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Vážení čtenáři!

obdrželi jste publikaci k  projektu 
s  názvem „Individuální projekt Karlo
varského kraje pro oblast poskytování 
služeb sociální prevence v  období let 
2008 – 2012“. Projekt byl financován 
z  prostředků ESF, prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Individuální projekt reagoval na oblast 
podpory 3.1: Podpora sociální inte
grace a sociálních služeb OP LZZ a byl 
v souladu se strategickými dokumenty 
ČR. V  rámci této oblasti podpory bylo 
cílem mj. podpora sociálních služeb 
a dalších nástrojů sociálního začleňování 
cílových skupin na základě zákona č. 108/2006 Sb., o soci
álních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt se zaměřoval na  zajištění poskytování vybra
ných sociálních služeb (zejména služeb sociální 
prevence) a jejich dostupnosti osobám sociálně vylou
čeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém 
území Karlovarského kraje. Důraz kladl projekt na rozvoj 
a zkvalitnění podporovaných služeb. Cílem poskytování 
sociálních služeb bylo napomoci cílovým skupinám 
osob se plně zapojit do  ekonomického, sociálního  
a  kulturního života společnosti; zejména pak umožnit 
jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo 
přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

 Výběr sociálních služeb a  určení cílových skupin, 
pro které byly sociální služby v  rámci tohoto projektu 
určeny, reflektovaly potřeby kraje, které vyplývaly 
ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Karlovarského kraje na období 2009 – 2013, Programu 
rozvoje Karlovarského kraje 20072013 a Zásad rozvoje 
sociálních služeb v Karlovarském kraji. 

Karlovarský kraj zahájil realizaci projektu „Individuální 
projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování 
služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ (dále 
jen projekt)  1. 8. 2008 a podle nastaveného harmono
gramu končí k 31. 7. 2012. Jeho hlavním cílem bylo zajiš
tění dostupnosti, rozvoje a kvality vybraných sociálních 
služeb, zejména služeb sociální prevence, osobám sociál  
ně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením 
na celém území Karlovarského kraje, za účelem sociál 
ního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení  
a  jejich plného zapojení do  ekonomického, sociálního  
a kulturního života společnosti. 

Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím řady posky
tovatelů sociálních služeb, kteří byli vybráni na základě 
zadávacího řízení. 

Realizátor projektu prováděl průběžný monitoring  
a  kontrolu těchto vybraných dodavatelů sociálních 
služeb a také zajišťoval průběžnou publicitu projektu.

Rozvoj zapojených sociálních služeb byl kromě finan
cování jejich chodu podpořen také rekonstrukcemi 
prostor a  zakoupením nábytku pro možnost poskyto
vání těchto služeb.

2.1.  Seznam sociálních služeb, které byly v rámci  
projektu podpořeny:

Azylové domy pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary, 
Armáda spásy v ČR  Centrum sociálních služeb,  
1. 5. 2009 – 31. 5. 2012

Azylové domy pro jednotlivce pro okres Sokolov, 
Pomoc v nouzi, o.p.s., 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Azylové domy pro jednotlivce pro okres Cheb, 
Diecézní charita Plzeň  Azylový dům Betlém Cheb, 
1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Azylové domy pro ženy s dětmi pro okres Karlovy Vary, 
Farní charita Karlovy Vary  Domov pro matky s dětmi 
v tísni Karlovy Vary, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Azylové domy pro ženy s dětmi pro okres Sokolov, 
Pomoc v nouzi, o.p.s., 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Azylové domy pro ženy s dětmi pro okres Cheb, 
Farní charita Aš  Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Domy na půl cesty pro okres Karlovy Vary, 
Farní charita Karlovy Vary, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Domy na půl cesty pro okres Sokolov, Pomoc v nouzi, 
o.p.s., 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Domy na půl cesty pro okres Cheb, Pomoc v nouzi, 
o.p.s., 14. 9. 2009 – 13. 5. 2012

Intervenční centrum pro okresy Karlovy Vary, Sokolov 
a Cheb, Pomoc v nouzi, o.p.s., 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Nízkoprahová denní centra pro okres Karlovy Vary, 
Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb,  
1. 4. 2009 – 31. 5. 2012

Nízkoprahová denní centra pro okres Sokolov, 
Pomoc v nouzi, o.p.s., 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Nízkoprahová denní centra pro okres Cheb, 
Diecézní charita Plzeň, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres 
Karlovy Vary, Armáda spásy v ČR, Sbor a komunitní 
centrum, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres 
Sokolov, Občanské sdružení Khamoro – Romské inte
grační centrum, 1. 3. 2009 – 31. 5. 2012

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres 
Cheb, Kotec o.s.  Klub Restart, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

V  rámci projektu došlo na  základě 
potřebnosti i  k  rozšíření některých 
sociálních služeb jako jsou například 
sociálně terapeutické dílny a  dále 
byly realizovány aktivity nové, které 
vyplývaly ze střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb, rozvojo
vých plánů zařízení sociálních služeb 
a navazujících individuálních projektů 
Karlovarského kraje v  oblasti trans
formace sociálních a  služeb  podpory 
péče o  osoby s  duševním onemoc
něním na území Karlovarského kraje.

Karlovarskému kraji se podařilo 
s  prostředků ESF zrealizovat rekon

strukci prostor pro poskytování 
služby sociálně terapeutických dílen 

pro mentálně postižené v  Sokolově a  v  Karlových 
Varech a rovněž v Karlových Varech vznikly nové dílny 
a služba sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob 
s duševním onemocněním.

Dovoluji si poděkovat všem zúčastněným, tedy 
poskytovatelům sociálních služeb, uživatelům, obcím, 
odborům sociálních věcí a  servisu, který administra
tivně zajišťoval projekt, tedy všem těm, kteří projevili 
zájem se do projektu aktivně zapojit, a přispět tak k jeho 
naplnění.

Miloslav Čermák
Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí  

a oblast neziskových organizací 

1. Úvod 2. O projektu

Miloslav Čermák 
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje  

pro oblast sociálních věcí
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Terénní programy pro okres Karlovy Vary, Občanské 
sdružení Světlo Kadaň, Člověk v tísni, o.p.s. (subdo
dávka) a Občanské sdružení Khamoro (subdodávka),  
1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Terénní programy pro okres Sokolov, Kotec o.s., 
Člověk v tísni, o.p.s. (subdodávka) a Občanské sdružení 
Khamoro (subdodávka), 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012 

Terénní programy pro okres Cheb, Kotec o.s.,  
1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Karlovarský kraj pověřil na základě smlouvy Agenturu 
projektového a dotačního managementu Karlovarského 
kraje, p. o. k řízení a administraci projektu. 

2.2. Jak šel čas - aktivity projektu
V  rámci čtyřleté realizace Individuálního projektu 

pořádal Karlovarský kraj konference, semináře a  slav
nostně otevíral některá zrekonstruovaná zařízení sociál 
ních služeb.

Dne 3. 10. 2008 se konala úvodní konference k projektu 
pod záštitou Mgr. Ellen Volavkové, radní pro oblast sociál 
ních věcí, na které byly představeny aktivity projektu.

Dne 18. 5. 2009 proběhla evaluační schůzka, setkání 
s poskytovateli sociálních služeb.

Dne 21. 9. 2009 byl slavnostně otevřen v  nových 
prostorách Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově, 
Pomoc v nouzi o.p.s.

Dne 23. 9. 2010 se slavnostně otevírala nová služba 
– podpora samostatného bydlení, kterou zajišťovala 

organizace Rytmus o. s. – Agentura 
pro sociální rehabilitaci v Sokolově.

Dne 12. 10. 2010 byl uspořádán 
seminář zaměřený na  sociální 
služby a  nákladovost sociálních 
služeb.

Dne 16. 9. 2011 byl uspořádán 
seminář pro poskytovatele soci
álních služeb, vybraní poskytova
telé představili služby, které posky
tují, proběhla diskuze a  vzájemná 
výměna informací k  financování 
a nákladovosti služeb.

Od července do srpna 2011 probí
hala rekonstrukce sociálně terape
utických dílen v  Karlových Varech 
a  dne 7. 9. 2011 za  přítomnosti 
náměstka hejtmana pro oblast soci
álních věcí pana Miloslava Čermáka, 

Úvodní konference k projektu – 3. 10. 2008

Podpora samostatného bydlení pro Karlovarský kraj, 
Rytmus o.s., 1. 7. 2010 – 31. 5. 2012

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro 
okres Karlovy Vary, Člověk v tísni, o.p.s.,  
1. 4. 2009 – 31. 5. 2012

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro 
okres Sokolov, Člověk v tísni, o.p.s.,  
1. 3. 2009 – 31. 5. 2012

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
pro okres Cheb, Kotec o.s.  Centrum podpory rodiny 
a Útočiště o.p.s. (subdodávka) 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary, 
Farní charita Karlovy Vary, 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Sociálně terapeutické dílny pro okres Sokolov, Denní 
centrum Mateřídouška, o.p.s., 1. 1. 2009 – 29. 2. 2012

Sociálně terapeutické dílny pro okres Cheb, Joker o. s. 
a 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR,  
1. 1. 2009 – 31. 5. 2012

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním 
onemocněním v okrese Karlovy Vary, Fokus Mladá 
Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné,  
1. 7. 2011 – 31. 5. 2012

Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj, Tyflocentrum 
Karlovy Vary o. p. s., 1. 3. 2009 – 31. 5. 2012

Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemoc
něním v okrese Karlovy Vary, Fokus Mladá Boleslav 
sdružení pro péči o duševně nemocné,  
1. 7. 2011 – 31. 5. 2012

Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním  men  
tálním postižením v Karlovarském kraji, Rytmus o.s.,  
1. 4. 2011 – 31. 5. 2012

Odborným garantem projektu  
byla vedoucí Odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Ing. Stanislava Správková.
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člena rady kraje pro oblast školství, mládeže a  tělový
chovy pana PaedDr. Vratislava Emlera a ředitele Diecezní 
charity Plzeň pana Ing.  Jiřího Lodra se slavnostně oteví
raly sociálně terapeutické dílny Farní charity Karlovy Vary 
(Stará Role).

Za  přítomnosti velitele Armády spásy v  ČR, pana 
majora Michaella Stannetta se dne 14. 9. 2011 konalo 
otevření nízkoprahového denního centra Karlovy Vary 
ve Staré Roli.

pro osoby s  duševním onemoc
něním v  Karlových Varech, službu 
poskytuje Fokus Mladá Boleslav. 
Rekonstrukce nových prostor 
proběhla od října do prosince 2011.

Poskytovatelé sociálních služeb 
pořádali v rámci realizace projektu 
také různé akce, konaly se dny 
otevřených dveří, již po několikáté 
se konal ples Jokera o. s. v Chebu, 
konaly a pořádaly se vánoční a veli
konoční besídky, proběhla setkání 

Od  července do  září 2011 probíhala rekonstrukce 
prostor v budově Střední školy živnostenské v Sokolově, 
rozšířila se služba sociálně terapeutické dílny pro okres 
Sokolov. Dne 17. 10. 2011 se tyto dílny Denního centra 
Mateřídouška o. p.  s. slavnostně otevřely za  přítom
nosti hejtmana Karlovarského kraje PaedDr.  Josefa 
Novotného a náměstka hejtmana pro oblast sociálních 
věcí pana Miloslava Čermáka.

Dne 13. 12. 2011 byla slavnostně otevřena nová sociální 
služba pro Karlovarský kraj  sociálně terapeutické dílny 

klientů v  rámci různých zaří
zení, představení a  setkání rodičů 
s  klienty a  mnoho dalších společ
ných, kulturních akcí.

Ke konci roku 2011 se do Karlovar
ského kraje přijeli také podívat 
odborníci z holandského Alkmaaru 
z organizace GGZ Noord – Holland
Noord, která pečuje o  klienty 
s vážným psychiatrickým onemoc
něním a zavítali i do nově otevřené 
sociálně terapeutické dílny 
v  Sokolově. Návštěvu překvapilo 

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb – 16. 9. 2011

Slavnostní otevírání  
Sociálně terapeutických dílen 

v Sokolově – 17. 10. 2011

Slavnostní otevírání – Rytmus, o. s. 
23. 9. 2010
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O projektu v rámci informační publicity psaly v regio
nálních denících, jako je Mladá Fronta Dnes a  regio
nální přílohy, Karlovarský, Sokolovský a Chebský deník, 
Hejtmanské a Krajské listy.

Několikrát jste se také mohli dozvědět o  projektu 
z regionální televize R1 Vřídlo nebo z Rádia Egrensis. 

Závěrečná konference se konala 5. 6. 2012. Vyhodnotila 
stav v  oblasti podpořených sociálních služeb, plnění 

jednotlivých aktivit projektu, byl dán prostor vybraným 
poskytovatelům sociálních služeb  příklady dobré 
praxe, kteří seznámili veřejnost s přínosem projektu pro 
poskytování služeb v jejich oblasti a s přínosy podpory 
evropského společenství pro občany kraje. 

moderně zařízení a příjemné prostředí dílen, probíhala 
i výměna zkušeností a názorů.

Informace o projektu a aktivitách byly pravidelně zveřej
ňovány na internetových stránkách Karlovarského kraje: 

http://www.krkarlovarsky.cz/ kraj_cz/cinnosti/EU/ 
OP_lids_zdroje/ IP_prevence.htm

Další informace bylo možné získat i na  internetových 
stránkách www.apdm.cz.

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb – 12. 10. 2012

Slavnostní otevírání sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v Karlových Varech – 13. 12. 2011



3. Představení poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu

12 13

Poskytovatelé sociálních služeb byli vybíráni 
na  základě výběrových řízení, která byla zahájena 
v srpnu 2008. První poskytovatelé začali v rámci tohoto 
projektu poskytovat sociální služby od 1. 1. 2009 a svým 
rozsahem pokrývali celé území Karlovarského kraje. 

Armáda spásy v ČR
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Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Posláním azylového domu Armády spásy v Karlových 
Varech je snižování zdravotních a sociálních rizik mužů 

a žen bez přístřeší, poskytovat jim na přechodnou dobu 
ubytování, stravu, sociální poradenství, podporovat je  
v  obnovení nebo rozvíjení sociálních a  pracovních 
dovedností a  podle jejich možností jim pomáhat  
v návratu do života ve společnosti.

Armáda spásy v ČR – klienti při úklidu

působení jeden sbor Armády spásy. Jednotlivá sociální 
zařízení jsou vedena zahraničními i českými odborníky. 
Sociální práce zahrnuje např. péči o bezdomovce, staré 
a  nemocné občany, matky s  dětmi, děti a  mládež, ale  
i další formy pomoci podle aktuálních potřeb.

3.1.1. Služby poskytované v rámci projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Armáda spásy v ČR, Sbor a komunitní centrum
Ing. Pavol Krištof
Jugoslávská 1274/16, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 225 861

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: 

•	 ambulantní:	po 14:00	–	19:00,	út,	čt	12:00	–	19:00,	
 st 13:00 – 19:00, pá 13:00 – 17:30
•	 terénní:	po –	čt	14:00	–	19:00,	pá	14:00	–	17:30

Naším posláním je působit mezi mladými lidmi 
ve  věku 1526 let v  Karlových Varech a  okolí tak, aby 
dokázali účinně čelit negativnímu vlivu svého okolí 
a  přijímat zodpovědnost za  svůj život. Poskytujeme 
služby mladým lidem ve věku 1526 let z Karlových Varů 
a okolí.

Azylový dům pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb 
Robert Jiruše
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 569 267

3.1. Armáda spásy v ČR
kontakt:

Armáda spásy v České republice 
Major Michael Raymond Stannett
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha
Tel.: 251 106 424

Armáda spásy v ČR má sídlo v Praze. V jejím čele stojí 
velící důstojník pro Českou republiku  v  současné 
době, s účinností od 1. května 2008, tuto funkci zastává 
major Michael R. Stannett ze Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska. Národní Ústředí zajišťuje styk 
s Ústředními orgány ČR, koordinuje práci v celé repub
lice, udržuje kontakt s  mezinárodní Armádou spásy  
a vede centrální Účetnictví pro veškerá zařízení Armády 
spásy v  ČR. Konkrétní práce v  jednotlivých městech, 
kde Armáda spásy působí (tedy Praha, Brno, Ostrava, 
Havířov, Karlovy Vary, Krnov, Opava, Přerov a Šumperk), 
zahrnuje oblast duchovní i sociální. Duchovní práce je 
soustředěna do  tzv. sborů, v  jejichž čele stojí důstoj
níci Armády spásy. V současné době je v každém městě 

Armáda spásy v ČR – preventivní program

Armáda spásy v ČR
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Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb 
Robert Jiruše
Nákladní 205/7, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 569 267

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: 

•	 ambulantní:	po –	pá	12:00	–	16:00
•	 terénní:	po –	pá	9:00	–	13:00

Posláním nízkoprahového denního centra Armády 
Spásy v  Karlových Varech je první kontakt s  muži  
a  ženami bez přístřeší umožňující základní možnost 
poskytnutí jednoduché stravy, hygieny, výměny oděvů 
a sociálního poradenství vedoucí k zahájení řešení jejich 
životní situace.

Armáda spásy v ČR – čas spolupráce

3.1.2. Příběhy klientů služeb

Petra

Bezdomovectví mladých lidí se stává fenoménem 
dnešní doby. Důkazem je toho další příběh mladé 
slečny, která přišla na  Armádu spásy žádat před více 
než rokem o  pomoc. Jako spousta lidí propuštěných 
z výkonu trestu, tak i Petra neměla kam se vrátit. Když 
přišla na  Armádu poprvé, nemohli jsme ji poskytnout 
ubytování na  azylovém domě z  důvodu absence míst 
pro ženy. Za necelý rok přišla znovu a tentokrát jsem ji 
s radostí mohla ubytovat na Azylovým dům Drahomíra 
pro ženy. Petra měla za sebou drogovou zkušenost, která 
ji narušila vztahy s  rodinou. Díky pobytu na  azylovém 
domě se chtěla především udržet čístá (nezrecidovat), 
najít si zaměstnání, začít splácet exekuci a navázat opět 
kontakt se svou rodinou. Petra se nám také svěřila, že 
má malou dceru, o  kterou se starají její rodiče. Otec 
dcery je toxikoman. Na začátku naší spolupráce bylo pro 

Petru důležité postavit se na vlastní 
nohy a  potom začít přemýšlet 
o možnosti vzít si dceru zpět. 

Za  tým přímé práce můžeme 
s  čistým svědomím říci, že Petra 
byla velmi odhodlaná změnit svůj 
život. Díky této odhodlanosti si 
našla práci v hotelu, začala splácet 
exekuci a  začala se pravidelně 
stýkat se svou maminkou a  její 
dcerou. Vzhledem ke  stálé práci 
a příjmu si mohla dovolit podnájem 
a  již přes půl roku žije sama, bez 
podpory sociální služby. 

Veronika Hanousková 2011

Ondra

S  Ondrou jsem se poprvé setkala v  rámci služby 
Nízkoprahového denního centra. Před sebou jsem 
tenkrát viděla velmi mladého muže, který bojuje nejen 
sám se sebou, ale i s vnějším světem, tak jak to známe 
určitě i  my. Nicméně Ondra v  tomto těžkém období 
neměl kolem sebe dostatečné zázemí a  dostatečnou 
podporu, která by ho mohla ochránit před životem 
na ulici a drogovou zkušeností. Nějaký čas jsme s tímto 
klientem spolupracovali v  rámci Nízkoprahového 
denního centra a  po  společné domluvě by ubytován 
na  Azylový dům. Jeho primární potřebou (cílem) bylo 
najít si zaměstnání. Ondra nás pracovníky přímé práce 
vždy mile překvapoval svou pokorou, vytrvalostí  
a pracovitostí. Při naplňování svého cíle byl soběstačný 
a  téměř nepotřeboval podporu pracovníků přímé 
práce. Pozitivní také bylo, že později udržoval kontakt 
se svou maminkou a měl vedle sebe přítelkyni, která ho 
morálně podporovala. Ondřej za  mnou před několika 
měsíci přišel, že se stane otcem. Byl šťastný, nicméně 
před ním stály dva velké úkoly – najít si co nejrychleji 
zaměstnání a  tím i  společné bydlení. Ukázalo se, že je 
velkým bojovníkem a netrvalo ani pár týdnů a našel si 
práci na plný úvazek. Po narození dcery se oba přestě
hovali do  společného bydlení. Celý tým přímé práce 
doufáme, že jim jejich štěstí vydrží a se jeho celé rodině 
bude dařit. 

Veronika Hanousková 2011

Karel

V  následujících řádcích bych Vám ráda krátce přiblí
žila veskrze pozitivní a  pro naší práci motivující příběh 
klienta azylového domu. Klient, v  našem příběhu jej 
pojmenujme jako p. Karel, je muž ve věku okolo 55 let. 

