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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,  

Cheb, 350 02 
E-mail: tp.cheb@kotec.cz 
Telefon: 731 656 224, 731 656 225 
 
Během roku 2015 působil Terénní program Chebsko v Chebu, 
v Aši,  Hranicích u Aše, Studánce, Štítarech, Lubech a Plesné. 
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 s rizikovým chováním. 
Pracovníci realizovali 2. stupeň systému prostupného bydlení v 
Chebu (podpora bydlení v podnájemním bytě). 
Celkový počet výkonů v terénu byl 6.312. Celkový počet 
podpořených osob byl 356 z toho 209 mužů a 147 žen. 
Celkový počet vydaného injekčního materiálu byl 40.919 ks. 
Terénní pracovníci rovněž sbírali pohozený injekční materiál po 
výše uvedených městech a obcích, aby eliminovali riziko poranění 
běžné populace. Během roku 2015 pracovníci nalezli celkem 77ks 
použitého injekčního materiálu. 
Část provozu terénního programu v období leden – duben bylo 
financováno z Individuálního projektu města Cheb na změnu 
situace sociálně vyloučených obyvatel města a z Individuálního 

projektu Karlovarského kraje na podporu sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji. 
 
Terénní program na Tachovsku a Stříbrsku  
Tým ve složení: David Klaus, Hana Kolihová, Jakub Štěpánek  
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: tp.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
V roce 2015 působil Terénní program v lokalitách na Tachovsku: 
Staré Sedliště, Bor, Vysočany, Stráž, Velké Dvorce, Hošťka, Planá, 
Chodová Planá. Na Stříbrsku především ve Svojšíně, Ošelíně. 
V tomto roce využilo služby 311 osob. Klienti využili 303krát 
poradenství v oblastech dávek, zaměstnání, bydlení, dluhů, 
závislostí. Lidem užívajícím návykové látky nitrožilně bylo 
poskytnuto 136 výměn injekčního materiálu, z čehož se vybralo 
8684 použitých stříkaček. 
Podílíme se na realizaci probačního programu „Téčko“ pro 
mladistvé pachatele trestných činů. 
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. 
Na zakázku Dětských domovů v Tachově a v Plané a středních 
škol, jsme realizovali preventivní činnost týkající se především 
užívání alkoholu a marihuany mezi mládeží. 
Provoz sociální služby v období leden – září byl financován jako 
veřejná zakázka v rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje 
Podpora poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji - 3. etapa. 
 
 



Terénní program a kontaktní centrum Sokolov 
Tým ve složení: Bc. Jana Kuráková, Jirka Keilhauer, DiS., 
Kateřina Vojáková, Jana Šavrňáková 
Adresa: Marie Majerové 1764, Sokolov 
E-mail: tp.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 739 570 103 
 
V roce 2015 poskytoval terénní program své sociální služby 
v lokalitách: Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Kraslice, Rotava a 
Oloví. Sociální služby byly realizovány podle specifik daných lokalit 
a 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 
sociálních dávek, dluhová, 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.  
V průběhu roku 2015 pokračovala spolupráce ve věznicích, kde 
proběhlo několik přednášek a besed s odsouzenými. Velmi dobře je 
navázána spolupráce při výstupu odsouzených z VTOS.  
 
Statistika terénních programů Sokolovsko v roce 2015 
Počet 
klientů 

Z toho 
mužů  

Z toho 
žen 

Kontaktní 
práce 

Výměnný 
program 

Počet 
přijatých 
inj. 

