový servis, 
proběhlo 67 orientačních testování z moči na přítomnost 
drog. Službu využívají i lidé z Plané, Mariánských Lázní a 
Stříbra, kde tato možnost není. Vyměnili jsme 14 849 ks 
injekčních stříkaček.  
Klienti nejčastěji využívají naší službu s cílem ochrana zdraví 
– distribuce Harm reduction materiálu, uspokojení základních 
životních potřeb (hygienický, potravinový servis, ošacení), 
poradenství (v oblasti motivace k abstinenci), pomoc 
s hledáním zaměstnání a bydlení. Počet klientů v roce 2016 
se snížil oproti roku minulému, nejsou nám známy důvody, 
které k celkovému snížení vedly. Drogová scéna v této lokalitě 
je převážně uzavřená (převažují tzv. indigenní klienti). Za 
tento rok jsme zaznamenali nárůst počtu klientů zahraniční 
národnosti, kteří přišli do Tachova za prací.  
 



NZDM - Klub Restart, Klub Respekt, Klub Refresh (Půda) a 
Klub Sklep  
Tým ve složení: Mirka Bláhová, DiS., Markéta Koktová, Nicola 
Burešová. Zuzana Mazancová, Bc. Petra Tomková, DiS., 
Tomáš Blažek, Mgr. Petr Toman, Mgr. Petr Fridrich, Rudolf 
Tippan, Lenka Mašlová, Barbora Trčková, Bc. Šárka 
Sedláková 
Adresa: Restart - Nádraží náměstí 299/8, M. Lázně 
  Respekt - Palackého 1562/8, Cheb 
  Refresh - Nádražní 189, Sokolov 
  Sklep – Tesařská 728, Aš 
E-mail: klub.restart@kotec.cz	
	 	 klub.respekt@kotec.cz	
	 	 klub.sokolov@kotec.cz	
	 	 klub.as@kotec.cz 
Telefon: 608 656 561 
 
Kluby byly v roce 2016 k dispozici dětem a mládeži ve věku 7-
20 let, nacházejících se v sociálně nepříznivé situaci. 
Kluby byly otevřeny především každý všední den od 14:00 do 
18:00, mimořádně docházelo také k dostupnosti služby o 
víkendech a svátcích, např. ve formě prezentace klubů na 
různých akcích. 
Celkem bylo "obslouženo" 195 osob, a klientům bylo 
poskytnuto 2 268 kontaktů a 929 poradenských intervencí. 
S klienty se pracovalo na jejich individuálních zakázkách a 
prevenci nežádoucího jednání. Často jsme řešili situaci 
týkající se volného času cílové skupiny - s klienty se pracovalo 
mimo jiné na nepatologickém trávení volného času, probíraly 

se možnosti trávení volného času v jednotlivých lokalitách, a 
kluby nabízely omezený a strukturovaný bezpečný prostor, 
kde mohli klienti trávit část svého odpoledne bez ohrožení 
nežádoucími jevy. Během témat proběhlo v zařízení několik 
preventivních programů zaměřených na drogy, alkohol a 
cigarety, bezpečný sex, volbu povolání, rodinné vztahy, 
vrstevnické vztahy a pravidla slušného chování. 
S klienty se často probírala rizika nežádoucího chování a jeho 
důsledky. Dále se s klienty pracovalo na přípravě do školy, 
motivaci k dalšímu studiu a s tím spojeným budoucím 
profesním uplatněním, problémy s dospíváním nebo vztahy ve 
vrstevnické skupině. U starších klientů se řešilo především 
zapojení na trh práce a otázky spojené s bydlením, podpora 
při rekvalifikaci, pomoc s jednání s úřady, pomoc s orientací 
v systému dávek státní sociální podpora apod.  
Během roku jsme spolupracovali s OSPODy, základními 
školami a dalšími službami organizace v místě. 
Provoz klubu Respekt byl, bohužel z důvodu nedostatečného 
zájmu ze strany uživatelů služby, uzavřen po první polovině 
roku 2016. 
 