Armáda spásy v ČR – „čas otázek“

Armáda spásy v ČR
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V  době mého nástupu na  Armádu spásy v  listopadu 
2009 byl prvořadě stálým klientem služby nízkoprahové 
denní centrum pro lidi bez domova a  během nastáva
jící zimy 2009 také stále častěji využíval služeb nocle
hárny. Pan Karel byl vždy bezkonfliktním klientem a jen 
občasné zvýšené užívání alkoholu narušovalo využívání 
našich služeb a spolupráci. Byl bez zaměstnání, v té době 
evidován na ÚP a pobíral dávky hmotné nouze.

Z  anamnézy klienta stojí za  zmínku rozvod, ztráta 
zaměstnání, nekontrolovaná konzumace alkoholu 
a  gambling, které ho dovedly v  roce 2003 až na  ulici. 
Od  roku 2003 byl několikrát ubytován na  tehdejší 
ubytovně AS. Klient i přes dobu, kdy žil na ulici, zůstal 
pravidelným dárcem krve, od  roku 2007 je držitelem 
Stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Jánského. V průběhu 
podzimu a zimy jsme v rámci nízkoprahového denního 
centra začali systematicky spolupracovat. V lednu 2010 
jsme s  klientem řešili další formy ubytování a  pracov

ního zařazení, nicméně ceny 
za  ubytování v  Karlových Varech 
byly ve výši, jež několikrát přesaho
vala možnosti pana Karla. Dohoda 
o  poskytnutí sociální služby 
azylový dům (AD) pro muže byla 
vhodnou variantou, jak klientovi 
zajistit na nějaký čas kvalitní ubyto
vání, které by podpořilo spolu
práci, rozvoj klienta a  pomohlo 
ke  zpětnému začlenění do  běžné 
společnosti. Po  ubytování na  AD 
v  Nákladní ulici se klient aktivně 

zapojoval do všech aktivizačních programů, pro zvýšení 
dávek hmotné nouze začal vykonávat veřejnou službu 
a  neustále jsme pracovali na  vyhledání vhodného 
zaměstnání, které vzhledem ke skutečnosti, že klient je 
jako mnozí další bez kvalifikace, o to obtížnější.

Na konci března 2010 se na AS dostavil jeden z býva
lých klientů s  nabídkou, že jeho zaměstnavatel hledá 
nové zaměstnance. Pan Karel pracovní místo získal 
a od poloviny dubna začal pracovat na pracovní smlouvu 
s  bývalým klientem AS u  stavební firmy v  Karlových 
Varech. Práce a  s  ní spojené zvýšení příjmů nastar
tovalo u  klienta snahu o  obnovení vztahů s  dcerou 
a vnoučaty, což se prozatím daří. V srpnu 2010 byl klient 
přestěhován z  AD Nákladní do  AD Drahomíra, který 
klade větší nároky na samostatnost, a ve kterém je pan 
Karel ubytován dosud. V  říjnu byla klientovi prodlou
žena pracovní smlouva a  hlavním cílem pana Karla je 
v  současné době najít vlastní přiměřené bydlení. Nyní 

Armáda spásy v ČR – klienti vyhráli 
cenu fotosoutěže „Chceme čisté 
město 2011“

šetří na složení kauce za podnájem. Příběh pana Karla, 
který jsem zde v  krátkosti nastínila je spíše jedním  
z mála pozitivních, a bohužel se může stát, že se třeba 
ani další cíl nepodaří splnit, i  když věříme v  opak. 
U mnohých našich klientů se bohužel stává, že se podaří 
zpětné začlenění do  společnosti, ale často se také 
stává, že klienti svůj statut po nějaké době z rozličných 
důvodů ztratí a vrací se zpět do služeb určených pro lidi 
bez domova, mnohdy opakovaně. Někomu také příběh 
pana Karla může přijít obyčejný, ničím zajímavý, natož 
úspěšný a  pozitivní, ale pro člověka, který se dostal 
do  procesu exkluze, jsou zdánlivě banální a  obyčejné 

kroky ohromnými skoky a  některým klientům se 
mnohdy nepodaří ani část jednoho z  nich. Ač se Vám 
to může zdát neuvěřitelné, nezřídka kdy se setkáváme 
s klienty, kteří už ani doslova neumí spát pod pevným 
stropem“ a  naše práce někdy začíná už zde, naučit je 
spát v posteli a pod střechou. A tak už pro tento kontrast 
jsme na pana Karla nesmírně pyšní.

Šárka Blažková 2010

Armáda spásy v ČR – klienti při úklidu města

Armáda spásy v ČR
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Petr

V  sociální práci se setkáváme s  různými životními 
příběhy klientů. Někdy jsou to příběhy šťastnější a někdy 
naopak ty smutnější. Toto je příběh klienta, který 
u pracovníků přímé práce nezanechal příliš mnoho pozi
tivních vzpomínek. Říkejme mu Petr. Zhruba před dvěma 
měsíci jsme v rámci terénní sociální práce v Mariánských 
Lázních nakontakovali klienta, který z  počátku nebyl 
příliš nakloněn našemu setkání. Po  předání veškerých 
informací o našich službách se postoj pana Petra změnil 
a začal s námi hovořit o jeho nepříznivé životní situaci. 

Klientovi jsme nabídli, že pokud bude mít zájem, může 
kdykoliv přijet do Centra sociálních služeb v Karlových 
Varech a společně spolupracovat na řešení jeho nepří
znivé situace. S kolegou jsme neočekávali, že by si pan 
Petr našetřil peníze a  do  Karlových Varů přijel. Opak 
byl pravdou a za několik dní se stal uživatelem služeb 
Centra sociálních služeb Armády spásy. Byli jsme potě
šeni, že terénní sociální práce měla svůj smysl a klient 
byl motivaný svou situaci za vnější pomoci řešit.

Armáda spásy v ČR – klienti při úklidu města

Pan Petr nám sdělil, že se do  Mariánských Lázní již 
vrátit nechce a  přál by si, aby si v  Karlových Varech 
našel zaměstnání a mohl ze začátku bydlet na azylovém 
domě pro muže. S klientem jsme tedy začali společně 
spolupracovat na  dosahování výše stanovených cílů. 
Spolupráce mezi mnou a klientem probíhala v prvních 
několika dnech bez sebemenších potíží. To však nemělo 
dlouhé trvání a  klientova snaha pracovat na  dosažení 
cílů začala slábnout. Snažila jsem se s klientem hovořit 
o  tom, v  čem shledává překážky pro plnění cílů a  jak 
je případně můžeme společně odstranit. Pan Petr se 
mylně domníval, že ho ihned ubytujeme na  azylový 
dům a budeme se zde o něj tady starat. Naše spolupráce 

tak ztratila význam, protože nezbytným předpokladem 
jejího úspěchu je aktivní zájem klienta na  řešení své 
nepříznivé životní situace. Klient začal být postupem 
času stále více verbálně i  neverbálně agresivní a  při 
posledním incidentu mu musel být dokonce již udělen 
zákaz vstupu na  službu noclehárna a  nízkoprahové 
denní centrum. 

Jak bych shrnula příběh pana Petra? Myslím, že tento 
znovu potvrdil známou zkušenost, že vždy záleží přede
vším na samotném jedinci, jestli je ochoten udělat něco 
proto, aby byl jeho život jiný.

Veronika Hanousková 2010

Armáda spásy v ČR – při otevírání nových prostor pro poskytování služeb

Armáda spásy v ČR
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Člověk v tísni o. p. s.

3.2. Člověk v tísni o. p. s.
kontakt:

Člověk v tísni, o.p.s. 
Šimon Pánek
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

Obecně prospěšná společnost Člověk v  tísni vznikla 
jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizo
vých oblastech a podporovat dodržování lidských práv 
ve světě. 

 Její počátky se datují do května 1992, kdy její zaklada
telé realizovali první projekty na pomoc lidem v nouzi 
ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 
se změnil název na Nadaci Člověk v tísni při České tele
vizi, v dubnu 1999 pak byla zaregistrována jako obecně 
prospěšná společnost.

Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, 

dlouhodobé rozvojové projekty a  podporuje snahy 
o  demokratizaci a  dodržování lidských práv. Za  dobu 
své existence dopravila stovky zásilek s přímou humani
tární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých 
zemích Evropy, Asie i  Afriky, konkrétními projekty 
podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce 
lidských práv či představitele demokratické opozice 
ve více než 37 zemích světa.

3.2.1. Služby poskytované v rámci projektu

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
pro okres Sokolov a Karlovy Vary

kontakt:

Člověk v tísni, o.p.s. 
Jan Němeček
Nádražní 544, 356 01 Sokolov 
Tel.: 353 892 261

Forma služby: terénní

Časový rozsah poskytování 
služby: po – pá 8:30 – 17:00

Posláním Sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s  dětmi je před
cházení sociálnímu vyloučení rodin 
s  dětmi, snižování míry sociálního 
vyloučení rodin s dětmi prostřednic
tvím kvalitní a  profesionální spolu
práce pracovníka s rodinou.

Obsahem služby je bezplatné 
poskytování pomoci, podpory 

Člověk v tísni, o. p. s.  
- Doučování v rodině

Člověk v tísni o. p. s.
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a poradenství rodinám s dětmi žijícím v sociálně vylou
čených lokalitách, rodinám sociálně vyloučeným 
nebo sociálním vyloučením ohroženým, zejména jeli 
v  důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, 
kterou nejsou schopni překonat vlastními silami, 
ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny.

Člověk v tísni, o. p. s. 

Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině 
s  problémy, které není schopna sama překonat a  tyto 
problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj 
dítěte. Důraz je kladen na  individuální sociální pomoc 

a  poradenství při uplatňování práv a  oprávněných 
zájmů rodičů a  jejich dětí, na  prohlubování rodičov
ských schopností a dovedností a prevenci předčasného 
ukončování vzdělávání dětí.

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je 
poskytována v domácnostech klientů.

3.2.2. Příběhy klientů služeb

Příběh jedné rodiny

S  rodinou spolupracuji od  května 2010. Rodina bydlí 
v  městském holobytě o  2 pokojích a  2 malými míst

Člověk v tísni, o. p. s. – při ukázce pečení

Člověk v tísni o. p. s.
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nostmi (toaleta, pračka aj.) Sprchy jsou na každém patře. 
Snažili jsme se vytvořit optimální podmínky pro navrá
cení dětí do rodiny. Klientka má 4 děti. Dominiku a Elišku 
má ve  své péči a  Jiříka s  Markétkou měla v  dětském 
domově. Za  pár měsíců se nám podařilo vytvořit 
dobré bytové podmínky, zlepšit spolupráci se školou, 
Dominiku začala doučovat dobrovolnice, podařilo se 
zlepšit chování dětí ve škole. Od října se nám podařilo 
zajistit, že děti mohly být v rodině na tzv. prodloužený 
pobyt. V říjnu proběhla případová konference, které se 
zúčastnila klientka, DD, OSPOD a ČVT. Díky ní se zakázka 
navrácení dětí do  rodiny posunula velkým krokem 

dopředu. Další proběhla v  lednu. S klientkou jsme pravi
delně udržovaly kontakt s OSPODem a DD. V lednu 2011 
jsme žádaly o  zrušení ústavní péče. V  březnu proběhl 
soud a děti byly navráceny do rodiny. Zatím má rodina 
stanovený soudní dohled. Momentálně pracujeme 
s rodinou na zrušení dohledu. Rodina aktivně spolupra
cuje, matka chodí do práce, přítel je s nejmladší dcerou 
na rodičovské dovolené. Kromě této zakázky také spolu
pracujeme na zakázce bydlení. Rodina si zažádala o větší 
městský byt a byla dána do pořadníku.

Člověk v tísni, o. p. s. 

Člověk v tísni o. p. s.

Denní centrum  
Mateřídouška o.p.s.
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3.3. Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
kontakt:

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Věra Bráborcová
Školní 737, 357 35 Chodov
Tel.: 352 665 992, 607 718 345

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. poskytuje 
všestrannou podporu a pomoc osobám se zdravotním 
postižením v oblasti individuálního rozvoje pracovních 
dovedností a  návyků s  důrazem na  možné pracovní 
uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

3.3.1. Služby poskytované  
  v rámci projektu

Sociálně terapeutické dílny  
pro okres Sokolov

kontakt:

Denní centrum 
Mateřídouška, o.p.s.
Věra Bráborcová
Tovární 223, 357 35 Chodov
K. H. Borovského 1267, 
356 01 Sokolov
Tel.: 352 665 992, 607 718 345

Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování 
služby: po – pá 7:00 – 15:30

Sociálně terapeutické dílny denního centra nabí
zejí dospělým osobám a  mladistvým především 
s mentálním a kombinovaným postižením širokou škálu 
činností zaměřených na rozvoj pracovních dovedností, 
samostatnosti a  soběstačnosti s  ohledem na  jejich 
individuální potřeby, přání i  schopnost žít důstojným 
způsobem v přirozené komunitě.

3.3.2. Příběhy klientů služeb

Péťo, omlouvám se

Sokolovské sociálně terapeutické dílny mají jedno praco
viště, které v chodovských dílnách chybí a to keramiku. 
Práce s keramickou hlínou patří mezi osvědčené metody, 

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.  
– klient s ukázkou výrobku  

v textilní dílně 

které rozvíjejí zručnost, kreativitu 
i  fantazii. Zároveň je nutné dodr
žovat dané technologické postupy 
a být vybaven i určitou dávkou trpě
livosti a pracovitosti. Byl jsem velmi 
zvědavý, jak práci v nové keramické 
dílně zvládnou nejen zaměstnanci, 
ale především klienti. Nikdo z  nich 
zatím s  keramikou neměl osobní 
zkušenost. Netrpělivě jsem naku
koval do  keramické dílny a  čekal 
na  první výpal. Při jedné ze svých 
návštěv keramické dílny mě zaujal 
téměř hotový keramický stromeček. 
Byl vyroben podle nějaké před
lohy, ale dokonalost jednotlivých 
detailů mě udivila. Napadlo mě, že 
to bude práce naší zaměstnankyně, 
která se výrobě keramiky věnuje 
i  soukromě. Hezký výkon si žádá 
pěknou pochvalu. Pochvala však 
nebyla přijata, neboť autorem byl 
někdo jiný. Petr na mě vždy působil 
dojmem tichého, ne příliš pracovi
tého a  zručného klienta. Občasné 
výkyvy nálad spojené s  nezájmem 
o  cokoliv nedávaly tušit, že kdesi 
uvnitř jeho duše dřímá nějaká výji
mečná vloha. Dřímala a práce s kera
mickou hlínou se stala tím klíčem, 
který onu obdivuhodnou dovednost 
světu doslova odemkl. Petra kera
mika nejen velmi baví, ale stala se 
mu i  zdrojem nového sebevědomí 

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. 
– při vaření

Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
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a já se znovu přesvědčil, jak málo toho o našich klientech 
vlastně víme a jak snadno je strkáme do škatulek neobjek
tivních hodnocení. Péťo, omlouvám se. 

Ing. Pavel Bráborec

Opravdu jsem se snažila, ale...

Dva roky poté, co jsme otevřeli chodovskou sociálně 
terapeutickou dílnu, nás navštívila paní Dagmar se svou 
sestrou a švagrem. Paní Dagmar dlouhá léta pracovala 

v chráněné dílně. Práce ji bavila a v dílně měla i přátele. 
V poslední době se ale mnohé změnilo. Práce na výkon 
ji začala vyčerpávat, atmosféra v pracovním kolektivu se 
změnila a také se přihlásila přibývající léta. O existenci 
nových sociálně terapeutických dílen v  Chodově se 
dozvěděla od známých a na stránkách denního centra 
ji zaujala pestrost činností, které dílny klientům nabí
zejí. „Víte, já jsem se snažila tu práci zvládnout, ale bylo 
toho na mě nějak moc. Ráda bych dál pracovala, nechci 

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. – při práci v textilní dílně

zůstat doma. Chci být ještě užitečná a  něco nového 
se také naučit,“ vysvětlovala trochu smutně s obavami 
v hlase Dagmar. Dnes už je paní Dagmar naše usměvavá 
Dáša, která rozdává úsměvy jako jarní sluníčko. Našla 
nové kamarády i téměř ztracenou chuť do života. Když 
jsme otevřeli další pracoviště dílen v Sokolově, nedaleko 
jejího bydliště, moc se jí z Chodova stěhovat nechtělo, 
ale co, změna je život a  ta poslední byla opět tím 
správným směrem. Dáša je v sokolovských dílnách moc 
spokojená a občas zajede na návštěvu i do Chodova.

Ing. Pavel Bráborec

Co by se stalo, kdyby...

Co by se stalo, kdyby naše Miluška nemohla navště
vovat sociálně terapeutické dílny 
v  Mateřídoušce? Rodině by to 
jednoznačně přineslo v  mnoha 
ohledech výrazné zhoršení celkové 
situace. Dcera díky svému postižení 
vyžaduje trvalou péči. V  případě, 
že by nemohla navštěvovat dílny, 
byli bychom nuceni tuto péči zajiš
ťovat pouze sami, což by ovšem 
znamenalo především citelnou 
ztrátu jednoho příjmu do  rodin
ného rozpočtu. Naše dcera ale také 
potřebuje i  jiné prostředí, než jen 
to rodinné. Potřebuje své vrstev
níky a  možnost navazovat nová 
přátelství. Velmi důležitý je i  další 
rozvoj její samostatnosti a  sobě
stačnosti, kterému pracovní, vzdě
lávací a  výchovné činnosti v  rámci 

sociálně terapeutických dílen účinně napomáhají. Jsem 
pedagožka a vím, jak důležité jsou pro lidi s postižením 
všechny aktivity, které je podporují ve snaze integrovat 
se do běžné společnosti. 

V  sociálně terapeutických dílnách probíhá nejen 
příprava do  života, která by Milušce velmi chyběla. 
Chyběli by jí i  kamarádi, které si tam našla. Dcerka 
se špatně adaptuje v  různých prostředích, ale 
do  Mateřídoušky chodí velmi ráda. Doufám a  pevně 
věřím, že se činnost dílen bude dál rozvíjet, neboť tuto 
sociální službu vnímám jako velmi potřebnou a spole
čensky nad míru důležitou. 

Mgr. Dagmar Herianová

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.  
– klient při práci s PC

Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
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Mám sen

Michaela je mladá dívka s lehkým mentálním postižením, 
která do  sokolovských dílen dochází od  listopadu 2011. 
Původem je ze západočeského Tachova, kde od  dětství 
žila a  absolvovala zde zvláštní školu. Pokusila se také 
vystudovat učební obor zaměřený na  pečovatelství, což 
se jí bohužel nepodařilo. Pak byla vedena nějakou dobu 
v  evidenci úřadu práce jako uchazečka o  zaměstnání. 
Chtěla pracovat a  nechtěla být na  obtíž svým rodičům. 

Jejím snem je mít rodinu, stálý příjem a vlastní byt. 

„Chtěla bych sama jednou bydlet v bytě a postavit se už 
na vlastní nohy. Rodině bych chtěla poděkovat za všechno, 
že mi dodneška pomáhají. Chtěla bych si jednou založit 
vlastní rodinu a začít být už opravdu samostatná. Abych si 
věřila, že jsem si svůj život zvládla sama zařídit.“ 

Pro tento sen se rozhodla i  mnohé udělat a  z Tachova 
odešla. V  současné době Michaela žije z  invalidního 

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s. – klient při výrobě keramiky

důchodu a  sociálních dávek. Její 
současný měsíční příjem stěží 
pokryje náklady na bydlení a stravu. 
S  nákupem oblečení a  věcí denní 
potřeby má neustálý problém, neboť 
na  veškeré nákupy jí týdně zbývá 
zhruba 250 Kč. Těžkosti života prý 
naučili Dalibora housti, Michaelu 
pak hospodařit s  penězi. Michaela 
by ráda využila příležitost, kterou 
ji sociálně terapeutické dílny nabí
zejí a svých snů se nevzdává. Dobře 
ví, že každá nová dovednost, kterou 
zvládne, prohloubí její samostat
nost a  zvýší její šanci při hledání 
zaměstnání.

„Ráda vyšívám, kreslím a  co mě 
nejvíc baví je keramika. Ráda 
vyrábím i  zvířátka z  fimo hmoty. 
A na co se těším nejvíc? Chtěla bych 
si najít práci a  sama si vydělávat. 
Nový začátek, dělat všechno sama, 
aby mi nikdo nemusel pomáhat. 
Sama se chci naučit vyřizovat věci 
např. doktory, složenky a nakupovat. 
Aby to za mě nikdo nevyřizoval. To se 
chci naučit.“

Bc. Veronika Hoffmannová

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.  
– při ukázce kreativní tvorby

Denní centrum  
Mateřídouška, o. p. s.  