286 160 126 7 703 3 572 29 505 

 

Část provozu terénního programu v období leden – duben byla 
financována z Individuálního projektu Karlovarského kraje na 
podporu sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených 
lokalit v Karlovarském kraji. 
Kontaktní centrum je provázáno s terénními programy, což 
vnímáme jako výhodu, neboť díky propojení těchto služeb dochází 
k lepšímu uchopení potřeb klientů a zároveň ke komplexnějšímu 
přístupu při hledání možných cest vedoucích ke změně z nepříznivé 
či rizikové situace.  
Zaznamenali jsme nárůst poradenství pro osoby blízké (rodiče, 
partnery), kteří se na nás obrátili s potřebou podpory a pomoci pro 
své nejbližší.  Toto poradenství využilo 62 osob blízkých a bylo 
poskytnuto 448 výkonů. 
V tomto roce prostřednictvím kontaktního centra bylo podpořeno 
31 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.  Výhodou našeho kontaktního centra je, že máme v týmu 
zdravotního asistenta, což nám umožňuje poskytovat službu 
testování v průběhu celého roku.  
V roce 2015 jsme realizovali na kontaktním centru 2 besedy pro 
zaměstnance věznic.  
 
Statistika Kontaktního centra Sokolov v roce 2015 
Počet 
klientů 
UD 

Z 
toho 
mužů 

Z 
toho 
žen 

Doporučení 
do léčby 

Kontaktní 
práce  

Výměnný 
program 

Počet 
přijatýc
h inj. 

123 92 31 31 1 769 2 386 20 044 

 
 



Klub Respekt Cheb a Klub Sklep Aš 
Tým ve složení: Bc. Petra Tomková, DiS., Tomáš Blažek, Mgr. 
Petr Toman, Mgr. Zuzana Mačičková (od září do prosince 
2015) 
Adresa: Respekt - Palackého 1562/8, Cheb 
  Sklep – Tesařská 728, Aš 
E-mail: klub.respekt@kotec.cz	
	 	 klub.as@kotec.cz 
Telefon: 734 313 204, 739 570 106 
 
Kluby Respekt Cheb a Sklep Aš byly v roce 2015 k 
dispozici mladým lidem ve věku od 15 do 26 let. 
V tomto roce jsme s klienty řešili nejrůznější problémy spojené 
s dospíváním, anebo s vkročením do dospělosti. Výběr středních 
škol, hledání bydlení, hledání práce a brigád, podpora při studiu na 
střední škole, pomoc s jednání s úřady, pomoc s orientací 
v systému dávek státní sociální podpora, podpora při návratu 
z výkonu trestu, těhotenství a mateřství apod. 
Celkem jsme pracovali se 53 klienty, kterým bylo poskytnuto 1 538 
výkonů. 
Provoz klubu Respekt byl v období leden – duben financován jako 
veřejná zakázka z Individuálního projektu města Cheb na podporu 
začleňování sociálně vyloučených obyvatel města Chebu.  
Provoz Klubu Sklep byl v období leden – květen financován jako 
veřejná zakázka z Individuálního projektu Karlovarského kraje na 
podporu příslušníků sociálně vyloučených lokalit KK 2. 
 
 
 
 

Klub Restart Mariánské Lázně 
Tým ve složení: Mirka Bláhová, DiS., Markéta Koktová, Mgr. 
Zuzana Mačičková (do srpna 2015), Nicola Burešová (od září 
2015) 
Adresa: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně 
E-mail: klub.restart@kotec.cz 
Telefon: 608 656 561 
 
Zařízení pracovala v roce 2015 s dětmi a mládeží ve věku 11-18 let, 
nacházejících se v sociálně nepříznivé situaci. 
Zařízení bylo otevřeno každý všední den od 14:00 do 18:00, kdy 
čtvrtky byly vyhrazeny pro individuální poradenství a pomoc 
s přípravou do školy. 
Celkem se pracovalo s 59 klienty, z nich se 36 byla uzavřena 
smlouva. Celkem bylo klientům poskytnuto 1645 výkonů. 
S klienty se pracovalo na jejich individuálních zakázkách a prevenci 
nežádoucího jednání. Často jsme řešili situaci týkající se volného 
času cílové skupiny, kdy se s nimi pracovalo mimo jiné na 
nepatologickém trávení volného času, probírali se možnosti volného 
času v Mariánských Lázních, probírala se rizika různého 
patologického chování, především užívání nelegálních látek. 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.  
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. 
Klub Restart se během roku zapojil do týdne Nízkoprahových 
služeb a do týdne Sociálních služeb. Zorganizovali jsme několik 
akcí pro klienty: návštěva Aquaparku ve Františkových Lázních, 
velká jarní soutěž (zapojení do preventivních programů), turnaje ve 