Mobilní klub Streetmobil - terénní forma NZDM 
Tým ve složení: Mirka Bláhová, DiS., Bc. Romana Bohánková, 
Marie Kostihová, Ondřej Topinka 
Adresa: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 
E-mail: klubvaute@kotec.cz 
Telefon: 778 474 771 
 
Nízkoprahové mobilní zařízení pro děti a mládež Klub v autě 
primárně pracuje s mládeží od 6 – 15 let pocházejících 



z vyloučených lokalit. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče 
a další příbuzní (mladší, starší sourozenci). 
Služba je v provozu od 1. dubna 2014. Služba vznikla na 
základě výběrového řízení ČAS (z projektu, jež je podpořen 
The Velux Foundation), ve kterém KOTEC o.p.s. získal do 
provozu mobilní skříňový automobil, který byl přetvořen na 
pojízdný nízkoprahový klub pro děti a mládež. 
Klub působí od pondělí do čtvrtka, každý den zajíždí do jiných 
vyloučených lokalit. V roce 2016 pravidelně zajížděl do těchto 
lokalit: Teplá, Plesná a Milhostov, Bukovany a Sokolov 
(sídliště Michal), Studánka (Hranice u Aše). 
V roce 2016 bylo do činností terénní formy NZDM zapojeno 
316 osob a těm bylo poskytnuto 1 798 kontaktů  a 3 542 
intervencí. 
Největší náplní klubu je zajištění vhodných aktivit v místech, 
kde děti mají omezené možnosti trávení odpoledne. 
Poskytovala se také podpora při přípravě do školy a pomoc se 
školními povinnostmi. Pracovníci zařazovali osvojení 
základních návyků a žádoucích vzorců chování. V neposlední 
řadě byla činnost zaměřována na prevenci nežádoucích 
společenských jevů.  
Část provozu služby byla hrazena z příspěvku České 
asociace streetwork (The Velux Foundation). 
 
Klub Relax Tachov 
Tým ve složení: Mgr. Markéta Klausová, Michaela Wagerová, 
Bc. Lenka Srkalová 
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: klub.relax@kotec.cz 
Telefon: 734 313 205 

 
Během roku 2016 máme evidováno 59 klientů a z toho jich 
cca 30 chodí pravidelně. Nejčastěji navštěvují klub klienti, kteří 
bydlí v Tachově, ale chodí také klienti z okolních vesnic, jako 
jsou Velké Dvorce nebo Staré Sedliště, kteří jezdí do Tachova 
do školy. 
Celkem bylo provedeno 1227 výkonů. Mezi nejčastější 
výkony patří kontaktní práce, volnočasové programy, práce se 
skupinou, situační intervence, edukativní a výchovné 
programy a individuální poradenství. 
Nejčastěji řešené zakázky: Škola – pomoc a podpora s úkoly, 
ale také pomoc při výběru školy. Pomoc a podpora klientů 
v otázkách dospívání. Obrací se na nás, když mají starosti a 
problémy doma, s rodiči nebo si neví rady v partnerském 
životě. 
V klubu jsme si u některých klientek všimli, že se 
sebepoškozují. Následně bylo sebepoškozování tématem 
měsíce a tento problém jsme se snažili s nimi řešit.  
V měsíci červnu jsme s některými klienty hledali brigády.  
Reagovali jsme na konflikty a agresivitu mezi klienty klubu. 
Tématem jednoho celého měsíce byla zdravá komunikace a 
řešení konfliktů.  
 
 
 
 
 
 
 



Centrum podpory rodiny Aš, Mariánské Lázně a Sokolov 
Tým ve složení: Klára Pospíšilová, DiS., Bc. Miroslava 
Klimová, Marta Hrdličková, Bc. Michaela Lišková. Kateřina 
Burešová, DiS., Bc. Jana Kuráková, Anna Kozová, Petra 
Škodová  
Adresa: Hlavní 239/23, Aš 
  Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 

Marie Majerové 1763, Sokolov 
E-mail: cpr.as@kotec.cz,	cpr.ml@kotec.cz,	cpr.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 731 656 223, 739 570 105, 774 484 772 
 
