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1. Úvodní slovo p. náměstka 
Vážení čtenáři,
obdrželi jste publikaci k individuálním projektům Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ a „Podpora sociálního začleňování přísluš-
níků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“. Projekty byly financovány z prostředků ESF, 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Individu-
ální projekty reagovaly na oblast podpory 4.3: Sociální integrace a rovné příležitosti OP LZZ a byly v sou-
ladu se strategickými dokumenty ČR. Jejich realizace v Karlovarském kraji proběhla v letech 2012-2015.
Oba projekty přispěly k nastavení potřebné sítě služeb sociální prevence : terénní programy, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Na území Karlovarského kraje, se tyto služby 
orientovaly na specifickou cílovou skupinu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit a to zejména formou terénní 
práce a formou sociální práce s rodinou, dětmi a mládeží. 
Projekty se zaměřily na řešení aktuálních problémů ve vybraných 17 sociálně vyloučených lokalitách, které byly identifiková-
ny v Analýze vyloučených lokalit Karlovarského kraje, která byla jednou z klíčových aktivit projektu. V projektech byl kladen 
důraz na lokálně zaměřenou terénní i ambulantní práci sociálních služeb, které si kladly za cíl předcházet a postupně pomo-
ci řešit dlouhodobé problémy obyvatel vyloučených lokalit, a to zejména v oblasti bydlení, zaměstnávání, nedostatečného 
vzdělání, dluhové problematiky a péči o děti. Dalším cílem projektů bylo vyškolení pracovníků poskytovatelů preventivních 
sociálních služeb a pracovníků obcí II. a III. typu v dluhové problematice, kteří tak budou moci poskytovat základní dluhové 
poradenství a budou se umět lépe orientovat v problematice zaměřené na péči o děti a mládež.
Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které byly sociální služby v projektech určeny, reagovaly na potřeby kra-
je, vyplývaly jednak z Programu rozvoje Karlovarského kraje  2007-2013 a následně i ze schváleného Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje na období 2014-2017. 
Obsah sociální práce vycházel z tzv. „Regionálních karet sociálních služeb“, které vydefinovaly oblasti, jež potřebuje uživatel 
služby zvládnout k tomu, aby překonal svou obtížnou sociální situaci. Karty byly pomůckou k mapování potřeb uživatele tak, 
aby mohl být sestaven jeho individuální plán, na základě kterého došlo k jeho sociálnímu začleňování.
Jedním z hlavních přínosů projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském 
kraji“ bylo zmapování vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji a zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji, která aktualizovala nejen jejich počet a rozmístění (definovaný původně tzv. Gabalově analýze z roku 
2006), ale též vymezila obce kraje sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a zmapovala jejich hlavní pro-
blémy. Analýza též přinesla příklady dobré praxe v tom smyslu, co může pomoci Romům k jejich postupnému začlenění 
do společnosti, a dala doporučení k řešení definovaných problémů.
Díky oběma projektům se podařilo nastartovat intenzivní terénní sociální práci v nejvíce ohrožených lokalitách. Poskytovate-
lům sociálních služeb se podařilo díky individuální sociální práci motivovat klienty k zodpovědnějšímu přístupu k životu a ře-
šit jejich vzniklé problémy. Při práci s rodinami tyto směrovat k postupnému osamostatnění, bez závislosti na poskytování 
sociální služby tak, aby byly schopné řešit nejen nenadálé situace, ale i běžné každodennosti. Za velmi podstatnou považuji 
terénní práci s rodinou, rovněž práci  s mládeží v nízkoprahových denních centrech pro děti a mládež. 
Závěrem si dovoluji poděkovat všem zúčastněným, tedy poskytovatelům sociálních služeb, uživatelům služeb, obcím, lek-
torům, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje a ostatním pracovníkům na jednotlivých odborech soci-
álních věcí obecních úřadů a servisu, který administrativně zajišťoval projekt, tedy všem těm, kteří projevili zájem aktivně se 
do projektu zapojit a přispět tak k jeho naplnění. 

Bc. Miloslav Čermák
náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí

2.

Projekt: „Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“
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1. Informace o projektu
Hlavním cílem projektu bylo přispět k vytvoření sítě služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje 
prostřednictvím podpory příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit formou terénních programů 
(§ 69) dle zákona o sociálních službách.
Prostřednictvím terénní práce poskytovatelů sociálních služeb předcházet a pomoci řešit dlouhodobé pro-
blémy obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, jako jsou: nevyhovující, krátkodobé bydlení, dluhové 
pasti, lichva, nedostatečná kvalifikace, nezaměstnanost, závislost na alkoholu a návykových látkách, zdravot-
ní komplikace a šíření infekčních chorob, prostituce, pohlavní zneužívání, trestná činnost a další problémy, jež 
se ve vyloučených lokalitách projevují.
Dalším cílem projektu bylo zpracování „Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit na území Karlovarské-
ho kraje“ v návaznosti na Gabalovu analýzu a návrhů řešení problémů v jednotlivých vyloučených romských 
lokalitách včetně evaluace (zmapování současného stavu, počtu, rozmístění a potřebnost sociálních služeb v 
sociálně vyloučených romských lokalitách a navrhnout metodiku a postupy řešení zjištěného stavu).
Sociální služba „Terénní programy“ byla poskytována ve vybraných 17 sociálně vyloučených lokalitách: Horní 
Slavkov, Chodov, Aš, Habartov, Jáchymov, Rotava, Oloví, Kraslice, Nová Ves, Nejdek, Bochov, Žluticko, Ostrov, 
Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová, Rovná.  Hlavním cílem bylo podpořit minimálně 1 174 osob terénní sociální 
prací.
Výsledkem realizace projektu by měla být pozitivní změna situace osob v sociálně vyloučených lokalitách, 
jejich snadnější přístup na trh práce, snížení počtu rizikových jevů a snížení bariér při sociálním začleňování.
Doba trvání projektu: od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2015 (3 roky), sociální služby poskytovány od 1. 7. 2012 do 30. 4. 
2015
Finanční podpora projektu: 23.855.188,- Kč

2. Realizace projektu v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách
Terénní programy
Služba terénní programy byla na základě výběrového řízení realizována od měsíce července 2012 (a 
bude realizována do dubna 2015) v následujících vyloučených lokalitách:
•	 vyloučené lokality - oblast 1

- oblast zahrnovala tyto města a obce – Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová, Nejdek 
- poskytovatel: Člověk v tísni, o.p.s., subdodavatel: Občanské sdružení Světlo Kadaň 
- služba zaháj ena 1. 7. 2012

•	 vyloučené lokality - oblast 2
- oblast zahrnovala tyto města a obce – Kraslice, Oloví, Rotava
- poskytovatel: Kotec o.p.s., subdodavatelé: Člověk v tísni, o.p.s., Khamoro, o.p.s.
- služba zahájena 1. 7. 2012

•	 vyloučené lokality - oblast 3
- oblast zahrnovala tyto města a obce – Ostrov, Jáchymov 
- poskytovatel: Občanské sdružení Světlo Kadaň, subdodavatel: Člověk v tísni, o.p.s.
- služba zahájena 1. 7. 2012

•	 vyloučené lokality - oblast 4
- oblast zahrnovala tyto města a obce – Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves
- poskytovatel: Kotec o.p.s., subdodavatel: Občanské sdružení Světlo Kadaň
- služba zahájena 1. 7. 2012

•	 vyloučené lokality - oblast 5
- oblast zahrnovala tyto města a obce – Aš
- poskytovatel: Kotec o.p.s. 
- služba zahájena 1. 7. 2012

•	 vyloučené lokality - oblast 6
- oblast zahrnovala tyto města a obce – Bochov, Žlutice
- poskytovatel: Občanské sdružení Světlo Kadaň 
- služba zahájena 1. 7. 2012

Přehled dosažených indikátorů za období červenec 2012 - březen 2015

Vyloučené lokality / oblasti Poskytovatel
počet podpořených osob počet 

intervencí
počet 
kontaktů

celkem muži ženy

1. Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová, Nejdek Člověk v tísni, o.p.s. 266 117 149 3454 3282

2. Kraslice, Oloví, Rotava Kotec o.p.s. 278 135 143 2677 2942

3. Ostrov, Jáchymov Občanské sdružení Světlo Kadaň 340 130 210 2382 6865

4. Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves Kotec o.p.s. 175 83 92 519 2189

5. Aš Kotec o.p.s. 84 42 42 224 917

6. Bochov, Žlutice Občanské sdružení Světlo Kadaň 135 44 91 24 2672

Pozn.: S ohledem na datum vydání této brožury jsou uvedené informace pouze do 31. 3. 2015.
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2.1. 
Analýza sociálně vyloučených     
romských lokalit v Karlovarském kraji
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z 
VÝZKUMU ANALÝZA 
SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH 
ROMSKÝCH LOKALIT V 
KARLOVARSKÉM KRAJI 

Zpracovatel: 
Tereza Dvořáková, TD Kontext 
 SHRNUTÍ DAT Z VÝZKUMU GAC 2006 

 13 obcí se sociálně vyloučenou lokalitou či lokalitami (dále 
SVL) , 

 v SVL žilo odhadem 3 000 až 4 000 lidí, převážně Romů 
 obce s rozšířenou působností či pověřeným obecním úřadem, 
 50 % domů a bytů v SVL vlastnily obce; 50 % vlastnili soukromí 

vlastníci většinou nebydlící v obci, 
 stav domů byl u 1/2 domů průměrný, u 1/2 domů velmi špatný 

(domy v tzv. dezolátním stavu) – za nejhorší byly označeny 
lokality Habartov, Chodov, Oloví (SVL ve vlastnictví obcí) 

 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 
2006 (GAC) 

SHRNUTÍ DAT Z VÝZKUMU 2012 
 31 obcí se sociálně vyloučenou lokalitou či 

lokalitami, 
 9 obcí tzv. ohrožené sociálním vyloučením, 
 v SVL žilo odhadem 7 000 lidí (tj. o 4 000 lidí 

více), 
 SVL převažují v malých obcích (vesnicích) a na 

ubytovnách ve velkých městech, 
 14 % budov bylo udržovaných, 43 % budov 

částečně udržovaných a 43 % budov bylo ve 
špatném stavu – za nejhorší SVL bychom označili 
lokality v obcích Chodov, Nejdek, Dasnice, 
Svatava, některé lokality v Chebu a Ostrově. 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 
2012 

 

SEZNAM OBCÍ SE SVL V ROCE 2012 
 1 Cheb  12 Nejdek  23 Teplá 
 2 Štítary  13 Vřesová  24 Pěkovice 
 3 Aš   14 Chodov  25 Jáchymov 
 4 Oloví  15 Vintířov  26 Ostrov 
 5 Kraslice  16 Nové Sedlo  27 Karlovy 

       Vary 
 6 Rotava  17 Horní Slavkov 28 Kozlov 
 7 Svatava  18 Nová Ves  29 Dobrá Voda 
 8 Dasnice  19 Poutnov  30 Albeřice 
 9 Sokolov  20 Služetín  31 Žlutice 
 10 Dolní Rychnov 21 Mrázov 
 11 Rovná  22 Nová Farma 

 

SEZNAM OBCÍ TZV. OHROŽENÝCH 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V ROCE 2012 
 
 
 1 Valeč  5 Hranice  8 Habartov 
 2 Vrbice  6 Studánka  9 Kynšperk 

      nad Ohří 
 3 Ratiboř  7 Chranišov 
 4 Bukovany 

SROVNÁNÍ DAT 2006 A 2012 
 Počet SVL se od roku 2006 do roku 2012 přibližně 

zdvojnásobil z počtu 13 obcí na 31 obcí se SVL, hrozí 
propad dalších lidí v obcích tzv. ohrožených 
sociálním vyloučením (9 obcích) a dalších obcích KV 
kraje. 

 Počet lidí bydlících v SVL se zdvojnásobil (ze 3 000 
na 7 000 lidí). Počet lidí žijících v SVL se může  
zvýšit – v případě, že obce nezačnou realizovat 
nápravné kroky – do roku 2018 na odhadovaných   
10 000 lidí potýkajících se se sociálním vyloučením. 

 Lidé bydlící v tzv. SVL se přestěhovali či byli 
vystěhováni z větších obcí (II. a III. typu) do menších 
obcí. Mezi malými obcemi často migrují za levnějším 
či kvalitnějším bydlením. 
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PŘÍSTUP OBCÍ SE LIŠÍ 

 Obce spolupracující a začínající spolupráci s 
Agenturou  Cheb, Sokolov, Jáchymov, Kraslice, 
Nové Sedlo, Žlutice 

 Jiné obce (např. Rotava, Oloví, Svatava, Nová 
Ves, Rovná atd.) přistoupily k prodeji nemovitostí 
do rukou soukromých vlastníků, některé z nich 
vydaly restriktivní vyhlášky apod. 

 Obce Rotava a Nová Ves nyní vykupují zpět 
nemovitosti a plánují „sociální bydlení“ pro 
nízkopříjmové obyvatele. 

 Bydlení pro nízkopříjmové obyvatele realizují 
/plánují v Sokolově, Chebu, Žluticích. 

PROCESY PODPORUJÍCÍ VZNIK SVL 
V KARLOVARSKÉM KRAJI I 

 Většina SVL vznikla rozprodejem obecního 
majetku do rukou soukromých vlastníků. 
V současné době většina obcí se SVL nemá bytový 
fond, případně plánují zbytek bytového fondu 
rozprodat (+ absence sociální bytové politiky). 

 V obcích Dasnice, Dolní Rychnov, Vřesová, Albeřice 
žili romští obyvatelé již cca 50 let. Přišli v 60. a 70. 
letech 20. století jako pracovní síly do dělnických 
profesí (v oblasti zemědělství, lesnictví, sklářského 
průmyslu). V 90. letech přišli o zaměstnání a 
jejich ekonomická situace se výrazně zhoršila. 

 Špatná ekonomická situace obyvatel a 
deregulace nájemného. 
 

 

PROCESY PODPORUJÍCÍ VZNIK SVL 
V KARLOVARSKÉM KRAJI II 
 Obce nerealizují „sociální bydlení“ vyrovnávající 

šance nízkopříjmových domácností na důstojné 
bydlení. 

 V kraji je vysoká míra nezaměstnanosti (10 – 20 
%), málo pracovních příležitostí pro 
nízkokvalifikované domácnosti (nevyužívá se 
sociální podmínka ve veřejných zakázkách dle §44 
odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., ÚP omezují počet 
míst na VPP, nepodporuje se rozvoj sociální 
ekonomiky). 

 Probíhá migrace obyvatel mezi jednotlivými 
SVL za levnějším bydlením – z důvodu dluhů na 
nájmech, za lepší obslužností obcí, z důvodu 
nevyhovujících hygienických podmínek 
 

 V roce 2006 byla většina SVL jasně oddělená od 
okolní zástavby, v roce 2012 to bylo jen 31% z nich. 

 

 V obcích do 10 000 obyvatel (tj. malé a střední 
obce) převažuje vlastnictví budov či bytů v SVL 
soukromými vlastníky, kteří v obci přímo nebydlí. 

 

• Neplatí hypotéza, že se soukromí vlastníci o 
objekty lépe starají, než obce. 

 

K ČEMU PŘISPĚL PRODEJ NEMOVITOSTÍ? 
 

 Nejvíce zchátralých objektů je na malých obcích 
do 1 000 obyvatel a vlastní je především fyzické 
osoby, které nebydlí v obci (hegemonizace 
obyvatel). 