fotbálku, talent Restartu, taneční soutěž, preventivní program pro 
místní učiliště aj. 
Během roku jsme spolupracovali s probační a mediační službou, 
OSPODem a místními školami. 
 
Klub Relax Tachov 
Tým ve složení: Mgr. Monika Farkašová, Petra Kapitánová (do 
března 2015), Petra Novotná, DiS. (duben – prosinec 2015) 
Naděžda Štěpáníková (do července 2015), Bc. Markéta 
Jarošová (srpen – září 2015) 
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: klub.relax@kotec.cz 
Telefon: 734 313 205 
 
Klub fungoval 2 dny v týdnu pro mladší klientelu (6 – 11 let) a 2 dny 
v týdnu pro starší klientelu (12 – 26 let). Klub byl převážně 
navštěvován mladšími dětmi. Celý rok probíhala tzv. Motivační hra 
zaměřená na různá preventivní témata. Nejčastější potřebou je 
bezpečné trávení volného času v klubu, navazování nových 
kontaktů s vrstevníky, společné aktivity, podpora při vzdělávání a 
zlepšení prospěchu ve škole.  
Pracovnice spolu s kolegyněmi z Centra podpory rodiny 
organizovaly příměstský tábor pro klienty obou služeb. 
Služba byla prezentována na setkáních metodiků prevence škol na 
Tachovsku. 
Za rok službu využilo 85 klientů. Bylo poskytnuto 930 výkonů a 2 
349 kontaktů. 
Provoz sociální služby byl financován jako veřejná zakázka v rámci 
Individuálního projektu Plzeňského kraje Podpora poskytování 
sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa. 
 

Klub Refresh (Půda) Sokolov 
Tým ve složení: Mgr. Petr Fridrich, Rudolf Tippan, Lenka 
Mašková 
Adresa: Nádražní 189, Sokolov 
E-mail: klub.sokolov@kotec.cz 
Telefon: 778 474 773 
 
V roce 2015 využilo nízkoprahový klub celkem 90 klientů, z toho 58 
mužů a 32 žen, se kterými bylo vykonáno 3 550 kontaktů (cca 14 
návštěvníků denně). Bylo provedeno 1 568 intervencí ve prospěch 
uživatele. Pro 77 uživatelů bylo jedno z řešených témat pravidelná 
příprava do školy, v tom byli úspěšní zhruba z poloviny, pro 11 
uživatelů bylo téma nalezení pracovního uplatnění, z nich bylo 7 
uživatelů úspěšných. Z dalších potřeb můžeme uvézt např. 
prevenci sociálně – patologických jevů. O toto téma mělo zájem 8 
klientů. Cíle strategického plánu na rok 2015 byly splněny. 
Během roku jsme pořádali 8 preventivních akcí na téma prevence 
nemocí, kriminální činnost, vztahy ve společnosti, bezpečí aj.. 
Klienti hráli interaktivní hru „soudní proces“, na které si vyzkoušeli 
roli obhájců, soudců, a obžalovaných u rasově motivovaných 
trestných činů a trestných činů z nenávisti. Dále jsme hráli hry na 
zlepšení komunikačních dovedností. Uživatelé se zapojili do 
celoroční soutěže. 
Provoz Klubu Refresh byl v období leden – květen financován jako 
veřejná zakázka z Individuálního projektu Karlovarského kraje na 
podporu příslušníků sociálně vyloučených lokalit KK 2. 
 