S Centrem podpory rodiny Mariánské Lázně v roce 2016 
spolupracovalo celkem 25 rodin a 15 zájemců o službu, u 
kterých se jednalo převážně o základní poradenství. Celkem 
bylo poskytnuto 1 376 výkonů. Klienti a zájemci, kteří využili 
našich služeb, byli z Mariánských Lázní, Tří Seker, Drmoulu, 
Mnichova, Lázní Kynžvart, Valů, Trstěnic a Velké Hleďsebe. 
Služby CPR Mariánské Lázně byly poskytovány jak u klientů 
doma, tak v kanceláři CPR nebo v terénu (např. při jednání na 
úřadech, ve škole, poradnách). 
Pracovnice CPR se průběžně vzdělávaly a absolvovaly kurzy 
jako "Základy vztahové vazby - Attachmentu sociálně právní 
ochrany dětí“ a „Sociokulturní specifikace romských žáků". 
Celkem proběhlo během roku 2015 pět týmových supervizí. 
Svou činnost CPR prezentovala na akci ke dni dětí ve 
spolupráci s TESCO Mariánské Lázně a na akci Mezi nebem 
a zemí v Mariánských Lázních, kde se představily všechny 
složky záchranného systému a neziskové organizace 
spolupracující s rodinami a dětmi. Dále se CPR zapojilo do 
projektu TESCO - „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který nás 

také veřejnosti představil. Koncem roku jsme se jako 
v předchozích letech opět zapojili do projektu „Krabice od bot“, 
díky kterému měly děti z klientských rodin pestřejší Vánoce. 
Pracovníci služeb CPR se zapojili do jednodenní celonárodní 
potravinové sbírky. 
Služba během roku 2016 spolupracovala také s dalšími 
organizacemi a institucemi jako jsou Odbor sociálních věcí 
Mariánské Lázně, školy, školky, lékaři, Úřad práce Mariánské 
Lázně, azylové domy,  Speciálně pedagogické centrum 
Mariánské Lázně a další, a to za účelem efektivnější podpory 
spolupracujících rodin. 
Během spolupráce služby s rodinami se řešila témata jako je 
např. výchova dětí, posilování rodičovských kompetencí, 
zdravotní péče celé rodiny, pomoc se sepisováním žádostí, 
pomoc při jednání na úřadech a ve školách, partnerské 
vztahy, pomoc rodičům s přípravou dětí do škol, materiální 
pomoc a další. Velkým tématem u rodin zůstává bydlení 
(omezené finančně dostupné bydlení v Mariánských Lázních). 	
Centrum podpory rodiny Aš v roce 2016 celkem podpořilo 
43 uživatelů služeb (rodin) z čehož bylo s 28 rodinami 
uzavřena smlouva o spolupráci, zbytek tvořili zájemci o 
službu. Těmto uživatelům služby bylo za rok poskytnuto 
celkem 2 269 výkonů. 
Službu od ledna 2016 zajišťovaly dvě pracovnice na plný 
úvazek. Od poloviny března tři pracovnice na plný úvazek, od 
podzimu opět dvě pracovnice. Centrum podpory rodiny 
fungovalo bez omezeného provozu s výjimkou období Vánoc, 
kdy obě pracovnice čerpaly řádnou dovolenou. Pracovnice 
CPR se průběžně vzdělávaly a absolvovaly kurzy jako "Právo 
na chaos? Podpora participace klienta“,  "Základy vztahové 
vazby- Attachmentu sociálně právní ochrany dětí“ a 
„Sociokulturní specifikace romských žáků"  a dalších 



konferencí týkající se problematiky práce s rodinami 
ohroženými sociálním vyloučením, jako např. konference 
Krize na oddlužení nečeká od Remedium Praha s.r.o.  Celkem 
se tým účastnil během roku 2016 pěti supervizí. 
Tým CPR se pravidelně účastní komunitního plánování města 
Aše, pracovních schůzek svolávaných OSVZ Aš a 
pravidelných jednání s pracovníky OSPODu za účelem řešení 
nepříznivé sociální situace klientů, případových konferencí 
atd. Centrum podpory rodiny spolupracuje aktivně s PMS 
Cheb, azylovými domy, pedagogicko-psychologickou 
poradnou, ranou péčí, organizacemi doprovázející pěstouny 
atp. Průběžně během roku probíhala prezentace sociální 
služby na školách, školkách a u místních pediatrů. Prezentace 
služby proběhla i na Dni pro rodinu v Aši dne 28. 5. 2016. 
Služba CPR se zapojila do projektu obchodní sítě Tesco, díky 
němuž došlo k propagaci služby (v obchodním domě, na 
sociálních sítích a v místním tisku). V rámci projektu "Vy 
rozhodujete, my pomáháme" se službě podařilo získat šek v 
hodnotě 30 000,- Kč. Získané finanční prostředky byly využity 
k podpoře zážitkové formy vzdělávání sociálně 
znevýhodněných dětí v oblasti EVVO. Služba se také opět 
zapojila do projektu „Krabice od bot“, díky níž měly desítky 
klientských dětí krásnější Vánoce. Pracovníci služeb CPR se 
zapojili do jednodenní celonárodní potravinové sbírky. 
S rodinami průběžně dochází k mapování a práci na řešení 
potřeb dle regionálních karet KK. Mapování probíhá 
systematicky při počátečních schůzkách se zájemci a 
následně uživateli služby. Úspěch mapování a řešení potřeb 
závisí především na vnitřní motivaci klientů. Ta bývá u 
každého jedince odlišná. Někdy bývá velmi obtížné dosáhnout 
uspokojení všech potřeb uživatelů služby, což bývá dáno 
např. tím, že některé vzorce chování jsou předávány v rámci 