 50 % budov vlastněných soukromými vlastníky je 
zchátralých, dalších 45 % je částečně 
udržovaných. 

 Obce nedisponují dostatečným bytovým fondem – 
nemohou ovlivňovat bytovou politiku v obci 
(nemají vliv na migraci nízkopříjmových 
obyvatel) a podmínky pro revitalizaci obce a jejích 
obyvatel 

Průměrně žije v každé SVL 100  150 obyvatel. Ve všech 
identifikovaných SVL žije odhadem 7 000 obyvatel, z nichž je 
cca 70 % Romů. Tj. 30 % obyvatel SVL je z řad neromské 
populace. 
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 Indikovaná nezaměstnanost  80 % 
nezaměstnanost ve velkých obcích, v menších 
obcích 50 % nezaměstnanost a nižší. 

 

 Obce nejvíce postižené nezaměstnaností jsou obce o 
velikosti do 1 000 obyvatel, ve kterých nezaměstnanost 
neklesla pod 10 % (Vřesová 46 %). 

 

 Většina obcí nerealizuje žádné zvláštní politiky 
směrem k zaměstnávání obyvatel SVL, případně 
nízkokvalifikovaných obyvatel obce  jen VPP. 

 

MOŽNÉ NÁSTROJE ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
 Obce mohou využít společensky zodpovědného zadávání veřejných 

zakázek a využít podmínky 10 % na zaměstnávání předem 
stanovených ohrožených skupin obyvatel na trhu práce 
(dlouhodobě nezaměstnaní, ženy po mateřské dovolené, starší 50 
let aj.). 

 Obce mohou zaměstnávat více občanů na veřejně prospěšné práce 
(např. v oblasti úklidu veřejných prostranství, oprav bytového 
fondu, úpravy zeleně aj.) 

 Obce mohou ve spolupráci s úřadem práce informovat drobné 
podnikatele o možnosti využití programů Aktivní politiky 
zaměstnanosti (zaměstnávání na veřejně prospěšné práce, 
společensky účelná pracovní místa). 

 Obce a neziskové organizace mohou usilovat o dotaci na rozjezd 
sociálního podniku. 

 Obce mohou zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané na 
krátkodobé brigády a tzv. námezdní práce, kdy je brigádníkovi 
vyplacena mzda např. jednou týdně. 
 

 Jen minimum obcí realizuje dluhové poradenství 
(např. Sokolov), toto poradenství v rámci 
terénních programů částečně poskytují 
poskytovatelé sociálních služeb. 

 

 Nepůsobí v obcích Svatava, Dolní Rychnov. 

 

SHRNUTÍ I 
 Obce prodaly velkou část svého bytového fondu 

do rukou soukromých osob. Soukromí vlastníci 
nebydlící v obci se v 50 % o objekty nestarají a 
neposkytují nájemníkům základní ochranu – 
nájemní smlouvy, potvrzení o zaplacení nájmu 
apod. (Jáchymov, Horní Slavkov, Ostrov atd.) – 
podnět pro finanční úřad. 

 Některé obce se rozhodly koupit část prodaného 
bytového fondu zpět do majetku města, v části 
bytového fondu realizovat tzv. sociální bydlení. 
(Rotava, Hlinky, Žlutice, Sokolov, Cheb atd.). SHRNUTÍ II 

 V KK se zvýšila nezaměstnanost na průměrných 
10 %, v obcích se SVL se nezaměstnanost 
pohybuje nejčastěji mezi 10% a 19 %. 

 Přes vysokou míru nezaměstnanosti v kraji a 
obcích, jen málo obcí (např. Žlutice) realizuje 
politiku zaměstnanosti ve vztahu k obyvatelům 
SVL. 

 Úřad práce snížil své dotace na APT, ve většině 
zkoumaných obcí zkrátil dotace na pracovní 
místa v rámci VPP o více jak 50 % od roku 2012. 
Počet VPP přitom ani v roce 2011 nestačil pro 10 
% z řad dlouhodobě nezaměstnaných. 
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SHRNUTÍ III 
 V obcích nefunguje dlouhodobá spolupráce mezi  

vedením obcí, obyvateli SVL a poskytovateli 
sociálních služeb – např. výjimečně se realizuje 
case management, jen obec Žlutice uvažuje o 
financování sociální služby ze svých prostředků, 
výjimečně obce uvažují o sociálním bydlení 
(Rotava atd.), o komunitním plánování s 
obyvateli lokalit. 

 V obcích pociťují problém s mládeží, pro tuto ale 
nerealizují a nepodporují ve většině případů 
žádná opatření – NZDM, sportovní prostranství, 
hřiště atd. 

NÁVRHY NA ŘEŠENÍ  BYDLENÍ 
 Obce by nadále neměly rozprodávat bytový fond, měly by 

promýšlet bytovou politiku v souvislosti se sociálními 
službami (sociální bydlení, prostupné bydlení apod.) 

 Soukromí vlastníci by měli být více zapojováni do bytové 
politiky obcí a systému sociálního bydlení. 

 Veškeré pronajímané prostory (i soukromých vlastníků) by 
měly být podložené smlouvou a tento právní vztah by měl 
být průběžně monitorován. 

 Obce by měly mít stanovený poměr bytů z bytového fondu 
určených nízkopříjmovým domácnostem. 

 Dluhy by neměly být překážkou přidělení sociálního 
bydlení v obci. 

 Obce by měly užívat nástrojů umožňujících dlužníkům 
splatit část dluhu. 

NÁVRHY NA ŘEŠENÍ  ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
 V kraji by se měla zlepšit dopravní obslužnost 

zejména z menších obcí do větších. 
 Obce i kraj by měly využívat sociální podmínky 

dle §44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

 Je žádoucí podpora sociální ekonomiky 
(sociálních podniků, podporovaného 
zaměstnávání, prostupného zaměstnávání). 

 V politice APZ by měly být propojeny jednotlivé 
segmenty zaměstnávání tak, aby umožňovaly 
uchazeči o zaměstnání postup na legální trh 
práce. 

NÁVRHY NA ŘEŠENÍ  SAMOSPRÁVA 
OBCÍ 
 Obce by měly vytvářet dlouhodobé politiky 

směrem k nízkopříjmovým občanům a 
nepřistupovat na krátkodobá a politicky 
přitažlivá řešení (např. prodej majetku, vyhláška, 
vystěhování atd.) 

 Veškeré plánování a změny sociálních a bytových 
politik by měly být založeny na skutečných 
potřebách obyvatel SVL/obcí, zahrnovat plán 
komunitního rozvoje obce, jak „měkké“ tak 
„tvrdé“ investice. 

 Obce by měly spolupracovat při plánování a 
financování lokálních/regionálních politik 
(bydlení, zaměstnání, podpora sociálních služeb 
atd.). 

NÁVRHY NA ŘEŠENÍ  PRÁCE S RODINOU 
A MLADISTVÝMI 

 
 Větší podpora nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež (např. mobilní NZDM). 
 Podpora programů sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi. 
 Podpora programů komunitního typu. 
 Podpora inkluzivních opatření na školách (např. i 

formou dotací ze strany obce – Rotava). 
 Síťování jednotlivých segmentů vzdělávání, 

síťování škol s trhem práce. NÁVRHY NA ŘEŠENÍ  DLUHY 
 
 Dluh by neměl být překážkou pro získání 

sociálního bydlení v obci. 
 Dluh by se měl řešit v okamžiku jeho vzniku tak, 

aby nadále nenarůstal. 
 Více by měly být využívány nástroje vstřícné k 

dlužníkům – např. dluhové prázdniny, amnestie 
na penále, zaměstnání dlužníků a domluva na 
splátkách z platu (Rotava, Jirkov, Žlutice). NÁVRHY NA ŘEŠENÍ  DALŠÍ KLÍČOVÉ 

PROBLÉMY 
 Podpora služeb sociální péče a prevence 

zaměřené na drogovou problematiku – např. 
interaktivní divadla, vzdělávací zážitkové kurzy 
apod. 

 Podpora programů zaměřených na další 
vzdělávání obyvatel SVL (v oblasti sociálně 
právní, v oblasti posílení identity, trhu práce 
atd.) 

 Rozšíření case-managementu. 
 Průběžný monitoring situace v SVL ze strany 

obcí a tvorba politik obcí na základě informací 
získaných z monitoringu a terénních výzkumů. 
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2.2. 
Sociální služba „Terénní programy“
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Terénní programy
Dle ustanovení § 69 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, se terénními službami rozumí služ-
by, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Terénní programy jsou pak 
terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy. Služba je určena zejména pro problémové skupiny osob, osoby bez přístřeší, osoby 
žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována ano-
nymně a  formou zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoci při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KOTEC o.p.s.
Služby poskytované na Sokolovsku a Chebsku
Organizace KOTEC o. p. s. středisko Sokolov realizovala terénní služby v regionu Sokolov v lo-
kalitách – Horní Slavkov, Rovná, Nová Ves, Habartov, Kraslice, Oloví a Rotava.
Terénní programy jsou první linií nízkoprahových služeb, které může využít jakákoli osoba, která poci-
ťuje svou momentální životní situaci jako nepříznivou, a to v jejich přirozeném prostředí, chce využít 
základního poradenství a hledání nových cest, které povedou ke zkvalitnění jejich života a zároveň 
možnosti být součástí společnosti. 
Existence sociálně vyloučených lokalit představuje zátěž nejen pro občany, kteří bydlí v  jejich sou-
sedství, a pro veřejné finance na úrovni státu a obce, ale nakonec i samotné jednotlivce a osoby žijící 
v těchto tzv. sociálně vyloučených komunitách. Třebaže si někteří z těch, kteří se propadli na sociální 
dno, za tuto situaci mohou sami, jejich ponechání vlastnímu osudu nic nevyřeší. Ba naopak, problémy 
(a výdaje s nimi spjaté) spíše narostou. Zároveň je nepochybné, že tzv. multikulturní přístup zaměřený 
na menšiny či tzv. etnické komunity, který byl v módě v posledních letech, nepřinesl viditelné výsledky. 
Terénní pracovníci sociálních služeb jsou často konfrontování se situací, že nesou více zodpovědnosti 
za klientův život než klient sám. Úkolem pracovníka je však navracet zodpovědnost řídit a vést svůj 
život zpátky, tedy do rukou klienta. K tomuto úkolu pracovník potřebuje dostatek času pro kontakty 
s klientem a komunikaci o hodnotách a cílech klienta a sociálních službách. 
Nezbytným předpokladem společenského vzestupu sociálně vyloučených osob je kompenzace hen-
dikepů, které souvisí s dlouhodobým pobytem v chudinských lokalitách, kde je nedostatek komu-
nikačních a  sociálních dovedností, nedokonalá orientace v  institucionálním prostředí, nechráněné 
nájemní podmínky, ale často i diskriminace na základě barvy pleti. Osvědčeným nástrojem podpory 
sociálně vyloučených klientů, při minimalizaci uvedených hendikepů, je terénní sociální práce zamě-
řená na podporu jednotlivých klientů, při vyjednávání na úřadech, jejich bytové situace, při vzdělá-

vání klientů, při získání motivace ke vstupu na legální trh práce, respektive sebedůvěry nezbytné pro 
převzetí svého osudu do vlastních rukou. Jako terénní pracovníci se řídíme morálními aspekty, které 
jsou založeny na důvěře, anonymitě a nízkoprahovosti. 
Během projektu působil Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s. na Ašsku, a to konkrétně v Hranicích 
u Aše, Studánce, Štítarech a v Aši. Okolní obce byly v průběhu projektu pravidelně monitorovány. 

Po skončení projektového období vnímáme nutnost udržení terénních programů v daných lokalitách 
a zároveň vnímáme potřebu realizovat terénní služby i v jiných lokalitách Karlovarského kraje, zejmé-
na Bukovany, Kynšperk nad Ohří, Citice, Březová, neboť se na nás obrací obyvatelé výše zmíněných 
lokalit a stejně tak i pracovníci MěÚ 1Sokolov. 

Kontaktní údaje Sokolovsko: tel. 739 570 10, 608 656 560, e- mail: vs.tp.sokolov@kotec.cz
Kontaktní údaje Chebsko: tel. 731 656 224, e-mail: vs.tp.cheb@kotec.cz 
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Charakteristika klientů služby 
Terénní programy Sokolovsko KOTEC o. p. s. poskytují sociální služby klientům ve věku od 15 – 65 let.
Mezi klienty, kteří využívají služeb terénních programů Sokolovsko, jsou zejména.: 
•	 osoby žijící na okraji společnosti, v místech, která jsou charakterizována jako sociálně vyloučené 

lokality. Jde o klienty, kteří žijí na ulici, ve squatech, či „bytech“, které není možné označit jako byty 
vhodné k bydlení. 

•	 osoby ohrožené užíváním návykových látek, gambling, alkohol
•	 osoby, které poskytují placené sexuální služby
•	 osoby se ztíženým uplatněním na trhu práce, jedná se o klienty se sníženou sociální mobilitou, bez 

vzdělání či z etnických menšin.
•	 osoby s dluhovými problémy
Typickým klientem je klient ve věku zhruba 35 – 40 let se základním vzděláním, bez zaměstnání, ne/
veden na úřadu práce. Je to klient s dluhovou problematikou, vyživovacími povinnostmi, s proble-
matikou bydlení, kdy po rozkrytí všech problémů klienta často narážíme sekundárně na závislostní 
chování.

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití poskytovateli 
Regionální karta služeb dobře slouží k zjišťová-
ní potřeb klientů, přesnému definování zakázky 
a  zároveň slouží jako podklad pro tvorbu indi-
viduálního plánu klienta, jde o určování oblastí 
lidských potřeb, které služba poskytuje a  čin-
nosti, kterými tyto potřeby naplňuje. Každému 
klientovi je zároveň regionální kartou služeb za-
ručen rovný a  individuální přístup. Slouží i  jako 
prostor při navázání komunikace s  klientem, 
kdy při podrobném vysvětlování a  ujasňování 
potřeb dochází i k navazování důvěry. Regionál-
ní kartu jsme z počátku vnímali negativně jako 
zatěžující prostředek, nicméně musíme říci, že 
dlouhodobým používáním se tato karta zároveň 
stala nástrojem, který může být do  budoucna 
vhodně použit pro tvorbu indikátorů.
Terénní pracovníci pracují s kartou služeb denně 
a  nejde pouze o  jednorázové využití při prvot-

ním vstupu klienta do služby, jedná se o prostředek, se kterým se komplexně pracuje po celou dobu 
spolupráce s klientem služby. V přímé práci s klientem průběžně dochází k reflektování situace klien-
ta, kdy může dojít ke zjištění nových potřeb, je důležité s kartou pracovat flexibilně. 
Sociální pracovník musí být připraven na poměrně náročnou práci s každým klientem, jelikož velmi 
často jedna klientova zakázka odkazuje na další. Taktéž musí být připraven na „nezdárné ukončení 
zakázky“, jelikož se u  tohoto typu klientů stává, že službu vyhledávají až v  momentě, kdy už daný 
problém nelze zdárně vyřešit. Využití regionální karty vede ke zvyšování sociálních kompetencí kli-
enta. Terénní sociální pracovník motivuje a vede klienta k osvojení potřebných sociálních dovedností 
a k aktivní spoluúčasti na řešení jeho zakázky. 