Mobilní klub Streetmobil 
Tým ve složení: Tomáš Křepelka (do srpna 2015), Bc. 
Romana Bohánková, Marie Kostihová (od listopadu 2015) 
Adresa: Palackého 1562/8, Cheb 



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. Tato mládež se nachází v náročné životní 
situaci. 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 2015 pravidelně zajížděl do těchto 
lokalit: Staré Sedliště a Velké dvorce na Tachovsku, Horní Slavkov 
a Rovná na Sokolovsku, Bukovany a Dasnice na Sokolovsku, 
Štítary, Studánka, Hranice a Teplá na Chebsku. 
Jednotlivé lokality se během působení klubu obměnily (Rovná, 
Štítary za Hranice, Tachovsko za Teplou). Důvodem bylo zajištění 
služby v jiném klubu nebo nedostatečný počet klientů z důvodu 
stěhování rodin. Změna lokalit byla spojená s prezentací služby na 
místních školách, aby se klub dostal do povědomí cílové skupiny. 
Největší náplní klubu je zajištění vhodných volnočasových aktivit 
v místech, kde děti mají omezené možnosti trávení volného času, 
doučování a pomoc se školními povinnostmi, osvojení základních 
návyků a vzorců chování a v neposlední řadě prevence 
nežádoucích patologických jevů. Dále se s klienty řeší nejrůznější 
problémy spojené s dospíváním (výběr středních škol, hledání 
práce a vhodného bydlení, podpora při rekvalifikaci, pomoc 
s jednání s úřady, pomoc s orientací v systému dávek státní sociální 
podpora apod.).  

Klub se během roku zapojil do projektu nadace Albert a do projektu 
Krabice od bot.  
Statistika: 
Bukovany  50 klientů, 650 výkonů 
Dasnice  14 klientů, 264 výkonů 
Horní Slavkov  21 klientů, 67 výkonů 
Rovná   28 klientů, 480 výkonů 
Staré Sedliště  28 klientů, 171 výkonů 
Studánka  26 klientů, 754 výkonů 
Štítary   2 klientů, 8 výkonů 
Velké Dvorce  19 klientů, 220 výkonů 
Hranice u Aše  11 klientů, 35 výkonů 
Teplá   26 klientů, 115 výkonů 
Část provozu služby byla hrazena z příspěvku České asociace 
streetwork (The Velux Foundation), a také z Individuálního projektu 
Karlovarského kraje na podporu příslušníků sociálně vyloučených 
lokalit 2 (v období leden – květen). 
 
Centrum podpory rodiny Aš, Mariánské Lázně a Sokolov 
Tým ve složení:  
Mariánské Lázně - Miroslava Bláhová, DiS. (od června 2015), 
Klára Pospíšilová, DiS., Bc. Miroslava Klimová, Marta 
Hrdličková, Aš - Kateřina Burešová, DiS., Bc. Michaela 
Lišková, Eva Holečková (do června 2015), Sokolov – Bc. Jana 
Kuráková, Anna Kozová, Jiřina Hlasivcová, DiS.,  
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 



