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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, Mirka Berková, Bára Pochopinová 
Adresa:  Palackého 1562/8 

Cheb, 350 02 
E-mail: tp.cheb@kotec.cz 
Telefon: 731 656 224 
 
Během roku 2017 působil Terénní program v bývalém okrese 
Chebsko. Terénní práce byla poskytována konkrétně v Chebu, 
F. Lázních, v Hazlově, v Aši a Dolních Pasekách. Taktéž 
poskytoval činnosti v Mariánských Lázních, Chodovské Huťi 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 5.043. Celkový počet 
podpořených osob byl 253 z toho 158 mužů a 95 žen. 
Nejčastěji pracovníci terénního programu řešili potřebu 
výměnného programu, za ní následovala potřeba materiální 
pomoci – poskytnutí základních potravin, další  oblastí bylo 
poradenství např. v oblasti dávek, získání osobních dokladů, 
orientace na trhu práce a hledání vhodného bydlení aj., a také 

stojí za zmínku žádost o pomoc s nalezením vhodného 
zaměstnání.  
Provedených výměn v roce 2017 bylo 1446 a celkový počet 
vydaného injekčního materiálu činil 32.075 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 15 ks. 
 
Terénní program na Tachovsku a Stříbrsku  
Tým ve složení: Mgr. David Klaus, Hana Kolihová, DiS., 
Kristýna Vlková, DiS., David Brych 
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: tp.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
Program působil v lokalitách: Tachov a obce na Tachovsku 
(zejména Bor, Hošťka, Dlouhý Újezd, Stráž, Chodová Planá, 
Planá, Staré Sedliště, Velké Dvorce, Vysočany). Terén pro 
uživatele drog a jejich blízké je realizován také ve Stříbře a 
v obcích na Stříbrsku. Celkově využilo služby  121 klientů, 
z toho 62 uživatelů návykových látek. 
S klienty jsme v rámci poradenství, které proběhlo 222x, 
řešily zejména hledání vhodného zaměstnání i s ubytováním, 
hledání krizového ubytování, zajištění základních potřeb 
klientů (potravinová pomoc), pomoc při vyřizování dávek 
hmotné nouze, invalidních důchodů, léčby závislostí nebo 
motivace k abstinenci od návykových látek, podporu 
v abstinenci. Doprovázeli jsme klienty v jejich krizových 



situacích. Odkazovali jsme na další návazné služby, např. 
Člověk v Tísni – řešení dluhů, Centrum podpory rodiny, 
Nízkoprahové denní centrum atd. Těm, kdo se ocitli v akutní 
nouzi, lidem bez přístřeší byla poskytnuta celkem 64x 
potravinová a materiální pomoc. Výměnný injekční 
program byl využit 195x. Testováno na infekční onemocnění 
bylo 11 uživatelů drog.  
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, Petra Krákorová, Kateřina Jonášová, Nikola 
Kozová, Bc. Jiří Liška 
Adresa: Marie Majerové 1764, Sokolov 
E-mail: tp.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 739 570 103 
 
Terénní program KOTEC o. p. s. středisko Sokolov poskytuje 
činnosti uživatelům a zájemcům v rámci celého regionu 
Sokolov. Změnou oproti minulým letům je, že se terénní 
program zaměřil na monitorování a poskytování svých činností 
ve městech a obcích, ve kterých dříve služby nenabízel (ať už 
z důvodu vymezené zakázky KK nebo z důvodu 
nepotřebnosti). Konkrétně tedy terénní program zajíždí do 
stávajících lokalit: Horní Slavkov, Rotava, Oloví, Kraslice, 
Rovná, a nově přidaných lokalit: Bukovany, Habartov, 
Kynšperk nad Ohří, Březová, Svatava.  

Nejvíce se na nás obraceli lidé s dluhovou a bytovou 
problematikou, vztahovými problémy, které byly vázány 
k rizikovému způsobu života, ale též v oblasti zaměstnávání či 
orientaci v systému SSP, výměnném programu. 
V květnu 2017 byl zahájen projekt Terénní sociální práce v 
Kraslicích, financovaný z OP Zaměstnanost, skrze alokaci 
určenou pro Koordinovaný přístup v SVL. Reg. č. projektu je 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006146. Projekt se zaměřuje na 
poskytování registrované sociální služby dle § 69 terénní 
programy zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v 
platnémznění a doplňkových poradenských činností. 
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Kontaktní centrum Sokolov 
Tým ve složení: Bc. Jana Kuráková, Bc. Jiří Liška 
Adresa: Marie Majerové 1763, Sokolov 
E-mail: kc.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 548 
 