Výsledky poskytované sociální služby terénní práce
Terénní program Sokolovsko realizoval sociální služby v  rámci projektu v  lokalitách Horní Slavkov, 
Nová Ves, Rovná, Habartov, Kraslice, Rotava a Oloví. Zpočátku byl hlavní aktivitou monitoring a mapo-
vání. Jde o získání dostatečné znalosti o dané lokalitě, sběr informací o cílové skupině, které následně 
analyzujeme a navazujeme kontakt a spolupráci s tamní institucionální sítí. 
V průběhu mapování je hlavním cílem zjištění, zdali se v dané lokalitě mění složení cílové skupiny, pří-
padně se nevyskytují jiné skupiny, které by měly být předmětem zájmu terénního pracovníka. Záro-
veň monitorujeme, jestli nedochází ke změně nepříznivé sociální situace u klienta, jak se mění sociální 
prostředí cílové skupiny. 
Následně byly vytipované lokality, ve  kterých žijí osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 
vyloučením. Klienty využívající našich služeb byli převážně osoby dlouhodobě nezaměstnané, s níz-
kým vzděláním, převážně závislé na sociálních dávkách, kteří vykonávají nelegální práci, nebo klienty 
s návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností. Další častou potřebou klientů bylo 
řešení problematiky v oblasti bydlení a slu-
žeb s  bydlením spojených např. nedosta-
tečná velikost bytu, nevyhovující hygienic-
ké podmínky, dluhy na  nájemném, dluhy 
na  službách, neadekvátní nájemné či ne-
oprávněné výpovědi z nájmu bytu. Klienti 
ze sociálně vyloučených lokalit či ohrožené 
sociálním vyloučením jsou nejčastěji zá-
vislí na  sociálních dávkách, většina dlou-
hodobě hospodaří na hranici, tedy „z ruky 
do úst“. Toto vede k vytvoření nových vzor-
ců chování, kdy dochází pouze k uspokojo-
vání krátkodobých potřeb.
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Kraslice:
Terénní práce v této lokalitě probíhala standardně, sociální práce byla poskytována dvěma terénními 
pracovníky, a to vždy ve čtvrtek. Nelze jednoznačně vymezit sociálně vyloučenou oblast. Se sociální-
mi problémy jsme se setkávali v různých částech města, byť navenek některé oblasti působí neudržo-
vaně až „vybydleně“, nemusí se vždy jednat o sociálně vyloučenou oblast. Lokalita je díky dlouhodo-
bému působení terénních programů dobře monitorována a i spolupráce s tamní institucionální sítí je 
dobře provázána. Zejména s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Nejčastější zakázky klientů byly 
dluhové problémy, bydlení, zaměstnání, klienti žádali podporu a spolupráci. Tyto negativní situace, 
které se často jeví jako bezvýchodné, mají vliv i na soužití v rodinách, mezi vrstevníky apod. 

Rotava:
Největším problémem je nezaměstnanost, která s sebou nese další potíže v podobě dluhů, naruše-
ných sociálních vazeb v rodinách či s vrstevníky a často vede k závislostnímu chování. Klienti svoji 
situaci řeší nevýhodnými půjčkami od „lichvářů“ a dalších společností. Pracovníci opakovaně hovoří 
s klienty o nevýhodnosti těchto půjček a o následných dopadech. Ve většině příběhů toto klienti ne-
řeší, hledají okamžité řešení a nezajímá je následek do budoucna. 
Z přímé práce bylo vnímáno, že obec není lhostejná k nepříznivým sociálním situacím svých obyvatel 
a společně s terénními pracovníky hledala možná řešení. Došlo k prohloubení spolupráce se sociální 
pracovnicí Městského úřadu Rotava. Spolupráce s dalšími subjekty byla na dobré úrovni. Terénní práci 
zde vykonávali dva pracovníci, a to v intervalu 1x týdně, vždy ve čtvrtek. 

Oloví:
Vzhledem k  nárůstu zakázek byli terénní pracovníci nuceni přehodnotit harmonogram výjezdů 
do této lokality, kdy do této doby svoji činnost vykonávali ve čtvrtek, stejně jako v Kraslicích a Rotavě. 
Od měsíce listopadu 2014 působili v této obci terénní pracovníci vždy v úterý. Ačkoli se jedná o krát-
kou dobu, již je patrné, že tato změna byla přínosem a terénní pracovníci měli více prostoru věnovat 
se této lokalitě. Zakázky byly obdobné jako v jiných lokalitách, nejčastěji se na pracovníky klienti ob-
rací s dluhovými problémy, bydlením či zaměstnáním. 

Horní Slavkov:
V této lokalitě se objevovaly zakázky různého charakteru: hledání zaměstnání, bydlení, orientace v so-
ciálních dávkách, dluhová problematika, vztahové problémy. Všimli jsme si zde poměrně velkého po-
čtu osob bez přístřeší, které by uvítaly pomoc v hygieně, kdy ale nejbližší denní centrum se nachází až 
v Sokolově, což je pro ně velmi těžko dostupné. Terénní pracovníci s nimi řešili pouze sociální dávky 
nebo vyřízení nových dokladů, neboť se svojí situací více dělat nechtějí. Pokračuje také spolupráce 
s mladými matkami, které jsou bez partnerů nebo jsou pod dohledem OSPOD2.

Rovná:
V této lokalitě se stále zhoršuje situace v otázce bydlení. Mnoho domácností je stále bez teplé vody, 
tepla a některé i bez elektrické energie. Nejčastější zakázky byly typu hledání zaměstnání, bydlení či 
využití sociálních dávek.

Nová Ves:
V obci je situace neměnná, nenašel se stále nikdo, kdo by se ujal nápravy nefungujícího společenství 
vlastníků. Lidé mají obavy, že by to pro ně znamenalo velkou zátěž a zodpovědnost a také problém 
se domluvit na některých věcech s ostatními vlastníky bytů. Někteří přijali situaci s bydlením takovou 
jaká je, někteří se snaží najít si jiné bydlení ve větších obcích.

Habartov:
I v této obci jsme se setkávali se zakázkami různého typu, nejvíce se však 
jednalo o hledání zaměstnání a bydlení, a to většinou mladými dospělý-
mi. Mladí dospělí nemají praxi, a proto je pro ně větší problém si najít práci. 
K tomu se připojuje problém nalézt bydlení, neboť nejsou schopni našet-
řit peníze na kauce, a proto se pro ně bydlení stává nedostupné. Následně 
zůstávají u rodičů či různě přebývají u svých známých a příbuzných.     

Během projektu Terénní program Chebsko, KOTEC o.p.s. podpořil cel-
kem 88 osob z Aše, Štítar, Studánky a Hranic u Aše. Nejčastější zakáz-
ky klientů se týkaly pomoci s nalezením pracovního uplatnění, pomoci 
s  hledáním bydlení, orientace v  dávkovém systému a  řešení dluhové 
problematiky.

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Příklad přímé práce:
Muž 49 let propuštěn z VTOS3, nezaměstnaný, bydlí na ubytovně. Zakázkou je podpora při vyřizování sociál-
ních dávek, zařazení se a udržení na trhu práce a znovu vytvoření funkčních vazeb s rodinou. Sociální pracov-
ník s klientem probral celou jeho situaci, společně sestavili individuální plán a nastavili pravidla spolupráce.

Příklad přímé práce:
Spolupráce je s klientkou, která žije s matkou a jejím partnerem ve společné domácnosti. Klientka si 
s partnerem své matky nerozumí, neustále se spolu dohadují a matka odmítá jejich hádky řešit, chce 
zůstat nestranná. Klientka by si ráda našla práci a následně bydlení, nyní má pouze brigádu. S klient-
kou spolupracujeme na hledání zaměstnání a vytváření funkčních sociálních vztahů mezi ní a matkou.
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Příklad přímé práce:
Starší manželský pár, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci týkající se bydlení. Manželé žijí v pronajatém 
bytě, kde se netopí a neteče teplá voda, bydlí v sedmém patře (nejezdí zde výtah), oba dva mají zdravotní 
problémy. Klientka má nízký starobní důchod a klient invalidní důchod také v nízké výši. Klienti nás požá-
dali o spolupráci ohledně hledání jiného bydlení, neboť jim bude končit smlouva o pronájmu a podmínky 
v bytě jsou pro ně také nevyhovující. Společně jsme probrali jejich možnosti a představy, kdy oba by rádi šli 
bydlet do domu s pečovatelskou službou, žádosti mají nyní již podány. Klienty jsme také seznámili s mož-
ností podání žádosti o příspěvek na péči, který by jim zároveň mohl pomoci zvýšit jejich finanční možnosti.

Příklad přímé práce
Paní Alena žije v městském bytě ve Studánce a je v důchodovém věku. Terénní program Chebsko, KOTEC 
o.p.s. již dříve časem spolupracoval s její dcerou Marií, která měla čtyři děti. Marii byla zprostředkovávána 
léčba, jelikož byla závislá na pervitinu a nyní žije po léčbě opět v Aši. Paní Alena měla ve své péči dceřina 
syna Petra, kterému je v současné době 20 let a byl, stejně jako byla jeho matka, závislý na pervitinu. To je 
důvod, proč nás paní Alena kontaktovala. Vnuk Petr neměl žádné zaměstnání a žil tzv. na účet své babičky. 
Ta takovou situaci finančně nezvládala a propadala se do dluhové pasti. Jejím jediným příjmem byl starob-
ní důchod, ze kterého jí ještě bylo strháváno na exekuci za neplacení povinného ručení na auto, které si 
kdysi na její jméno pořídila její dcera Marie, a které bylo posléze odcizeno a nikdy se nenašlo. 
Klientka měla dále ještě několik pohledávek, ve kterých se nevyznala.  Klientka nás kontaktovala s tím, že si 
již s vnukem neví rady. Následně byla navázána spolupráce i s jejím vnukem a Petr začal po naší intervenci 
dojíždět do chebského K-centra4, KOTEC o.p.s.. Tam mu byla následně zprostředkována léčba v terapeutické 
komunitě Karlov. S paní Alenou bylo dále spolupracováno a to především na zlepšení její finanční situace. 
Klientka byla poslána do Dluhové poradny v Chebu, kde se za naší asistence a s pomocí pracovníka dluhové 
poradny zorientovala ve svých dluzích a zjistila koncové částky dluhů. Rovněž si zažádala o splátkové kalen-
dáře u jednotlivých věřitelů. Vzhledem k tomu, že bylo nutné pro účely dluhové poradny dojít na PČR 5v Aši 
a to kvůli kopii hlášení o zcizení vozidla, byla klientka poslána i tam. Klientka neměla dostatek finančních 
prostředků a se svým starobním důchodem nevycházela. Proto jsme pomohli klientce vyplnit žádosti o pří-
spěvek a doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí a opět jí asistovali při jeho podání. Tyto žádosti byly však 
klientce zamítnuty z důvodu výplaty starobního důchodu. Vnuk v průběhu řešení zakázky nastoupil léčbu 
v Karlově a klientce se v tomto ohledu velmi ulevilo. A to jak finančně, tak psychicky. Vzhledem k velkým 
dluhům na městském bytě obdržela klientka rozhodnutí o vystěhování. Žádost o zrušení vystěhování byla 
městem zamítnuta. V současné době bydlí paní Alena společně se svojí dcerou Marií v Aši, kdy se společně 
podílejí na financování chodu domácnosti. Vnuk Petr odešel předčasně z léčebny Karlov a opět užívá pervitin.

Mgr. Markéta Černá
ředitelka KOTEC o.p.s.

ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s.
Služby terénní sociální práce poskytované na Sokolovsku a Karlovarsku
Posláním služby je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné so-
ciální situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována 
jednotlivcům, kteří nemají dovednosti a prostředky si sami pomoci. Podpora a pomoc terénních so-
ciálních pracovníků a  terénních pracovníků směřuje k  tomu, aby uživatelé služby dokázali identifi-
kovat obtížnou životní situaci, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali 
ve svých právech a povinnostech. 
Službu terénní programy poskytujeme podle zákona o sociálních službách, ustanovení § 69, zákona 
č.108/2006Sb., o  sociálních službách, a  to osobám žijícím v  sociálně vyloučených lokalitách, lidem 
sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, které si nejsou schopny samy pomoci. 
Smyslem této služby  je pomoci klientovi v začlenění do společnosti či zabránění jeho společenskému 
vyloučení.
Klademe důraz na individuální pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich práv 
a oprávněných zájmů. Činnosti spojené s  řešením klientova problému nevykonáváme bez vědomí 
klienta a za klienta. Klient se podílí na  řešení své situace společně s pracovníkem. Neposkytujeme 
finanční prostředky ani jinou materiální podporu. Minimálním cílem služby je zastavit zhoršování so-
ciální situace klienta. 

Uplatňujeme individuální přístup
Mezi nejdůležitější činnosti, které vy-
konáváme, patří především komplexní 
sociální poradenství dospělým a spolu-
práce se samosprávami. Klient a pracov-
ník řeší situaci společně s dalšími orga-
nizacemi a institucemi a velmi často tak 
například spolupracují s úřadem práce, 
exekutorskými úřady, policií nebo jiný-
mi neziskovými organizacemi. Aktivní 
účast klienta při nalézání řešení jeho 
problémů proto bereme jako samozřej-
most. Při jednání dbáme především na   
to, aby poskytovaná podpora nevedla 
jednotlivce k  pasivitě, ale naopak k zís-
kávání nových dovedností. Snažíme se 
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o to, aby lidé, se kterými spolupracujeme, získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své zále-
žitosti v budoucnu řešit sami. Základem poradenství je proto individuální přístup k  našim klientům, 
pracovník společně s klienty vytváří individuální plán, ve kterém stanovují reálné kroky a postupy, 
které povedou ke splnění dohodnutého cíle. Jejich aktivní účast při hledání řešení životních problémů 
je nezbytným předpokladem vzájemné spolupráce.

Cíle služby 
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Opti-
málním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Konkrétně jde o tyto cíle:
•	 poskytnout klientovi informace o možnostech řešení jeho tíživé sociální situace.
•	 podpořit klienta při řešení jeho obtížné sociální situace.
•	 aktivní spolupráce klienta na řešení obtížné sociální situace.
•	 nevytvářet závislost klienta na službě. Naučit klienta v průběhu spolupráce postupům a dovednos-

tem, které i po skončení  služby může samostatně použít.
•	 zprostředkovat klientům další odbornou pomoc, která je pro klienta dostupná a potřebná
V rámci projektu poskytujeme službu v lokalitách Chodov, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová, Nejdek, Ost-
rov, Jáchymov, Kraslice, Rotava a Oloví.

