


Začátky
 Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji 

od roku 2001.

 Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě 
Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, 
řízeni centrálou v Praze.

 Zaměřovali se na pomoc lidem ze sociálně vyloučených 
lokalit . Mapovali tyto lokality a problémy jednotlivých 
klientů.

 Později se poskytované služby rozšířily o další 
podpůrné programy pro jedince i rodiny postižené 
sociálním vyloučením.



Vznik pobočky Sokolov
 Zájem o terénní sociální služby se stále zvyšoval.

 Proto společnost Člověk v tísni zřídila regionální 
pobočky v několika krajích, včetně Karlovarského.

 To vše v rámci Programů sociální integrace

 Pobočka Sokolov vznikla v roce 2006. Má samostatné 
vedení podléhající centrále v Praze.

 Počet zaměstnanců pobočky i lokalit se neustále 
rozrůstá. Roste také množství poskytovaných služeb.



Kde působíme
 Pobočka Sokolov má nyní 16 zaměstnanců, z toho 5 

pracovníků v administrativě.

 Terénní pracovníci začali vedle Sokolova působit v 
Rotavě, Oloví, Karlových Varech a Chodově.

 Od roku 2009 působíme také v Ostrově a Jáchymově.

 Na základě zvyšující se poptávky po našich službách 
plánujeme rozšiřování do dalších měst v Karlovarském 
kraji.



Poskytované služby ve zkratce
 Terénní sociální práce

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 Podpora vzdělávání v rodinách

 Kariérní a pracovní poradenství

 Volnočasové aktivity

 Klub matek

 Předškolní klub

 Pořádání dobročinných koncertů



Terénní sociální práce
 Terénní programy byly první poskytovanou službou.

 Služba se zaměřuje na jednotlivce starší 18 let.

 Terénní pracovníci pomáhají klientům řešit aktuální 
problémy z oblasti bydlení, zaměstnání, financí a 
mezilidských vztahů.



Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi

 Službu poskytujeme od roku 2009.

 Zaměřuje se na rodinu jako celek, přičemž je veliká 
pozornost věnována dětem, aby nebyl ohrožen vývoj 
dítěte.

 Spolupráce se uzavírá na šest měsíců a poté ji lze dále 
prodloužit.

 Cílem je dlouhodobě stabilizovat situaci rodiny.



Podpora vzdělávání 
v rodinách

 Jedná se o doučování dětí ze sociálně slabých rodin. 

 Přímo v rodinách vyučují děti proškolení dobrovolníci.

 Jejich úkolem je zapojit do doučování také rodiče a 
vzbuzovat v nich zájem o vzdělání jejich dítěte.

 Tato služba zlepšuje školní prospěch dětí, jejich 
motivaci a slouží také jako prevence sociálního 
vyloučení dětí.



Kariérní a pracovní poradenství
 Probíhá na základních školách pro žáky osmých a 

devátých ročníků.

 Lektor žákům pomáhá zamyslet se nad budoucím 
povoláním a možným dalším studiem.

 Rozšiřuje dětem obzory a zároveň je motivuje k 
dalšímu studiu.



Volnočasové aktivity
 Konání dětských dnů a sportovních aktivit.

 První odpoledne volnočasových aktivit se uskutečnilo 
v roce 2009 v prostorách ZŠ Marie Curie Sklodowské v 
Jáchymově. Na třicet dětí z Rotavy, Karlových Varů, 
Ostrova a Jáchymova se zúčastnilo zábavného 
programu. Děti si mohly vyzkoušet chůzi po laně, 
vyrábět míčky, malovat na dané téma a zabavit se 
mnohými sportovními aktivitami.

 V roce 2010 je také na programu velký fotbalový turnaj 
napříč celým Karlovarským krajem.



Volnočasové aktivity



Klub matek
 Klub matek byl otevřen v květnu 2010 v Sokolově.

 Matky zde tráví čas diskusemi, vzdělávacími semináři i 
kreativním tvořením.



Předškolní klub

 Děti zde tráví čas podobně jako jejich vrstevníci ve 
školce.

 Děti ze sociálně slabých rodin většinou nechodí do 
školky a při nástupu do školy jim chybí základní 
znalosti.

 Cílem tedy je rozvoj dětí ze sociálně slabých rodin, tak 
aby obstáli na základní škole.



Pořádání dobročinných koncertů

 Koncert SOS Haiti v karlovarském divadle Husovka



Jak jsme financováni
 Do roku 2006 jsme čerpali finanční prostředky 

zejména od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Od roku 2006 do roku 2008 jsme byli financováni ze 
Společného regionálního operačního programu (SROP). 

 Dále také od Karlovarského kraje,měst a obcí, kde jsme 
působili.

Od roku 2009 jsme financováni téměř výhradně z 
Evropského sociálního fondu.

 Část prostředků čerpáme z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost díky Individuálnímu projektu 
Karlovarského kraje a Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.



S kým spolupracujeme

 s úřadem vlády, jednotlivými ministerstvy, městskými 
a obecními úřady

 českou správou sociálního zabezpečení

 školami, střediskem výchovné péče, pedagogicko-
psychologickými poradnami

 lékaři, zdravotními pojišťovnami, probační a mediační 
službou

 majiteli nemovitostí, exekutory, bankami, 
nebankovními peněžními institucemi

 jinými neziskovými organizacemi, atd.



Kontakty
Sokolov:
Nádražní 544
356 01 Sokolov

Karlovy Vary:
Železniční 2
360 05 Karlovy Vary

Chodov:
Centrum Plzeňka,Školní
357 35 Chodov

Ostrov:
Klínovecká 988
363 01 Ostrov

Jáchymov:
fara Českobratrské církve evangelické
Mincovní 681
362 51 Jáchymov

Ředitel pobočky
Němeček Jan
353 892 261, 777 333 879
jan.nemecek@clovekvtisni.cz

Bečvářová Barbora
administrátorka
353 892 261, 739 320 761
barbora.becvarova@clovekvtisni.cz

http://www.clovekvtisni.cz/
http://integracniprogramy.cz/
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