rodin z generace na generaci a bývá velmi složitým a 
zdlouhavým procesem si např. u rodiny získat důvěru, která je 
pro efektivní a účinnou spolupráci nezbytná.  
Pracovnice CPR také prezentovaly službu před zástupci 
vedení přilehlých obcí, jako jsou Hranice, Krásná u Aše, 
Hazlov a Podhradí.  Během roku byla navázaná spolupráce 
s rodinami z Aše, Studánky a Hranic. 
S klienty pracovnice CPR řešily zakázky týkající se dluhové 
problematiky, základní stabilizace týkající se bydlení, 
rizikového chování rodičů uživatelů návykových látek, 
rodičovských kompetencí (zdravotní stav dětí, péče o děti, 
problémy ve škole, náhradní rodinné péče atp.), vhodného 
trávení volného času nezletilých dětí, finanční stabilizace 
(vyřízení dávek, hledání zaměstnání atd.) a další zakázky. 
CPR Sokolov v průběhu roku 2016 poskytovalo své činnosti 
v terénu lokalit Dasnice, Sokolov, Nová Ves, Rovná, Habartov, 
Bukovany. Do těchto oblastí zajíždí sociální pracovnice v 
pravidelných intervalech, dle sestaveného harmonogramu.  
V roce 2016 evidujeme 20 podpořených rodin. 
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Centrum podpory rodiny Tachov 
Tým ve složení: Bc. Karolína Vejmělková, Kristýna Stolcová, 
DiS.  
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: cpr.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
Celkem bylo podpořeno 84 osob, z toho 22 rodin. 
Celkem bylo provedeno 851 výkonů rodinám s dětmi do 18 - 
ti let, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci a podpory překonat a u kterých existují další 
rizika ohrožení jejich vývoje. 

Mezi nejčastější výkony patří poradenství, doprovody, 
koordinace institucí – OSPOD, administrativní úkony 
(sepisování žádostí, návrhů), asistence, potravinová a 
materiální pomoc. 
V rámci vyšší kvality poskytování služeb uživatelům/klientům 
spolupracujeme v jejich zájmu s Orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí, soudy, Policií České Republiky, psychology, 
Středisky výchovné péče, psychiatry, pediatry a praktickými 
lékaři, příp. dalšími specialisty. Rodinám v nouzi jsme nabídli 
jednorázovou možnost využití potravinové pomoci a ošacení.  
Přijali jsme dary z projektu „Krabice od bot“ určený pro rodiny 
s dětmi v nouzi v rámci vánočních svátků.  
Provoz sociální služby v období červenec - prosinec byl 
financován jako dotace  v rámci Individuálního projektu 
Plzeňského kraje Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 
2016 - 2019. reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632. 
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Nízkoprahové denní centrum Tachov 
Tým ve složení: Bc. Pavlína Bartošová, Mgr. Vendula 
Machová, Mgr. David Klaus 
Adresa: Rokycanova 131, Tachov 
E-mail: ndc.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 539 
 