Kontaktní osoba: ředitel pobočky Jan Němeček Mobil: +420 777 333 879; E - mail: jan.nemecek@clo-
vekvtisni.cz

Charakteristika klientů služby 
Terénní programy jsou službou zaměřenou na jednotlivce. Předpokladem je větší fluktuace klientů, 
se kterými jsou řešeny převážně aktuální (akutní) problémy, zejména dluhy, bydlení nebo možnos-
ti zaměstnání. Důležitým znakem terénních programů je jejich poskytování v přirozeném sociálním 
prostředí.
Za osobu v nepříznivé sociální situaci se považuje osoba, která splňuje minimálně 4 z uvedených cha-
rakteristik:
•	 bydliště v sociálně vyloučené lokalitě,
•	 dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce,
•	 předluženost,
•	 funkční negramotnost, omezená funkční gramotnost,
•	 problémy s výchovou dětí,

•	 problémy se zvládáním rodinného rozpočtu,
•	 stigmatizace od okolí s dopadem na vztahy (např. na základě nálepky Roma ho nikdo nepřijme 

do zaměstnání),
•	 nefunkční nebo neexistující sociální síť, chybí zdroje na řešení potřeb,
•	 závislost na sociálních příspěvcích (zejména dávky, důchody),
•	 sociálně patologické jevy v rodině,
•	 nízké vzdělání,

Naši klienti jsou mnohdy ti, kteří „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo 
je neumí využít a splňují další kritéria sociálního vyloučení (nezaměstnanost, závislost na dávkách, 
nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita, obtíže při kontaktu s institucemi). 
Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití v rámci projektu
Regionální karta byla vytvořena jako nástroj, který má pomoci zmapovat potřebu uživatele sociální 
služby, a definovat oblasti ve kterých potřebuje pomoci, aby překonal svou obtížnou životní situaci. 
Při práci s klientem je potřeba se orientovat co je vlastně důležité pro řešení jeho situace a v čem by 
mohla sociální služba být klientovi užitečná a nápomocná.
Proto je nutné nejprve určit společně s klientem daný úkol (zakázku), který jsme zařadili do určité 
oblasti z regionální karty. 
Při zpracování zakázky jsme často zjišťovali, že klient má více oblastí k řešení, tedy, že můžeme praco-
vat na více zakázkách najednou, popřípadě je řešit postupně tak, jak na sebe navazují. Díky zařazení 
do jednotlivých oblastí bylo jasnější, co je potřeba u každého úkolu vykonat. Získali jsme tak přehled 
potřeb klienta a také jsme byly schopni zpětně analyzovat, jaké zakázky jsou v lokalitě nejčastěji ře-
šené.

Při zpracování zakázky jsme definovali:
Výchozí stav: V jaké se klient nachází životní situaci a co potřebuje řešit.
Cíl: Je potřeba, kterou zařadíme dle regionální karty.
Kritérium splnění cíle:  Co je pro klienta vyřešená zakázka.
Plánovaný termín splnění: Optimální termín, ke konkrétnímu úkolu.
Dohodnutý postup: Postup, co vyřídí klient a v čem mu služba pomůže.
Průběžné hodnocení spolupráce: Pokud úkol trvá více měsíců, je potřeba průběžně hodnotit, 
zda všichni zúčastnění plní své dohodnuté úkoly.
Závěrečné hodnocení spolupráce: Na konci vyhodnotíme, zda jsme cíle dosáhli, či nikoli.
S regionální kartou pracovali a pracují terénní pracovníci denně. Stala se tak nástrojem k lepší orien-
taci v potřebách klienta.
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Regionální karty sociálních služeb tak mohou pomoci nejen terénním sociálním pracovníkům, ale 
i ostatním institucím při definování nejpalčivějších problémů v dané lokalitě. Snadněji tak můžeme 
vytvářet společná opatření, která povedou k minimalizaci těchto problémů v lokalitě. Minimálně je 
třeba, aby se o takových skutečnostech dozvěděly i ostatní instituce a začalo se pracovat na  jejich 
odstranění. Pro takové počínání je regionální sociální karta výborným pomocníkem, ať už se jedná 
o pomoc pro terénního sociálního pracovníka, klienta nebo i další instituce. 

Výsledky poskytované služby terénní práce
Nejčastěji se u našich klientů v lokalitách řešily zakázky typu práce, bydlení, dluhy, dávky a sociálně
-právní poradenství. Dle regionálních karet se jednalo konkrétně o tyto oblasti potřeb:
•	 Základní doklady (identifikační doklady) 
•	 Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce) 
•	 Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití 

sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení – důchody) 
•	 Bydlení, vedení domácnosti (hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení, předcházení riziko-

vému chování spojenému s bydlením a jeho řešení) 
•	 Kontakt se společenským prostředím (vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, vytváření 

funkčních sociálních vazeb s vrstevníky) 
•	 Zdraví a bezpečnost (základní zdravotní péče)
•	 Posilování rodičovských kompetencí (zajištění pravidelného režimu dne dítěte, včetně trávení vo-

leného času) 

Konkrétní příklady poskytování služby:
Hmotné zabezpečení – využití sociálních dávek
Klienti nemají přehled o rozdělení dávek na státní sociální podporu a hmotnou nouzi. Úředníci jim 
tyto informace nepodají, ani jim nedoporučí, že mají jít na jiné pracoviště. Klienti tak třeba mají ná-
rok na nějakou dávku, ale nikdo je o tom neinformuje. Klienti nerozlišují pojmy příspěvek na bydlení 
a doplatek na bydlení, je to pro ně pouze dávka na bydlení, kterou potřebují. Většina našich klientů 
vyřizuje příspěvek do životního minima a doplatek na bydlení. Nikdo je také neinformuje o dokladech 
a potvrzeních, které je třeba k žádosti doložit. Nebo je informace, tak všeobecná, že, klienti nemají 
ponětí o tom, co se po nich žádá. Většina klientů také formulářům nerozumí, ani je neumí vyplnit.
Nejprve klienty informuji o dávkách, na které by mohli dosáhnout, při splnění určitých podmínek. 
V případě, že nejsou schopni, pomohu jim vyplnit příslušné formuláře a vysvětlím jim, jaké doklady 
a potvrzení potřebují k těmto formulářům doložit. Po té si dávky vyřídí již sami. Po těchto krocích vět-
šina klientů má dávky vyřízeny.

Bydlení, vedení domácnosti – hledání bydlení nebo ubytování
Většina klientů přišla o původní bydlení kvůli nesplácení nájemného a energií. Tím přišli nejen o zá-
zemí, ale většinou i o trvalé bydliště. Většina klientů také dluží městu za nájem nebo za služby a proto 
není možnost je ubytovat v městské ubytovně, kde je nižší nájemné. Na soukromých ubytovnách ta-
kové klienty také nechtějí ubytovat, protože mají špatnou platební morálku a navíc někteří z nich ničí 
vybavení. V soukromé sféře je třeba mít na kauci na nájemné, kterou klienti nikdy nedají dohromady. 
Učím klienty finanční gramotnosti a vysvětluji jak hospodařit s penězi. V některých případech se to 
míjí účinkem. Pokud náš klient není schopen dlouhodobě najít zaměstnání a pobírá pouze dávky, tak 
se z toho sám nedostane.
Příklad: Klient pobírá doplatek do životního minima 3410,-Kč a doplatek na bydlení 4000,-Kč, za byd-
lení ale skutečně platí na ubytovně 4800,-Kč, tak mu zbývá na celý měsíc 2610,-Kč. Z této částky se má 
klient najíst, obléci, zaplatit léky a splácet své dluhy. Motivace takového klienta je nulová. V současné 
době, kdy se majitelé ubytoven připravují na nové podmínky poskytování doplatku na bydlení, v lo-
kalitě hrozí, že se bude zvyšovat počet osob bez přístřeší.

Hmotné zabezpečení – řešení dluhové problematiky
S  tím vším souvisí, že se naši klienti dostali do  platební neschopnosti, mají 
plno dluhů a jsou na ně uvalené exekuce. Nejčastěji řešíme komunikaci s exe-
kutory. Většinou domlouváme splátkový kalendář nebo jednáme o  snížení 
splátek z důvodu nízkých příjmů. Z exekutorského úřadu jezdí zaměstnanci 
do lokality osobně vybírat od našich klientů splátky exekucí, aby vůbec něco 
zaplatili.

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Pracujeme s lidmi, kteří jsou často velice špatně pracovně uplatnitelní. Nálepka být Rom, se základním 
vzděláním, záznamem v trestním rejstříku a navíc s věkem nad 50 let jim zaručí, že nebudou pracovat 
ani jako zametači chodníků. Proto je skvělé a důležité, že fungují sociální firmy, například jako jedna 
v Sokolově. Ta nám nabídla možnost krátkodobé brigády pro jednoho z našich klientů. Ten šel k ní 
pracovat s vědomím, že práce je pouze na necelé dva týdny, při níž se musí brzy vstávat a pracovat 
od rána do večera. A to i přesto, že na základě vydělaných peněz se mu stáhnou dávky o 70% jeho vý-
dělku v daném měsíci. Souhlasil s tím. Přišlo mu to tak správné. Nechtěl zbytečně brát peníze od státu, 
když může pracovat. A na Úřadu práce vše řádně nahlásil.

Bohužel při komunikaci s Úřadem práce došlo k nedorozumění a klientovi přišlo vyrozumění o za-
hájení správního řízení ve věci vyloučení z ÚP. Při osobním jednání jsme zjistili, že nebyla doložena 
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správná dohoda. Pracovnice tedy jednala zcela podle předpisů a přesně podle paragrafů, které má 
nastudované, které dokáže odříkat bez sebemenšího zaváhání. Ale v jejím jednání chyběla špetka lid-
skosti. Právě ta špetka, která by zajistila vyřešení celé situace jedním telefonátem, e-mailem, dotazem 
nebo trochou aktivity. Od pracovnic jsme se dozvěděli, že brigáda není důvodem pro neposkytování 
součinnosti s Úřadem práce. Shrnuto a podtrženo, byl potrestán tím, že se snažil svůj příjem a pří-
jem své rodiny navýšit a zároveň byl natolik slušný, že vše oznámil příslušnému úřadu. Za přivýdělek 
2.000 Kč navíc do rodinného rozpočtu a dobrý pocit, že se mohl alespoň na chvíli zařadit na pracovní 
trh, měl být potrestán šesti měsíci vyloučením z ÚP. A bez pomoci terénních pracovníků by vyloučen 
byl. Nakonec však zdravý rozum zvítězil a po sepsání vyjádření se i úřednice Úřadu práce zamyslely 
nad smyslem jejich činnosti a klient je nadále v evidenci. A dál si hledá možnosti přivýdělku. Ačkoliv 
v jeho situaci je šance na uplatnění na trhu práce velmi malá, tak neztrácí naději, že se opět najde 
někdo, kdo to s ním zkusí. A možná už nebude mít další měsíce starostí s tím, zda ho za to úřednice 
nevyloučí z Úřadu práce.

Rozhovor s klientem
Rozhovor s paní K. (Rotava)
Jak se jmenuje služba, která Vám byla poskytnuta?
„No to přesně nevím jak  se služba jmenuje, pamatuji si, že mi pracovnice z Člověka v tísni na začátku spolu-
práce, kdy jsem jí požádala o pomoc řekla, že pracuje s jednotlivci. Pro mě není až tak důležité jak se služba 
jmenuje, důležité je, že se najdou lidi, kteří mi pomáhají s problémy, do kterých jsem se dostala.“

Jak se jmenuje projekt, ze kterého je naše služba poskytována?
„Tak to si přesně nepamatuju.“

V čem Vám tato služba vlastně pomohla?
„Spolupráci s  Člověkem v  tísni mi doporučila paní z  Probační a  mediační služby Sokolov, která mě má 
na starost, protože mám podmínku až do konce dubna. Paní z Člověka v tísni mi zavolala a domluvila si 
se mnou schůzku, kde jsem jí o sobě všechno řekla. Vyrůstala jsem v dětském domově, nemám žádnou 
rodinu, tak jsem se skamarádila s takovou divnou partou, která mě využívala, ale byla jsem ráda, že mám 
kamarády. Teď vím, že jsem neměla pro ně krást, taky jsem za to i seděla. Brala jsem pro ně všelijaké rychlé 
půjčky a peníze jsem jim musela odevzdávat. Není zas takový problém si vzít půjčku, klidně mi půjčovali. 
Bohužel až teď, když mi paní z Člověka v tísni zjistila, že mám asi sedm exekucí, tak mi došlo, že už si žádné 
půjčky nesmím brát a asi do konce života budu splácet. Také mi vysvětlila, že když mám exekuci na plat, 
tak moje výplata je pořád stejná, i když nám od ledna přidali, ale aspoň ty dluhy rychleji zaplatím. Moc mi 
taky pomohla s hledáním bydlení mimo Rotavu, kde se bojím. Domluvila s majitelem bytu v Kraslicích, kde 
bydlím od začátku měsíce, že mi počká do výplaty se zaplacením nájmu. To, co mi zbylo z výplaty po za-

placení nájmu, tak jsem dostala obálky „cesta do práce“ a „jídlo“, tam jsem si peníze uložila a teď mám 
přehled, kolik můžu týdně utratit, abych vyšla do další výplaty. Služba mi tedy pomohla v tom, že nemám 
pocit, že jsem na všechno úplně sama a konečně se našel někdo, kdo mi chce opravdu pomoct.“ 

Doporučila byste tuto službu i někomu dalšímu?
„Určitě ano, takových chudáků jako jsem já, je kolem mě plno. Je dobrý vědět, že se člověk může na něko-
ho obrátit, že když potřebuje pomoct nebo mu něco není jasný, tak je tu někdo, kdo pomůže nebo aspoň 
poradí.“

Napadá Vás něco, co byste na této službě změnila?
„Nic mě nenapadá.  Škoda, že nemáte byty, protože ty nájmy jsou opravdu strašně vysoký.“

Podle našich zkušeností je důležitá informace, kterou je zapotřebí klientovi sdělit, že jsme sociální pra-
covníci, kteří nejsou „státními úředníky“ placeni státem, tak jako například pracovníci z úřadu práce 
nebo zaměstnanci městských nebo obecních úřadů.  Klientovi vysvětlíme, že jsme financováni z pe-
něz, které naše organizace získala na základě úspěšně podané žádosti o dotaci. 

Zajímavosti
www.facebook.com/pobockasokolov

Z projektu Jinou cestou:
Na začátku byl dnes devatenáctiletý Kristián gambler. Byl závislý na hře na automatech tak, že dokázal 
prohrát všechny své peníze a dopustil se trestného činu. „V ten den jsem prohrál všechno. Byl jsem 
v Sokolově, byla mi zima a já se neměl jak dostat domů. Byl jsem zoufalý. Přepadl jsem kvůli penězům 
pracovníka herny,“ říká dnes mladý muž, pro kterého jsou už automaty jen vzpomínkou. Na výherní 
přístroje už nesáhl téměř celý rok. A od soudu dostal šanci v podobě podmíněného trestu s dohledem 
probačního úředníka.
 
Kristián tak začal chodit pravidelně 1x za  měsíc na  konzultace s  probačním úředníkem, se kterým 
řešil aktuální potíže včetně své závislosti na hraní. Při jedné z návštěv Probační a mediační služby se 
dozvěděl o možnosti absolvovat resocializační program Jinou cestou. Od té doby se začal jeho život 
měnit k lepšímu. Víc rozumí rodině, naučil se nové věci. Když jeho matka přišla o práci, neměla rodina 
z čeho platit nájem. Kristián si chtěl nejdřív vzít na nájem půjčku, zadlužit se. „Na programu jsem se ale 
naučil, jak se zachovat, když je finanční krize,“ říká. „Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem začal kromě 
školní docházky ještě pracovat. V pondělí chodím do školy, od úterka do pátku pracuji,“ říká Kristián, 
který vydělanými penězi přispívá domů na placení nájemného. „Máma se nejdřív zlobila, že nechodím 
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každý den do školy, ale teď už je to dobré,“ říká Kristián, který se prý na omezení docházky dohodl 
s vedením školy. Dnes je toho názoru, že tohle řešení je lepší, než kdyby se zadlužil. Letos navštěvuje 
třetí ročník učebního oboru kuchař a tento rok by měl učební obor také ukončit.