– ukázka výroby klientů

Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
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3.4. Diecézní charita Plzeň
kontakt:

Diecézní charita Plzeň
Ing. Jiří Lodr
Sady 5. května 348/8, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 221 540

Diecézní charita Plzeň je účelové zařízení římskokato
lické církve s vlastní právní subjektivitou. Jejím posláním 
je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, nábo
ženství či národnosti a  působí na  území Plzeňského  
i Karlovarského kraje. Posláním je poskytovat komplexní, 
odbornou a  dlouhodobou podporu osobám v  nepří
znivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo 
sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlast
ními silami. Snažíme se pomocí nabízených služeb 
předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí  
a zvýšit kvalitu jejich života. Usilujeme o integraci sociál 
ně vyloučených zpět do společnosti. Garantujeme dodr
žování základních lidských práv a svobod.

3.4.1. Služby poskytované v rámci projektu

Azylový dům pro jednotlivce pro okres Cheb

kontakt:

Diecézní charita Plzeň  Azylový dům Betlém Cheb
Mgr. Alena Samuelová
Komorní 2467/3, 350 02 Cheb
Tel.: 354 422 262

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Tato služba je poskytována prostřednictvím Azylového 

domu Betlém Cheb. Cílem je podporovat a  motivovat 
klienta vytvořit si či znovu obnovit hygienické návyky, 
naučit se žít v  komunitě, najít si zaměstnání na  trvalý 
pracovní poměr, naučit se hospodařit s penězi, oddlužit se 
a získat si bydlení. V rámci služby je poskytováno základní 
sociální poradenství  informace, které pomohou k řešení 
nepříznivé sociální situace uživatelů služby. 

Nízkoprahové denní centrum pro okres Cheb

kontakt:

Diecézní charita Plzeň 
 Nízkoprahové denní centrum Cheb
Mgr. Alena Samuelová
Svobody 563/29, 350 02 Cheb
Tel.: 354 422 262

Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování služby: 
po – pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Cílem je podporovat a  motivovat klienta k  návratu 
k  samostatnému životu ve  společnosti, k  využívání 
místních institucí, které poskytují služby veřejnosti, žít 
běžným způsobem života. Nízkoprahové denní centrum 
nabízí tyto služby: základní sociální poradenství, vyko
nání základní hygieny, poskytnutí ošacení z  charit
ního šatníku, vytvoření podmínek pro přípravu stravy, 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

3.4.2. Příběhy klientů služeb

Pan P.

Normálně jsme žili. Oba, žena i já, jsme pracovali. Chtěli 
jsme si trochu vylepšit byt, něco koupit. Půjčili jsme si. 
Jednou. Pohoda. Dvakrát. Skvělé. 

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň
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Jenomže pak začaly problémy. Manželka přišla o práci. 
Nestíhali jsme splácet. Nejdřív o  nic nešlo, domluvili 
jsme se na rozložení splátek. Taky jsme občas něco neza
platili. Pak to šlo rychle, zvlášť když zrušili i můj podnik, 
kde jsem pracoval od vyučení. 

Exekuce. Nervy. Alkohol. Konec vztahu. Přišli jsme 
o bydlení. Beznaděj.

Fungovali jsme na  chatě, ale na  podzim už to nešlo. 
Skončili jsme na azyláku. Oba, ale ne spolu. Žena později 
dostala ubytovnu, já jsem zůstal. Asi bych se upil k smrti 
nebo zbláznil, kdybych nedostal nabídku pracovat. Šéf 
charity mi řekl na rovinu: dám ti šanci, ale víš, co to pro 
tebe znamená. V práci se napiješ jen jednou.

Ustál jsem to. Stejně jsem nikdy žádný velký opilec 
nebyl, chlastal jsem z nervů a z beznaděje. A pracoval 
jsem celý život. Zase jsem měl proč ráno vstávat. 
Na azyláku jsem byl dva roky. Zaplatil jsem dluhy. Našetřil 
jsem si nějaké peníze. Naučil jsem se dělat s křoviňákem 
a s motorovou pilou. Našel jsem práci, i když mi už bylo 
přes padesát. Vzal si mě do firmy chlap, který spolupra
cuje s Charitou a viděl, že umím dělat.

Pronajali jsme si byt, jsme se ženou zase spolu. A jsem 
rád. Co bych taky dělal s mladou holkou. Dokonce jsme 
dostali do začátků pár kusů nábytku, nějaké nádobí. Bez 
Charity a bez práce bych byl dneska… víte kde.

Paní D.

Paní D. měla za sebou nepodařené manželství a několik 
let nelehkého života samoživitelky. Ona i  malý syn žili 
skromně, jak také jinak – z jednoho podprůměrného platu. 
Zasíláním výživného se bývalý manžel příliš nezatěžoval. 

Až po  několika letech potkala muže, se kterým si 
docela rozuměla. Měl dobrou práci a  pěkné posta
vení. Byl vysoký, silný, měla pocit, že ochrání ji i  dítě. 
Zpočátku ano, i  když bylo divné, že řešil silou vlastně 

skoro všechno. Pár let ale žili docela pohodově, dokonce 
se přestěhovali do nového krásného bytu, který partner 
dostal od svého zaměstnavatele.

Pak se něco zlomilo. Nejprve mu nebylo vhod nic, co 
paní D. udělala. Měl připomínky k tomu, jak vařila, prala, 
žehlila, uklízela, nakupovala, hospodařila, jedla, oblé
kala se, mluvila a snad i dýchala… Postupně jí dával silně 
najevo, čí jsou peníze a čí je byt. A čí je dítě, i když syn byl 
už naštěstí mimo domov. Paní D. se styděla. Měla pocit, 
že není pro muže dost dobrá, že by se měla zlepšit, učit  
a  dělat vše pro to, aby byl spokojený a  všechno bylo 
zase jako dřív.

Ale nebylo. Teď už padaly nejen výhrůžky, ale i  rány, 
facky, kopance. Paní D. se neměla komu svěřit, postupně 
modřiny a stopy po úderech zakrývat nešly. Partner byl 
čím dál agresivnější, navíc začal pít. Když přišel o práci, 
byl opilý neustále. 

Sebrala poslední zbytečky sil. Sbalila do  igelitky pár 
osobních věcí a v noci odešla. Útočiště našla v azylovém 
domě. Také radu a pomoc. Postupně se vzpamatovala, 
brzy si našla práci, našetřila si a pronajala malý byteček. 
Bývalý partner v krátké době po  jejím odchodu propil 
vše, o byt přišel, v posledních několika letech postupně 
bydlel u různých osamělých žen.

Dnes je paní D. opět spokojená. Buduje si vlastní byt, 
má krásná vnoučata, zaměstnavatel si její práce cení.

Jen důvěru k mužům už asi nikdy mít nebude.

Diecézní charita Plzeň – azylový dům,  
kulturní místnost v azylovém domě a nízkoprahové denní 

centrum při dni otevřených dveří 

Pan H.

S  manželkou jsme spolu byli přes 10 let. Měli jsme 2 
děti  dceru a syna. V práci jsem si nevedl špatně. Dělal 
jsem vedoucího úseku a bral dobré peníze. Do hospody 
jsem si zašel sem tam na pivo a na fotbal. Přesně si pama
tuji, jak to začalo: číšník mi vrátil hodně drobných, tak 
jsem je vhodil do  výherního automatu. Ze  60 Kč jsem 
měl najednou 350 Kč. 

Od  té doby pokaždé, když jsem dostal drobné, tak 
jsem to zkusil. Někdy dal a někdy ne. Jenže s postupem 
času už nešlo jen o drobné. Vyhledával jsem herny, které 
nebyly v okolí. Aby mě nikdo nepoznal. Několikrát se mi 
i stalo, že jsem v herně strávil celou noc. Doma to přestá
valo fungovat. Děti jsem skoro nevídal. Manželka se 
vyptávala, kde trávím noci. Po jedné výplatě jsem vybral 
všechny peníze. Všechny je vhodil do  automatu. Musí 
to přeci vyjít. Ten den jsem snad obešel všechny herny 
v Chebu. A nic. 

Tehdy jsem manželce přiznal, co se děje. Dala mi 
poslední šanci něco s tím udělat. A já slíbil, že automaty 
nechám. Jednu výplatu jsem to vydržel. Hned další jsem 
ale opět celou prohrál. I  když jsem si řekl, že utratím 
stovku, maximálně dvě. Nešlo přestat. Aby manželka nic 
nepoznala, půjčil jsem si peníze v rychlé půjčce. 

A  začal kolotoč. Výplaty jsem prohrával. Peníze si 
půjčoval. Manželka s dětmi odešla. Pak už mi ani nikdo 

nepůjčil. Všechno, co jsem měl, spadlo do  exekuce. 
Byl jsem bez bytu. Bez manželky. Bez dětí. Z práce mě 
vyhodili pro  časté problémy. Už jsem tam stejně moc 
nechodil. 

Navštívil jsem NDC, kde mi pomohli vyřídit si dávky 
v  hmotné nouzi. Nyní přespávám v  noclehárně 
a do NDC docházím i nadále. Vysprchuju se, napiju se 
čaje, obléknu do čistého, najím. Často je to moje jediné 
jídlo za  den. Z  dávky, která mi každý měsíc přijde, už 
druhý den nemám ani korunu. Děti ani bývalou ženu 
jsem neviděl od  té doby, co jsem se  rozvedl. Vím, že 
mi automaty zničily život, ale co se dá dělat, nemůžu si 
pomoct. 

Paní A.

Vychovala jsem dvě krásné a  hodné (alespoň jsem 
si to myslela) děti. Jenže jak se říká: krize v manželství 
nastane tehdy, kdy děti odejdou z domu. Najednou už 
jsme si s mužem neměli co říct. Vracel se domů čím dál 
tím později a já vlastně taky. Přiznali mi částečný inva
lidní důchod, takže jsem si chodila jen přivydělávat jako 
pomocná síla v kuchyni jedné chebské restaurace. Můj 
muž si na stará kolena našel milenku, ale o tom, aby se 
odstěhoval, nechtěl slyšet. Dcera mě čím dál tím častěji 
přemlouvala, ať od  něj tedy odejdu já a  nastěhuji se 
k nim. 

Chvíli to šlo ještě snášet, ale pak jsem se s  mužem 
rozvedla a přeci jenom svou dceru poslechla. Šla jsem 
bydlet do  rodinného domku, který patřil mému zeti. 
První rok bylo všechno v  pořádku, dalo by se říct, že 
naprosto ideální. Potom si začala dcera ode mě brát 
více a  více peněz na  domácnost. Už jí nestačil jenom 
můj důchod, ale chtěla i  ty peníze, které jsem si vydě
lala v kuchyni. Zeť mi vždycky řekl, že každá sranda něco 
stojí, tak ať se moc nedivím.

Už jsem nesměla používat ani sprchu, svítit jsem 

Diecézní charita Plzeň – sociální zázemí  
nízkoprahového denního centra, malá kuchyňka  

v ženské části azylového domu a počítačová místnost

Diecézní charita Plzeň
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mohla pouze do 21:30 – přesně. Vařila jsem pro celou 
rodinu, ale já si mohla vzít, až když všichni dojedli  
a něco zbylo. Začala jsem se chodit sprchovat na denní 
centrum. Pracovníci mi tam několikrát sice nabízeli 
možnost bydlení na azylovém domě, ale tam se mi moc 
nechtělo. Přeci jenom by se mi stýskalo po vnoučatech, 
navíc takové bydlení není nic pro mě. 

Po celou dobu, co jsem bydlela u dcery, jsem ale měla 
uschované peníze, které mi můj muž vyplatil při vypo
řádání majetku u  rozvodu. Říkala jsem si, že bych je 
schovala pro dceru a pro vnoučata, ale po rozhovoru se 
sociální pracovnicí denního centra mi konečně došlo, 
že někdo, jako je moje dcera, si ty peníze nezaslouží. 
V  denním centru mi pomohli najít si podnájem. Kauci 
jsem zaplatila z peněz od bývalého muže, byt si zrekon
struovala a jsem ráda. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, 
kdybych u dcery ještě zůstala.

Diecézní charita Plzeň

Farní charita Aš
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3.5. Farní charita Aš
kontakt:

Farní charita Aš
Ing. Jan Šanovec
Mikulášská 9/21, 352 01 Aš
Tel.: 354 528 800

Farní charita Aš prostřednictvím svého zařízení – 
Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v  tísni, posky
tuje uživatelkám základní služby azylového typu. Ty jsou 
určeny výhradně ženám s dětmi v závažných situacích, 
které měly za  následek ztrátu bydlení a  další důvody 
v  nepříznivé sociální situaci. Ubytování je poskyto
váno na dobu nezbytně nutnou (max. 1 rok) a klientky 
v Domově pro matky s dětmi jsou vedeny k aktivnímu 
řešení své sociální situace a ke hledání nového bydlení. 
Součástí pobytu jsou i dobrovolné volnočasové aktivity.

3.5.1. Služby poskytované v rámci projektu

Azylový dům pro ženy s dětmi pro okres Cheb

kontakt:

Farní charita Aš 
 Domov sv. Zdislavy 
pro matky s dětmi v tísni
Ing. Jan Šanovec
Klicperova 2092/4, 352 01 Aš
Tel.: 354 528 800

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: 
nepřetržitě

Farní charita Aš

Posláním charitního azylového domu je materiální, 
sociální, psychická a duchovní pomoc matkám s dětmi 
a  těhotným ženám, které se ocitly v  nepříznivé sociál 
ní situaci. Charitní azylový dům poskytuje pobytové 
a návazné sociální služby na přechodnou dobu osobám 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

3.5.2. Příběhy klientů služeb

Darina

Pobyt v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 
v Aši (DMD) pomohl mnoha klientkám služby k novému 
začátku a vyřešení jejich tíživé situaci, ve které se ocitly. 
Ve  spolupráci s  oddělením sociálně právní ochrany 
konkrétního Městského úřadu došlo v  lednu 2011 
k  navrácení dítěte umístěného v  kojeneckém ústavu 
v  Plzni zpět do  péče matky Dariny, která pobývala 
v  azylovém domě pro matky s  dětmi od  srpna 2010. 
Pracovnice azylového domu pomáhaly matce s  vytvá
řením vhodných podmínek pro zpětné přijetí dítěte 
a dohlížely na bezproblémový průběh kontaktu matky 
s  jejím dítětem. Darina se zdokonalovala v  domácích 
činnostech a  vaření pro svého novorozeného syna. 

Přes počáteční problémy zvládla 
uspořádat si svoje osobní záleži
tosti. S  pomocí pracovníků DMD 
v  Aši podala žádost o  rodičovský 
příspěvek a  další sociální dávky. 
Tím dosáhla stabilizace vlastních 
finančních příjmů. 

Během pobytu v  DMD navázala 
Darina vztah s  novým přítelem, 
který projevoval zájem o  jejího 
syna, v  rámci svých možností jí 
pomáhal a hledal vhodný pronájem. 
Výsledkem jejich společného 
snažení bylo nalezení vhodného 
bytu velikosti 2 + 1 v Aši. Přítel našel 
i  práci pro finanční zabezpečení 
nové rodiny. Darina po  348 dnech pobytu v  Domově 
pro matky s dětmi se přestěhovala se svým 7 měsíčním 
synem a partnerem do nového bydlení.

Adriana

Jako další příklad můžeme uvést maminku, která přišla 
v r. 2010 do Domova na žádost pracovnice z organizace 
zajišťující terénní službu. Matka  říkejme jí Adriana se 4 
dětmi, prošla fyzickým i psychickým týráním ze strany 
partnera  otce 3 dětí, který byl uživatelem omamných 
látek. Aby měl na  pravidelné dávky, páchal trestnou 
činnost. Následně byl partner obžalován a  odsouzen 
k  výkonu trestu odnětí svobody na  4 roky. Jeho part
nerce  pozdější klientce DMD v  Aši chodily z  věznice 
výhrůžné SMS. Partnerka se následně seznámila 
s  novým přítelem a  odstěhovala se za  ním do  Irska, 
kde nový přítel pracoval. Žila s dětmi a přítelem v Irsku 

2 roky. Poté jí tamější úřady neprodloužily pobyt (nena
lezla si zaměstnání), tak se v  r. 2010 vrátila do  Čech. 
Během pobytu v Irsku se Adrianě narodila 4. dcera. 

Nový přítel se rozhodl vrátit s  partnerkou do  ČR. 
Po  návratu žili společně s  dětmi u  rodičů partnerky 
v bytě 1+1. Pro nevyhovující podmínky v bytě (9 osob 
ve  společné domácnosti) hledala matka 4 dětí jiné 
vhodné bydlení. Nový přítel Adriany se přihlásil 
po návratu z Irska na Policii ČR a byl krátce po nástupu 
partnerky do DMD v Aši odsouzen za dřívější výtržnictví 
k výkonu trestu odnětí na 6 měsíců. 

Nejmladší dcera, která se narodila klientce v  Irsku se 
současným přítelem, neměla české občanství. Klientka 
neměla nárok na obvyklé dávky SSP. Klientku po návratu 
z  ciziny dočasně finančně podporovali rodiče. Před 
nástupem do  Domova obdržela klientka pomoc 

Farní charita Aš - v Domě 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Farní charita Aš - v Domě 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni



42 43

v  hmotné nouzi a  příspěvek na  živobytí. Po  2 měsí
cích pobytu v Domově pro matky s dětmi bylo klientce 
vyplacené porodné za dceru. 

V době pobytu klientka a děti našly v azylovém domě 
pochopení a pomoc pro řešení svých potíží. Ve volném 
čase se aktivně zapojovali do aktivizačních činností. 

V rámci individuálního plánování klientka řešila otázku 
nového bydlení a  pomoc s  péčí o  novorozené dítě. 
Ve spolupráci s pracovníky azylového domu (DMD) se 
snažila rozvíjet kognitivní funkce dětí. U nejmladší dcery 
ve spolupráci s klíčovou pracovnicí pracovala na rozvoji 
psychomotorického vývoje dcery. 

S pomocí pracovníků klientka vyřídila během pobytu  
v DMD český rodný list nejmladší dcery, aby měla klientka 
nárok na  dávky SSP. Starší dcery se postupně zlepšo
valy v prospěchu ve škole. Nejmladší dcera v 8. měsíci 
věku byla vývojově v  oblasti psychomotoriky hodno

cena velmi pozitivně. Klientka byla 
aktivní i v řešení své bytové situace. 
Pro rodinu se jí podařilo zajistit 
podnájem v bytě 2+1 v Aši. V listo
padu r. 2010 pustili přítele klientky 
a  otce nejmladší dcery z  výkonu 
trestu odnětí svobody. V  lednu r. 
2011 se Adriana za druha provdala. 

Klára

V  r. 2009 se do  našeho zaří
zení přistěhovala další klientka 
po  fyzickém útoku svého druha. 
Matka Klára ve věku 25 let s dcerou 
Janou ve  věku 7 let. Bydleli spolu 

s přítelem v domku v malé vesnici. Nikde nepracovali, 
druh byl závislý na drogách a alkoholu. Jediným zdrojem 
peněz pro ně byly Klářiny sociální dávky. Narodila se jim 
dcera, které v době nástupu do azylového domu bylo 
7  let. Klára měla vystaven těhotenský průkaz. Druh, 
ačkoli byl o těhotenství informován, jí fyzicky napadal. 
Dceru vždy nutil, aby násilí na matce přihlížela.

Situace se vyostřila jednoho dne, kdy se mu zdálo, 
že Klára ze spaní vykřikla: „ Davide“. Začal ji bít, natrhl 
jí obočí, krev jí tekla i  z  nosu, kopal ji do  břicha a  to 
vše před očima dcery. Klára se dala na útěk, přeskočila 
zamčenou branku u jejich domku a schovala se do křoví, 
kde čekala do  rozednění. Potom utekla ke  své známé 
přes pole do vedlejší vesnice. Její dcera ji v nestřeženém 
okamžiku následovala.

Kamarádka zavolala policii, která pořídila obrazovou 
dokumentaci zranění. Druha i  Kláru vzali na  služebnu 
k  výslechu ve  stejnou chvíli. Ačkoli Klára žádala při 

odchodu o policejní ochranu na cestu k nádraží, nebylo 
jí vyhověno. Ve chvíli, kdy vyšla před policejní služebnu, 
se druh policistům vytrhl a  utekl jim. Před služebnou 
Kláru dostihl, začal s ní třást a křičet na ni. Vysvobodili jí 
až policisté, kteří ho následně vzali do vazby. Klára odjela 
s dcerou ke své sestře do Chebu, stejně jako před 5 lety. 

Tehdy jí druh zatelefonoval, naříkal, že chce vidět 
dceru. Klára mu vyhověla, setkali se na náměstí. Druh jí 
dvouletou dceru vytrhl z ruky, naložil do auta a odvezl 
domů. Kláře zatelefonoval, aby se vrátila domů, nebo jí 
dceru odveze do zahraničí a už jí nikdy neuvidí. Tenkrát 
se k němu vrátila. 