V roce 2017 využilo služeb kontaktního centra 133 osob, 
kterým bylo poskytnuto 2 194 kontaktů. Mimo poskytování 
základních činností jsme zaznamenali zvýšený zájem v rámci 
rodinného poradenství a motivačních pohovorů zaměřených 
na přípravu nástupu do léčebného programu. V daném roce 
se nám podařilo připravit 38 klientů do léčby. Nejčastěji 
spolupracujeme s PL Červený Dvůr, PL Bohnice. Také jsme 
se zaměřili na oslovení veřejnosti ohledně drogové 
problematiky, kdy jsme v rámci spolupráce s Centrem 
prevence kriminality Městské policie Sokolov zrealizovali 2 
workshopy a 4 preventivní akce na základních školách.  
	

	

K-centrum Cheb 
Tým ve složení: Mgr. Eva Jelínková, Tereza Maydlová, DiS., 
Roman Glaser, DiS. 
Adresa: Kostelní náměstí 188/15, Cheb 
E-mail: kc.cheb@kotec.cz 
Telefon: 739 570 108 
 
Tento rok využilo sociální službu 154 osob. Z toho 141 
uživatelů drog. Nově příchozích klientů bylo 50. Věkový 
průměr je 35 let. Nejčastěji zneužívanou drogou je pervitin 
v kombinaci s marihuanou. Z celkového počtu klientů je 115 
injekčních uživatelů drog. Počet vyměněných injekčních 
stříkaček se snížil – 32 172 ks. Mírný nárůst jsme 
zaznamenali v počtu uživatelů opiátů (konkrétně fentanylu). 
Jedná se buď o primární drogu, nebo experimentování. V roce 
2017 probíhalo orientační testování na infekční nemoci. 
Využilo ho 33 klientů K-centra. 
Proběhlo 60 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.  
16 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. 
Počet odborného poradenství se lehce zvýšil. 45 osob využilo 
individuální poradenství, uskutečnilo se 409 výkonů. Dále 
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proběhlo 5 rodinných poradenství (16 konzultací). Snížení 
počtu rodinného poradenství si vysvětlujeme vznikem Centra 
podpory rodiny (KOTEC o. p. s.). Cílem poradenství je 
zejména podpora v abstinenci či urovnání vztahů v rodině, 
které jsou narušené užíváním drog jednoho či více členů 
rodiny. 
 
Počet	osob	
UD/z	toho	
prvních	
kontaktů	

Z	toho	
mužů	

Z	toho	
žen	

Počet	
vydaných	
stříkaček	

Poradenství	
(počet	
výkonů)	

154/50	 93	 61	 32	172	 472	
 
 
K-centrum Tachov 
Tým ve složení: Bc. Pavlína Bartošová, Mgr. Vendula 
Machová, Mgr. David Klaus, Blažena Smilová, Martina  
Adresa: Rokycanova 131, Tachov 
E-mail: kc.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
Za rok 2017 jsme evidovali 53 klientů, z toho 34 uživatelů 
drog (z toho 19 mužů), z toho 5 problematických uživatelů 
alkoholu, z toho 2 patologičtí hráči a 11 ostatních osob 
(osoby blízké, neuživatelé). Mezi klienty uživateli výrazně 
převládá závislost na pervitinu (24 osob). Počet injekčních 
uživatelů pervitinu činní 18. Věkový průměr klientů uživatelů je 
30 let.  
Proběhlo 1024 kontaktů s klienty, 173 individuálních 
poradenství týkajících se drogové problematiky, klienti využili 

hygienický servis 225x, potravinový servis 474x, proběhlo 45 
orientačních testování z moči na přítomnost drog. Službu 
využívají i lidé z Plané, Mariánských Lázní a Stříbra, kde tato 
možnost není. Vyměnili jsme 9 746 injekčních stříkaček. 
Klienti nejčastěji využívají naší službu s cílem ochrany zdraví 
– distribuce Harm Reduction materiálu, uspokojení základních 
životních potřeb (hygienický, potravinový servis, ošacení), 
poradenství (v oblasti motivace k abstinenci, či poradenství 
pro osoby blízké), pomoc s hledáním zaměstnání a bydlení. 
Za tento rok jsme zaznamenali nárůst počtu klientů zahraniční 
národnosti, kteří přišli do Tachova za prací.  
Spolupracujeme s OSPOD a PMS v případě klientů, kteří mají 
problémy s užíváním nelegálních i legálních návykových látek. 
V K-centru umožňujeme výkon alternativního trestu obecně 
prospěšných prací. V případě klientů uživatelů drog, kteří jsou 
rodiči nezletilých dětí, máme nastavenou úzkou spolupráci 
s kolegy z Centra podpory rodiny, na schůzky chodíme 
společně, s klientem pracujeme komplexně na řešení 
závislosti i rodičovských kompetencí.  
Realizovali jsme pro klienty besedu s pracovníky Terapeutické 
komunity Vršíček, kteří prezentovali své služby a odpovídali 
na otázky klientů ohledně léčby.  
 