Projekt Jinou cestou se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci souvisejí-
cí zejména se spácháním protiprávního jednání. Resocializační program by měl ty, kteří jej podstoupí, 
podpořit v začlenění se zpět do společnosti. Mezi další cíle patří snížení pravděpodobnosti opako-
vání trestné činnosti, získání finanční gramotnosti a zvýšení šance na získání a udržení zaměstnání. 
Součástí programu je také rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností se zaměřením na řešení 
problémů a konfliktů.

Projekt realizuje regionální pobočka společnosti Člověk v tísni v Sokolově ve spolupráci se střediskem 
Probační a mediační služby v Sokolově. V letošním roce se uskutečnily v sokolovském středisku již dva 
resocializační programy. Společnost Člověk v tísni připravuje pokračování programu i v příštím roce. 
„V jednání je prodloužení projektu do března 2015. Když se to podaří, mohli bychom zahájit v lednu 
ještě jeden běh,“ upřesnila pracovnice organizace Člověk v tísni v Sokolově Jana Maxová.

Jan Němeček
ředitel Člověk v tísni o.p.s.

pobočka Sokolov

SVĚTLO KADAŇ o.s. 
Služby poskytované v lokalitách Sokolovsko a Karlovarsko
V rámci projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovar-
ském kraji“ poskytujeme služby terénního programu a sociální prevence pro osoby sociálně vylou-
čených lokalit v těchto lokalitách: Ostrov, Jáchymov, Bochovsko, Žluticko, Nejdek, Nové Sedlo, Horní 
Slavkov

Posláním služby je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) 
situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Cílem programu je posky-
tovat 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 k uživatelům, re-
spektování osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi. Službu 
terénní programy poskytujeme podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb a to osobám žijícím 
v sociálně vyloučených lokalitách, lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohrože-
ným.

Terénní pracovníci mohou v rámci projektu nabídnout tyto služby:
Základní stabilizace: základní sociální poradenství, materiální pomoc - možnost požádat o potravi-
novou pomoc z potravinové banky, pomůcky bránící přenosu pohlavních chorob, využití použitého 
šatstva
Poradenství: dluhy/exekuce -  kompletace dokumentů, tvorba splátkového kalendáře, nácvik ko-
munikace s věřiteli, bydlení – hledání bydlení nebo ubytování, pomoc při řešení problémů s bydle-
ním, rodina – sociálně právní poradenství, vzdělávání, zaměstnání, dávky, pojištění - sociální a zdra-
votní, doklady
Informační servis v  oblasti sociální, sociálně-právní, zdravotní, bezpečného sexu, užívání drog, 
drogových závislostí, atd. + distribuce preventivně informativních materiálů
Asistenční služba: pomoc při jednání s institucemi a úřady, doprovod uživatele, zprostředkování ná-
vazné péče
Krizová intervence
Pomoc s uplatněním na trhu práce (zejména nabídky volných pracovních míst, sepsání životopisu, 
evidence na Úřadu práce, možnosti rekvalifikací)
Základní zdravotní servis (náplast, desinfekce, obvaz), distribuce kondomů
Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
Hygienický servis – praní prádla pro osoby či rodiny, které nemají možnost či prostředky k samostat-
nému zajištění této služby
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Po ukončení projektu budeme působit v lokalitách Ostrov, Jáchymov, Žluticko, Bochovsko. 
Kontakt: tel. 603 804 191, e-mail: os.svetlo@seznam.cz

Charakteristika klientů služby 
Z  celkového počtu klientů tvoří 63% etnické menšiny, 26% mladí do  26 let. Poměr mužů a  žen je 
- muži 39%, ženy 61%, průměrný věk uživatelů je cca 42 let. Většina uživatelů má pouze základní 
vzdělání. V rámci sociální práce občas působíme jako tlumočníci mezi Romy a majoritou, hlavně starší 
ročníky informacím a sdělením úřadů nerozumí, neustále je učíme vyplňovat složenky, telefonovat, 
vysvětlujeme mechanismy exekucí, tlumočíme a vysvětlujeme sdělení od úřadů, cca 2% klientů je na-
víc negramotných, mají pouze naučen podpis, ale co podepisují, často ani nevědí.  Mladší klienti jsou 
na tom lépe, vesměs jsou učenliví a soběstační.

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití poskytovateli 
Regionální karta byla vytvořena jako nástroj, který má pomoci zmapovat potřebu uživatele sociální 
služby, a definovat oblasti ve kterých potřebuje pomoci, aby překonal svou obtížnou životní situaci. 
Pomocí regionální karty sociálních služeb jsme lépe identifikovali potřeby klientů, pomáhala nám při 
sestavování individuálních plánů, lépe jsme se orientovali ve všech zakázkách klienta, co je důležité, 
jak postupovat při řešení jeho situace a poskytovala nám přehledně i zpětnou vazbu při ukončení 
služby. Taktéž jsme přehledně definovali, jaké problémy se v jednotlivých lokalitách vyskytují nejčas-
těji.

Při vstupu klienta do služby jsme nejdříve zjistili základní údaje klienta, v jaké situaci se nachází, jaké 
jsou jeho potřeby, s čím mu můžeme pomoci. Na základě těchto informací vyplníme regionální soci-
ální kartu a sestavili s klientem individuální plán na každou potřebu/zakázku. 

Individuální plány obsahoval:
•	 popis aktuální situace
•	 cíl stanovený s klientem + plánovaný termín splnění
•	 dohodnutý postup - jednotlivé kroky pro naplnění cíle
•	 datum plánované revize individuálního plánu
•	 závěrečné vyhodnocení

Výsledky poskytované služby terénní práce
V rámci služby terénní programy jsme s klienty řešili zakázky téměř ze všech oblastí identifikovaných 
regionální kartou služeb:

•	 Základní doklady (identifikační doklady) 
•	 Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce) 
•	 Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití 

sociálních dávek) 
•	 Bydlení, vedení domácnosti (hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení, předcházení riziko-

vému chování spojenému s bydlením a jeho řešení, hospodaření s finančními prostředky – plnění 
závazků vyplývajících z nájemní smlouvy apod.)

•	 Péče o děti (posilování rodičovských kompetencí – hygiena, školní docházka, pravidelný režim dí-
těte, návštěvy lékaře) 

•	 Zdraví a bezpečnost (základní zdravotní péče, prevence onemocnění spojených s rizikovým způso-
bem života)

Konkrétní příklady z poskytování služby:
Hmotné zabezpečení – využití sociálních dávek
Klienti nemají přehled o rozdělení dávek na státní sociální podporu a hmotnou nouzi. Většina našich 
klientů vyřizuje doplatek na bydlení a dávky hmotné nouze (mimořádná okamžitá pomoc). Valná část 
klientů formulářům nerozumí, ani je neumí vyplnit. Klientům příslušné formuláře pomáháme vyplnit 
a předáváme jim informace, jaké doklady a potvrzení potřebují k těmto formulářům doložit a kam 
mají formulář podat. Po té si dávky vyřídí již sami. 

Bydlení, vedení domácnosti – hledání bydlení nebo ubytování
Většina klientů přišla o původní bydlení kvůli neplacení nájemného a energií. Dluží městu za nájem 
nebo za služby a proto není možnost je ubytovat v městských bytech nebo ubytovnách. V některých 
městech mají pravidla pro přidělování bytů nastavena tak, že nepovolují splátkový kalendář na dluh 
vůči městu, ale dluh musí být uhrazen před podáním žádosti. Na soukromých ubytovnách nechtějí 
ubytovat klienty s více dětmi, v některých lokalitách (téměř většině) nelze sehnat vyhovující bydlení 
pro početnější rodiny. Navíc většina pronajímatelů požaduje kauci na nájemné, kterou klienti nikdy 
nedají dohromady. Pokud se nám podařilo sehnat nějaké jiné bydlení, většinou bylo mimo Karlovar-
ský kraj. Pokud klienti mají vyhovující bydlení, snažíme se je motivovat k hrazení všech závazků, aby 
si bydlení udrželi.

Hmotné zabezpečení – řešení dluhové problematiky
Klienti služby mají plno dluhů a  jsou na  ně uvalené exekuce. Svoji situaci často začínají řešit příliš 
pozdě, na první výzvy většinou nereagují a dluhy potom narůstají na obrovské částky. Klienti ani ne-
splňují podmínky pro možnost oddlužení.
Nejčastěji s nimi řešíme sjednání splátkových kalendářů. V mnoha případech se nám stává, že dojde 
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ke sjednání splátkového kalendáře, ale klienti opět přestanou dluh splácet a dochází již k exekuci. 
Snažíme se jim pomáhat při komunikaci s exekutory.

Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce) 
S ohledem na vysokou zadluženost a exekuce se klienti práci na řádnou smlouvu vyhýbají a popř. při-
jímají pouze sezonní práci či práci „na černo“, aby o další příjmy nepřišli. V situaci, kdy hrozí, že značná 
část mzdy padne na splácení dluhů v exekuci, oproti dávkám, které exekuovatelné nejsou, přestává 
být legální zaměstnání pro klienty výhodné. Poměrně často se setkáváme s odmítavým přístupem 
klientů nastoupit do práce za nízkou, nebo minimální mzdu, kde klienti říkají, že se jim to „nevyplatí“. 
Nepomáhá ani vysvětlování z  naší strany, že každý nový pracovník začíná na  nízké mzdě a  teprve 
získáváním pracovních zkušeností a odpracovanými roky, se může mzda zvyšovat. Při hledání legální 
práce zároveň mohou narážet na problém, že nemají oficiální praxi, což je jedním z negativ a rizik 
práce „na černo“, kterých je celá řada: nevzniká na základě ní nárok na mateřskou, nemocenskou nebo 
důchod, absence smlouvy může také znamenat, že pracovník svůj výdělek nikdy nedostane. Člověk, 
který pracoval bez smlouvy, také nemůže při výběrovém řízení předložit žádné doporučení předcho-
zího zaměstnavatele, podnikatelé a firmy mají velkou možnost výběru, upřednostňují osoby s pře-
dešlým doporučením a praxí. Naše klienty diskvalifikuje několik faktorů: kdo nemá žádnou pracovní 
historii, nemá prakticky žádnou šanci na  získání zaměstnání, personalisté si dnes zjišťují reference 
z bývalých zaměstnání a zkoumají zápočtový list. 99% zaměstnavatelů Romové vadí, protože „s nimi 
mají špatné zkušenosti“, záznam z rejstříku trestů téměř diskvalifikuje zájemce o práci z pracovního 
trhu a roli hraje i většinou nízké vzdělání romské populace. Následkem nedostatku pracovních míst 
pro mladé Romy bývá jejich rezignace na „slušný život“… a následné zapojení se do nelegálních akti-
vit, kterými se snaží vylepšit svou finanční situaci. Klientům pravidelně předáváme aktuální pracovní 
nabídky, pomáháme jim sepsat životopis, nacvičujeme komunikaci při pracovním pohovoru. V této 
oblasti se plnění potřeb moc nedaří, individuální plány jsou po revizi ukončovány s nesplněným cí-
lem, ale několik klientů se nám přeci jen podařilo na trhu práce uplatnit. 

Zdraví a bezpečnost (základní zdravotní péče)
Jedním z hlavních problémů v některých lokalitách je absence dětského lékaře. V nejbližší lokalitě se 
mnohdy u pediatra registrovat nelze, neboť již mají plné stavy. Možnost je dojíždět k lékaři do Karlo-
vých Varů. Toto je pro naše klienty dosti obtížné, jednak z finančních důvodů a také z důvodu cestová-
ní s více malými dětmi a dopravní obslužnosti z některých lokalit.  

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Žluticko, Bochovsko 
Oblast bydlení  - celkem splněno 20 cílů

2x zkvalitnění péče o domácnost – zajištění vlastní pračky (jednorázové dávky, formou daru), 8x zajiš-
tění kvalitnějšího/vhodnějšího bydlení, 8x udržení stávajícího bydlení (evidenční listy, nové nájemní 
smlouvy, vyřízení příspěvků na bydlení), 1x předání informací a kontaktů na azylový dům v Karlových 
Varech - vyplnění žádosti,  1x pomoc s vyřízením mimořádné okamžité pomoci na uhlí
Oblast zaměstnávání – celkem splněno 18 cílů
2x brigáda – smlouva, 2x absolvování rekvalifikace, 12x nástup do zaměstnání – smlouva, 1x vyřízení 
dávek státní sociální podpory
1x evidence na úřadu práce
Oblast dluhové problematiky – celkem splněno 10 cílů - 10x vyřízení splátkového kalendáře
Oblast péče o dítě – celkem splněno 5 cílů
2x udržení dětí ve vlastní péči (testování z moči na přítomnost drog, spolupráce s OSPOD), 3x preven-
ce – péče o hygienu dětí (zajištění vlastní pračky)

Ostrov, Jáchymov 
Oblast bydlení  - celkem splněno 20 cílů
17x zajištění jiného bydlení, 1x pomoc s nalezením vhodného domova pro seniory, 1x sehnána starší 
lednice zdarma za odvoz, 1x asistence při vyřizování a podání žádosti o městský byt
Oblast zaměstnávání  a hmotného zabezpečení – celkem splněno 15 cílů
1x absolvování rekvalifikace, 5x nástup do zaměstnání – smlouva, 1x práce na dohodou o provedení 
práce, 2x sepsání a podání námitky proti nepřiznání invalidního důchodu, sepsání a podání námitky 
proti datu přiznání invalidního důchodu, 1x vysvětlení obsahu protokolů a usnesení týkajících se prů-
kazu ZTP,6 příspěvku na mobilitu a  příspěvek na péči,, 1x sepsání odvolání proti rozhodnutí o přiznání 
příspěvku na péči v I.stupni.závislosti, 4x vyřízení dávek státní sociální podpory
Oblast dluhové problematiky – celkem splněno 53 cílů
36x vyřízení splátkového kalendáře, 5x sepsání odvolání proti exekuci + kontakt na exekutora + po-
radenství ohledně exekucí - jak postupovat, žádost o snížení splátek, nezabavitelná výše příjmu, ne-
zabavitelný hmotný majetek, 2x uhrazení dlužné částky, 2x zprostředkování firmy pro oddlužení, 2x 
sepsání dopisu - obeslání věřitelů, informování věřitelů o finanční situaci klienta, 1x zjištění výše dlu-
hu, údajů pro platbu, vyplněna vzorová složenka, 1x s klientem nácvik telefonické komunikace pro 
sjednání splátkového kalendáře, požadována písemná žádost- žádost sepsána a odeslána, 1xdopro-
vod a asistence na správce bytů (realitní kancelář REBA), získáno vyúčtování služeb a zjištěna dluž-
ná částka, 1x na žádost klientky ověření platby u VZP7 + ověření zadané adresy trvalého pobytu, 1x 
konzultace postupů při nevyplacení mzdy zaměstnavatelem z důvodu obvinění klienta ze ztráty zboží 
- poradenství + kontakt na  Inspektorát práce v Karlových Varech, 1x zrušení pojištění ČEZ, sepsání 
odstoupení od smlouvy v dané lhůtě - smlouva sjednána přes telefon, klientka ničemu nerozuměla – 
poučena.
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Oblast vyřízení osobní dokumentace – celkem splněno 7 cílů
Oblast péče o dítě – celkem splněno 8 cílů
1x vyřízení lázeňského pobytu pro nemocné dítě, 1x podání žádosti o úpravu výživného, 1x sepsání 
žádosti o domluvení jiného termínu přezkoušení dítěte pro ukončení klasifikace, 1x zprostředkování 
kontaktu s OSPOD - obava o odebrání dítěte pro neplnění školní docházky, 2x pomoc s registrací u dět-
ského lékaře - sjednána registrace, 1x zprostředkování vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické 
poradně, 1x sepsání žádosti k soudu o rozdělení nákladů škody, způsobené dítětem; zprostředkování 
kontaktu a domluvy s poškozeným na splátkách škody.
Oblast zdraví a bezpečnost – celkem splněny 2 cíle
1x vyřízení registrace u lékaře, 1x zprostředkování vyšetření u jiného odborného lékaře - neurologa

Nové Sedlo 
Oblast bydlení  - zajištění kvalitnějšího/vhodnějšího bydlení, oblast dluhové problematiky – 2x vy-
řízení splátkového kalendáře, oblast péče o dítě – pomoc s vyřízením pěstounské péče pro vnučku 
klientky.