V roce 2016 využilo službu celkem 58 klientů (registrovaní i 
neregistrovaní), z toho 16 klientů využívalo NDC i v roce 2015, 
nově registrovaných klientů v roce 2016 tedy bylo 42.  V roce 
2016 jsme ukončili spolupráci s 19-ti klienty.  
Počet registrovaných klientů za rok 2016 byl 48 osob. 10 
neregistrovaných klientů využilo službu 19x. Těmto klientům 
jsme poskytli možnost ohřát se, pobýt, základní potravinový 
servis a hygienický servis, aby se stabilizovali, načerpali síly. 
Dále stačilo poskytnout psychickou podporu, aby mobilizovali 
své síly a viděli možnosti řešení své situace, ve formě 
základního sociálního poradenství, informačního servisu – 
kontakty na ubytovny a agentury práce a využití telefonu. Poté 
byli schopni svou situaci vyřešit sami. Malou míru podpory 
potřebovala i dalších 11 klientů, kteří sice byli registrováni, ale 
využili službu maximálně 3x, takových klientů bylo 11.  
16 klientům jsme pomohli sehnat zaměstnání přes agenturu 
se zajištěným ubytováním. 3 klientům jsme pomohli sehnat 
dlouhodobé ubytování na ubytovně. 3 klientům jsme pomohli 
vyřídit žádost do Domova pro seniory, z toho dva byli přijatí. 
Dalším 2 klientům jsme zařídili hospitalizaci z důvodu 
špatného zdravotního stavu. Se 2 klienty řešíme jejich 
dluhovou situaci. 1 klientka zde vykonává obecně prospěšné 
práce, podařilo se jí získat pracovní návyky a našla si po 
několika letech práci na částečný úvazek. 2 klienti změnili 

místo pobytu, odešli za prací do Německa. 2 klientům jsme 
zprostředkovali kontakt s rodinou, díky tomu se mohli vrátit 
domů na Slovensko. 6 klientům jsme pomohli vyřídit dávky 
hmotné nouze. Se 3 klienty řešíme vyřízení dokladů, 
v jednom případě se nám to podařilo, s ostatními je věc 
v jednání. 7 klientům jsme pomohli získat rodný list, aby 
mohli zažádat o občanský průkaz. 
Provoz sociální služby v období červenec - prosinec byl 
financován jako dotace  v rámci Individuálního projektu 
Plzeňského kraje Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 
2016 - 2019. reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poděkování	
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou mohli poděkovat 
za  finanční podporu a dobrou spolupráci v roce 2016:  

• Karlovarský kraj a Plzeňský kraj – Individuální projekty na 
poskytování sociálních služeb, dotace dle §101a zákona 108/2006 
Sb., a dotace krajů na provoz služeb, 

• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR – dotace pro K-
centrum Cheb a drogové terény,  

• Město Cheb a MÚ Cheb – dotace na provoz služeb ve městě, 
spolupráce s OSVz a OSPOD, 

• Město Sokolov a MÚ Sokolov – dotace na provoz služeb ve městě, 
spolupráce s OSV a OSPOD, 

• Městská policie Sokolov  - výrazná podpora naší činnosti a 
spolupráce na projektu Městského centra prevence, 

• Město Aš a MÚ Aš – dotace na poskytování preventivních aktivit, 
spolupráce s OSV a OSPOD, 

• Město Mariánské Lázně a MÚ Mariánské Lázně – dotace na 
provoz služeb ve městě, spolupráce s OSV a OSPOD, 

• Město Tachov a MÚ Tachov – dotace na provoz služeb ve městě, 
spolupráce s OSV a OSPOD, 

• Obec Teplá - finanční podpora terénního programu,  
• Obec Bor - finanční podpora terénního programu, 
• pracovištím Úřadu práce, 
• Probační a mediační služba ČR - pracoviště Cheb, Sokolov, 

Tachov,  
• dalším spolupracujícím NNO – Útočiště o. p. s. Cheb, Člověk 

v tísni o. p. s. – pobočka Karlovy Vary/Sokolov, Khamoro o. p. s. 
Chodov, Světlo z. s. Kadaň, La Strada o. p. s. Praha, Sdružení 
SOS dětské vesničky Karlovy Vary, Pomoc v nouzi o. p. s. 
Sokolov, PL Červený Dvůr a komunity Sananim z. ú. Praha 

• Agentura pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR),  
• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – projekt Hrou 

proti AIDS, 
• Záchranná služba Karlovarského kraje  - za pomoc v krizových 

situacích, 
• Policie ČR – obvodním oddělením a SKP,  

• a dalším spolupracujícím subjektům, bez nichž bychom nemohli 
naši práci dotahovat do konce. 

 