 
CPR Aš v roce 2015 spolupracovalo celkem s 27 rodinami, se 
kterými uzavřelo smlouvu o spolupráci, do tohoto čísla nejsou 
započítáni zájemci o službu, kterým bylo poskytnuto základní 
poradenství, a se kterými nakonec z nějakého důvodu nebyla 
spolupráce uzavřena. Celkem pracovnice CPR poskytly klientům a 
zájemcům o službu 1 062 výkonů.  Klienti a zájemci pocházeli 
z Aše a blízkého okolí, konkrétně z Hranic u Aše a Hazlova. Služby 
CPR byly poskytovány jak v domácnostech klientů, tak v prostorech 
CPR Aš nebo na jiných místech (úřadech, v jiných organizacích – 
kdy se může jednat o asistence a doprovody).  
Služba v roce 2015 spolupracovala také s dalšími organizacemi a 
institucemi jako jsou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Aš, školy, 
školky, lékaři, Dětský domov, Úřad práce, Azylové domy, dluhová 
poradna v Chebu, Náhradním rodinám, MěDDM Sluníčko, InBáze 
atd., a to za účelem co nejefektivnější podpory klientských rodin. 
S klienty pracovnice CPR řešily převážně problematiku týkající se 
např. výchovy dětí, posilování rodičovských kompetencí, 
partnerských vztahů, svěření dětí zpět do péče rodičů, výživného, 
zdravotního pojištění, pěstounské péče, drogové a alkoholové 
závislosti, navázání spolupráce s odborníky jako PPP, SPC, 
logopedie, psycholog, psychiatr, registrace na ÚP a vyřizování 
dávek na ÚP, problematiku týkající se dluhů, vyřizování na úřadech 
a různých institucích, hledání zaměstnání a bydlení, udržení si 
bydlení, udržení se na trhu práce, domácího násilí, podpory při 
vzdělávání dětí a trávení volného času atd.  
Dále se služba zúčastnila atraktivního projektu „Krabice od bot“, 
díky němuž měly desítky dětí z klientských rodin štědřejší Vánoce. 

Provoz CPR Aš byl v období leden – květen financován jako veřejná 
zakázka z Individuálního projektu Karlovarského kraje na podporu 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit KK 2. 
 

CPR Mariánské Lázně pracovalo v roce 2015 s 26 rodinami 
z Mariánských Lázní, Tří Seker, Trstěnic, Valů nebo Drmoulu. 
Celkem bylo těmto rodinám poskytnuto 977 výkonů. Často se 
jednalo o rodiny s větším počtem dětí, ale přibývá i matek 
samoživitelek, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. 
Od ledna do září 2015 se pracovalo se šesti rodinami na základě 
rámcové smlouvy, pět z těchto rodin pokračovalo ve spolupráci i po 
skončení rámcové smlouvy. 
S rodinami se pracovalo na jejich individuálních zakázkách, 
především na výchovných poměrech, pomoc s žádostmi o dávky, 
doklady, s finančním hospodaření, hledáním vhodného zaměstnání, 
pomoc s přípravou dětí do školy, čí školky nebo zdravotní péče celé 
rodiny (pravidelné očkování aj.) Velké téma u rodin je bydlení, kdy 
se v Mariánských Lázních špatně hledá finančně dostupné bydlení. 
Několik rodin bylo nuceno se přestěhovat do okolních obcí, kde 
ovšem často nastává problém s dojížděním dětí do školy apod. 
S rodinami proběhlo i několik akcí, které měly za cíl motivovat 
rodiny, aby spolu trávily smysluplně volný čas (výlety, opékání, 
Vánoční večírek apod.). 
Služba prezentovala svou činnost v rámci týdne sociálních služeb a 
uspořádala Den otevřených dveří. Dále se služba zúčastnila 
atraktivního projektu „Krabice od bot“, díky němuž měly desítky dětí 
z klientských rodin štědřejší Vánoce. 
Služba během roku spolupracovala s místním OSPODem, školami, 
školkami nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. 

CPR Sokolov v průběhu roku 2015 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. Každé 
úterý je služba CPR poskytována formou ambulantní a v čase od 
10.00 – 16.00 je volný příjem klientů. 



Při poskytování sociálně aktivizačních služeb se nejčastěji 
setkáváme s problémy, které nelze jednoznačně vymezit, neboť se 
prolínají, nicméně nejvíce se setkáváme s tématy: 
- sociokulturním znevýhodněním rodiny – jazyková bariéra, 
uplatnění na trhu práce, odlišná společenská pravidla, která mohou 
komplikovat prospívání dětí ve škole, 
- zdravotní omezení některého člena rodiny, ať již se jedná o 
duševní, či závislostní problémy, 
- ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. 
CPR spolupracuje s OSPODy, soudy a dalšími institucemi v zájmu 
klientů a též v rámci zvyšování kvality poskytovaných sužeb. 
V roce 2015 evidujeme 39 podpořených rodin z toho 45 žen a 25 
mužů. 