Nejdek 
Oblast bydlení  - 2x zajištění kvalitnějšího/vhodnějšího bydlen, oblast zaměstnávání – nástup do za-
městnání, oblast dluhové problematiky – 3x vyřízení splátkového kalendáře, oblast vyřízení osobní 
dokumentace/dokladů – pomoc s vyřízením rodného listu dítěte, pomoc s vyřízením nového průkazu 
pojištěnce VZP

Horní Slavkov 
Oblast bydlení - 2x zajištění kvalitnějšího/vhodnějšího bydlení, 1x předání informací a  kontaktů 
na azylový dům, sepsání žádosti do azylového domu; oblast dluhové problematiky – 4x vyřízení splát-
kového kalendáře, 1xzprostředkování firmy pro oddlužení, 1x zprostředkování bezplatné právní po-
moci.

Případ dobré praxe – OS Světlo, terénní program pro Karlovarsko
Dne 20. 2. 2013 jsme navázali spolupráci s klientkou H. D. v Ostrově. Klientka má jedno dítě, bydlí 
v panelovém domě, společně se svou matkou, přítelem a synem. Dne 3. 10. 2013 chtěla klientka po-
moci s vyřízením splátkového kalendáře za dluh na elektřině, klientka má obavy, že jí elektriku odpojí. 
Klientka nám předala dopis s vyúčtováním, kde byla uvedená dlužná částka ve výši 3200 Kč. Klientka 
byla schopná daný dluh hradit po 300 Kč měsíčně. Klientce jsme předali informace o postupu, pro-
vedli nácvik rozhovoru k vyřízení splátkového kalendáře, klientce byl poskytnut služební telefon, aby 
mohla o splátkový kalendář zažádat. Dne 27. 11. 2013 nám klientka sděluje, že jí byl splátkový kalen-
dář potvrzen a že již má uhrazenou první splátku. 

Případ dobré praxe – OS Světlo, terénní program pro Karlovarsko
S klientem R. B. jsme navázali spolupráci dne 5. 2. 2013 v obci Valeč. Klient je dlouhodobě evidován 
na úřadu práce, má čtyři děti, bydlí v panelovém domě společně s třemi dětmi a přítelkyní, jednoho 
syna má v dětském domově. Dne 13. 5. 2013 se nás klient obrátil se žádostí o pomoc při hledání za-
městnání, předali jsme mu nabídky volných pracovních míst. Dne 6. 6. 2013 nám klient sdělil, že si 
z dané nabídky nic nevybral, předali jsme informace ohledně nabídky práce v Lesy ČR, kde shánějí 
brigádníky. Dne 18. 3. 2013 nám klient sdělil, že se byl na práci v lese ptát, a že tam již pracuje jako 
brigádník, pokud se osvědčí, má možnost získání pracovní smlouvy. 

Rozhovor s klientem
Rozhovor s klientkou jsme uskutečnili dne 2.2.2015 v Horním Slavkově. S klientkou se spolupracujeme 
již tři roky. Na dotaz, jestli jí naše terénní služba v něčem pomohla, klientka odpověděla: „Ano“. Po malé 
pauze klientka pokračovala.“Ano, byla jsem na tom blbě psychicky, protože mě ten můj vyhazoval i s dět-
mi z bytu a my neměli kam jít. Od vás jsem dostala kontakt na ty azyláky ve Varech a v Sokolově a byla jsem 
ráda, že jste to se mnou řešili.“ Klientka se odmlčela, protože si zřejmě znovu uvědomila, jak těžké a ne-
příjemné situaci byla ona i její dvě děti vystavena. Po chvilce klientka pokračovala: „Naštěstí se ten můj 
doma zklidnil a já to teď nemusím řešit. Kdyby náhodou zas vyšiloval,mám schovaný ty čísla na azylák“. 
„No a taky jsem byla ráda, že jste si mě vybrali kvůli tý petici, kvůli tomu dětskýmu hřišti,že jsem s tím mohla 
pomoc.“ Po krátké odmlce dodala: „Sem se bála chodit na poštu, že tam mám dopis s pruhem, to se bojí 
každej. Jste mi to vysvětlili,co to je, tak jsem si to vyzvedla.“  Klientce jsme za rozhovor poděkovali a  ona 
se s námi rozloučila slovy: „Tak příště se zase uvidíme, ženský, je dobře, že sem jezdíte, mějte se.“ 

Zajímavosti
www.facebook.com/pobockasokolov

Mezi zajímavosti bychom zařadili aktivity města Sokolov v  oblasti předškolního vzdělávání. Město 
realizuje projekt s názvem Rovné příležitosti a šance, financovaný evropských fondů od srpna 2014. 
Záměrem projektu je řešení problematiky přibývajícího počtu žáků, kteří mají obtíže uspět ve vzdělá-
vacím procesu a jsou ohroženi jeho předčasným ukončením nebo přeřazením do systému speciálního 
školství. Vedle podpory žáků na školách se projekt zaměřuje na podporu dětí a jejich rodičů v účasti 
na předškolním vzdělávání a děti se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu z mateřských 
do základních škol.
Hlavním cílem projektu je zajištění potřebné podpory a péče žákům ohroženým selháváním ve vzdělá-
vání a vybudování lokální sítě partnerských organizací - mateřské školy, základní školy, NNO8, OSPOD, 
městská policie apod., kteří budou v souladu s konceptem rovných příležitostí tuto potřebnou pod-
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poru žákům poskytovat a tím přispějí ke zlepšení rovných příležitostí a jejich udržení v hlavním vzdě-
lávacím proudu. Projekt si rovněž klade za  cíl zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro 
odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání např. nabídkou specificky zaměřených 
kurzů zabývajících se danou problematikou, průběžnou spoluprací a výměnami zkušeností mezi jed-
notlivými zařízeními.
Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku a  žáci ZŠ9 (žáci 1. a  2. st.) ze sociálně vyloučeného 
a kulturně odlišného prostředí. 
Do projektu jsou zapojeny všechny místní základní školy, konkrétně hovoříme o ZŠ Pionýrů, ZŠ Ro-
kycanova, ZŠ Běžecká, ZŠ Švabinského a  ZŠ Křižíkova a  pět mateřských škol, MŠ10 Vrchlického, MŠ 
Alšova, MŠ Vítězná, MŠ Kosmonautů a MŠ Pionýrů.
V rámci projektu je na podporu dětí cílové skupiny realizováno šest klíčových aktivit, které jsou vzá-
jemně provázány a fungují na platformě průběžné spolupráce jak mezi pracovníky jednotlivých škol, 
školskými zařízeními a dalšími subjekty navzájem. Partnerem projektu je organizace Člověk v tísni, 
o.p.s., která je hlavním garantem páté klíčové aktivity, která nese název „zařazování dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit do běžných MŠ“. - Aktivita je zaměřená na odbourání bariér a posilování důvě-
ry rodičů v mateřské školy jakožto vzdělávací instituce, kde se děti naučí potřebných dovednostem 
a znalostem důležitých pro úspěšný vstup a vzdělávání na základní škole. Aktivita je zajišťována ak-
tivizačním pracovníkem partnerské organizace Člověk v tísni, o.p.s. V jejím rámci dochází pracovník 
s rodiči a dětmi do spádových mateřských škol jejich bydlišti na tzv. adaptační pobyty. Rodiče zde 
mají možnost blíže se seznámit s prostředím a chodem předškolních zařízení, odborným personá-
lem a získat potřebné informace. Aktivita v podstatě navazuje na pozitivní zkušenost s adaptačními 
pobyty pro rodiče a děti v MŠ Pionýrů, kterou s ředitelkou domluvila koordinátorka služby Předškolní 
klub Kereka provozovaný organizací Člověk v tísni, o. p. s. když vypozorovala, že rodiče mají zejmé-
na psychické bariéry děti do předškolních zařízení umisťovat. Samotné realizaci adaptačních pobytů 
předcházel monitoring sociálně vyloučených lokalit, vyhledávání rodin s předškolními dětmi a terén-
ní práce v domácnostech potenciálních zájemců, poskytování informací o aktivitě a jejich možnos-
tech, komunikace s rodiči týkající se bariér předškolního vzdělávání a zjišťování potřeb jednotlivých 
rodin. Aktivizační pracovník úzce spolupracuje s odborem SPOD a terénními pracovníky organizace 
Člověk v tísni, o.p.s. V průběhu realizace projektu bude v této aktivitě podpořeno 20 dětí a 20 rodičů. 
Od počátku realizace se již podařilo umístit 5 dětí do běžné mateřské školy.

Bc. Jan Hudák
statutární zástupce Občanského sdružení

 Světlo Kadaň o.s.

KHAMORO o.p.s.

Služby poskytované v rámci projektu 
Posláním služby Terénní programy  Khamoro o.p.s. je předcházení sociálního vyloučení a snižování 
míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím plnohodnotné terénní sociální služby. Pracov-
níci Terénního programu bezplatně poskytují služby podle ustanovení § 69 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Služba je poskytována osobám, které nejsou schopny pomoci si samy. Obsa-
hem služby je poskytování pomoci, podpory a poradenství lidem žijícím v sociálně vyloučených loka-
litách, lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým. Smyslem poskytovaných 
služeb je pomoci klientovi v začlenění do společnosti či zabránění jeho společenskému vyloučení. 
Důraz je kladen na individuální pomoc, podporu a poradenství klientům při uplatňování jejich práv 
a  oprávněných zájmů. Činnosti spojené s  řešením klientova problému nejsou vykonávány bez vě-
domí klienta a za klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. 
Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory.

Uplatňujeme individuální přístup
Služby terénního programu jsou poskytovány v úzké spolupráci s dalšími poskytovateli psychosoci-
álních služeb, a orgány veřejné správy tak, aby bylo možno reagovat na potřeby klientů a tak došlo 
k trvalému zlepšení jejich sociální situace. Každý pracovník shromažďuje údaje o spolupracujících in-
stitucích a kontakty na ně. Účelem je možnost vyhledávání optimální návazné služby pro konkrétního 
klienta. Pracovník umožňuje klientovi, v zájmu dosahování jeho osobních cílů, které jsou předmětem 
spolupráce, aby se na řešení klientovi zakázky podílely organizace nebo fyzické osoby, které klient 
označí, a jejichž činnosti nejsou v rozporu se sjednaným cílem spolupráce. Pracovník podporuje oso-
by v  kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím a to zejména záměrným zvyšováním 
jejich sociálních kompetencí při řešení jejich zakázky.

Cíle služby
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování obtížné sociální situace klien-
ta, jeho zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Nedílnou součástí nabízených 
služeb je také snaha o zapojení klienta do širších sociálních struktur. 
Konkrétně jde o tyto cíle:
a) zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního klienta,
b) zprostředkování (klientům) služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klien-
tech nevědí nebo klienti nevědí o službě,
c) pomoc klientům s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jejich práv,
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d) minimalizace rizik spojených se životem v sociálně znevýhodněném prostředí,
e) motivace okolí klienta, obyvatel sociálně vyloučené lokality k řešení jejich problémů,
f ) rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět 
k naplnění  výše jmenovaných cílů,
g) na místní úrovni změna přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám,

V rámci individuálního projektu v Karlovarském kraji 
poskytujeme službu v lokalitách 
Chodov, Nové Sedlo, Vřesová, Vintířov, Nejdek a Rota-
va.

Kontakt: tel. 725706520 
e-mail: emil.vorac@seznam.cz

Charakteristika klientů služby 
Terénní program je služba zaměřena na jednotlivce, která řeší akutní problémy, zejména nezaměstna-
nost, bytová problematika, dluhová problematika. Zásadním znakem terénních programů je posky-
tování služeb klientům v jejich přirozeném prostředí.
Za osoby v nepříznivé sociální situaci se považují osoby, které:
a) neznají svá práva a povinnosti
b) mají nedostatečné komunikační dovednosti pro řešení své situace
c) nemají finanční prostředky na řešení své životní situace 
d) žijí ve vyloučené lokalitě
e) nízká vzdělanost
f ) předluženost
g) dlouhodobá nezaměstnanost, malé uplatnění na trhu práce
h) závislost na sociálních dávkách 

Naši klienti 
Osoby sociálně vyloučené jsou osoby, které „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby, protože o nich 
neví, nebo je neumí využít a splňují další kritéria sociálního vyloučení nebo jejich kombinaci (neza-
městnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, malá sociální mobilita, obtíže při kontak-
tu s institucemi).
Těmto osobám by neposkytnutím naší pomoci hrozilo sociální vyloučení, neumí si pomoci sami, pro-
tože neumí „dosáhnout“ na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo je neumí využít.

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití poskytovateli 
Regionální karta byla vytvořena jako nástroj, který má pomoci zmapovat potřebu uživatele sociální 
služby, a definovat oblasti ve kterých potřebuje pomoci, aby překonal svou obtížnou sociální situaci. 
Při práci s  klientem je potřeba se orientovat co je vlastně důležité pro řešení jeho situace a v čem by 
mohla sociální služba být klientovi užitečná a nápomocná. Proto je nutné nejprve určit společně s kli-
entem zakázku, kterou zařadíme do určité oblasti z regionální karty. Při zařazování zakázky můžeme 
přijít na to, že klient má více oblastí k řešení, to znamená, že můžeme pracovat na více zakázkách na-
jednou, nebo je řešit postupně, jak na sebe navazují. Díky zařazení do jednotlivých oblastí je jasnější, 
co je potřeba u každé oblasti vykonat. Dle rozdělení zakázek do jednotlivých oblastí získáme přehled 
potřeb klienta, a jsme schopni i  zpětně mapovat, jaké zakázky jsou nejčastěji řešené v lokalitě.

Při každé zakázce si vydefinujeme:
Výchozí stav: V jaké se klient nachází životní situaci a co potřebuje řešit.
Cíl: Je potřeba, kterou zařadíme dle regionální karty.
Kritérium splnění cíle: Co je pro klienta vyřešená zakázka.
Plánovaný termín splnění: Daný termín, ke konkrétnímu úkolu.
Dohodnutý postup: Postup, co vyřídí klient a v čem mu služba pomůže.
Průběžné hodnocení spolupráce: Pokud úkol trvá více měsíců, je potřeba průběžně hodnotit, zda 
všichni zúčastnění plní své dohodnuté úkoly.
Závěrečné hodnocení spolupráce: Na konci vyhodnotíme, zda jsme cíle dosáhli, či nikoli.
S regionální kartou pracují terénní pracovníci denně a jako nástroj je užitečná a  pomáhá v orientaci 
potřeb klienta. Díky identifikování oblasti potřeb má pracovník možnost velmi přehledně zjistit, jaké 
problémy se v lokalitě, kde působí, vyskytují nejčastěji. Regionální karty sociálních služeb tak mohou 
pomoci nejen terénním sociálním pracovníkům, ale i ostatním institucím při definování nejpalčivěj-
ších problémů v dané lokalitě. Snadněji tak můžeme vytvářet společná opatření, která povedou k mi-
nimalizaci těchto problémů v lokalitě. Minimálně je třeba, aby se o takových skutečnostech dozvěděly 
i ostatní instituce a začalo se pracovat na jejich odstranění. Pro takové počínání je regionální sociální 
karta výborným pomocníkem, ať už se jedná o pomoc pro terénního sociálního pracovníka, klienta 
nebo i další instituce. 