NZDM - Klub Restart, Klub Refresh (Půda)  
Tým ve složení: Mirka Bláhová, DiS., Markéta Koktová, 
Zuzana Mazancová, Nikola Houdková, Lenka Mašlová, Jarka 
Vokounová, Ruda Tippan, Petra Jánošíková, Adéla Kuráková, 
Romana Křivánková, Kristýna Křížková, Laďka Kocábková, 
DiS. 
Adresa: Restart - Nádraží náměstí 299/8, M. Lázně 
  Refresh - Nádražní 189, Sokolov 
  Michal (Bublina) - M. Majerové 1763, Sokolov 
   
E-mail: vs.nzdm.ml@kotec.cz 

klub.restart@kotec.cz	
	 	 klub.sokolov@kotec.cz	
 
Telefon: 608 656 561 
 
I v roce 2017 kluby pokračovaly ve svých službách pro děti a 
mládež, které se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci 
v Mariánských Lázních a v Sokolově.  
Celkem jsme pracovali se 167 dětmi a mládeží, bylo 
poskytnuto 2 188 kontaktů a 858 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. 
Během témat proběhlo v zařízení několik preventivních 
programů zaměřených na drogy, alkohol a cigarety, šikana a 

kyberšikana, bezpečný sex, volbu povolání, rodinné vztahy, 
vrstevnické vztahy a pravidla slušného chování. 
S klienty se často probírala rizika nežádoucího, mnohdy 
patologického 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, pomoc s jednání s úřady, pomoc 
s orientací v systému dávek státní sociální podpora nebo 
finanční gramotnost apod.  
Během roku jsme spolupracovali s OSPODy, základními 
školami a dalšími službami organizace v místě. 
Kluby se účastnily i akcí pořádaných obcích, jak 
v Mariánských Lázních, tak v Sokolově. 
V září 2017 byl zahájen projekt NZDM Klub Michal Sokolov, 
který je financovaný z OP Zaměstnanost prostřednictvím 
alokace MAS Sokolovsko. Reg. číslo projektu je 	
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006994. Cílem projektu je 
poskytnout min. 100 osobám během 36 měsíců trvání projektu 
dlouhodobou sociální podporu prostřednictvím poskytování 
sociálníslužby "nízkoprahová zařízení pro děti a mládež", a to 
konkrétně osobám ve věkovém rozmezí od 15 do 26 let. 
 
Mobilní klub Streetmobil - terénní forma NZDM 
Tým ve složení: Mirka Bláhová, DiS., Ondřej Topinka, Antonie 
Gujdová, Nikola Houdková 
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 pocházející 
z vyloučených lokalit. 
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 2017 pravidelně zajížděl do těchto 
lokalit: Teplá, Plesná a Milhostov, Bukovany a Sokolov 
(sídliště Michal), Studánka, Hranice u Aše. Ke konci roku jsme 
vyměnili lokalitu Hranice u Aše za město Aš. Důvodem byla 
poptávka obce a naše další nepotřebnost v obci Hranice 
(vzniklo zde zařízení pro děti). 
V roce 2017 bylo do činností terénní formy NZDM zapojeno 
342 osob a těm bylo poskytnuto 2 914 kontaktů  a 3 478 
intervencí. 
Největší náplní klubu je zajištění vhodných aktivit pro děti 
v místech, kde mají omezené možnosti trávení odpoledne. 
Společně s dětmi jsme hovořili nad tématy, které je trápí – 
rodina, škola, kamarádi nebo konflikty s vrstevníky. Během 
roku také probíhaly pravidelné preventivní aktivity na tématy 
drogy, vztahy mezi lidmi, slušné chování, šikana a 
kyberšikana. 
Jelikož mobilní klub zajíždí do některých lokalit již několikátý 
rok, stal se členem místních komunit, kdy je přijímán, jak 

dětmi, tak obcí, tak rodiči dětí, kteří nám pravidelně poskytují 
pozitivní zpětnou vazbu. 
Mobilní klub se účastnil i několika akcí pro veřejnost, v Aši a 
Mariánských Lázních. 
 