 
Provoz CPR Sokolov byl v období leden – květen financován jako 
veřejná zakázka z Individuálního projektu Karlovarského kraje na 
podporu příslušníků sociálně vyloučených lokalit KK 2. 
 
Centrum podpory rodiny Tachov 
Tým ve složení: Mgr. Monika Farkašová, Bc. Hana 
Kovaříková, Michaela Müllerová (obě do července 2015), 

Karolína Vejmělková, Kristýna Stolcová, DiS. (od července 
2015) 
Adresa: Rokycanova 4, Tachov 
E-mail: cpr.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 538 
 
V roce 2015 využilo služeb 119 klientů. Poskytovali jsme 
jednorázové poradenství i dlouhodobější spolupráci. Potřeby rodin 
se týkaly především asistovaných styků, výchovných poradenství a 
rozvodových situací. S rodinami jsme spolupracovali také na řešení 
finanční situace, dluhů, situace s bydlením a zaměstnáním.  
Poskytli jsme 1431 služeb a 2094 kontaktů s klienty. Úzce jsme 
spolupracovali s OSPOD, soudy, PČR, Středisky výchovné péče, 
psychology a psychiatry, pediatry a praktickými lékaři. Jsme 
aktivními účastníky komise sociálně-právní ochrany dětí při radě 
města Tachov, pracovní skupiny pro oběti trestných činů. Své 
služby pravidelně prezentujeme na setkáních metodiků prevence 
škol na Tachovsku. Organizovali jsme spolu s kolegyněmi z Klubu 
Relax příměstský tábor pro klienty obou služeb. 
 
K-centrum Cheb 
Tým ve složení: Bc. Zuzana Skálová, Mgr. Eva Jelínková, 
Tereza Vejříková, DiS., Bea Slavíková 
Adresa: Kostelní náměstí 188/15, Cheb 
E-mail: kc.cheb@kotec.cz 
Telefon: 739 570 108 
 
Tento rok využilo služby K-centra Cheb celkem 142 osob, z nichž 
54 klientů bylo nově evidováno. Velmi výrazně narostlo individuální 
poradenství – v roce 2014 se jednalo o 36 osob/330 výkonů, za rok 
2015 je to 49 osob/446 výkonů.  



Proběhlo 43 rodinných poradenství. 
35 osob využilo možnost sociální asistence, jednalo se o vyřizování 
osobních dokladů, dávek a zdravotní péči. 
Výměnný program zaznamenává mírný nárůst, co se počtu 
injekčních stříkaček týče, v roce 2014 jsme vydali 39 504 kusů, za 
rok 2015 to je 42 813.  
Zásadní změna se týká testů na infekční onemocnění, které bylo na 
podzim roku 2014 pro nedostatek financí zastaveno, takže za 
letošní rok nevykazujeme žádné otestované klienty.  
 

	

 
K-centrum Tachov 
Tým ve složení: Blanka Sulimová (do listopadu 2015), Pavlína 
Bartošová, Jakub Štěpánek 
Adresa: Rokycanova 131, Tachov 
E-mail: kc.tachov@kotec.cz 