Výsledky poskytované služby terénní práce
Nejčastěji jsme u klientů v době působení služby terénní programy řešili zakázky typu práce, dluhy, 
bydlení, sociální dávky a  sociálně-právní poradenství. Dle regionálních karet se jednalo konkrétně 
o tyto oblasti potřeb:
•	 Hmotné zabezpečení (hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití 

sociálních dávek, důchody, hmotné zabezpečení)
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•	 Bydlení, (hledání bydlení nebo ubytování, udržení bydlení, předcházení rizikovému chování spoje-
nému s bydlením a jeho řešení) 

•	 Pracovní uplatnění (zařazení se a udržení se na trhu práce) 
•	 Základní doklady (identifikační doklady)
•	 Dluhová problematika (řešení exekucí, sepsání splátkových kalendářů)

Konkrétněji uvádíme příklady z poskytování služeb:
Bydlení, vedení domácnosti – hledání bydlení nebo ubytování
Většina klientů přišla o bydlení kvůli nesplácení nájemného a energií. Tím přišli o  trvalé bydliště. Mno-
ho našich klientů také dluží městu za nájem nebo za služby a proto je nemohou ubytovat v městské 
ubytovně, kde je nižší nájemné. Na soukromých ubytovnách takové klienty také nechtějí ubytovat, 
protože mají špatnou platební morálku a navíc někteří z nich ničí vybavení. V soukromé ubytovně je 
třeba mít na kauci na nájemné, kterou klienti nikdy nemají a nedají dohromady. Pokud náš klient není 
schopen dlouhodobě najít zaměstnání a pobírá pouze dávky, tak se z toho sám nedostane. V sou-
časné době, kdy se majitelé ubytoven připravují na nové podmínky poskytování doplatku na byd-
lení, hrozí v  lokalitě, že se bude zvyšovat počet osob bez přístřeší. Pracovní uplatnění (zařazení se a  
udržení na trhu práce). Většina našich klientů je dlouhodobě nezaměstnaná. Proto nás často žádají 
o pomoc při hledání zaměstnání. Tady však naráží na velký problém a to, že jsou Romové. Mnoho 
zaměstnavatelů má špatné zkušenosti s našimi klienty čili Romy, protože nechodili pravidelně do za-
městnání, měli špatnou pracovní morálku. Proto naše klienty doprovázíme na pohovory, ptáme se, 
zda jsou zaměstnavatelé ochotni Romy zaměstnat. Snažíme se klienty připravovat na vstup do za-
městnání. Snažíme se klienty motivovat. Klienti, když nemají zaměstnání, přidávají se další problémy 
(zadluženost, přichází o bydlení a  přirozené prostředí).

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Terénní pracovníci pomáhají našim klientům překonávat některé nepříjemné překážky. Často je naše 
práce náročná, řešitelná. Setkáváme se s nepochopením a neochotou nejen veřejnosti, ale také úřadů. 
Pracujeme s lidmi, kteří jsou často velice špatně pracovně uplatnitelní. Nálepka být Rom, se základ-
ním vzděláním, záznamem v trestním rejstříku. Mnozí klienti začínají svou finanční situaci a problémy 
s tím spojené řešit až tehdy, dostanou-li od exekutora oznámení o zablokování účtu nebo nemovitos-
ti. Do takové situace se dostal i  náš klient M.B. Ten oslovil naši terénní pracovnici s tím, že má velký 
problém a hrozí mu dražba bytu. Tento klient má 6 dětí ve věku 19 let – 8 měsíců. Po následném šet-
ření bylo zjištěno, že má více dluhů, které není schopen splácet. Hrozilo, že exekutor vydraží jeho byt. 
Sociální pracovnice navrhla insolvenční řízení. Terénní pracovnice vysvětlila klientovi, co to znamená 
insolvence a  že je to jediná možnost jak zastavit dražbu jeho bytu a  ochránit celou rodinu před 

vystěhováním na ulici. Klienta pozvala do naší organizace, 
kde byl předán do  odborného sociálního poradenství, 
zabývající se insolvencí, ta vše sepsala a  zařídila. Vše 
dopadlo dobře a  pan M. B. s celou rodinou mají svůj byt 
nadále.
Další klientce, která byla dlouhodobě nezaměstnaná, bylo 
zajištěno zaměstnání. Bylo vybráno z nabídky na interne-
tu. Následoval telefonický kontakt a  domluva na  osob-
ním setkání klientky se zaměstnavatelem. Celá akce byla 
úspěšně ukončena sepsáním pracovní dohody a  přijetím 
do pracovního poměru. 
Z výše uvedeného je patrné, že řada klientů by se měla seznámit s finanční gramotností. Terénní so-
ciální pracovníci se budou snažit na tyto skupiny obyvatel působit a  snažit se jim vysvětlovat, zda je 
vždy výhodné si půjčovat peníze od nebankovních i  bankovních institucí. 

Rozhovor s klientem
Rozhovor s panem V. (Vřesová)
Jak se jmenuje služba, která Vám byla poskytnuta?
Nevím, jak se služba jmenuje, ale pamatuji si, že mi pracovnice Khamora na začátku spolupráce, když jsem 
jí požádal o pomoc, řekla, že pracuje s jednotlivci. Důležité je, že se najdou lidi, kteří mi pomáhají s problé-
my, do kterých jsem se dostal.

Jak se jmenuje projekt, ze kterého je naše služba poskytována?
To nevím

V čem Vám tato služba vlastně pomohla?
Spolupráci s Khamorem mi doporučila známá, která s Khamorem má dobré zkušenosti. Paní z Khamora 
jsem oslovil u nás na Vřesové, když byla v terénu. Domluvila si se mnou schůzku, kde jsem jí o sobě všechno 
řekl. Přišel jsem o zaměstnání, začal jsem pít a   hrozilo mi vystěhování z bytu. Paní z Khamora se mnou 
zašla za majitelem bytu, domluvila mi splátkový kalendář a zaručila se, že dohlédne na řádné dodržení 
splátkového kalendáře a tak mě zachránila od toho, že by ze mě byl bezdomovec. Služba mi tedy pomohla 
v tom, že mám stále kde bydlet, scházíme se i nadále a pomáhá mi i s jinými problémy. Konečně se našel 
někdo, kdo mi chce opravdu pomoct, a nechce za to nic. 
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Doporučil byste tuto službu i někomu dalšímu?
Určitě ano, takových chudáků jako jsem já, je kolem mě plno. Je dobrý vědět, že se člověk může na někoho 
obrátit, že když potřebuje pomoct nebo mu něco není jasný, tak je tu někdo, kdo pomůže nebo aspoň po-
radí.

Napadá vás něco, co byste na této službě změnil?
Nic mě nenapadá. Škoda, že nezaměstnáváte lidi, hned bych k vám šel pracovat.

Podle našich zkušeností je důležitá informace, kterou je zapotřebí klientovi sdělit, že jsme sociální pra-
covníci, kteří nejsou „státními úředníky“ placeni státem, tak jako například pracovníci z úřadu práce 
nebo zaměstnanci městských nebo obecních úřadů. Klientovi vysvětlíme, že jsme financováni z pe-
něz, které naše organizace získala na základě úspěšně podané žádosti o dotaci. 

Zajímavosti
Khamoro o.p.s. pořádá pro své klienty kulturní a motivační akce. Každoročně pořádáme zájezd s kli-
enty  na světový romský festival do Prahy. Zúčastňujeme se každoročně Defilé průvod Romů Prahou) 
Khamoro o.p.s. pořádá také akci, která se týká minulosti Romů a to
zájezd na pietní místo Romů - Lety u Písku.

Vysvětlivky:

1 MěÚ - Městský úřad
2 OSPOD - odbor sociálně právní ochrany dětí
3 VTOS - výkon trestu odnětí svobody
4 K-centra - kontaktní centrum
5 PČR - Policie České republiky
6 ZTP - zvlášť těžce postižený
7 VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna
8 NNO - nestátní nezisková organizace
9 ZŠ - základní škola
10 MŠ - mateřská škola

2.3. Evaluace I
Závěrečná zpráva
Zpracovatel: Mgr. Tereza Dvořáková, TD kontext      
Zadavatel: Karlovarský kraj, v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji I“
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Úvod
cílem této evaluace je zhodnotit dopady a  úspěšnost Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v  Karlovarském kraji  I“ 
(dále jen Projekt), především však dopady terénních programů na  životy uživatelů v  následujících 
oblastech potřeb: hmotné zabezpečení (zařazení a  udržení se na  trhu práce), bydlení a  vedení 
domácnosti, posilování rodičovských kompetencí, zdraví a bezpečnost, základní doklady, kontakt se 
společenským prostředím, osobnostní kompetence mládeže a mladých dospělých. Projekt sestával 
z podpory terénních programů v identifikovaných 17 sociálně vyloučených lokalitách (dále také SVL) 
Karlovarského kraje1, v   obcích Aš, Bochov, Horní Slavkov, Habartov, Chodov, Jáchymov, Kraslice, 
Nejdek, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Ostrov, Rotava, Rovná, Vintířov, Vřesová, Žlutice.
V rámci Projektu vznikla v roce 2013 také „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském 
kraji“ (dále jen Analýza), jejímž cílem bylo zmapovat a popsat strukturální souvislosti současného stavu SVL 
v Karlovarském kraji a ukázat na proměny, které se v oblasti SVL odehrály od roku 2006 do roku 2012. Analýza 
slouží pro účely této evaluace jako podkladový materiál, který zachycuje situaci ve vyjmenovaných 
obcích a SVL v období na začátku Projektu.
Poskytovatelé služeb spolupracovali v  letech 2012 až 2014 celkem s  1259 uživateli. Na  začátku 
spolupráce s uživateli poskytovatelé identifikovali 2306 potřeb/zakázek2 tj. 84 %, jejichž naplněním by se 
řešila jejich obtížná sociální situace.3 Na tyto první potřeby navázalo dalších 452 nově identifikovaných 
potřeb/zakázek tj. 16 % s uživateli služeb. Na začátku spolupráce uživatele s poskytovateli služeb tedy 
každý uživatel uzavřel průměrně  2 zakázky/potřeby. Celkem 1594 uzavřených zakázek/potřeb tj. 
57 % bylo vyřešeno úspěšně. V oblasti hmotného zabezpečení bylo z celkového počtu 844 zakázek/
potřeb úspěšně ukončeno 482 tj. 57 % (z nich 175 a tedy 21 % potřeb bylo úspěšně zajištěno v oblasti 
zařazení se a udržení uživatelů na trhu práce). V oblasti bydlení a vedení domácnosti bylo z celkového 
počtu 433 uzavřených zakázek/potřeb úspěšně ukončeno 248 tj. 57 % (z nich v oblasti hledání bydlení 
nebo ubytování bylo 107 a  tedy 25  % úspěšných a  uživatelé ve  spolupráci s  poskytovateli služeb 
získali jiné bydlení). V oblasti posilování rodičovských kompetencí bylo úspěšně ukončeno celkem 79 
zakázek/potřeb tj. 37 %. V oblasti zajištění identifikačních dokladů bylo úspěšně ukončeno 47 zakázek/
potřeb tj. 55 %, v oblasti upevňování kontaktu se společenských prostředím bylo úspěšně ukončeno 

1 Za  sociálně vyloučenou lokalitu (SVL) považujeme v  textu taková místa v  obcích (dům, ulice, čtvrť), kde žije 25 a  více obyvatel 
(převážně Romů) potýkajících se se strukturálními problémy (nezaměstnaností), s osobními problémy (dluhy) a tato místa jsou okolními 
obyvateli negativně symbolicky označována („špatná adresa“, „problémové místo“ apod.). Jsme si vědomi toho, že se místa a počet 
obyvatel v nich může velmi rychle proměňovat, a tak by bylo přesnější místa označit za takzvané SVL. Pro lepší čitelnost textu však 
zůstáváme u již zavedeného termínu SVL.

2  Zakázka/potřeba je konkrétní dojednaná spolupráce a forma intervence sociálního pracovníka ve spolupráci s uživatelem sociální 
služby. Zakázka/potřeba musí být reálná, jasná a odpovídat zájmům uživatele služeb. Jde tedy o tematický a konkrétní úkol, na kterém 
se poskytovatelé sociálních služeb dohodnou s uživatelem služeb (Krajský úřad: Metodický pokyn ke standardu č. 3).

3  Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 2, § 38, § 52.

63 zakázek/potřeb tj. 61 %. V oblasti práce s mládeží a rozvoji jejich osobnostních kompetencí bylo 
úspěšně ukončeno celkem 27 zakázek/potřeb tj. 69  %. Oblast zdraví  a  bezpečnosti patřila mezi 
nejúspěšnější řešené potřeby  poskytovateli služeb. Z  celkového počtu 322 uzavřených zakázek/
potřeb jich 187 tj. 58 % bylo uzavřeno úspěšně.
Celkem 210 zakázek/potřeb tj. 8 % (bez ohledu na téma, typ potřeby) ze všech sjednaných zakázek/
potřeb bylo ukončeno z důvodu stěhování obyvatel. Ukončení zakázky/potřeby  z důvodu stěhování 
bylo nejčastěji (v 55 případech zakázek/potřeb tj. ve 2 %) uvedeno  v oblasti Žluticko a Bochovsko.

Metodologie
za účelem evaluace jsme přistoupili k několika metodologickým postupům.
1) Komparujeme materiál získaný o 17 sledovaných obcích z terénního výzkumu, který probíhal od září 

do  prosince 2012 pro účely Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v  Karlovarském kraji 
s daty získanými během terénního výzkumu probíhajícího od září do prosince 2014 v těch samých 
obcích v rámci Evaluace. Cílem této komparace bylo zjistit, jak se situace obyvatel SVL vyvíjí, zda 
obyvatelé SVL vědí o možnosti využití poradenství terénních programů a zda tyto služby využívají.

2) Komparujeme materiál získaný z  terénního výzkumu v  daných obcích (tematicky strukturovaný 
v Analýze) s daty získanými v rámci Evaluace na základě telefonického šetření (se zaměstnanci soci-
álních odborů a starosty jednotlivých obcí) o postupech obcí směrem k obyvatelům SVL.

3) Komparujeme data získaná v bodě 1 a 2 s údaji, které nám jak o obyvatelích SVL, tak o představite-
lích obcí a politikách v jednotlivých obcích sdělili poskytovatelé sociálních služeb.

4) Provedli jsme statistickou analýzu dat z  Regionální karty sociálních služeb – terénní programy, 
do které poskytovatelé služeb uváděli anonymizované údaje o jednotlivých uživatelích. Údaje se 
týkaly délky poskytované služby, zhodnocení zda byla potřeba uživatele naplněna, záznamů o ty-
pech uzavřených zakázek/potřeb.