Nyní již byla pevně rozhodnutá, že se definitivně roze
jdou. Policisté jí nabádali, aby šla ihned po  příjezdu 
do Chebu k lékaři na vyšetření. Její sestra jí doprovodila 
ke své praktické lékařce. Ta ji odmítla vyšetřit s odůvod
něním, že k ní do obvodu nepatří. Ještě ten den Klára 
odjela po intervenci sociální pracovnice OSPOD (orgán 
sociálně právní ochrany dětí) Cheb k nám do azylového 
domu do Aše.

Během pobytu v  našem zařízení Klára měla pozmě
něnou identitu, byla na  utajeném pobytu. Podala 
k soudu žádost o svěření dcery do její péče. Jako doru
čovací adresu uvedla adresu své sestry v Chebu. Druh se 
o místě pobytu Kláry dozvěděl z formulace v usnesení 
soudu o  předběžném opatření  svěření dcery do  její 
péče. V usnesení bylo uvedeno, že se zdržuje na utajené 
adrese azylového zařízení v okrese Cheb. V okrese Cheb 
jsme jediné zařízení tohoto typu. 

Naštěstí se stihla naše klientka z Domova včas odstě
hovat ke  své nové známosti, novému příteli. O  očeká
vané dítě v době pobytu v azylovém domě přišla.

Nyní má syna Františka s novým druhem, se kterým žije 
v Aši. Druh pracuje u stavební firmy a má stálý příjem.

Farní charita Aš - v Domě 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Farní charita Aš
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3.6. Farní charita Karlovy Vary
kontakt:

Farní charita Karlovy Vary
Ing. Jiří Novák
Svobodova 743/12, Stará Role, 
360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 434 210

Farní charita Karlovy Vary je zřízena Biskupstvím plzeň
ským a  je evidována Ministerstvem kultury ČR s cílem 
pomáhat lidem v  nouzi na  principu křesťanské lásky. 
Provoz je zajišťován pod patronací Řádu křížovníků 
s červenou hvězdou.

3.6.1. Služby poskytované v rámci projektu

Azylový dům pro ženy s dětmi pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Farní charita Karlovy Vary  Domov pro matky 
s dětmi v tísni Karlovy Vary
Mgr. Agata Scheerbaumová
Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 434 228

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Domov poskytuje komplex služeb s  cílem pomoci 
matkám s  dětmi a  těhotným ženám, které se ocitly 
v  nepříznivé a  pro ně obtížně řešitelné životní situaci 
(v  oblasti bytové, finanční, výchovné, zdravotní nebo 
vztahové).

Domy na půl cesty pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Farní charita Karlovy Vary 
 Dům na půl cesty Karlovy Vary
Bc. Lucie Pražáková
Svobodova 743/12, 
360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 434 222

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Dům na  půl cesty pomáhá mladým lidem od  18 
do 26 let bez rodinného zázemí, kteří prožili část života 
v ústavní péči či byli ve VTOS, a kteří z důvodu své osobní 
historie nemají potřebné dovednosti k  samostatnému 
bydlení a  nejsou sami schopni začlenit se do  společ
nosti a  samostatně bydlet. Těmto osobám pomáháme 
osvojit si takové psychosociální a praktické dovednosti, 
pracovní návyky, schopnosti a znalosti, které jim napo
máhají plně se zapojit do  ekonomického, sociálního 
i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 
ve společnosti považován za běžný.

Sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Farní charita Karlovy Vary 
 Sociálně terapeutické dílny Karlovy Vary
Mgr. Vojtěch Dušek
Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary
Tel.: 353 434 210

Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování služby: po – pá 8:00 – 16:00

Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary
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Sociálně terapeutické dílny v  Karlových Varech nabí
zejí pracovní činnosti osobám se zdravotním posti
žením, které nemohou najít uplatnění na otevřeném či 
chráněném trhu práce, a to v následujících terapeutic
kých programech:

1) Pěstitelské, zahradnické a chovatelské práce  pěsto
vání ovoce a zeleniny, okrasných květin, údržba zahrad
ního areálu, chov drobných druhů akvarijních ryb, plazů, 
tropických ptáků, králíků a drobných hlodavců, chov koz 
kamerunských a jiných menších savců.

2) Ruční práce  vyšívání, pletení, háčkování, tkalcovství, 

výroba dekorativních předmětů, výroba polštářů, atd.

3) Keramická dílna  práce s keramickou hlínou, výroba 
užitkových i  dekorativních předmětů (vázy, hrnečky, 
sošky, krmítka pro drobná zvířata, domečky atd.)

4) Práce s  přírodními materiály  pedig, práce s  ovčí 
vlnou, plstění, práce s  voskem, barvení skla, batika, 
výroba dekorativních předmětů.

5) Dřevovýroba  práce se dřevem, výroba převážně 
užitkových výrobků (ptačí budky, krmítka, rámy obrazů, 
výroba drobného nábytku, atd.).

Farní charita Karlovy Vary – sociálně terapeutické dílny – klienti při výrobě z přírodních materiálů

6) Kuchyňské práce, cvičná příprava pokrmů  činnosti 
zaměřené na zpracování a přípravu surovin k běžné konzu
maci (podobně jako je tomu v prostředí běžné rodiny).

3.6.2. Příběhy klientů služeb

„Spolu“

Do  svých 16 let jsem žila s  oběma rodiči v  malém 
městečku. Pak jsem otěhotněla, ale s otcem mého dítěte 
jsme se rozešli. Matka mi zemřela ještě před narozením 

dcery. S výchovou dcery mi tři roky pomáhal můj otec. 

Při návštěvě kamarádky v  Německu jsem se sezná
mila s přítelem a odešla bydlet do Německa. S dcerou 
a přítelem jsme žili v Německu 4 roky. V té době bylo mé 
dceři už 7 let a musela nastoupit do školy. Přítel si přál, 
aby školu navštěvovala v České republice a já abych se 
vrátila zpátky do Čech.

Po návratu jsem odešla bydlet ke svému otci, který se 
mezi tím odstěhoval na Slovensko.

Farní charita Karlovy Vary – sociálně terapeutické dílny – při krmení králíků

Farní charita Karlovy Vary
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Tam jsem nemohla najít práci a tak jsem se spojila se 
sociální pracovnicí, která mi řekla, že pro mou dceru 
bude nejlepší návrat do  Čech, protože má už hodně 
velký zmatek v jazycích.

Vrátila jsem se tedy zpět do místa svého narození, ale 
neměla jsem ani práci, ani bydlení. V  té době jsem si 
také vzala půjčky, které jsem nemohla splácet. Dcera, 
zatím než najdu byt a práci, zůstala u otce na Slovensku. 
Přihlásila jsem se na úřad práce a pak mi poradili, abych 
zkusila jít na  azylový dům pro matky s  dětmi v  tísni 
ve  Staré Roli. Když mi bylo přislíbeno bydlení na  Farní 

charitě, přivezla jsem dceru ze Slovenska. Na Domově žiji 
již skoro půl roku a za pomoci pracovníků jsem si vyřídila 
splátkový kalendář na půjčky, měla možnost se poradit 
s  místní právničkou a  věnovat se výchově své dcery, 
která zde nastoupila do školy. V současné době hledám 
zaměstnání a také bych si chtěla najít vhodný podnájem.

„Zachráněné vzpomínky“

Strach, bezmoc a podobné pocity jsou mé vzpomínky 
na  dobu před „azylem“. A  k  tomu ještě pár modřin. 
Z čeho jsem ale měla největší obavu, byla vidina toho, 

Farní charita Karlovy Vary – sociálně terapeutické dílny – při výrobě keramiky

že mé děti zůstanou bez matky, 
že mě zabije. Jsem obětí domá
cího násilí. Jednou jsem řekla dost 
a bosá utekla. 

Když jsem přišla do  domova pro 
matky s dětmi v tísni, nemohla jsem 
se osobě, se kterou jsem mluvila, 
podívat do  očí. Díky pomoci 
pracovnic domečku a  psycho
loga jsme na tom já i Honzík lépe. 
Dokážu se smát, radovat i  hněvat. 
Vím, že před sebou mám ještě 
hodně dlouhou cestu, a  hlavně 
překonávání takových běžných 
záležitostí, jako je mluvit s  cizím 
mužem, dívat se mu do očí a přitom 
se ho nebát. 

Za  těch pár hezkých „zachráně
ných“ vzpomínek děkuji všem pracovníkům domečku.

„Snad se mi moje přání splní…“

Nemůžu spát, v hlavě mi víří vzpomínky… Když přišel 
domů, ospale, po  téměř probdělé noci jsem se ho 
zeptala, kde byl. Začal na mě strašně křičet, sprostě mi 
nadávat: „Radši se starej o to, aby bylo co jíst a né o to, 
kde jsem byl.“ Když jsem se ho zeptala, proč se jako otec 
našich dětí nepostará také on, vložila se do  toho jeho 
matka a  začala mi nadávat, proč ho ráno provokuju. 
Děti si hrály v pokoji, ale i přes to, že byly v  jiné míst
nosti, dostaly vynadáno také – otce bolela hlava a chtěl 
jít spát, děti si však dle jeho mínění hrály příliš nahlas. 

Nelíbilo se mu, že bráním naše děti, a  tak jsem 
dostala… Děti brečely, jeho matka zalezla vedle a řekla, 
že se do  nás plést nebude. To ráno, co se to všechno 
stalo, jsem pochopila, že ho nenávidím! Nenávidím ho 
za to, jak mi ubližoval a dětem taky. Řekla jsem si dost 

a rozhodla se odejít…

Dnes i  s  dětmi bydlím v  Domově pro matky s  dětmi 
v tísni. Když se ke všemu vrátím, říkám si, co jsem udělala 
špatně, co jsem mu nedala jako jeho žena. Pořád jsem 
doufala, že přestane a  začne se o  nás starat, jenže on 
začínal víc a víc. Žili jsme ve strašných podmínkách. Bez 
elektřiny, vody a v zimě. A jemu to bylo jedno, zajímalo 
ho jenom jak sehnat peníze, jak si koupit svojí dávku, 
ale my jsme ho už nezajímali. Já už takhle dál nemohla, 
on mě ničil a já si v té rodině připadala úplně bezcenná. 
Každý se mi vysmíval, jak žiju, v čem děti vyrůstají a to 
mě hodně trápilo. Toho dne, co mě naposled zmlátil, 
jsem už musela jít pryč, už toho na  mě bylo vážně 
hodně. Tak jsem odešla sem. 

Já jsem si pořád myslela, že se změní, že mu dojde, 
co bych chtěla, ale on koukal a  pořád kouká jenom 

Farní charita Karlovy Vary – sociálně terapeutické dílny 
– klient při výrobě ze dřeva

Farní charita Karlovy Vary
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sám na sebe. Já jenom chtěla trochu lásky, a aby se mě 
dokázal před jeho rodinou a  kamarády trochu zastat. 
Jenže dělal opak, jenom mě urážel a shazoval. 

Jsem ráda, že ty strašný dny jsou už pryč a  že moje 
děti mají klid. Těším se na ten den, až se všemu zasměju 
a řeknu si „tys byla bláhová“. Chci žít normální život, chci 
dát našim dětem klidný dětství, a  aby si jednou řekly, 
že z  toho něco měly a  ne aby se bály jít si hrát. Vždyť 
ony si to zaslouží, jsou to děti a já se budu snažit jim dát 
to, co potřebují. Jsou pro mě vším, co mám a už jenom 
kvůli nim se musím vzpamatovat a začít od znova. Sice 
je to těžký, ale já to zvládnu! Jsem ráda, že jsem tady, 
protože mi tady hodně pomáhají a  já jim jsem za  to 
hodně vděčná a vždycky budu. Snad se mi moje přání 
splní. Už nechci žít ve strachu a úzkosti. 

„Druhá šance“

Ještě před pár měsíci se náš život (tedy můj a  mého 
dnes již 6 ti letého syna) řítil do  záhuby. Den co den 
jsem se probouzela se strachem a úzkostí v srdíčku. Byla 
jsem zoufalá a nevěděla kudy kam. Bála jsem se o nás, 
co s námi bude. 

V duchu jsem se modlila k Bohu, aby se stal zázrak.... To 
i přesto, že jsem žila život ne vždy podle pravidel a často 
i  mimo zákon, ne však proto, že jsem špatný člověk  
a  špatná matka! Ale proto, že jsem jen chtěla být se 
svým synem. On je jediné, co na světě mám a pro co žiji. 
Máme jeden druhého! 

Neměla jsem kde bydlet, nepobírala jsem žádné 
dávky, na úřady jsem nechodila, protože jsem se bála, 
že o  něho přijdu. To bych nepřežila. Jsem s  ním sama 

od  jeho narození a  ten človíček 
mi věří a  je přesvědčený, že jeho 
máma všechno zvládne a  nesmí 
pocítit nejistotu. Bohužel opak se 
stal pravdou! Život se mi začal sypat 
pod rukama, protože tak moc jsem 
chtěla být se Sašou, až jsem skon
čila na  hraně zákona. Pronajímala 
jsem si priváty a na zaplacení denní 
režie jsem si peníze opatřovala 
nelegální cestou. Kradla jsem! Ne 
proto, abych zbohatla, ale abych 
mohla žít. Věděla jsem, že to není 
správné, ale tenkrát, v  tu chvíli, to 
pro mě bylo řešení. No ale nic netrvá 
věčně, časem se na mě začali valit 
obžaloby, příkazy na  potrestání 

Farní charita Karlovy Vary  
– sociálně terapeutické dílny  
– při krmení koz kamerunských

a  podobně a  už dokonce hrozilo 
uvalení vazby a odebrání syna. 

Bylo mi jasný, že tudy cesta 
nevede a  tak jsem se v  poslední 
chvíli dozvěděla o  tomto Domě 
a  jsem za  to vděčná a  budu 
do  konce svého života. Ten zázrak 
se stal! Od  té doby uplynulo asi 
tak pět měsíců. Soudem jsem byla 
potrestána podmínečně + jsem 
dostala obecně prospěšné práce. 
A  díky tomu, že jsem přišla sem, 
sice za minutu dvanáct, tak se dnes 
každé ráno těším na  nový den. 
Protože vím, že ho prožiji spolu se 
svým synem, v klidu a bez obav. Až 
teď a  tady se mu můžu konečně 
věnovat a  pečovat o  něho tak, jak 
to má být, načerpat tu sílu a  víru 
do našeho budoucna. 

Dnes už vím, že díky Domečku 
a lidem v něm budeme žít spolu!!! Matka + syn. A naší 
minulost necháme někde hodně daleko vzadu za námi, 
za to vděčíme druhé šanci.......

„Můj milý andílku“

To, čeho jsem se vůči Tvému křehkému, porceláno
vému tělíčku dopustila, mne moc mrzí; opravdu, bylo to 
ode mne dost hloupé, vybít si vztek právě na Tobě. Vím, 
že moje dodatečná omluva Tvou poraněnou, malou 
peruť nezahojí (ač jsem se o  to usilovně snažila – ten 
odštípnutý střípeček ne a ne najít). Přežils však, a dál jsi 
se mnou – trpělivý, chápající, nijak mne neodsuzující, 
němý a přesto tak výřečný, upřímný přítel. Víš, andílku, 
nečekala jsem, že onoho člověka ještě někdy potkám; 
umíš si představit, jak mi bylo (?) – stát znovu tváří 
v  tvář muži, který před deseti lety využil, neli přímo 

zneužil, zoufalství bezradné ženy a „výhodně jí“ odpo
mohl od jejích problémů … Ve chvíli, když jsme na sebe 
znovu pohlédli (on lhostejně – dávno jsem mu vypadla 
z paměti!), se mi se vší bolestí vybavil můj druhdy ještě 
šťastný život. Nežila jsem přímo v luxusu, ale v dostatku 
tedy ano, neexistovalo slovo nemohu, nemám, nedo
kážu. To jsem ještě měla manžela a děti tátu. Když potom 
odešel tam, odkud i ty, andílku, pocházíš, přišel on, ten 
člověk, a připravil mne s dětmi o poslední jistotu – o to 
nejcennější, vedle zdraví, co člověk může mít – o domov. 
Já vím, andílku, máš pravdu! Nemohu tomu muži dnes 
něco vyčítat – on dnes nemůže, ani tehdy nemohl za to, 
že spíše než na poštu, běžela jsem téměř po týdenním 
půstu s penězi určenými na nájem do nejbližší samoob
sluhy a nakoupila za ně jídlo pro své tři děti. Od doby, co 

Farní charita Karlovy Vary – klient při tkaní na stavu
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se s dětmi protloukáme, jak se dá, 
jsem zažila mnoho ústrků, ponižu
jících situací, odsuzujících verdiktů, 
ale přesto mám ještě dost síly a vůle 
věřit v  obrat k  lepšímu – zvláště 
teď, v  době, kdy si začínám znovu 
věřit. Nejsem už totiž na své trable, 
malé i větší bolístky, ale i skutečně 
závažné problémy sama – Mám 
kolem sebe skupinu dobré věci 
oddaných, obětavých lidí, půso
bících v  organizaci Farní charity, 
a  provozujících Dům pro matky 
s dětmi v tísni.

Věřím, pevně doufám, že s  jejich 
pomocí, se můj život znovu 
rozběhne naplno.

Příběhy jsou napsané uživa
telkami v  průběhu 3 let s  jejich 
souhlasem příběh publikovat. 
Jména uživatelek jsou změněna.

Zpracovala:  
Mgr. A. Scheerbaumová

Farní charita Karlovy Vary – sociálně 
terapeutické dílny – ukázka výrobků 
klientů

Farní charita Karlovy Vary 
– sociálně terapeutické dílny  

– ukázka výrobků klientů

Fokus Mladá Boleslav,  
sdružení pro péči  

o duševně nemocné

Farní charita Karlovy Vary
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3.7. Fokus Mladá Boleslav,  
  sdružení pro péči  
  o duševně nemocné

kontakt:

Fokus Mladá Boleslav 
sdružení pro péči o duševně nemocné
Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 725 814

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní 
nezisková organizace poskytující sociální služby dlou
hodobě vážně duševně nemocným. Poskytované 
služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní 
psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je 
zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti 
a  snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré 
služby jsou poskytovány na  základě dobrovolného 
rozhodnutí klienta.

3.7.1. Služby poskytované v rámci projektu

Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním 
v okrese Karlovy Vary

kontakt:

Fokus Mladá Boleslav 
sdružení pro péči o duševně nemocné
Mgr. Šárka Blažková
Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary
nám. 17. listopadu 428/14, 360 05 Karlovy Vary

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: 

•	 ambulantní:	po –	pá	8:00	–	14:00
•	 terénní:	po –	pá	8:00	–	16:00	

Centrum sociální rehabilitace provozující terénní tým 
(dále jen CM tým) vzniklo v  roce 2011 ve  snaze začít 
systematicky pracovat s  dospělými  lidmi postiženými 
chronickým duševním onemocněním na  území okresu 
Karlovy Vary. Dalším cílem služby je navázání kontaktu 
s  lidmi s  duševním onemocněním, kteří jen s  obtížemi 
kontaktují zdravotnická a sociální zařízení a také podpořit 
proces, který zabrání lidem s  duševním onemocněním 
vypadávat ze zdravotnické a sociální péče.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby  
s duševním onemocněním v okrese Karlovy Vary

kontakt:

Fokus Mladá Boleslav 
sdružení pro péči o duševně nemocné
Mgr. Šárka Blažková
Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary

Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování služby: po – pá 8:00 – 14:00

Služba je určena pro dospělé osoby s  chronickým 
duševním onemocněním (dg. okruhy dle MKN 10 F2, 
F3, F6, výjimečně F4), kteří mají o službu zájem. Služba 
je rozdělena na  odpolední a  dopolední program. 
Můžete přijít kdykoliv během otevíracích hodin služby 
a strávit čas dle vlastního zájmu a možností. Vytváříme 
bezpečné prostředí, rozvíjíme a  posilujeme samostat
nost, podporujeme vlastní potřeby klientů, pomá
háme využít volný čas, zprostředkováváme kontakt 
s  přirozenou komunitou. V  dílnách je možné věnovat 
se různým pracovním činnostem, například: rozličné 
výtvarné techniky, drobná výroba šperků, vyšívání, šití, 
práce na PC, společné vaření a pod. 