Klub Relax Tachov 
Tým ve složení: Mgr. Markéta Klausová, Bc. Lenka Srkalová, 
Kateřina Nejdlová 
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: klub.relax@kotec.cz 
Telefon: 734 313 205 
 
Za celý rok máme evidováno 156 klientů a z toho jich cca 20 
chodí pravidelně.  Celkem bylo poskytnuto 2385 kontaktů (do 
30 min.) a 910 intervencí (nad 30 min.). Mezi nejčastější 
výkony patří kontaktní práce, práce se skupinou, situační 
intervence, edukativní a výchovné programy a individuální 
poradenství.  
Nejčastěji navštěvují klub děti, které bydlí v Tachově, ale 
chodí také děti z okolních vesnic, jako jsou Velké Dvorce, 
Staré Sedliště, Lesná a Oldřichov, které jezdí do Tachova do 
školy. Průměrný věk dětí je 13 – 15 let. Hledají pomoc a 
podporu v jejich nepříznivé situaci. 
Nejčastěji řešené zakázky: Škola – potíže s dodržováním 
pravidel ve škole a neuznávají autority, pomoc a podpora 
s úkoly, ale také pomoc při výběru školy. Obrací se na nás, 
když mají starosti a problémy doma, s rodiči nebo si neví rady 
v partnerském životě. Řešili jsme otázky týkající se brigády a 
legislativu s ní spojenou. Jak se naučit hospodařit s penězi 



(kapesným). Reagovali jsme na konflikty a agresivitu mezi 
klienty klubu.   
Pro klienty realizujeme preventivní programy na různá témata 
např. ROZVOJ OSOBNOSTI, EMOCE, ČÍM CHCI BÝT, 
VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTU, VZTAHY 
A POHLAVNÍ ŽIVOT, DROGOVÁ PREVENCE, 
SEZNAMOVÁNÍ S INSTITUCEMI, ETICKÉ JEDNÁNÍ A 
MORÁLKA. 
 
Centrum podpory rodiny Aš, Mariánské Lázně, Sokolov a 
Cheb 
Tým ve složení: Mgr. Michaela Lišková, Stanislava Danielová, 
Bc. Věra Borková, Klára Pospíšilová, DiS., Marta Hrdličková, 
Anna Kozová, DiS., Kristýna Macková, Petra Škodová, Alice 
Mašková, Mgr. Eva Jelínková 
Adresa:  Hlavní 239/23, Aš 
  Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 
  Marie Majerové 1763, Sokolov 
  Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 508/7, Cheb 
e-mail:  cpr.as@kotec.cz  

  cpr.ml@kotec.cz 

  cpr.sokolov@kotec.cz 

  cpr.cheb@kotec.cz 

telefon: 731 656 223, 739 570 105, 774 484 772, 739 570 106 
 
Centra podpory rodiny jsou místy poskytování registrované 
sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Jedná se o terénní a ambulantní formu činností služby. Místa 
poskytovaní jsou v rámci Karlovarského kraje v Aši, 
Mariánských Lázních, Sokolově a během roku 2017 nově 
vzniklo také v Chebu. Každá z uvedených služeb dojíždí do 
obcí s rozšířenou působností  v daném regionu. 
V roce 2017 bylo s Centrem podpory rodiny ve spolupráci 108 
rodin, v nichž celkem  proběhlo 3 918 intervencí.  Nejčastěji 
poskytovanou službou bylo základní a odborné poradenství. 
V oblasti potřeb se nejvíce jednalo o základní stabilizaci rodiny 
- možnost poradit se a řešit svou nepříznivou sociální  situaci, 
kterou rodina či členové rodiny nedokázali řešit vlastními 
silami.   
Centrum podpory rodiny Aš 
Centrum podpory rodiny v roce 2017 podpořilo 48 rodin. 
Proběhlo 2 047 výkonů. V tomto roce pracovnice dojížděly do 
obcí Hranice, Studánka, Vernéřov a také působily v Aši. 
Nejčastěji řešenou problematikou rodin bylo hledání nebo 
udržení současného bydlení. Dále podpora v  nalezení a 
získání pracovní příležitosti, dluhová problematika a také ve 
spolupráci s OSPOD Aš podpora při vedení a chodu 
domácnosti, podpora v rodičovských kompetencích. Rodinám 
v nouzi byla nabízena jednorázová možnost využití 
potravinové pomoci a ošacení. 
Službu od ledna 2017 zajišťovaly dvě pracovnice na plný 
úvazek. Od října 2017 vznikl tříčlenný tým. 
Spolupracující organizacemi byly v roce 2017 OSPOD Aš, 
Probační a mediační služba Cheb, Prima rodina, 
pedagogicko-psychologická poradna, základní školy, 
mateřské školy, pediatři, Městská policie v Aši. Během roku 
probíhají pravidelně společné schůzky komunitního plánování 