Telefon: 608 656 538 
 
V roce 2015 službu využilo 108 klientů (69 mužů, 39 žen). Věkový 
průměr klientů je 36,15 let. Poskytli jsme 295 individuálních 
poradenství týkajících se drogové problematiky. Poradenství pro 
rodiče a osoby blízké proběhlo v tomto roce celkem 26x. Ve většině 
případů jsme podávali informace o možnostech léčby a 
problematice zneužívání návykových látek. Několikrát šlo i o 
zakázku opakovaného poradenství, kdy jsme řešili vztahy v rodině a 
změnu rodinných stereotypů. 
Zprostředkovali jsme 20 žádostí o léčbu v psychiatrických 
nemocnicích nebo terapeutických komunitách. Do léčby nastoupilo 
12 klientů. Psychiatrické nemocnice doporučují klienty do K-centra 
na doléčování. Této služby využívají i lidé z Plané, Mariánských 
Lázní a Stříbra, kde tato možnost není. V rámci distribuce Harm 
Reduction materiálu jsme vyměnili 18 656 injekčních stříkaček a 
poskytli 1321 prezervativů. 
Jako úspěšná se jeví spolupráce s místními továrnami, kde si nás 
zvou na přednášky ohledně užívání nealkoholových návykových 
látek. 
V našem K- centru se konalo několik exkurzí základních a středních 
škol, při kterých jsme studenty seznámili s činností naší organizace 
a riziky užívání návykových látek.  
Spolupracujeme s Ospod a PMS v Tachově v případě klientů, kteří 
mají problémy s užíváním nelegálních i legálních návykových látek. 
V K-centru umožňujeme výkon alternativního trestu obecně 
prospěšných prací, jelikož uživatelé by jinde OPP výkon provádět 
nemohli. 
 
Nízkoprahové denní centrum Tachov 
Tým ve složení: Blanka Sulimová (do listopadu 2015), Pavlína 
Bartošová, Hanka Kolihová 
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Adresa: Rokycanova 131, Tachov 
E-mail: ndc.tachov@kotec.cz 
Telefon: 608 656 539 
 
V roce 2015 využilo služeb NDC celkem 57 klientů. Uskutečnilo se 
1056 kontaktů. Téměř 50% klientů se podařilo vyřešit svoji 
momentální krizovou situaci. Klienti si s pomocí služeb NDC zajistili 
práci, bydlení a své těžké životní období překonali. V jejich tíživé 
situaci jsou žádaná i individuální poradenství, v tomto roce se jich 
uskutečnilo 61. 
Klienti v denním centru využívají především potravinový servis 
(1035), hygienický servis (307) a možnost odpočinku. Mají možnost 
využít databázi pracovních nabídek, pracovních agentur a 
ubytovacích zařízení ve městě a okolí. Mohou využít možnosti 
internetu, kde si hledají práci a bydlení. A telefonu, z kterého si 
mohou pracovní nabídky ihned obvolat (103). V tomto roce se 
většině klientů dařilo najít zaměstnání s placeným ubytováním přes 
pracovní agentury, s kterými spolupracujeme. Dále se jeví jako 
úspěšná spolupráce s kurátorkou pro dospělé při MÚ, úřadem práce 
a PMS. 
Klientům pomáháme při vyřizování sociálních dávek, s vyřizováním 
osobních dokladů. Při kontaktní práci usilujeme o integraci klientů 
do společnosti. Kontaktní práci využíváme 
také k motivaci klientů ke změně životního stylu. K tomu nám 
pomáhají též skupinové práce, kterých jsme nabídli v roce 2015 
klientům 49krát. 
 
Poděkování	
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou mohli poděkovat 
za  finanční podporu a dobrou spolupráci v roce 2015:  

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

• Ministerstvo práce a sociálních věcí – veřejná zakázka Pilotní 
ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji (minitendry), 

• 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, 

• 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, 

• Obce Krásná a osada Štítary, Teplá, Rotava, Oloví, Bukovany, 
Dasnice, Hranice a osada Studánka, Habartov, Nová Ves, Bor. 

• 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, Attavena, o. p. s. 

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

proti AIDS, 
• Policie ČR – obvodním oddělením a SKP, a Městské policie – 

především MP Sokolov a Cheb,  
• a dalším spolupracujícím subjektům, bez nichž bychom nemohli 

naši práci dotahovat do konce. 
•  
•  
•  