3.7.2. Příběhy klientů služeb

Příběh Martina, 35 let

V  šesti letech byl Martin poprvé v  diagnostickém 
ústavu. Měl problémy s  učením a  pozorností. V  jeho 
dvanácti letech se rodiče rozvedli. Žil s  matkou, ale 
soužití s otčímem nebylo idylické. Často ho bil. Zhruba 
v  této době byl hospitalizován v  Bohnicích. Nikdo ho 
tam nechodil navštěvovat. Od  sedmé třídy žil u  otce 
(měl pocit, že se ho matka chtěla zbavit). Vyučil se 
zedníkem. Ve 20 ti letech přišel o práci, otec ho vyhodil 
z bytu. Nevěděl, kam mám jít, bloumal po Praze a skončil 
na Hlavním nádraží, kde se seznámil s ostatními mladými 
bezdomovci a  kde mu byly také poprvé nabídnuty 
drogy, o kterých do té doby vůbec nic nevěděl. Když se 
stal na drogách závislý, potřeboval peníze, které si zajiš
ťoval prostitucí, a krádežemi všeho, co se dalo zpeněžit. 
Během této doby, která trvala asi 5  let, byl několikrát 
hospitalizován v Bohnicích. Neměl se kam vrátit, takže 
vždy skončil na  ulici a  v  drogách 
pokračoval. Závislost se prohlubo
vala. Byl na dně, hodně zadlužený, 
a  trpěl různými nemocemi způso
benými nadměrným užíváním 
drog. Jednoho dne, zrovna když 
jel tramvají, kde mimochodem 
přespával, měl poprvé bludy 
a  vidiny. Zhruba po  roce tohoto 
stavu se dostal opět do Bohnic, kde 
byl hospitalizován zhruba rok. Tam 
mu byla diagnostikována schizo
frenie. Po návratu z Bohnic si zařídil 

důchod a šel bydlet zpět k otci. I když otec občas uvařil 
nějakou polévku, neměl co jíst, chodil ke kontejnerům 
u  obchodních center, kde vyhledával vyhozené potra
viny, např. staré pečivo, nebo nahnilé ovoce a zeleninu. 

Když otec zemřel, zůstal bydlet v  jeho bytě, kde žil  
i se svými sestrami a dokonce i matkou, a jejím synem, 
kterého měla s jiným mužem po rozvodu s jeho otcem. 
Matka hrála automaty, pila a  byla zadlužená. Soužití 
s ostatními bylo problematické. Sestra chtěla byt prodat, 
s čímž on nesouhlasil. Při jedné potyčce s opilou sestrou 
došlo i k fyzickému napadení, a následně opět hospita
lizace v Bohnicích, kde byl hospitalizován asi 2,5 roku. 
Během této doby byl zbaven svéprávnosti a  byla mu 
přidělena opatrovnice. Potom pobyl dva roky v komu
nitním centru, kde žil s dalšími nemocnými lidmi. Tam 
se učil samostatnosti a znovu se zapojit do stereotypu 
každodenního života. Ačkoliv zde žil v  komunitě se 
zhruba 12 ti lidmi, chyběli mu sobě rovní lidé, se kterými 

Fokus Mladá Boleslav  
– při slavnostním otevírání  

sociálně terapeutických dílen  
pro osoby s duševním onemocněním

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné
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by si mohl popovídat o  běžných věcech. Opatrovnice 
mu pořídila za peníze z prodeje otcova bytu byt v zápa
dočeském kraji.

Je rád, že má svůj byt, ale je zde sám. Nemá nikoho, 
s kým by si mohl popovídat, žádné známé ani příbuzné. 
Dlouhodobě nepracuje, což ho také irituje. V  tomto 

směru mu hodně pomáhá sdružení Fokus. Dochází 
do  sociálně terapeutické dílny, kde udržuje sociální 
kontakt s lidmi, se kterými si rozumí. V dílně si nacvičuje 
pracovní a  sociální dovednosti, například schopnost 
ráno vstávat a  včas někam přijít, schopnost fungovat  
a  komunikovat v  pracovním kolektivu. V  neposlední 

Fokus Mladá Boleslav – v sociálně terapeutických dílnách pro osoby s duševním onemocněním

řadě se naučí dodržovat pracovní režim a vše, co souvisí 
se zaměstnáním tak, aby se mohl dostat zpět na volný 
trh práce. Tím si zvyšuje sebehodnocení a samozřejmě 
také kvalitu života. Klienta baví práce v  šicí dílně, kde 
vyrábí hezké a  praktické výrobky, vaří ve  společné 
kuchyni a  uklízí společné prostory. V  současné době 
čeká na soud, který by měl prošetřit jeho aktuální situaci 
a možnost obnovení svéprávnosti. 

Příběh Pavla, 41 let

Pavel, 41 let, pochází z Polska a má duševní poruchu 
 F. 20  schizofrenie. Onemocněl ve svých 23 letech. Je 
vyučený v  oboru keramickém. Žije sám, je svobodný 
a  jediným příbuzným, kterého má, je matka, která žije 
s přítelem v Sokolově v klientově domě. On sám bydlí 
ve svém bytě v Karlových Varech. Nedávno si tam nastě
hoval kamaráda, který se rozvádí a  neměl kam jít. Je 

Fokus Mladá Boleslav – v sociálně terapeutických dílnách pro osoby s duševním onemocněním

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné
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s  Pavlem domluven na  pravidelném placení nájem
ného. Způsobilost k právním úkonům má bez omezení. 
Od  roku 2003 – 2004 byl v  terapeutické komunitě 
ve Střítěži u Volyně. 

Pavel se poprvé dozvěděl o  naší instituci v  nemoc
nici v Ostrově, kde mu byl předán kontakt na kolegy ze 
sociálně terapeutické dílny. Dílnu poprvé navštívil 23. 8. 
2011. V sociálně terapeutické dílně mu byly poskytnuty 
veškeré informace o Fokusu: co naše organizace posky
tuje za  služby a  jak bychom mu mohli pomoci. Po  té 
byl klient přesměrován na terénní tým, se kterým byla 
domluvena schůzka. 

Nemoc vyvolalo u  Pavla více životních okolností. 
Jednou z  nich bylo přistěhování se z  jiného státu 
a druhou pak smrt otce. Pavel je velmi rozumný a spoleh
livý. Svou nemoc zvládá dobře a čte si o ní, takže ví, co 
jeho nemoc obnáší. Jeho matka je s nemocí také sezná
mena a  přijala to velmi dobře. Pavel je na  tom špatně 
po finanční stránce, ale velmi mu pomáhá matka, která 
peníze má. Klient navštěvuje pravidelně sociálně tera

peutickou dílnu, skoro každý den. Rád se tam potkává 
s dalšími lidmi, kteří tam docházejí. S terénní službou má 
schůzky podle potřeby. Je velmi spolehlivý a na každou 
smluvenou schůzku přijde včas a někdy i dříve. Pavel by 
chtěl pracovat, ale většina pracovních míst je nevhod
ných kvůli jeho nemoci. S  pomocí terénní služby se 
snaží hledat pracovní místo dál. V  dřívější práci se 
choval velmi slušně a  vyhovoval všem požadavkům. 
Pavel neměl žádné problémy v práci, naopak ho všichni 
chválili. Dříve pracoval v  Armádě spásy jako pečovatel 
a  v  hotelu jako recepční. V  hotelu si ho velice chválili 
a vážili, protože umí velmi dobře rusky a anglicky, což je 
v hotelech v Karlových Varech zapotřebí. Další společný 
cíl, který Pavel s  pracovníky terénní služby má je zlep
šení jeho komunikačních dovedností. Pavel má díky své 
nemoci problém se soustředěním a formulováním svých 
myšlenek. Je to jedna z věcí, které v rámci své spolupráce 
trénují a to v přirozených situacích např. při komunikaci 
na úřadech, při návštěvě kavárny atd. 

Fokus Mladá Boleslav – kuchyň nově zrekonstruovaných 
v sociálně terapeutických dílnách pro osoby s duševním 

onemocněním

Fokus Mladá Boleslav – kancelář v nově  
zrekonstruovaných sociálně terapeutických dílnách 

 pro osoby s duševním onemocněním

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné
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3.8. Joker o. s.
kontakt:

Joker o. s.
Karel Mašek
Karlova 17, 350 02 Cheb
Tel.: 355 327 008

Posláním organizace Joker o. s. jsou činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění osob se zdravotním postižením 
do  společnosti. Každý má právo žít normální život – 
chodit do práce, vzdělávat se, bavit se…

3.8.1. Služby poskytované v rámci projektu

Sociálně terapeutické dílny pro okres Cheb

kontakt:

Joker o. s.
Jaroslava Buchnerová
Hradební 16, 350 02 Cheb
Tel.: 737 215 481

Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování služby: po – pá 8:00 – 18:00

Joker o. s. – tým pracovníků

Posláním je zapojení osob se zdravotním postižením 
do  společnosti nabídnutím možnosti rozvoje pracov
ních a sociálních dovedností. Cílem je vytvoření pracov
ních návyků a  dovedností nezbytných pro zaměst
nání, nácvik a  rozvoj jednoduchých pracovních úkonů 
vedoucích ke konkrétnímu výsledku, po dosažení urči
tých dovedností možnost zaměstnání v  chráněných 
dílnách nebo na otevřeném pracovním trhu.

3.8.2. Příběhy klientů služeb

Markéta

Kdo potká Markétu (22 let) na  chodbách DOZP, 
většinou nechápe, proč taková půvabná a  kultivo
vaná dívka žije v ústavním zařízení. Život této klientky 
komplikuje specifický autismus, její psychický stav je 
velmi nevyrovnaný (občas musí být hospitalizována 
v psychiatrické léčebně). Markéta je o mnoho let mladší 
než ostatní klientky DOZP, liší se svými životními zkuše
nostmi i zájmy. 

Joker o. s. – v sociálně terapeutických dílnách

Joker o. s.
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Když k nám do sociálně terapeutických dílen Markéta 
začala téměř před třemi lety jezdit, odmítala cokoliv 
dělat, s  tím, že nic neumí a  ani se nic učit nechce. 
Většinou u  nás jen přepočítávala své peníze, zajímala 
se, jestli bychom nemohli zajít do obchodu a ukazovala 
nám své značkové oblečení (jak ráda zdůrazňovala). 
Jinak se chovala negativisticky a  uzavřeně. Postupně 
se seznamovala s  ostatními klienty dílen, kteří jí byli 
blízcí věkem i mentální zralostí. Jeden z nich, Filip, o rok 
mladší než Markéta, se do  ní zamiloval. S  Markétou 

se začala dít velká změna, začala se otevírat vztahům 
i  práci. Našla si vztah ke  korálkování, ke  kompletaci 
a balení výrobků… Zdálo se, že Markéta bude mít šanci 
bydlet v chráněném bydlení, které by více odpovídalo 
životu, který by si Markéta představovala, plánovala 
budoucí život se svým novým přítelem. Uvažovali jsme 
o  účasti v  projektu „Chceme pracovat!“ Bohužel se její 
zdravotní stav opět zhoršil (silné depresivní a  později 
manické stavy, pokusy o  útěk z  DOZP a  hospitalizace 
v psychiatrické léčebně). V současné době Markéta opět 

Joker o. s. – křest kalendáře

Joker o. s. – při výrobě keramiky

jezdí do dílen, snaží se znovu „nastartovat“, velkou moti
vací pro ní je, že je to jediné místo, kde se vidí se svým 
přítelem. A  momentálně se učí háčkovat (z  drátu – to 
je polotovar, ze kterého vyrábíme náhrdelníky), což je 
činnost, o které vždycky říkala, že jí nikdy nezvládne.

Filip

Filip (21 let, lehké mentální postižení) žije v Chebu se 
svými rodiči a  mladším bratrem, do  sociálně terapeu
tické dílny chodí asi dva a půl roku. Předtím byl pouze 
doma, kontakt s bývalými spolužáky ztratil, neměl žádné 

kamarády, se kterými by si rozuměl. Dnes je jednou 
z  opor kolektivu klientů, je spolehlivý, šikovný, zajímá 
se o  druhou světovou válku a  má smysl pro humor… 
Dokonce je schopen si sám vyhledávat na  internetu 
nápady na  výrobky, které by chtěl vyrábět, nosí nám 
je s  tím, že by byl rád, kdybychom ho TOHLE naučili. 
Je odborníkem na  ketlování, gizmo, FIMO – podílí se 
na tvoření mnoha šperků, které vycházejí z našich dílen. 
Nabízeli jsme Filipovi, aby vstoupil do projektu „Chceme 
pracovat!“, ale rodiče bohužel nesouhlasili. 

Joker o. s.
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Už do  dílen přišel s  tím, že by byl velmi rád, kdyby 
kromě toho, že se u  nás něco nového naučí, tu našel  
i nějakou přítelkyni. Seznámil se s Markétou, na plese jí 
představil rodičům, koupil jí stříbrný prstýnek, volají si  
a píšou zamilované SMS. Situace se zkomplikovala, když 
se zhoršil Markétin zdravotní stav, ale Filip situaci obdi
vuhodně zvládl, nechápal sice zvraty jejího chování, ale 
dokázal je „ustát“. V  současné době nabízíme Filipovi 
možnost, že by mohl v  některé dny docházet do  naší 
kavárny, kde by se mohl v rámci sociálně terapeutické 
dílny učit obsluhovat a pomáhat v kuchyni (což ho velmi 
láká, protože jídlo miluje).

Zorka

Zorka je třicetiletá žena (lehké mentální postižení), 
která žije s  matkou v  Chebu. Po  absolvování základní 
školy trávila celé dny doma s  matkou, což neprospí
valo ani jedné z nich. Napjatou situaci uvolnilo, že Zorka 
začala navštěvovat sociálně terapeutické dílny. Vstává 
už v šest ráno, sedí u okna a čeká, až bude aspoň sedm, 
aby mohla vyrazit do dílen. Zorka je hodně komunika
tivní, je z  domova „nevypovídaná“, touží po  kontaktu 
se svými vrstevníky, ke  kterému jinak nemá příleži

tost. Naučila se korálkovat a plstit, kompletuje výrobky. 
Trochu jsme bojovali se soustředěním a  schopností 
dokončit započatou práci, ale Zorka hodně stojí o  to, 
aby mohla pracovat a „dostávat za práci peníze“. Proto 
v  současnosti v  rámci projektu „Chceme pracovat!“ 
chodí na praxi do kavárny a zároveň aspoň na pár hodin 
denně do dílny sociálně terapeutické, protože je pro ní 
velmi důležitý její společenský rozměr.

Věra

Věře je pár let přes třicet, většinu svého života prožila 
v  ústavním zařízení – důvodem je DMO, spojená se 
středně těžkou mentální retardací. Pohybuje se velmi 
nejistě, na  vycházky je lepší vyrazit s  vozíkem. Matka 
zemřela, otec má novou partnerku, se kterou si Věra 
moc nerozumí, ale za dcerou do DOZP jezdí. Klientka má 
v  DOZP složitou pozici, ostatní klientky mají problém 
s její konfliktní povahou. 

Věra naše sociálně terapeutické dílny navštěvuje 
přibližně dva roky. Díky tomu, že je mimo obvyklý 
kolektiv, je Věra uvolněná a  vyrovnanější, než bývá 
v ústavním prostředí. Říká, že u nás je ticho a klid, proto 
k  nám ráda jezdí, že si musí odpočinout od  „holek“. 
Někdy vozí svá CD s hudbou, která nám pouští. Naučila 
se pracovat i  s menšími korálky (to jí moc baví), velmi 
se zlepšila její jemná motorika, dokáže se soustředit 
na práci delší dobu, než když u nás začínala. Je hodně 
spokojená, když vidí hotové šperky, na kterých se svou 
prací podílí. Velmi jí prospívá koedukované prostředí 
(v  DOZP žijí pouze ženy), chová se ženštěji a  jemněji. 
Záchvaty vzteku a agrese jsou naprosto výjimečné. 

Jaromír

Jaromír je mladý muž, který žije s  rodiči v  Lubech 
u  Chebu. V  jeho aktivitách ho omezuje kompulzivně 
 obsedantní porucha, epilepsie, množství alergií 
a  lehké mentální postižení. Jeho tvořivost a snaha být 

Joker o. s. – pořádání jarmarku

užitečný našly prostor k  uplat
nění právě v sociálně terapeutické 
dílně. Jaromír velmi rád vymýšlí, 
co bychom mohli dělat, a  nosí 
nám ukázat, co sám tvoří doma. 
Momentálně ho baví malování 
hedvábných šátků. Je nesmírně 
zdvořilý a  kultivovaný, velmi touží 
po  větší samostatnosti a  nějakém 
pracovním uplatnění. Rodiče se 
jeho snah obávají, mají strach, že 
by nezvládl samostatně cestovat, 
ztratil se ve  městě a  podobně. 
Jaromír se v  poslední době často 
na rodiče obrací s tím, aby mu dali větší díl zodpověd
nosti za jeho život, více mu důvěřovali. Hodně se přitom 
opírá o  své nové zkušenosti – vidí změny v  životech 
svých nových přátel, které poznal v  sociálně terapeu
tické dílně. Má obrovskou chuť učit se nové věci, tak jsme 
společně vymysleli, že by mohl v  rámci sociálně tera
peutické dílny docházet do naší kavárny a tam zkoušet 
pomáhat s  obsluhou. Jaromír je naprosto nadšený 
a nemůže se začátku fungování kavárny dočkat.

Majka

Majka je žena kolem čtyřicítky, která značnou část 
svého života prožila v ústavních zařízeních – společně 
se svou sestrou. Přes své zdravotní problémy (kromě 
lehkého mentálního postižení je to silná krátkozrakost 
a diabetes) velmi touží žít „jako každý normální člověk“. 
Do  sociálně terapeutické dílny jezdí tři roky. Je velmi 
šikovná, praktická, samostatná, poměrně rychle se učí 
a především touží po chráněném bydlení a pracovním 

uplatnění. Při návštěvách dílen (kromě plstění, háčko
vání šperků z  drátu, kompletování výrobků…) velmi 
ráda chodila do města, kdy si obnovovala své orientační 
schopnosti, chodila nakupovat, vařila v kuchařské dílně 
a  dělala „normální věci“. Absolvovala projekt „Chceme 
pracovat!“, ale bohužel nemohla nastoupit na  praxi 
v  chráněné dílně, jelikož z  DOZP (daleko za  vesnicí 
v  lese) nejezdí žádný autobus nebo vlak, kterým by 
mohla denně dojíždět. Bohužel se zatím sestra, která 
je její opatrovnicí, nenechala přesvědčit, aby svolila 
s přestěhováním Majky do chráněného bydlení, odkud 
by mohla dojíždět bez problémů. Proto Majka zatím 
stále navštěvuje sociálně terapeutickou dílnu, udržuje si 
pracovní návyky a čeká, co bude dál. 

Alžběta

Alžběta, žena ve  středním věku, žije s  diagnózou 
Downův syndrom v DOZP Pata a do sociálně terapeu
tických dílen dojíždí téměř od jejich založení – tři roky. 

Joker o. s. – v sociálně 
terapeutických dílnách

Joker o. s.
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Od  začátku nás zaujala její fantazie, specifický jemný 
a  něžný humor, schopnost literárně se vyjadřovat 
(oblíbenou formou je psaní deníků) a  výtvarný talent. 
Při bližším seznámení s  Alžbětou se nás velmi dotkla 
hloubka toho, jak prožívá svůj běžný život v  ústavním 
zařízení („Rozhodnutí pro lásku, víru, samotu?“). Alžběta 

našla zálibu v práci s keramickou hlínou, velmi ráda plstí 
jehlou a její obrázky je možné najít v kalendářích Jokeru, 
na  speciálním pexesu – Jokersu, maluje na  hedvábí 
(a pro každý šátek má úžasné poetické jméno). Podařilo 
se nám s  Alžbětiným souhlasem natočit její „autorské 
čtení“ z deníků, jejímu originálnímu stylu propadl i herec 
Jaroslav Dušek. Vzhledem k  dalším mnoha pozitivním 
ohlasům na její tvorbu bychom byli rádi, kdyby se nám 
podařilo nějakým způsobem to nejlepší z  Alžbětiných 
deníků vydat a  zpřístupnit širší veřejnosti. Je úžasné 
vidět, jak zůstává skromná a svá, a přitom jí velmi těší, 
když jí ostatní mohou „objevit“.

Hynek

Hynek žije v malé vesnici nedaleko od hranic společně 
s matkou. Je to muž kolem čtyřicítky, který má středně 
těžkou mentální retardaci a  zhoršenou pohybli
vost způsobenou DMO. Do  dílen začal jezdit asi před 
půl rokem, líbí se mu, že se může v  dílně setkávat 
s  kamarády z  DOZP Pata, které zná z  minulosti. Velmi 
rád navazuje a  udržuje kontakty, ráno musí oběh
nout všechny dílny a pohovořit se všemi zaměstnanci 
a klienty. Hynek je trochu hlučnější, rád vypráví, takže 
často skákal ostatním do řeči a nedával moc ostatním 
prostor. Museli jsme ho upozorňovat na pravidla, která 
platí pro všechny stejná. Hynek byl nejdřív rozčílený, 
že postupně pochopil, že to, že ho nějak napomínáme, 
neznamená, že ho nerespektujeme a  že ho nemáme 
rádi (vždycky se raději přišel ujistit, jestli to tak opravdu 
je). Zpočátku jsme také hledali, jaká činnost by Hynkovi 
vyhovovala. Bavilo ho kompletování výrobků, s jehlou 
na plstění se ale moc nespřátelil, keramika také nebyla 
jeho šálem kávy, rád seděl a odpočíval… Až ho zaujalo 
vyrábění kroucených broží z  drátu. Chvíli se tuhle 
dovednost učil, ale teď je to pro něj činnost, ve  které 
se stal spe cialistou, pracuje rychle, přesně a  pečlivě  
a brože navíc mají úspěch a líbí se. 