na Městském úřadě v Aši. Rodinám v nouzi byla nabízena 
jednorázová možnost využití potravinové pomoci a ošacení. 
 
Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně 
Centrum podpory rodiny v Mariánských Lázních navázalo 
spolupráci s 25 rodinami. Počet výkonů činil 1 218. 
Pracovnice dojížděly do Trstěnic a Staré Vody.  Rodiny se na 
pracovnice obracely s potřebami jako udržení stávajícího 
bydlení nebo hledání nového, dále řešení dluhové 
problematiky. V rámci spolupráce s OSPOD Mariánské Lázně 
se jednalo převážně o podporu při posilování rodičovských 
kompetencí. Dále tento tým kooperoval s ranou péčí, 
pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-
pedagogickým centrem, se základními školami, mateřskými 
školami a lékaři z oblastí pediatrie, psychologie a psychiatrie. 
Tým v Mariánských Lázních tvoří jedna pracovnice na 
poloviční úvazek, druhá pracovnice na plný pracovní úvazek. 
Během roku probíhají pravidelně společné pracovní schůzky 
na Městském úřadě v Mariánských Lázních. Svou činnost 
CPR prezentovalo na akci ke dni dětí Mezi nebem a zemí 
v Mariánských Lázních, kde se představily všechny složky 
záchranného systému a neziskové organizace spolupracující 
s rodinami a dětmi.  
 
Centrum podpory rodiny Sokolov  
CPR Sokolov spolupracovalo s 24 uživateli služby 
(rodinami). Dvoučlenný sokolovský tým intervenoval ve 498 
případech. Nejvíce byly rodiny podporovány v posilování 
rodičovských kompetencí, v oblasti bydlení a pracovní 
(vyhledávání a podpora při udržení). Neopomenutelnou 

potřebou ze strany rodin byla hospodaření s financemi a také 
dluhová problematika. Služba pracovala s rodinami z 
Habartova, Lokte, Horního Slavkova, Bukovan, Svatavy, 
Kraslic a Kynšperku. Nejčastější spolupráce byla s OSPOD 
Sokolov, Probační a mediační službou Sokolov, PČR, raná 
péče, Úřad práce Sokolov, Dobrá rodina, Okresní soud 
v Sokolově, odborníky z oboru psychologie a psychiatrie. 
Centrum podpory rodiny prezentovalo svou činnost na 
základních školách, dále bylo u otevření Interaktivního centra 
prevence v prostorách Městské policie Sokolov. Veřejnosti se 
služba prezentovala na Dni sociálních služeb, který probíhal 
na Starém náměstí v Sokolově. Během roku probíhají 
pravidelně společné pracovní schůzky na Městském úřadě 
v Sokolově, kde se konají i případové konference. 
 
Centrum podpory rodiny Cheb 
V Chebu využilo službu celkem 11 rodin. Proběhlo 155 
výkonů. Nejvíce řešenými oblastmi bylo posilování 
rodičovských kompetencí a řešila se bytová problematika. 
V tomto roce se pracovnice CPR setkávali s dalšími 
organizacemi a zástupci státní správy, kdy službu 
představovaly a navazovaly kontakty pro budoucí spolupráci. 
Ta v roce 2017 probíhala převážně s OSPOD Cheb, Úřadem 
práce Cheb. Kontaktovali se starostové obcí v okolí. 
Pracovnice podpořily rodiny z Poustky a Skalný.  
V týmu byly dvě pracovnice a od listopadu 2017 byla přijata 
třetí pracovnice také na plný úvazek.  
Již během roku 2017 se pracovnice účastní pracovních skupin 
města Cheb, např. tým pro mládež, komunitní plánování. Také 



1x za 3 měsíce probíhá Koordinační schůzka s pracovnicemi 
OSPOD Cheb. 
Pracovnice ze všech služeb během roku procházely 
odborným vzděláváním a také se účastnily supervizí. Všechny 
výše uvedené služby se vzdělávaly na akreditovaném kurzu 
od MPSV “Případová konference“, který vedla Věra 
Bechyňová.  
Centra podpory rodiny KOTEC o.p.s. v Karlovarském kraji 
jsou ve spolupráci s lokálními síťařkami v rámci projektu 
MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí. 
 
