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Z jakého důvodu 

poskytujeme TSP? 
• Stlačení prahu služby: terénní sociální 

práce jde za uživatelem,  

• Aktivní vyhledávání: terénní sociální 

práce uživatele hledá, 

• Pružná „odpověď“: terénní sociální 

práce je pružná a umí rychle 

reagovat, 

• Síťování: je základ pro propojení 

služeb. 



Kde budeme poskytovat? 

 

• Dílčí část 2 veřejné zakázky: SVL 

Kraslice, Rotava, Oloví, subdodávka 

Člověk v tísni, o. p. s. 

• Dílčí část 4 veřejné zakázky: SVL Horní 

Slavkov, Rovná, Habartov a Nová Ves, 

subdodávka Světlo o. s. 

• Dílčí část 5 veřejné zakázky: SVL Aš  



Jak budeme poskytovat? 

• Tým: stávající terénní sociální 

pracovníci – Kraslice… 2 TSP, Horní 

Slavkov… 3 TSP, Aš – 1 TSP (provázán s 

IPo Cheb) 

• Provoz: terénní sociální práce probíhá 

každý všední den, dle potřeb uživatelů 

služeb, jsou využívány služební 

automobily pro zvýšení časové a místní 
dostupnosti 



Komu budeme poskytovat? 

• Uživatelé služby: cílovou skupinou jsou 

osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách, mající omezené možnosti a 

zdroje oproti svým vrstevníkům, 

• Věkové rozpětí: 15 – 64 let, 

• Zkušenosti z předchozí zakázky: TSP 

umí pracovat s multitematickými 

uživateli služeb 



Outputs & inputs 

Výstupy IPKK 3.1 

• Celkový počet 

unikátních uživatelů TSP 

2009 – 2012 = 4 739 

• Celkový počet výkonů 

(kontaktů) = 54 378 

• Celková cena TSP =   

40 716 294,- Kč 

• Cena výkonu =           

749,- Kč 

 

 

Vstupy IPKK 3.2 

• Celkový 

předpokládaný počet 

uživatelů TSP 2012 – 

2015 = 471 

• Celkový počet výkonů 

= 8 200 

• Celková 

předpokládaná cena 

TSP = 8 639 400,- Kč 
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