Joker o. s. – ukázka výrobků klientů

Joker o. s.

Khamoro o. s.
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3.9. Khamoro o. s.
kontakt:

Občanské sdružení Khamoro 
– Romské integrační centrum
Emil Voráč
Tovární 223, 357 35 Chodov
Tel.: 725 706 520

Občanské sdružení Khamoro pomáhá sociálně 
znevýhodněným lidem, občanům rómské národnosti  
a lidem v tíživých životních situacích. Spravuje centrum 
denních potřeb, ve  které jsou realizovány vzdělávací 
programy (besedy, kurzy, semináře, doučování škol
ních dětí). Nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež 
slouží k  smysluplnému trávení volného času, výchově 
k  multikulturnímu myšlení, rozvíjení osobních doved
ností a  motivaci ke  vzdělávání. Lidé mohou docházet 
do občanské poradny, kde s nimi poradce situaci roze

bere a  společně plánují další kroky řešení. Součástí 
činnosti občanského sdružení je také terénní program 
a  dále provoz azylového domu, kde naleznou pomoc 
lidé bez střechy nad hlavou.

3.9.1. Služby poskytované v rámci projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov

kontakt:

Občanské sdružení Khamoro 
– Romské integrační centrum
Emil Voráč
Tovární 223, 357 35 Chodov
Tel.: 725 706 520

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: po  pá 9:00 – 17:30

Khamoro o. s. – den otevřených dveří 

Khamoro o. s.

Hlavním cílem střediska je dlouhodobě poskytovat 
kvalitní a odborné sociální služby cílové skupině. Cílem 
sdružení je předcházet rizikům dopadu sociálně pato
logických jevů a zlepšit kvalitu života uživatelů služeb. 
Veškeré služby jsou poskytovány s  ohledem na  indivi
duální potřeby klienta.

3.9.2. Příběhy klientů služeb

Chtěli bychom uvést příklad jedné klientky, která je 
ze sociálně slabé rodiny. Připravovali jsme ji na  přijí
mací zkoušky pro střední školu v  Nejdku obor sociálně 
správní. Tato dívka uspěla a byla přijata. Školu nyní studuje 

3  rokem a  úspěšně, příští rok odmaturuje a  jsme velice 
hrdí, že i Romská dívka toto dokázala a my jí mohli v tomto 
pomoci. Takto to vypadá velice jednoduše, ale předchá
zely tomu časté problémy ať už finanční ze strany rodiny, 
tak nechuť, nebo odmítání a nevěřícnost. Nespočetněkrát 
jsme se museli scházet, komunikovat o  tom proč má 
smysl dále a dále pokračovat, dokazovat, že i  tako dívka 
je stejně schopná jako kdokoli jiný. Dále máme mnoho 
svých romských studentů na SOU, kterým jsme pomohli 
s výběrem studijního oboru a kteří stále studují. S těmito 
klienty jsme stále v kontaktu, stále analyzujeme dosažené 
výsledky, hovoříme nejen o  nich, ale také o  potřebách 

Khamoro o. s. – den otevřených dveří 
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a dále navrhujeme nebo hodnotíme. Kdykoli se na nás tyto 
děti obrátí a je to v našich silách, tak nejsou odmítnutí a je 
jim pomoženo, samozřejmě vždy spolu s nimi. Myslíme si, 
že tato práce má velký smysl pro jejich další život a zároveň 
jsme si vědomí, že většina z  těchto dětí by bez našeho 
přičinění nikdy nedosáhla na žádné vzdělání.

Případů, kterých jsme v rámci IPP Karlovarského kraje 
řešili, bylo spousta a  rozlišných, několikráte jsme řešili 
případy ústavní péče, nebo celých rodin. Například 
případ právě z  ústavní péče, chlapec 16 let byl vzat 
do  výchovného ústavu a  namísto nějaké nápravy se 
chlapcovi projevy negativně stupňovaly, potýkal se 
s častými útěky, spory s výchovnými pracovníky, nechuť 
se dále vzdělávat, nekomunikace aj. V  tomto případu 

jsme fungovali jako prostředníci mezi ústavem, rodinou 
a soudem, podali jsme návrh na zrušení ústavní výchovy 
a  je potřeba zmínit, že u  prvního stání u  okresního 
soudu jsme neuspěli, ale po  odvolání k  Plzeňskému 
soudu jsme již byli úspěšní a to i přes odpor pracovnice 
OSPODU v  Karlových Varech. Dnes je vše v  pořádku, 
chlapec i  rodina jsou spokojeni, dokonce navštěvuje 
učební obor a podle jeho tvrzení ho učení i baví. Chlapci 
bylo 16 let. S  matkou jsme jeli do  ústavu pro chlapce 
a jeho věci, neumíte si představit tu radost a štěstí jakou 
náš klient měl, když odjížděl domů na stálo. A toto pova
žujeme za  velký úspěch, ne ani tak náš, ale hlavně té 
rodiny, která tímto moc trpěla, a zřejmě by nevyřešení 
této situace rodinu velmi poznamenalo.

Khamoro o. s.  – den otevřených dveří 

Khamoro o. s.

Kotec o. s. 
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3.10. Kotec o. s. 
Kontakt:

Kotec o.s.
Mgr. Markéta Černá
Nádražní náměstí 299, 
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 731 656 223

Společným cílem našich programů je poskytování cíle
ných sociálních služeb nejenom lidem drogově závislým, 
i  dětem, mladým lidem a  rodinám ohroženým soci
álním vyloučením, a  romské komunitě. Sociální služby 
jsou směřovány na uplatnění a zapojení uživatelů služeb 
do  běžného způsobu života místní komunity. Neméně 
naléhavá je snaha o  zamezení nárůstu experimentál
ního a příležitostného užívání drog a ostatních návyko
vých látek, včetně užívání alkoholu a tabáku. Prevence je 
cílená i na ostatní oblasti sociálního vyloučení.

Účelem práce je pragmatický, systémový, racionální  
a terapeutický přístup k potenciálním uživatelům služeb, 
jehož pomocí dochází k  nabídce a  skutečné realizaci 
služeb. KOTEC o. s. práci realizuje z úhlu několika hlavních 
principů zavedených pro standardizaci sociálních služeb 
(Zákon 108/2006 Sb. o  sociálních službách, Standardy 
kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí a  Certifikační standardy služeb pro uživatele drog 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

KOTEC o. s. realizuje od  roku 2004 sociální služby 
v  oblasti sekundární a  terciární prevence užívání drog. 
Od  roku 2006 organizace realizuje také služby sociální 
prevence zaměřené na jiné cílové skupiny (děti a mládež, 
rodiny se specifickými problémy, osoby ohrožené sociál 
ním vyloučením apod.) Od roku 2005 do roku 2008 orga
nizace zřizovala zařízení primární prevence užívání drog. 

3.10.1. Služby poskytované v rámci projektu

Terénní programy pro okres Sokolov

Kontakt:

Kotec o.s.  Terénní programy Sokolovsko
Jana Kuráková
Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 699 926

Forma služby: terénní

Časový rozsah poskytování služby: po – pá 9:00 – 17:00

Terénní programy jsou pomáhající službou pro lidi 
od 15 do 65 let, kteří vnímají svou situaci jako nepříz
nivou a chtějí tuto situaci řešit.

Nepříznivá situace může vzniknout z různých důvodů, 
např.: ztráta zaměstnání, závislost, bytové problémy, 
dluhové problémy, domácí násilí, diskriminace, atd.

V  místě bydliště jsou poskytovány bezplatně 
a  anonymně základní sociální služby jako napří
klad doprovod při jednání na  úřadech, zprostředko
vání návazných služeb, právní poradenství, testování 
na infekční nemoci nebo výměny injekčního materiálu 
pro uživatele drog.

Terénní programy pro okres Cheb

Kontakt:

Kotec o.s.  Terénní programy Chebsko
Bc. Michaela Trnková
Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb
Tel.: 731 656 221

Forma služby: terénní

Časový rozsah poskytování služby: po  pá 8:00 – 16:30

Terénní programy jsou první linií služeb, které může 
využít jakákoli osoba, která pociťuje svou momentální 
životní situaci jako nepříznivou a chce využít základního 
poradenství a tuto situaci řešit. 

Terénní programy poskytují služby přímo v  přiro
zeném prostředí osob, které svou situaci pociťují jako 
nepříznivou, tedy v bytech, na ulici, či jiném veřejném 
prostranství, či jiných místech. 

Terénní programy pomáhají lidem v nepříznivé životní 
situaci nacházet možnosti řešení a  mít možnost být 
součástí společnosti.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Cheb

Kontakt:

Kotec o.s.  Klub Restart
Miroslava Bláhová, DiS.
Husova 288/6, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 608 656 561

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby:

•	 ambulantní:	po –	pá	14:00	–	18:00
•	 terénní:	st	15:00	–	19:00	

Kotec o. s. – terénní programy pro okres Cheb – letáky pro klienty

Kotec o. s. 
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Centrum Kotec je nízkoprahové zařízení poskytu
jící sociální služby pro děti a mládež ve věku 12–20 let 
pohybujících se v Mariánských Lázních a jsou v sociálně 
nepříznivé situaci, nebo jsou jí ohroženi a nevyhledávají 
institucializovanou pomoc. Posláním centra je podpora 
klienta v překonání nepříznivé sociální situace.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
pro okres Cheb

Kontakt:

Kotec o.s.  Centrum podpory rodiny
Mgr. Dagmar Roučková
Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně
Hlavní 2514/106, 352 01 Aš
Tel.: 731 656 223

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby:

•	 ambulantní:	út,	čt	10:00	–	18:00
•	 terénní:	po,	st,	pá	10:00	–	18:00

Posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním 
znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a  pomoc 
dítěti od 0 do 18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině 
s důrazem na multidisciplinární přístup.

3.10.2. Příběhy klientů služeb

Pavel a Marie

„Na Dni sociálních služeb v Sokolově nás oslovili Pavel 
a  Marie. Při rozhovoru nám sdělili svůj životní příběh, 
kdy ztratili práci, poté se začali zadlužovat a vzápětí jim 
hrozilo, že přijdou o střechu nad hlavou. Tato situace je 
trápila o to víc, že mají dvě nezletilé děti (12 a 16 let).

Domluvili jsme se na  společných setkáních v  místě 
jejich bydliště, protože Pavel s Marií nemohli z důvodu 
nedostatku financí dojíždět do  Sokolova. Proto jim 
byla nabídnuta možnost využít podpory terénních 
pracovníků.

Díky zmíněnému dluhu se klienti ocitli těsně před 
vystěhováním, a proto v první řadě chtěli vyřešit bydlení 

Kotec o. s. – „přechod“

pro sebe a své děti. Neměli nikoho, na koho by se mohli 
obrátit a  tak se naskytla jako jediná možnost využít 
služby azylového bydlení. Při tomto jsme jim asistovali 
a podařilo se nám je umístit do azylového domu.

Sami si zařídili dávky v hmotné nouzi tak, aby překle
nuli období, kdy byli nezaměstnaní. Z  dávek si mohli 
hradit ubytování v  Azylovém domě a  poté se mohli 
s naší podporou věnovat shánění zaměstnání. Pro oba 

se nám podařilo sehnat v krátké době práci. Díky tomu, 
že Petr a Marie začali vydělávat, měli finance na to, aby 
mohli splácet své dluhy.

Po  dobu, kdy jsme s  klienty spolupracovali na  změně 
jejich situace, jim byly poskytnuty tyto služby: pravi
delná kontaktní práce, individuální poradenství, odkazy 
do následných služeb, asistence při jednání s institucemi.“

Kotec o. s. 

Kotec o. s. 
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Simona

„Na doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
k  nám přichází Simona. Kromě Simony by k  nám měl 
docházet i její dlouholetý partner, biologický otec dítěte, 
který ale není uveden v rodném listě. Simona s ním žije 
ve společné domácnosti a vychovávají spolu svojí dcerku. 
Simoně a jejímu partnerovi byla doporučena spolupráce 
s  Terénním programem kvůli opakovaně pozitivním 
testům na přítomnost drog v moči. Již na první pohled je 
evidentní, že klientka má zájem spolupracovat, jelikož jí 
velmi záleží na její malé dcerce. Vysvětluje důvod užívání 
drogy jako potřebu zmírnit stres ze skutečnosti, že musí 

vydělávat peníze na živobytí prostitucí. Partner momen
tálně nepracuje. Podle jejích slov neužívá drogu často, 
na rozdíl od partnera. 

Simona se dostavuje přesně na  všechny domluvené 
schůzky a  pravidelně chodí omlouvat i  partnera, který 
v  závěru na  sjednanou schůzku s  námi nikdy nepřijde. 
Během schůzek se Simonou si opakovaně všímáme 
podlitin v její tváři, jejichž původ nám vždy nějak naho
dile vysvětlí. Často řeší partnerovi potíže s  obecně 
prospěšnými pracemi, které měl vykonat a  nevykonal. 
Vysvětlujeme, že řešení této situace je především na part
nerovi. Ona s tím nic dělat nemůže. Je vidět, že Simonu 

Kotec o. s. – terénní programy pro okres Cheb

značně stresuje, že musí s  těmito informacemi chodit 
domu za partnerem.

Během poslední schůzky se stává prostor mezi námi 
a  klientkou natolik důvěrný, že se klientka rozvypráví  
o své situaci, jaká skutečně je. Přítel každý měsíc nahází 
veškeré jejich finance do hracích automatů a ona potom 
musí vydělávat peníze na  ulici prostitucí. Pokud peníze 
nedonese, přítel jí zbije a pošle jí znovu na ulici. Nyní má 
Simona ale opravdu velký strach, protože po ní přítel hodil 
těžký popelník, který dopadl kousek od  jejich dcerky 
a roztříštil se. Dcerce se naštěstí nic nestalo. Klientka se 
nakonec rozhodne, že chce od přítele pryč. Situace je pro 
ni nadále neúnosná. Pomáháme jí zajistit utajený pobyt, 
kam nakonec spokojená i s dcerkou odjíždí.“

Tomáš

„Tomášovi je 15 let a  chodí na  základní školu. Bydlí 
s rodiči a s mladším sourozencem na kraji města. V partě 
kamarádů má hlavní slovo, je vůdčí typ. S chutí vyvolává 
konflikty a  nerespektuje autority ve  svém okolí. Jeho 
prospěch je podprůměrný. Volný čas tráví především 
na ulici. Rád poslouchá hudbu a hraje fotbálek. 

Do  klubu RESTART začal Tomáš docházet o  prázdni
nách se svými kamarády, protože se nudil. V  klubu se 
zajímal jen o  fotbálek. Zpočátku nedokázal dodržovat 
pravidla klubu. Choval se velice nevhodně k  pracov
nicím i  k  ostatním klientům. Postupem času se zapo
joval i do ostatních aktivit klubu a více mluvil s pracov
nicemi o svém životě. Začal jim více důvěřovat.

Po  prázdninách nastoupil Tomáš do  deváté třídy. 
Ve  škole byl pod tlakem, protože si musel vylepšit 
prospěch a vybrat střední školu k dalšímu studiu. Tomáš 
však o své budoucnosti prozatím nepřemýšlel a netušil, 
jaké povolání by ho v  budoucnu bavilo. Neměl zájem 
o nic. Jeho rodiče mu lhostejně řekli, ať si dělá, co chce.

Klub byl jediným místem, kde si Tomáš mohl promluvit 

o tom, co bude dál. Pracovnice s ním mluvily o nevýho
dách situace, kdy by již ve vzdělávání nepokračoval.

Tomáš se rozhodl, že se chce vyučit kuchařem. Začal 
se v  klubu doučovat a  s  pracovnicí vyplnil přihlášku 
na  Střední odborné učiliště. V  současné době čeká 
na  vyjádření, zda ho přijali. Do  klubu si občas přijde 
popovídat s  pracovnicemi a  zahrát fotbálek. Klub je 
pro něj místem, kde je mu dobře. Pravidla klubu přijal 
za svá, s pracovnicemi klubu vychází dobře.“

Rodina

„Rodinu tvoří matka, její přítel (biologický otec dětí)  
a dvě děti. S rodinou jsme začaly spolupracovat v září roku 
2009 a to na doporučení OSPOD. Rodina měla nařízený 
soudní dohled a potýkala se se špatnou finanční situací  
a dalšími problémy způsobenými přestěhováním z jiného 
místa do  stávajícího bydliště. Klientce jsme pomohly 
ve  zlepšení finanční situace: doprovod a  asistence při 
vyřizování dávek státní sociální podpory, pomoc při vypl
ňování formulářů potřebných pro výplatu těchto dávek; 
rodinu jsme podpořily při vyřízení trvalého pobytu,  
a pomáhaly při evidenci dětí k praktické lékařce pro děti 
a dorost (pravidelné prohlídky a očkování, aj.), při vyřizo
vání nového občanského průkazu. Matku jsme podporo
valy a  podporujeme při nácviku rodičovského chování. 
Silný prvek v pomoci a podpoře hrála důvěra i dobrovol
nost využívat nabízené služby a změnit svoji situaci. 

V  současné době si již klientka vyřizuje potřebné 
věci sama, jen se nám svěří se svými problémy, ale vše 
si dokáže zařídit sama. Děti vodí pravidelně (jednou 
týdně) do mateřského centra, kde se jim dvě hodiny plně 
věnujeme a pracujeme na rozvoji jemné i hrubé moto
riky, na  získání správných návyků i  nácviku a  upevňo
vání psychických a  sociálních schopností a  dovedností 
dětí. Děti byly zpočátku velice odtažité, nekomunikativní 
a stydlivé. Dnes je patrný značný pokrok.“ 

Kotec o. s. 
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Občanské sdružení Světlo Kadaň

Občanské sdružení Světlo Kadaň

3.11. Občanské sdružení Světlo Kadaň 
kontakt:

Občanské sdružení Světlo Kadaň
Jan Hudák
Husova 1325, 432 01 Kadaň
Tel.: 474 335 347

OS Světlo bylo založeno v  prosinci roku 1997. V  této 
době nefungovalo v okrese Chomutov žádné zařízení, 
které by se zabývalo sekundární a  terciární prevencí 
drogové závislosti, přesto zde díky značnému výskytu 
a  lehké dostupnosti drog narůstaly problémy s  lidmi, 
kteří se pohybovali v „drogovém“ prostředí. Občanské 
sdružení Světlo Kadaň se zabývá primární, sekundární  
a terciární prevencí drogových závislostí a prevencí soci
álního vyloučení.

3.11.1. Služby poskytované v rámci projektu

Terénní programy pro okres Karlovy Vary

kontakt:

Občanské sdružení Světlo Kadaň
Jana Huttová
Krále Jiřího 1018/38, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 222 742

Forma služby: terénní

Časový rozsah poskytování služby: 
po – pá 13:00 – 16:00

Posláním programu je motivovat osoby k  takovým 

činnostem, které nevedou k  dlouhodobému setrvání 
nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Cílem 
programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí 
ke  snížení škod na  fyzickém a  psychickém zdraví 
a ke snížení jejich sociální exkluze. Základním principem 
služeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní 
přístup, respektování osoby uživatele, naprostá diskrét
nost, přístup založený na  prevenci, nikoliv represi.  
V  rámci programu je dalším cílem vytvoření a  udržení 
kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na  všechny 
negativní aspekty života – tedy na  faktory biologické, 
psychologické a sociální. Služby programů jsou veřejně 

Občanské sdružení Světlo Kadaň – foto z terénu 
 – Karlovy Vary – Letní kino
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přístupné bez ohledu na rasu uživa
tele služeb, jeho politické přesvěd
čení, náboženství, společenské 
postavení, psychický či fyzický 
stav a  socioekonomické možnosti. 
Projekt se nám daří i  nadále reali
zovat v  plném rozsahu, se všemi 
nabízenými službami. Zaměstnanci 
se zúčastňují konferencí a  semi
nářů s tematikou související s prací 
v  terénu a  cílovými skupinami 
a  také v  rámci povinného 24hodi
nového vzdělávání. 

3.11.2. Příběhy klientů služeb

Pan J. K.