Centrum podpory rodiny Tachov 
Tým ve složení: Bc. Karolína Vejmělková, Bc. Kristýna 
Stolcová, DiS., Bc. Eva Biedermannová  
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: cpr.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
Celkem bylo podpořeno 116 osob (včetně dětí). Bylo 
poskytnuto 579 intervencí (nad 30 min.)  a 2 166 
kontaktů (do 30 min.). 
Provoz a kapacita centra se navýšil po zavedení nové 
pracovnice. V rámci vyšší kvality poskytování služeb 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.  

V roce 2017 jsme poskytovali jednorázové poradenství i 
dlouhodobou spolupráci. Rodinám v nouzi jsme nabídli 
možnost využití potravinové a materiální pomoci z projektu 
POMPO. Zakázky klientů služeb se týkali především bytové 
problematiky, finanční problematiky, užívání OPL, domácího 
násilí apod. 
Služba Centra podpory rodiny se zapojila do vzniku a 
fungování Městského bytu pro potřeby OSVZ. 
Služba CPR se zapojila do interdisciplinární spolupráce 
inspirované Cochemskou praxí (Okresní soud Tachov). 
Pracovnice na podzimních třídních schůzkách, na schůzce 
ředitelů škol a na schůzce metodiků prevence představily 
službu CPR. 
Spolu s adiktologickými službami organizace KOTEC o.p.s. 
vznikl model „1+1“, kdy s rodinou v případě potřeby 
spolupracuje jeden pracovník CPR a jeden pracovník 
adiktologických služeb. 
Provoz sociální služby v období leden - 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. 
 



Nízkoprahové denní centrum Tachov 
Tým ve složení: Bc. Pavlína Bartošová, Mgr. Vendula 
Machová, Mgr. David Klaus, Blažena Smilová, Martina André 
Malíková 
Adresa: Rokycanova 131, Tachov 
E-mail: ndc.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 539 
 
Za rok 2017 využilo služeb NDC 55 osob bez přístřeší, z 
toho 10 žen. Službu využívají především muži. Průměrný věk 
49 let. V předdůchodovém věku (od 60 let výše) je 12 klientů. 
Službu využilo dohromady 7 osob jiné státní příslušnosti (5 
Slováků, 2 Poláci). Službu nevyužívají osoby romského 
etnika.  
Přidruženým problémem klientů NDC je zejména nadužívání 
alkoholu. Denně služeb NDC využívalo průměrně 15 osob. 
Dlouhodobě a pravidelně využívalo služeb 14 osob. Mezi 
klienty NDC byli i ti, kteří službu využili pouze po nezbytně 
nutnou dobu. Jsou to většinou pracovníci zaměstnávaní 
pracovními agenturami, kteří jsou propuštěni ze zaměstnání a 
ztrácí zároveň s tím i bydlení.  
Nejčastěji je klienty NDC využíván základní servis, do 
kterého patří pobyt, sprcha, praní prádla, získání ošacení, 
možnost si připravit stravu. Využito v 2 200 výkonech. Pomoc 
se zprostředkováním zaměstnání, bydlení, vyřízení dávek 
HN, vyřízení dokladů využito v 86 výkonech. S klienty jsme 
pracovali i formou skupinové práce. Skupinově se 
připravovala strava, probíhalo vzdělávání a předávání 
informací o dluzích, o přestupcích, atp. Skupinových aktivit 
bylo 78. Celkový počet poskytnutých úkonů je 9 202 (mezi 

další úkony patří asistence, jednání s úřady, poskytování 
informací, krizová intervence, využití PC a telefonu, 
zprostředkování odborných služeb).  
V roce 2017 jsme se zapojili do projektu FEAD - Potravinová a 
materiální pomoc (PomPo I) z Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám, díky němuž můžeme čerpat zásoby 
potravin, hygienických potřeb, potřeb do domácnosti i textilu a 
distribuovat je klientům.  
Na začátku roku 2017 jsme spolupracovali s městem Tachov 
a městskou policií na provozování provizorní noclehárny. 
Provoz sociální služby v období leden - 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 2017:  

• 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 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, Světlo z. s. 
Kadaň, 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),  
• 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. 

 


