
Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz

Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje.

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 

ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.

Pomoc v nouzi o.p.s.
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2007      Pomoc v nouzi, o. p. s. byla založena v roce 2007.  Ředitelem organizace  se stává Bc. Robert Pisár.

2008      Převzetí Azylového domu v Sokolově od Okresního ústavu sociálních služeb.  

Budování Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v Sokolově. 

Výběrové řízení z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb    

sociální prevence v   období let 2009 – 2012.  Získali jsme 7 zakázek.

2009     Od 1.1.2009 provozujeme:

Azylový dům v Sokolově a Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově – oddělil se od služby AD 

Intervenční centrum - pro oběti domácího násilí - v Sokolově 

Dům na půli cesty v Kynšperku nad Ohří 

Intervenční centra v Karlových Varech a v Mariánských Lázních - otevřeli jsme nově od 1.1.2009 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší  - otevřeli jsme nově od 1.1.2009

Dům na půli cesty v Nebanicích - otevřeli jsme nově od 14.9.2009 – osmá zakázka z IP KK  

2010     Od 1. června - znovuotevření Pečovatelské služby pro Kynšperk nad Ohří a okolní obce.

Pomoc v nouzi o.p.s - Od azylového domu k pečovatelské službě 



Pobytové služby:

Azylový dům v Sokolově 

Adresa zařízení: Sokolov, Fibichova 852
Telefon: 359 574 012

E-mail: ad.sokolov@pomocvnouziops.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově 

Adresa zařízení: Sokolov, Dvořákova 853                                                                      

Telefon: 359 574 162                           

E-mail: admd.sokolov@pomocvnouziops.cz

Služby sociální prevence 
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Dům na půli cesty v Kynšperku nad Ohří 

Adresa zařízení: Kynšperk n/O, J. Nerudy 494

Telefon: 359 574 094

E-mail: dnpc.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Dům na půli cesty v Nebanicích

Adresa zařízení: Nebanice 31

Telefon: 359 574 165

E-mail: dnpc.nebanice@pomocvnouziops.cz
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Ambulantní služby:

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Adresa zařízení: Sokolov, Jednoty 2233

Telefon: 359 574 095

E-mail: ndc.sokolov@pomocvnouziops.cz
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Ambulantní a terénní služby:

Intervenční centrum - pro oběti domácího násilí – v Karlovarském kraji 

hlavní pracoviště v Sokolově,

J.K. Tyla 461, tel.: 359 807 001, 736 514 095

E-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz

detašované pracoviště v Karlových Varech, 

Nám. Dr. M. Horákové 7, tel.: 359 807 002

E-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz

detašované pracoviště  v Mariánských Lázních, 

Hlavní 280, tel.: 359 807 003 

E-mail: domacinasili@pomocvnouziops.cz



Aktivity vyvíjené v oblasti prevence kriminality

• vytváření bezpečných prostor, kterými jsou azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, 
domy na půl cesty a centra pro osoby bez přístřeší.

•pomoc a podpora lidem, kteří potřebují a hledají odbornou sociální pomoc

• pomoc v řešení krizových sociální situací

•podpora ve vytváření zdravých životních návyků a k životu v souladu se společností

•pomoc v získávání práv a oprávněných zájmů sociálně znevýhodněných osob vlivem trestné činnosti jiných   

fyzických osob

•podíl na ochraně společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů, jako jsou alkoholové 
a drogové závislosti nebo domácí násilí preventivní osvětovou činností

Využíváme provázanosti našich sociálních služeb ve prospěch klientů.

Činnost organizace na poli sociální prevence kriminality



Kazuistika „ student Petr“

Když byl Petr malý, rodiče se rozvedli. Vlastní otec se s Petrem nestýkal, vyrůstal jenom s matkou. V době dospívání se do 
jejich domácnosti přistěhoval matčin přítel a Petr s ním míval časté konflikty. Když mu bylo 18 let, přišla za ním máma, že to 
takhle dál nejde a že by se měl postavit na vlastní nohy. Petr odešel ke své přítelkyni, kde asi měsíc bydlel. 

Do nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší ho dovedla přítelkyně a její matka. Petr neměl peníze a 
dlouhodobé bydlení u přítelkyně nebylo už možné.  Po zvážení celé situace  se Petr rozhodl, že využije možnosti přechodně 
bydlet v domě na půl cesty, dodělá si školu a s životem se začne prát.

Kazuistika „ paní Alena“

Paní Alena přišla do intervenčního centra s problémem, kdy jí manžel nejen psychicky ponižoval, nadával jí, ale také jí fyzicky 
ubližoval. Nechodila do práce, protože si to manžel nepřál. Zranění, která si většinou nenechávala ošetřit u lékaře, se už 
nedala zakrýt. Také její 11-ti letá dcera začala problémy intenzivně vnímat. Jednou, když viděla, jak otec matce nadává a poté 
jí také bije, zavolala na linku 158. Policisté, kteří přijeli do jejich domu, po zjištění všech informací, využili svého oprávnění a 
otce, který dlouhodobě páchal na matce domácí násilí, z domu vykázali. Po uplynutí  doby vykázání nemohla paní Alena s 
dcerou v domě zůstat. Z příbuzných žije jenom její sestra, která má malý byt. Řešením, kde  nyní hledat střechu nad hlavou, se 
ukázalo bydlení v Azylovém domě pro matky s dětmi. Paní Aleně  zde pomohli sociální pracovníci začít rekvalifikační kurz a 
najít si bydlení. Mohla začít nová etapa jejího života. 

Provázanost služeb organizace v případech řešení prevence kriminality



Děkujeme za pozornost.

za tým pracovníků 

Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková 

zástupce ředitele organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.