Pana J. K. jsme potkali asi před 
deseti měsíci, ze začátku se s námi 
bál bavit, protože má s lidmi špatné 
zkušenosti (několikrát ho okradli, 
zmlátili atp.), ale asi po dvou měsí
cích nám začal důvěřovat. Pan J. 
K. byl asi před třemi lety údajně 
křivě obviněn bývalou manželkou  
a  dcerou, že svoji dceru znásilnil 
a strávil pět měsíců ve věznici, kde 
dříve pracoval. Po  propuštění se 

Občanské sdružení Světlo Kadaň  
– foto z terénu – Nejdek

Občanské sdružení Světlo Kadaň  
– foto z terénu – Žlutice

nemohl vrátit do zaměstnání, proto 
začal jezdit s  pečivem. Po  dvou 
měsících měl těžkou autonehodu 
a skoro rok byl v nemocnici na LDN. 
V  té době nemohl platit nájemné 
za  byt, energie a  jiné platby a  tím 
mu začaly dluhy a po té i exekuce, 
vystěhovali ho z  bytu, rodina mu 
nepomohla, takže po  návratu 
z  LDN zůstal na  ulici, kde byl 
přes rok. Panu J. K. jsme nabídli 
pomoc řešit jeho sociální situaci, 
ten pomoc přijal a  společně jsme 
nejprve vyřídili kartičku pojištěnce 
a společně s pracovnicí pojišťovny 

pomohli vyřídit dluh, který u pojiš
ťovny narostl. Pan J. K. měl potíže 
s hygienou, proto jsme mu zařídili 
na  jedné ubytovně jednou týdně 
sprchu a pořídili mu čisté oblečení 
a  obuv. Dále jsme zjistili, že není 
v  evidenci ÚP, ale pobírá rentu. 
Vysvětlili jsme a doporučili, aby se 
zaevidoval a  společně jsme došli 
na ÚP a vše vyřídili. Dále nás klient 
poprosil o pomoc s vyřízením trva
lého pobytu na  městském úřadě. 
Začal si stěžovat na potíže s nohou, 

Občanské sdružení Světlo Kadaň  
– foto z terénu – Nové Sedlo

Občanské sdružení Světlo Kadaň  
– foto z terénu – Karlovy Vary  

– Pod Jelením skokem

Občanské sdružení Světlo Kadaň
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kterou nám po té ukázal a již měl v ráně parazity (červy). 
Doprovodili jsme ho na  pohotovost a  pomohli mu 
vše vyřídit (ošetření, poplatek atd.). Nohu mu vyčistili  
a  poté ho propustili, ráno měl nástup do  nemocnice 
na  kožní oddělení. Pan J. K. neměl kde přespat, proto 
jsme mu pomohli zařídit nocleh na  Armádě spásy 
a ráno nastoupil do nemocnice. Protože byl bez domova 
a  nestihl si udělat změnu bydliště na  MÚ, byl domlu
vený s  doručovatelkou na  smluvené místo, kde mu 
předávala poštu. Jelikož byl v nemocnici, nedorazila mu 
renta a byl bez příjmů. Během jeho pobytu v nemocnici 
jsme společně dohledávali poštovní poukázku, což se 

nám povedlo a dále jsme udělali změnu zasílací adresy. 
Po propuštění z nemocnice jsme společně začali hledat 
vhodné ubytování a do 14 dnů se pan J. K. nastěhoval 
na  městskou ubytovnu, kde má jeden pokoj a  trvalé 
bydliště. Dále jsme panu J. K. pomohli zařídit konto 
v bance, aby neměl celou hotovost u sebe a na minister 
stvu vnitra zařídili změnu zasílání renty. Nyní si pan J. 
K. jednodušší záležitosti jako např. vyřízení nového OP, 
návštěvy ÚP, banku atp. vyřizuje sám. Se záležitostmi 
ohledně exekuce mu pomáháme a stále je v řešení. Pan 
J. K. by si chtěl časem, až bude zdravotně v  pořádku, 
sehnat práci a vrátit se zpět do společnosti, protože je 

Občanské sdružení Světlo Kadaň – foto z terénu – Ostrov

hodně komunikativní a chybí mu kontakt s lidmi, o které 
přišel kvůli předcházejícím nepříznivým situacím. Pana 
J. K. se snažíme motivovat, podporovat a pomáhat mu 
v jeho změně k lepšímu.

Michaela Ťuiková

Pan R.

Klienta R. jsem oslovil 1. 4. 2010 v  rámci terénního 
programu v  Karlových Varech. Klient byl bez práce, 
přespával na ulici, nebyl evidován na ÚP, tudíž nepobíral 
ani žádné sociální dávky. Pan R. byl nedůvěřivý a trvalo mi, 
než sem získal jeho důvěru. První co jsme s panem R. řešili, 
bylo zaevidování se na Úřadu práce a získání a doplacení 
sociálních dávek. Tento krok se nám podařilo splnit v půli 
července a klient byl zaevidován na ÚP. Poté jsme začali 
pracovat na  zařazení pana R. do  pracovního procesu, 
poskytli jsme mu několik nabídek, ale buď měli místo již 
obsazeno nebo neměli o klienta zájem. I přesto to pana R. 
neodradilo a dál se aktivně zapojoval do hledání volného 
místa. Mezitím jsme mu zajistili oblečení a  odkazem 
na Armádu spásy i občasný nocleh a stravu. Klient začal 
vypadat a  lépe a  velmi aktivně si hledal zaměstnání. 
Na naše doporučení si zašel do jedné stavební firmy, která 
hledala výpomoc na  stavbách a  od  1. 5. 2011 nastoupil 
do zaměstnání. Poté co se klient v zaměstnání zapracoval 
a již nebyl ve zkušební době, začali jsme hledat ubytování, 
které by finančně zvládnul a nemusel přespávat na ulici 
či v Armádě spásy. Pomohli jsme mu najít několik vhod
ných ubytoven a vypočítat náklady na ubytování a stravu. 
Pan R. od 1. 10. 2011 dlouhodobě žije na ubytovně. Nyní 
jsme s  klientem stále v  kontaktu, stále pracuje, bydlí 
na ubytovně a je spokojený. 

Zdeněk Uhlík

Pan V.

Klienta V. (40) jsem oslovila v  rámci terénního 
programu v  listopadu roku 2010 na  autobusovém 

nádraží v Karlových Varech. Byl nezaměstnaný a asi dva 
roky žil na ulici. Pan V. je vyučen kuchařem a tak jsme 
hledání zaměstnání zaměřili na jeho profesi. Stále jsem 
mu z  internetu zjišťovala a  vyjížděla aktuální nabídku 
zaměstnání zaměřenou na  profesi kuchaře. I  po  něko
lika neúspěšných pohovorech jsme to nevzdali a hledali 
dál. Sepsali jsme a  odeslali spoustu životopisů, které 
jsem mu pomohla sepsat a  nakonec se nám podařilo 
pro pana V. najít zaměstnání v jeho oboru. Zanedlouho 
se nám podařilo najít i  ubytování, které mu finančně 
vyhovovalo. Po  více než půlročním úsilí má pan V. 
práci, bydlení a jeho život nabral nový směr a má smysl. 
Takový úspěch stojí za  ten příjemný pocit, že práce, 
kterou dělám, má smysl. 

Andrea Černá

Pan M.

Pana M. (48) jsem oslovila v rámci terénního programu 
v Karlových Varech dne 6. 5. 2010. Pan M. je bez přístřeší 
a přespává v opuštěné zahradě, je rozvedený a bezdětný. 
Pan M. mě požádal o  zprostředkování zaměstnání 
s možností ubytování, jelikož by chtěl změnit svůj dosa
vadní styl života. Požádal mě o aktuální nabídky volných 
pracovních míst, pomoc při sepsání životopisu a  tele
fonicky jsem smluvila klientovi několik pracovních 
pohovorů. Pana M. neodradil ani několikátý neúspěch 
po pracovních pohovorech a stále jsme aktivně hledali 
dál. Dne 16. 6. 2011 si klient z naší nabídky pracovních 
míst vybral možné zaměstnání, jako pomocný dělník 
v lese a šel se na práci zeptat. Dne 13. 9. 2011 nám klient 
sdělil, že již 3 měsíce pracuje jako pomocný dělník v lese, 
kde mu zaměstnavatel poskytl i ubytování ve své marin
gotce. Pan M. stále pracuje u stejné firmy a je spokojený. 
S klientem jsem stále v telefonickém kontaktu.

Veronika Adamová

Občanské sdružení Světlo Kadaň
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3.12. Pomoc v nouzi o. p. s. 
kontakt:

Pomoc v nouzi, o.p.s.
Bc. Robert Pisár
Fibichova 852, 356 01 Sokolov
Tel.: 359 574 087

Pomoc v nouzi o. p. s. je poskytovatel sociálních služeb, 
který vyvíjí sociální aktivity a  vytváří pro tuto činnost 
bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční 
centra pro oběti domácího násilí, domy na  půl cesty, 
centra pro osoby bez přístřeší apod.

Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, 
kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří 
ji nabízejí a umí poskytnout. 

My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme 
jako nezbytné stále ověřovat, zda jsou naše nabídky 
pomoci a  podpory pro klienty tím nejlepším řešením. 
Bráníme se zažitým stereotypům a hledáme nové cesty. 

Cílem a  smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se 
na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostat
ními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.

3.12.1. Služby poskytované v rámci projektu

Intervenční centra pro okresy Cheb, Sokolov a Karlovy Vary

kontakt:

Pomoc v nouzi, o.p.s.  Intervenční centrum

Bc. Robert Pisár
J. K. Tyla 461, 356 01 Sokolov
nám. Dr. Milady Horákové 7, 360 01 Karlovy Vary
Hlavní třída 280/5, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 352 661 418

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: 
po, út, čt 8:00 – 11:00, st 13:00 – 15:00, pá 8:00 – 15:00

Posláním Intervenčních center je činnost zamě
řená na  přechodnou  sociální pomoc a  nehmotnou 
podporu osobám ohroženým domácím násilím 
zejména  v  Karlovarském kraji. Osoby, jimž je 
služba  Intervenčního centra  určena, jsou osoby ohro
žené domácím násilím,  tedy vystavené násilnému 
chování ze strany osob blízkých či osob žijících s  nimi 
v  jedné domácnosti, bez omezení věku. U osob mlad
ších 18 let spolupracujeme s orgánem sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD). 

Domy na půl cesty pro okresy Cheb a Sokolov

kontakt:

Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Ondřej Žák
Nebanice 31, 350 02 Cheb 2
Jana Nerudy 494, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: 734 483 161

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Posláním domu 
na půl cesty je podpo
rovat mladé lidi 
v jejich snaze žít život, 
který povede k  napl
ňování jejich přání 
a  cílů. Podporujeme 
klienty, aby si uvědo
movali své schopnosti, Pomoc v nouzi, o. p. s.  

– „při práci“

Pomoc v nouzi o. p. s. 

Pomoc v nouzi o. p. s. 
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své možnosti, orientovali se ve společnosti a díky rozší
ření svých schopností a dovedností, které získali i spolu
prací s  námi, měli větší šanci zařadit se mezi ostatní 
populaci, nežít na jejím okraji a nebýt závislí na sociál
ních službách. V Domě na půl cesty mohou bydlet zletilí 
klienti zpravidla do  26 let věku, kteří ve  svém životě 
mají za sebou pobyt v dětských domovech, ve výchov
ných ústavech, nebo v pěstounské péči, v léčebnách či 
vězeních a chtějí spolupracovat na zlepšení své životní 
situace. Určitou zvláštností je, že v našem DNPC mohou 
bydlet i klienti se svými dětmi.

Azylové domy pro jednotlivce pro okres Sokolov

kontakt:

Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Jaromíra Fajtová
Fibichova 852, 356 01 Sokolov
Tel.: 359 574 012

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Posláním našeho zařízení je poskytnout sociální 
pomoc osobám, které se ocitly v  tíživé životní situaci, 
kterou nejsou schopny zvládnout samy. Těm kdo se 
na nás obrátí,  poskytneme podporu, odbornou pomoc  

a  budeme s  nimi hledat řešení jejich svízelné situace. 
Poskytneme základní sociálně právní poradenství, 
pomoc při jednání s úřady, ubytování, pomoc při vyři
zování dokladů, ošacení,   hledání práce a  bydlení, při 
obnovování rodinných vztahů apod. Vzhledem k tomu, 
že spolupracujeme s mnoha jinými organizacemi, jsme 
schopni, pokud se na nás obrátí zájemce, který vyžaduje 
jinou službu, mu nabídnout jiné možnosti na  koho se 
obrátit.

Naše služba je určena lidem, kteří se ocitli v  situaci, 
kdy přišli o střechu nad hlavou, jsou z pohledu společ
nosti na  jejím okraji, ale ne vždy vlastní vinou. Lidem, 
kteří potřebují najít nový začátek ve  svém životě 
a chtějí a potřebují o tom s někým mluvit.

Azylový dům pro ženy s dětmi pro okres Sokolov

kontakt:

Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Jaromíra Fajtová
Dvořákova 853, 356 01 Sokolov
Tel.: 359 574 162

Forma služby: pobytová

Časový rozsah poskytování služby: nepřetržitě

Posláním našeho zařízení je poskytnout sociální 
pomoc osobám, které se ocitly v  tíživé životní situaci, 
kterou nejsou schopny zvládnout samy. Těm kdo se 
na nás obrátí,  poskytneme podporu, odbornou pomoc 
a  budeme s  nimi hledat řešení jejich svízelné situace. 
Poskytneme základní sociálně právní poradenství, 
pomoc při jednání s úřady, ubytování, pomoc při vyři
zování dokladů, ošacení,   hledání práce a  bydlení, při 
obnovování rodinných vztahů, pomoc při péči o  dítě 

Pomoc v nouzi, o. p. s. 
– klienti nízkopraho-
vého centra při úklidu

a  domácnost, hospodaření s  finančními prostředky   
apod. Vzhledem k  tomu, že spolupracujeme s  mnoha 
jinými organizacemi, jsme schopni, pokud se na  nás 
obrátí zájemce, který vyžaduje jinou službu, mu nabíd
nout jiné možnosti na koho se obrátit.

Naše služba je určena matkám, které se ocitly v situaci, 
kdy přišly o střechu nad hlavou. Ženám, které potřebují 
najít nový začátek ve svém životě a chtějí   a potřebují 
o tom s někým mluvit. Je určena i ženám, které nemají 
kam jít se svými dětmi, pokud se partner dopouští násilí 
na nich nebo na jejich dětech.

Nízkoprahové denní centrum pro okres Sokolov

kontakt:

Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Bc. Iveta Leischová
Jednoty 2233, 356 01 Sokolov
Tel.: 359 574 095

Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování služby: 

po, st 8:00 – 13:00, 14:00 – 16:30, út, čt  ne 8:00 – 13:00

Posláním služby je pomoc a  podpora osobám bez 
přístřeší. Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplýva
jící z  této nepříznivé situace. Plní funkci místa prvního 
kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních 
potřeb a  následně zajišťuje a  zprostředkovává služby 
podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému 
způsobu života.

Cílem zařízení je poskytnout uživateli našich služeb 
maximální podporu v  jeho návratu do  společnosti, 
podpořit jej v  krocích, které povedou k  jeho plnému 
zapojení do života – mít své bydlení, práci, rodinu okruh 
přátel. Pomoci uživatelům, aby uživatelé měli zajištěny 
své základní životní potřeby (strava, hygiena, ošacení, 
odpočinek), měli vyřízené osobní doklady. Dále jim 
poskytujeme základní informace pro možná řešení své 
obtížné životní situace, pomáháme v  získání zdrojů 
příjmů, nalezení alespoň dočasného ubytování. Dále 
se snažíme rozvíjet soběstačnost uživatelů při zvládání 
nepříznivé situace.     

3.12.2. Příběhy klientů služeb

Rádi bychom se podělili o  příběh jedné naší klientky. 
Na ulici se dostala po smrti manžela. Byt, ve kterém žili, byl 
napsaný na manželovu dceru, která jej prodala a nechala 
nevlastní matku na ulici. Paní přišla brzy i o práci, protože 
udržet si ji a žít venku, nebylo možné. Jít bydlet na Azylový 
dům nechtěla. Měla totiž pejska, který jí dělal po  smrti 
manžela společnost a  který s  ní prošel vším dobrým 
i špatným, na Azylovém domě však není možné bydlet i se 

Pomoc v nouzi, o. p. s. – Azylové domy pro jednotlivce  
pro okres Sokolov 

Pomoc v nouzi o. p. s. 
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zvířaty. Paní odmítla psa opustit a dát jej do útulku. V době, 
kdy začala chodit do  centra, přišla i  o  vdovský důchod. 
S podporou pracovníků zažádala o dávky a nakonec se jí 
podařilo ve spolupráci s nimi najít po dvou letech na ulici 
i práci s bydlením. Vrátila se zpět do běžného života.

Jako příklad dobré praxe můžeme mluvit o  klien
tech, kteří si úspěšně našli práci a bydlení. Podařilo se 
jim vybřednout ze špatné situace a  vrátili se k  životu 
v majoritní společnosti. Bylo jich za dobu trvání projektu 
několik. Určitě můžeme i říct, že v zimních měsících jsme 
bez nadsázky zachránili občas i nějaký život, když jsme 
ubytovali někoho, kdo nemusel zůstat venku a nezmrzl. 
Také jsme u  některých klientů úspěšně bodovali, co 
se týká závislostí na  alkoholu, drogách, hracích auto
matech a  to ve  spolupráci s  ostatními „neziskovkami“ 
a s psychology z Rodinné poradny v Sokolově.

Uživatelé přijali velmi dobře i pracovníky centra. Dokonce 
při krizových situacích často pracovníky (zejména pracov
nice) brání. Například jedna pracovnice zde byla slovně 
napadena silně opilým uživatelem služeb, který jí vyhro
žoval zbitím. Ostatní uživatelé okamžitě přišli a  opilého 
pomohli vyvést ven. 

Rytmus o. s. 

Pomoc v nouzi o. p. s. 
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které se chystají opustit Domovy pro osoby se zdra
votním postižením. Cílem služby je umožnit současným 
obyvatelům DOZP život v  méně omezujícím prostředí 
a  dopomoci k  jejich sociálnímu začlenění. Službu 
budou po přestěhování klientů z DOZP poskytovat asis
tenti jednotlivým lidem přímo v jejich bytě podle indi
viduálních potřeb každého z  nich. V  současné době 
se na  přechod do  bytů připravuje 8  klientů z   DOZP 
Luby a Radošov. S klienty pracují čtyři asistenti a soci
ální pracovnice. Mapují současnou situaci a  připravují 
je na  bydlení v  samostatném bytě. Nacvičují vaření, 
nákupy, úklid, měsíční hospodaření s penězi, cestování, 
péči o svou osobu a zdraví,  možnosti  kulturního  vyžití 
v  obci atd. za  využití metody plánování zaměřené 
na člověka. V Lubech i Ostrově nad Ohří jsou  byty před 
dokončením rekonstrukce a začátkem září 2010 budou 
předány. Klienti si začnou s  podporou asistenta byty 
zařizovat a postupně se přestěhují :)

Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním - mentálním 
postižením v Karlovarském kraji

kontakt:

Rytmus o.s.
Ivana Chalupová
Jednoty 1931, 356 01 Sokolov
Tel.: 737 248 467

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: po – pá 7:00 
– 16:00

Agentura pro sociální rehabilitaci  v  Sokolově – nová 
pobočka občanského sdružení Rytmus.

V  březnu 2010 byla nová pobočka o. s. Rytmus  
Agentura pro sociální rehabilitaci Rytmus Sokolov. 
Jednou ze služeb, která v regionu zcela chybí, je služba 
sociální rehabilitace a právě v návaznosti na absenci této 
sociální služby, vznikla agentura pro sociální rehabili
taci Rytmus Sokolov. Prvními klienty nově vzniklé agen
tury budou především lidé, kteří odcházejí z  domovů 
pro osoby se zdravotním postižením do  chráněného 
bydlení v Sokolově a Habartově.

Další významnou součástí nabídky agentury pro sociál 
ní rehabilitaci bude realizace kurzů, které jsou vytvo
řeny pro lidi s mentálním postižením.

3.13.2. Příběhy klientů služeb

Pan Jaroslav

Pan Jaroslav začal využívat službu podporovaného 
zaměstnání, kterou poskytuje Rytmus o. s., Agentura 
pro sociální rehabilitaci v Sokolově, v červnu 2010. V té 
době bydlel pan Jaroslav v Domově pro osoby se zdra

Rytmus o. s. – foto z tzv. „Job klubu“

3.13. Rytmus o. s. 
kontakt:

Rytmus o.s.
Mgr. Pavla Baxová
Londýnská 81, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 251 610 

Občanské sdružení Rytmus bylo založeno v roce 1994. 
Posláním Rytmus, o. s. je umožnit lidem se znevýhod
něním aktivně se začleňovat do  běžného prostředí  
– v práci, ve škole, v místě bydliště. Občanské sdružení 
Rytmus se zaměřuje na  aktivity v  oblasti pracovního 
uplatnění, v  oblasti inkluze dětí se znevýhodněním, 
v oblasti začleňování dospělých lidí s potížemi v učení 
(mentálním postižením) do života běžné komunity. 

3.13.1. Služby poskytované v rámci projektu

Podpora samostatného bydlení  
v Karlovarském kraji

kontakt:

Rytmus o.s.
Šárka Paříková
Jednoty 1931, 356 01 Sokolov
Tel.: 224 251 610

Forma služby: terénní

Časový rozsah poskytování 
služby: nepřetržitě 

Od  1. 7. 2010 realizuje Rytmus 
službu Podpora samostatného 
bydlení. Jde o  terénní službu 
poskytovanou především osobám, 

votním postižením v  Radošově. Zde se také dozvěděl 
o  této službě prostřednictvím svého kamaráda 
Ladislava, který tuto službu již využíval. Rozhodl se, že 
chce také docházet do agentury v Sokolově a pomoci 
s hledáním práce.

Zpočátku Jaroslava doprovázela do  agentury asis
tentka, později cestoval společně s  Ladislavem. V  září 
2010 se pan Jaroslav přestěhoval do bytu v Ostrově nad 
Ohří, kde se pomocí další služby občanského sdružení 
Rytmus, Podpory samostatného bydlení, učí samostat

Rytmus o. s. – při práci

Rytmus o. s.
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práci. Od 6. 12. 2010 uklízí v Nemocnici v Ostrově nad 
Ohří. Zpočátku byla hlavní pracovní náplň Jaroslava 
úklid hlavního a vedlejšího schodiště uvnitř nemocnice, 
později přibyly i  jiné úkoly, například úklid únikového 
schodiště a úklid oddělení po stavebních úpravách. Pan 
Jaroslav má problémy s  rovnováhou kvůli problémům 
částečně ochrnutého chodidla. Práce na  schodišti 
proto pro něj nebyla vhodná, i když ji vykonával svědo
mitě a  pečlivě. Od  dubna 2011 začal konečně uklízet 
venku, areál nemocnice. Jaroslava můžete v  nemoc
nici potkat a vidět při práci  shrabává listí, myje lavičky 

nému životu mimo ústav. Od počátku spolupráce chtěl 
Jaroslav uklízet venku v  Ostrově. S  touto prací měl již 
zkušenosti právě z DOZP. 

Jaroslav: „V  Domově v  Radošově jsem uklízel venku 
– hrabal jsem listí, zametal a odklízel sníh. Až se přestě
huji do Ostrova, chtěl bych také uklízet venku.“ 

Aby Jaroslav získal vhodnou práci, docházel pravidelně 
do agentury na schůzky s pracovní konzultantkou, učil 
se samostatně cestovat, procvičoval se v psaní, v komu
nikaci, docházel na kurz hospodaření s penězi.

Na podzim 2010 se podařilo najít pro pana Jaroslava 

v parku, sbírá odpadky, v zimních měsících odklízí sníh 
a podobně. Tuto práci si od začátku přál a je v ní spoko
jený. Také kolektiv ostatních zaměstnanců jej přijal 
kladně a začlenil mezi sebe jako svého kolegu, Jaroslav 
se účastní pravidelných provozních porad a  slavnost
ních, například vánočních setkání.

Slova nadřízeného: „V rámci svých možností (fyzických) 
pracuje dobře. Svou práci vždy udělá velmi kvalitně. 
Komunikace s pracovníkem je bezproblémová, je velice 
snaživý.“

Paní Radka

Paní Radka snila o  práci zahradnice. Už dříve ráda 
pracovala na  zahrádce, která patřila k  Domovu pro 
osoby se zdravotním postižením v  Lubech, kde dříve 
mnoho let žila. Po  svém přestěhování do  samostat
ného bydlení v  roce 2010 tedy neváhala a  současně 
nastoupila do  služby Agentury pro sociální rehabili

taci v Sokolově občanského sdružení Rytmus, aby s její 
podporou nalezla zaměstnání, které by ji bavilo a kde by 
mohla získat nové přátele. 

Už od počátku služby byla velice aktivní a projevovala 
snahu a  vůli pracovat. Velice brzy se naučila cestovat 
zcela samostatně, používat mobilní telefon a také diář. 
Přestože bylo Radčiným hlavním přáním pracovat 
v  zahradnictví, přijala v  lednu 2011 nabídku pracovat 
jako pomocná síla v  kuchyni františkolázeňského 
hotelu Imperial. Paní Radka dojížděla do  zaměstnání 
třikrát týdně na  čtyři hodiny. Se zaučením a  při řešení 
různých záležitostí na  pracovišti jí pomáhal asistent, 

Rytmus o. s. – foto klienta,  
kterému se podařilo najít zaměstnání

Rytmus o. s. – při práci

Rytmus o. s. – při konzultaci

Rytmus o. s. 

Rytmus o. s.
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který byl paní Radce k dispozici tak dlouho, jak potře
bovala. Svou práci vždy odváděla pečlivě a navíc našla 
nové přátele, na které se do práce také těšila. Protože se 
po  roce Radčiny práce vedení hotelu rozhodlo rozšířit 
služby svým klientům, nabídlo paní Radce zcela jinou 
pozici, a to pracovat v hotelovém parku. Její náplní mělo 
být starání se o trávník a květiny, tedy udržování krás
ného hotelového okolí v pořádku a čistotě. Paní Radka 
tuto možnost s velkou radostí přijala a od jara 2012 má 
novou pozici zahradnice, kterou si od  počátku přála. 
V  této práci je moc spokojená. Nepřišla dokonce ani 
o své nové přátele, na svačinku a na oběd dochází totiž 
do  stejné kuchyně, kde se všichni zaměstnanci hotelu 
Imperial nadále společně setkávají. 

Radka: „Nová práce se mi líbí moc. Jsem ráda, že 
pracuju na čerstvém vzduchu, v kuchyni mi bylo často 
velké horko.“ 

David

David je studentem posledního ročníku Praktické školy 
v Karlových Varech. Na začátku školního roku 2011/2012 
se po  prezentaci služby Tranzitního programu rozhodl 
zúčastnit náhledů na  různých pracovištích, v  kanceláři, 
v hotelu, v obchodě a v nemocnici. Davida nejvíce zaujala 
práce v oddělení zahrady v hypermarketu Baumax, kde 
má nyní možnost trávit praxi jednou týdně 4 hodiny. 
Doplňuje zboží do  regálů, vybaluje květiny z  fólií, srov
nává zboží, kontroluje cenovky a občas také pomáhá při 
inventuře zboží.

David je svědomitý a spolehlivý praktikant, který zatím 
nevynechal ani jediný den praxe. Dochází na  ni pravi
delně a snaží se své nové pracovní ale i sociální doved
nosti stále zdokonalovat. 

David: „Mně je to vlastně jedno, co dělám. Já se rád 
přiučím něčemu novému. Jsem rád, že mi Rytmus pomohl 
najít praxi. Klidně by mě bavilo právě tady pracovat.“ 

Tyflocentrum 
Karlovy Vary o. p. s. 

Rytmus o. s.
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3.14. Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.  

kontakt:

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.
Pavel Rogaczewski 
Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: 353 236 065

Posláním společnosti je podpora integrace těžce 
zrakově postižených a  lidí s kombinovaným postiženým 
do  společnosti prostřednictvím našich služeb, zaměře
ných na samotné těžce zrakově postižené a lidi s kombi
novaným postižením, osoby jim blízké a širokou veřejnost.

3.14.1. Poskytované služby v rámci projektu

Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj

kontakt:

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.
Pavel Rogaczewski 
Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary
Mozartova 444/6, 360 01 Karlovy Vary
Vítězná 295/52, 360 01 Karlovy Vary
Hlavní třída 1365, 363 01 Ostrov
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
Nižnětagilská 132/1, 350 02 Cheb
Tel.: 353 226 511

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: 
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 13:00

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s. zahájilo od 1. března 
2009 nový program pro zrakově postižené občany karlo

varského kraje. Jedná se o individuální projekt operač
ního programu lidských zdrojů a  zaměstnanosti (OP 
LZZ) nazvaného sociální rehabilitace pro karlovarský 
kraj. Projekt pozvolna navazuje na aktivity předchozího 
projektu SROP, ve kterém jsme věnovali velkou pozor
nost vzdělávání zrakově postižených s následným zapo
jením klientů na trh práce. Náš nový projekt se věnuje 
zejména sociální službě dle zákona č. 102/2006 sb.  soci
ální rehabilitaci, zdokonalování klientů např. v  použí
vání kompenzačních pomůcek, sebeobsluze v různých 
dovednostech a  vzdělávacích kroužcích, kurzech atd. 
Pro zrakově postižené klienty jsou otevřena střediska 

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s. – klientka při psaní na stroji 

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.  

v Ostrově, Sokolově, Chebu a nově 
také v Karlových Varech  Pensionu 
Hestie, kde se jim budou věnovat 
vyškolení pracovníci v  sociálních 
službách.

3.14.2. Příběhy klientů služeb

Služba sociální rehabilitace 
ve  středisku Ostrov maximálně 
velmi pomohla mladému klien
tovi z  Ostrova, jemuž se prostřed
nictvím našich zkušených zaměst
nanců zcela změnil život. 

Při první návštěvě se nám před
stavil nesmělý, zoufalý chlapec. 
Přišel požádat o  pomoc a  radu, 
velice špatně viděl, zrak se mu 
postupně zhoršoval, nevěděl, co 
má dělat. Ztráta vidění byla natolik 
enormně agresivní a rychlá, že u něj 
navíc došlo téměř i k psychickému 
zhroucení. V  krátkém čase ztratil 
práci, možnost být v kolektivu mezi 
lidmi, dívku, kterou měl rád, náhle 
byl připraven o  vše běžné, samo
zřejmé, blízké a důvěrně známé.

Od  té doby uplynuly necelé 
dva roky a  z  klienta se stal zcela 
jiný člověk. Začal se zúčastňovat 
aktivit, využíval veškerých nabídek 
a  možností, které mu byly poskyt
nuty. Ještě s  posledními zbytky 

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.  
– klient s vodícím psem
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zraku se velice rychle naučil používat vše, co bude potře
bovat jako zcela nevidomý. Úspěšně absolvoval půlroční 
masérský kurz v  Pobytovém rehabilitačním a  rekvalifi
kačním středisku pro nevidomé Dědina v Praze, nastoupil 
do zaměstnání na částečný úvazek v Karlových Varech, 
zcela se osamostatnil. Našel si přítelkyni a dokonce začal 
podnikat, zařídil si provozovnu s masérskými službami. 

Vlastní pílí a  cílevědomostí, pod zkušeným vedením 
a s účinnou pomocí a podporou byl schopen vybudovat 
si novou budoucnost a  i s velice závažným zdravotním 
omezením žít běžný smysluplný život. 

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s. – klient při práci s kompenzační pomůckou

Tyflocentrum Karlovy Vary o. p. s.  

Útočiště o. p. s. 
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se v nepříznivé sociální situaci:

•	 o  dítě	 pečuje	 rodina,	 nehrozí,	 že	 bude	 rodině	 
 odebráno, ale už je patrné riziko, že bude ohrožen  
 jeho zdárný vývoj;

•	 o dítě	pečuje	rodina,	 je	vážně	narušen	 jeho	zdárný 
 vývoj, a proto hrozí, že dítě bude rodině odebráno;

•	 dítě	je	rodičům	odebráno;

•	 dítě	 je	vráceno	zpět	do  rodiny,	 ale	hrozí,	 že	 rodina	 
 nebude schopna udržet podmínky zajišťující zdárný 
 vývoj dítěte;

•	 	o dítě	pečuje	rodina,	rodiče	si	nejsou	jisti,	že	o dítě	
pečují správně, vývoj dítěte není bezprostředně 
ohrožen, ale k ohrožení by mohlo dojít, pokud rodina 
bude v nejistotě setrvávat

Co je naším cílem:

1. O dítě pečuje jeho vlastní rodina a zároveň vytváří  
 podmínky pro jeho zdárný vývoj, například:
•	 má vytvořené vhodné prostředí pro to, aby dítě bylo 

 zdravé, čisté a spokojené;
•	 dítě	chodí	pravidelné	do školy,	nemá	neomluvené	 

 absence a rodina vytváří vhodné podmínky  
 pro přípravu do školy;
•	 dítě	smysluplně	tráví	volný	čas;
•	 dítě	nevykazuje	prvky	rizikového	chování	(užívání 

 návykových látek, trestná činnost, výchovné 
 problémy doma i ve škole apod.);
•	 mezi	rodiči	a dětmi	je	vytvořený	pozitivní	vztah, 

 založený na vzájemné komunikaci a důvěře;
•	 rodina	je	schopna	si	sama	zařídit	potřebné	 

 záležitosti (na úřadech, u lékaře, ve škole apod.).

2. O dítě pečuje jeho vlastní rodina, hrozba,  
 že dítě bude rodině odebráno, je zažehnána.

3.15. Útočiště o. p. s.  
kontakt:

Útočiště o.p.s.
Bc. Jana Kotounová 
Dobrovského 78/19, 350 02 Cheb
Tel.: 354 433 169

Obecně prospěšná společnost Útočiště pomáhá 
překonávat nepříznivé životní situace v  životě dětí, 
mladistvých a jejich rodin. Zaměřuje se na poradenskou 
práci pro děti, mládež a jejich rodiny v rámci Centra pro 
rodiny s dětmi a provozuje nízkoprahový klub pro děti 
a mládež od 6 do 15 let.

3.15.1. Služby poskytované v rámci projektu

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Cheb

kontakt:

Útočiště o.p.s.
Bc. Jana Kotounová 
Dobrovského 78/19, 350 02 Cheb
Tel.: 354 433 169

Forma služby: ambulantní, terénní

Časový rozsah poskytování služby: 
po, čt 8:00 – 17:00, 
út 8:00 – 16:30, 
st, pá 8:00 – 16:00

Posláním této služby je usilovat o  to, aby dítě mohlo 
žít ve své rodině a za tímto účelem podporovat rodinu, 
aby vytvářela podmínky pro jeho zdárný vývoj. Cílovou 
skupinou jsou nastávající rodiče a  rodiny s  dětmi 
ve věku do 18 let z Chebu a blízkého okolí, nacházející 

Útočiště o. p. s. – místo působení

3.  Rodina s dítětem, které je odebráno z rodiny,  
 s ním udržuje pravidelný kontakt. 

4.  Dítě je vráceno zpět do jeho rodiny a rodina  
 vytváří podmínky pro jeho zdárný vývoj.

5.  Členové rodiny pociťují jistotu v péči o dítě,  
 například:

•	 rodiče	jsou	schopni	se	domluvit	na výživě,	 
 výchově a péči o dítě;

•	 rodiče	jsou	schopni	nastavit	dětem	určitá	pravidla 
 a dbát na jejich dodržování;

•	 rodiče	ví,	jak	o dítě	pečovat,	aby	bylo	zdravé,	 
 čisté a spokojené;

•	 rodiče	ví,	jak	rozvíjet	schopnosti	a dovednosti	 
 jejich dětí.

Útočiště o. p. s.
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3.16. 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 
kontakt: 

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
Tomáš Rusňák
Lestkov 184, 349 53 Bezdružice
Tel.: 606 500 252

Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež škol
ního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé 
generace na  základě křesťanských principů morálky 
a  etiky. Nabízíme rodičům, školám a  co nejširšímu 
okruhu dětí pomoc při výchově a  rozvoji ve  všech 
čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní 
a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volno
časových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti  
a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpo
vědné jedince, žijící bez závislosti 
na alkoholu, drogách, automatech, 
bez xenofobie a rasismu.

Hlavní okruh naší činnosti je 
klubová činnost formou pravidel
ných schůzek, organizování výletů, 
víkendovek, letních a  zimních 
táborů, kulturních akcí, jako jsou 
koncerty, divadla nebo loutková 
představení, sportovních akcí 
a zájmových kroužků.

15. Přední hlídka  
Royal Rangers v ČR

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

3.16.1. Služby poskytované v rámci projektu

Sociálně terapeutické dílny pro okres Cheb

kontakt:

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
Tomáš Rusňák
nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín
Plánská 270, 349 58 Černošín
Tel.: 606 500 252
Forma služby: ambulantní

Časový rozsah poskytování služby: 
po – pá 8:00 – 16:00

Posláním této služby je pomoci dospívajícím 
a dospělým lidem se zdravotním postižením žít spoko
jený, vyrovnaný a plnohodnotný život v běžné společ
nosti ostatních lidí, a  tím předcházet jejich sociálnímu 
vyloučení. Chceme pomoci uživatelům našich služeb, 

15. Přední hlídka Royal Rangers 
v ČR – při sekání trávy
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aby mohli žít kvalitní, aktivní, naplněný a šťastný život 
v přirozeném prostředí. 

3.16.2. Příběhy klientů služeb

Petra

“Činnost Střediska Víteček v  Černošíně je pro nás, 
jako rodiče velikým přínosem. Především je pro posti
žené osoby velice důležitá okolnost, že ze svého urči
tého uzavření se v rodině mají možnost působit aktivně 

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR – při výrobě v sociálně terapeutických dílnách

ve  skupině, rozvíjet své komuni
kační schopnosti a  částečně se 
začleňovat do společnosti. 

V  období, kdy naše dcerka byla 
nucena trávit veškerý čas pouze 
s námi, jako rodiči, docházelo v urči
tých periodách k  atakám a  prud
kému zhoršení zdravotního stavu, 
což vyžadovalo následný několi
katýdenní pobyt v  psychiatrické 
léčebně, následné zvýšení nebo 
změnu medikace. 

Za  dobu téměř tří let, kdy Petra 
pravidelně navštěvuje středisko, 
nebyla nutná její hospitalizace, 
nedošlo k  výraznějším výkyvům 
a negativním změnám v jejím zdra
votním stavu, netrpí hlubokými 
depresemi.

Ve  středisku Víteček se u  Petry 
rozvíjí její sebevědomí a  tvořivost. 
Těší se na  nové činnosti v  dílně, 
na setkávání a zážitky s kamarády. 
Pracovníci střediska jsou velice 
obětaví, profesionální a  s  láskou 
a  trpělivostí se věnují těmto těžce 
postiženým klientům. To jako 
rodiče dokážeme ocenit. Za to jim 
patří velký dík. 

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR  
– středisko Víteček v Černošíně

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR  
– sociálně terapeutické dílny

aby se mohli aktivně zapojit do produktivních činností 
podobně jako jejich vrstevníci z běžné populace. Služba 
sociálně terapeutické dílny je poskytována prostřednic
tvím “Střediska Víteček” v  Černošíně, které je zázemím 
pro pomoc dětem a  dospělým lidem s  postižením 
a  jejich rodinám, které v  roce 2003 zřídilo občanské 
sdružení 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR. 

Posláním střediska je poskytovat osobám s postižením 
všestrannou podporu a  pomoc a  napomáhat tomu, 

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
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Pro nás rodiče je velikou pomocí, 
protože se můžeme během tří dnů 
v týdnu, kdy Petra navštěvuje stře
disko, plně věnovat své práci, jsme 
klidní, protože víme, že je o  dceru 
dobře postaráno.

V  poslední době se však státní 
orgány počínaje ministerstvem 
chovají nezodpovědně a  velmi 
nedostatečně finančně podporují 
tuto obětavou a velice prospěšnou 
práci. Jakoby si ani neuvědomo
vali, že výdejem částek na  chod 
těchto zařízení v  konečné fázi 
mohou tyto společností vynalo
žené prostředky ušetřit! Středisko 
je nezbytným článkem mezi 
ústavní péčí a  rodinou, má vysoce 
společenský přínos a  prostředky 
vynaložené na  chod střediska 
rozhodně zdaleka nedosahují ani 
zlomku toho, kolik stojí ústavní 
péče. Odpovědné osoby by si měly 
uvědomit, že podobný osud se 
může přihodit i jim…..”

rodiče dívky se zdravotním 
postižením

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 
– středisko Víteček v Černošíně 
– denní stacionář

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR  
– středisko Víteček v Černošíně

Eva

“Naše dcera Eva, se velmi ráda, nejméně dvakrát týdně, 
účastní  pracovních pobytů v dílnách Střediska Víteček. 
Přestože doma má veškerou péči, je důležité občas 
změnit prostředí a  stýkat se s  jinými lidmi  vychova

teli a ostatními klienty. Různé pracovní činnosti ji baví 
a jsou  jí ku prospěchu. Bez střediska Víteček by její život 
byl velmi ochuzen.”

rodiče dívky se zdravotním postižením

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR – foto výrobků klientů

15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
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