Abychom získali přehled o  tom, jak se změnila situace v  jednotlivých obcích, museli jsme zjištění 
o nově přijatých politikách dotčených obcí od začátku roku 2013 do konce roku 2014 systematizovat. 
Jednotlivé politiky a nástroje jsme proto seřadili na škále od prevence k represi.
Mezi represivní opatření jsme zahrnuli: vymáhání dluhů formou exekucí a  vystěhování obyvatel, 
rozprodávání obecního majetku do rukou soukromníků (v případě, že noví majitelé budov v domě 
či bytě nebydlí), špatná spolupráce s  poskytovateli služeb a  omezující vyhlášky týkající se užívání 
veřejného prostoru.
Mezi preventivní kroky obcí jsme zařadili: zaměstnávání obyvatel SVL na dobu neurčitou, zaměstnávání 
na  veřejně prospěšné práce (dále jen VPP), vykupování bytů do  majetku obce, zajištění bydlení 
uživatelům v  součinnosti s  poskytovateli služeb, spolupráce s  Agenturou pro sociální začleňování 
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(dále jen ASZ), program asistentů prevence kriminality4, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, 
uvolnění kanceláře poskytovatelům sociálních služeb, vybudování hřiště v  blízkosti lokality, přijetí 
sociálního pracovníka na městský úřad, dluhová poradna, omezení hazardu, podpora základních škol 
na podporu vzdělávání žáků v heterogenních skupinách5, podpora volnočasových aktivit. Tuto škálu 
jsme kvantifikovali.
Všechna preventivní opatření obcí jsme hodnotili číslem 1, všechna represivní opatření jsme hodnotili 
číslem -1 a provedli jsme součin opatření realizovaných ve sledovaném období v obcích Aš, Bochov, 
Horní Slavkov, Habartov, Chodov, Jáchymov, Kraslice, Nejdek, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Ostrov, 
Rotava, Rovná, Vintířov, Vřesová, Žlutice. Limitem této části výzkumu jsou data získávaná v terénu mezi 
obyvateli SVL. Stávalo se, že obyvatelé obcí nevěděli o poskytovatelích služeb a to hned v několika 
obcích (například i v obci, kde se poskytovatelé služeb výrazně zasadili o výstavbu hřiště). Zároveň ale 
víme z dat od poskytovatelů služeb a od institucionálních aktérů, že obyvatelé obcí služeb i v těchto 
obcích využívají. Do  Evaluace jsme proto data od  obyvatel SVL nezahrnuli. Výstupy z  této části 
výzkumu jsou v první části textu Evaluace uvedeny za jednotlivé obce.
Limitem statistické analýzy Regionální karty sociálních služeb – terénní programy je omezená cílenost 
dat směrem k dotčeným obcím, ve kterých byly terénní programy poskytovány. Data totiž poskytovatelé 
služeb neodevzdávali za  obce, ale za  územní celky, ve  kterých službu realizovali: Chodovsko, 
Ostrovsko, Ostrovsko a Jáchymovsko, Žluticko a Bochovsko, Kraslicko, Horní Slavkov a Ašsko. Nelze je 
proto použít jako podklad Evaluace k vývoji v jednotlivých obcích. Členění dat podle územních celků 
zároveň vypovídá o  situaci obyvatel v  jednotlivých územních celcích (jejich vzdálenosti od  center 
zaměstnávání, služeb, informací aj.). Může sloužit k rozlišení poskytovatelů služeb a témat, na které se 
poskytovatelé s uživateli zaměřovali častěji, tj. na rozložení potřeb v jednotlivých územních celcích. 
Výstupy z této části Evaluace jsou uvedeny v kapitole č. 2 za jednotlivé územní celky.
Studovaný vzorek je zcela reprezentativním vzorkem pro cílovou populaci SVL a  pro evaluaci 
úspěšnosti poskytovatelů služeb v Karlovarském kraji. V následující tabulce č. 1 shrnujeme důležité 
údaje z Regionální karty sociálních služeb – terénní programy.

4  Jde o program financovaný Ministerstvem vnitra ČR od roku 2009. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy 
zařazeným v obecní policii a plní úkoly, které nejsou svěřeny výhradně strážníku obecní policie. Cílem projektu je zvyšování bezpeční, 
eliminace sociálně rizikových jevů, prevence útoků. Blíže viz http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-prevence-
kriminality.aspx. 

5  Pojem heterogenní skupina se používá v oblasti vzdělávání, konkrétně pro označení kolektivu žáků, kde žáci pochází z různých 
socio-ekonomických poměrů, z různých etnických skupin či jsou různé státní příslušnosti a s těmito odlišnostmi žáků a jejich rozdílnými 
znalostmi v různých oblastech vzdělávání musí učitelé pracovat.

Tabulka č. 1

kategorie celkem %
uživatelé služeb 1259 100%
prvně identifikované zakázky/potřeby 2306 84%
druhotně identifikované 452 16%
úspěšně ukončené 1594 57%
hmotné zabezpečení celkem 844 100%
z nich úspěšně ukončené 482 57%
z nich úspěšně ukončené v oblasti zařazení na 
trhu práce 175 21%
bydlení a vedení domácnosti celkem 433 100%
z nich úspěšně ukončené 248 57%
z nich hledání bydlení 107 25%

posilování rodičovských kompetencí celkem 213 100%
z nich úspěšně ukončené 79 37%

zajištění identifikačních dokladů celkem 85 100%
z nich úspěšně ukončené 47 55%
upevňování kontaktu se spol. prostředím 
celkem 103 100%
z nich úspěšně ukončené 63 61%
práce s mládeží celkem 39 100%
z nich úspěšně ukončené 27 69%
zdraví a bezpečnost celkem 322 100%
z nich úspěšně ukončené 187 58%

Shrnující údaje za období 2012 - 2014

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

1. Evaluace vývoje situace v obcích
od roku 2013 se přístup jednotlivých obcí ve vztahu k obyvatelům SVL zlepšil. V některých obcích k tomu 
přispěly aktivity poskytovatelů služeb (např. v obcích Rovná, Horní Slavkov). Jinde vedení obcí nemělo 
jinou možnost, než situaci obyvatel SVL začít aktivně ovlivňovat  a  snažit se situaci měnit k  lepšímu 
(např. v  obci Nová Ves, Rotava). Vedení takových obcí identifikovalo zejména dva hlavní problémy, 
které obyvatele SVL udržují v  jejich nepříznivé socio-ekonomické situaci – problém kvality bydlení 
a chybějící pracovní místa. Obě klíčová témata mohou obce ovlivnit a také se své role aktivně ujaly – 
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např. nerozprodáváním nemovitostí a naopak jejich zkupováním zpět z rukou soukromníků (Nová Ves, 
Rotava, Ostrov), vytvořením sociálního bydlení6 (Rotava), zaměstnáváním nízko kvalifikovaných obyvatel 
na veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) u technických služeb (např. Chodov, Vintířov, Žlutice, Nové 
Sedlo, Kraslice) zřizovaných obcí či na  správě obecních budov, realizací projektů asistentů prevence 
kriminality7 a zaměstnáváním obyvatel SVL na těchto pozicích (Rotava, Ostrov).
Nejčastějším problémem, který s uživateli poskytovatelé služeb řešili, byla zadluženost. Obce Ostrov, 
Chodov, Oloví, Vřesová dlouhodobě poskytovaly bezplatné dluhové poradenství (prostřednictvím 
dodavatelů služeb, které obce hradily z  obecních rozpočtů) a  v  této oblasti za  sledované období ze 
strany obcí nenastala výrazná změna. Obce, které dluhové poradenství poskytovaly začátkem roku 
2013, jej poskytovaly i ke konci roku 2014 (např. obce Chodov, Oloví). Pouze obec Ostrov tuto službu 
ve sledovaném období zavedla nově. Mezi obce, které přistupují k preventivním opatřením, zahrnujeme 
i takové obce, které zároveň s preventivními opatření přijaly některá represivní opatření např. vyhlášku 
omezující užívání veřejného prostoru (Rotava, Oloví). Preventivní opatření jsou v  těchto obcích 
přínosnější a početněji zastoupená, nežli represivní opatření.
Příkladem je obec Rotava. Zastupitelstvo obce Rotava přijalo vyhlášku, kterou zastupitelé zrušili lavičky 
ve  městě. Zároveň ale na  městský úřad nově nastoupila sociální pracovnice, obec zaměstnávala 30 
obyvatel ze SVL na pozice úklidu veřejných prostranství a asistentů prevence kriminality, obec podpořila 
projekt zaměstnávání obyvatel SVL místními zaměstnavateli, obec vykupuje domy zpět do vlastnictví 
obce a vymezila tři byty pro sociální bydlení.
Tři obce nově vstoupily do spolupráce s Úřadem vlády ČR, Odborem pro sociální začleňování (dále jen 
ASZ) – obce Chodov, Nové Sedlo a Žlutice – a budou realizovat či již realizují některá preventivní opatření 
v oblasti zaměstnávání, bydlení aj.
Ve dvou obcích nedošlo k výrazné změně. Byla to obec Jáchymov, která dříve spolupracovala s ASZ 
a podporuje místní základní školu a dofinancovává odborníky a spolupracovníky školy z oblasti práce 
s heterogenní skupinou žáků (např. logopeda, školního psychologa aj.), blíže viz pozn. č. 3. V obci došlo 
sice k prodeji některých budov do rukou soukromých vlastníků, většinou šlo o prodeje obyvatelům, kteří 
v budovách či bytech již bydleli. V oblasti zaměstnávání neproběhla v obci žádná změna. Je zde málo 
pracovních příležitostí a v obci nevznikl nový subjekt, který by potenciálně mohl zaměstnávat nízko 
kvalifikované uchazeče o zaměstnání z řad obyvatel SVL.

6 Sociální bydlení není nikde legislativně stanoveno. Model sociálního bydlení se úspěšně ujal v zemích EU. Zakládá se na představě, 
že obce mají poskytovat nízkopříjmovým domácnostem standardní byty a k tomu také dostatečně komplexní, kvalifikovanou a 
individuální podporu prostřednictvím registrovaných sociálních služeb. Azylové domy a ubytovny jsou v případě fungujícího sociálního 
bydlení jen přechodným ubytováním (viz také Romea.cz 3. 4. 2013). Model sociálního bydlení a zákonné ustanovení v současné době 
připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo plánuje účinnost zákona o sociálním bydlení od ledna 2017.

7  Projekty asistentů prevence kriminality jsou financovány od roku 2009 v rámci Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit, 
Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a dále z Evropského sociálního fondu. Asistenti jsou zaměstnanci samosprávy 
spolupracujícími s obecní policií. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny 
výhradně strážníku.

Další obcí je Bochov. Zde již dlouhodobě nejsou žádné SVL (obec se zbavila majetku a vystěhovala dlužící 
nájemníky před rokem 2013). V obci není objekt, do kterého by se stěhovali nízko kvalifikovaní obyvatelé 
a  kde by docházelo ke  koncentraci chudých obyvatel. Nízkopříjmoví obyvatelé bydlí v  nedalekém 
Kozlově a s bochovskou sociální pracovnicí poskytovatelé služeb koordinují svou činnost.
Dvě obce do roku 2014 přistupovaly spíše k represivním opatřením, vývoj veřejných politik od podzimu 
2014 se v  těchto obcích liší. Vývoj v obci Habartov vidíme jako problémový, naopak vývoj v obci Aš 
směřuje k přijímání preventivních opatření.
Obec Aš dlouhodobě špatně spolupracovala s poskytovateli služeb a zaměstnanci městského úřadu 
přistupovali k  represi vůči obyvatelům SVL tak, že do  podzimu 2014 napomáhali úřadu práce při 
sankčním odebírání dávek a někteří uživatelé poskytovatelů služeb se kvůli tomu dostali do nepříjemné 
ekonomické situace (Zdroj: rozhovory s poskytovateli služeb, 2014). Od podzimu 2014 se ale situace v obci 
změnila působením několika faktorů: došlo k personální obměně sociálního odboru městského úřadu 
a nová vedoucí odboru je vstřícná k poskytovatelům sociálních služeb; provedla se revize komunitního 
plánu, ve kterém město deklaruje, že počítá se závazkem spolufinancování sociálních služeb v obci.
Obec Habartov přistoupila k exekučnímu vystěhování cca 100 nízko příjmových obyvatel obce (rozhovor 
s představitelem obce, 2014). Ti se z obce odstěhovali do jiných lokalit.
Vývoj veřejných politik jednotlivých obcí vůči obyvatelům SVL lze sledovat v následujícím grafu. Začátek 
roku 2013 jsme definovali u všech obcí jako hodnotu 0, každý jednotlivý preventivní přístup, krok radnice 
jsme hodnotili číslem 1. Každý represivní přístup, krok radnice jsme hodnotili číslem -1. Pokud obce 
přijaly za sledované období hned několik opatření, tyto jsme sčítali. Výslednou škálu vývoje veřejných 
politik obcí lze vidět v následujícím grafu.

Graf č. 1

Zdroj: terénní šetření, rozhovory
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Nejvíce preventivních opatření přijaly ve sledovaném období obce Nová Ves, Nové Sedlo a Žlutice. Mezi další 
obce, které přistoupily k více preventivním opatřením jsou obce Vintířov, Rotava, Ostrov, Horní Slavkov.
V následujícím grafu jsou jednotlivé obce hodnoceny pouze na základě toho, zda přistoupily k preventivním 
opatřením, zda přistoupily k represivním opatřením nebo zda se v obci neudála výrazná změna. Z grafu vyplývá, 
že 76 % obcí přistoupilo spíše k preventivním opatřením (i za cenu přijetí některých represivních opatření).

Graf č. 2

Zdroj: terénní šetření, rozhovory

2. Evaluace práce poskytovatelů sociálních služeb
I Obecné
Z podkladů Regionální karty sociálních služeb – terénní programy, kterou poskytovatelé sociálních služeb 
vyplňovali za jednotlivé uživatele, jsme sledovali hned několik proměnných. Celkem poskytovatelé služeb 
spolupracovali s 1259 uživateli na celkem 2798 potřebách, jejichž uspokojením se řešila jejich obtížná sociální 
situace (viz tabulka č. 1). Sledovali jsme počty zakázek/potřeb za jednotlivé tematické oblasti, které byly 
předem definované v  Regionální kartě sociálních služeb – terénní programy. Pod kolonkou zařazení 
a udržení se na trhu práce bylo jako úspěšně dokončených zakázek/potřeb uvedeno celkem 175 tj. 55 % 
z celkového počtu 319 zakázek/potřeb. Tento údaj ale neznamená, že 175 obyvatelům se podařilo uchytit 
na trhu práce. V doplňujících informacích k jednotlivým uživatelům vyplývá, že šlo zejména o umístění 
uživatele na brigádu, na veřejně prospěšné práce (VPP) a dále o vyřízení rekvalifikace uživatele. V oblasti 
bydlení z celkového počtu 248 úspěšně ukončených zakázek/potřeb tj. 57 % bylo celkem 107 tj. 43 % 
v oblasti hledání bydlení nebo ubytování a uživatel získal nové bydlení v celkem 58 případech tj. v 54 %. 
V  ostatních případech poskytovatelé služeb zprostředkovali uživatelům informace ohledně nabídek 
bydlení, případně s  nimi sepsali žádost o  obecní byt. Uživatelé, se kterými byla spolupráce ukončena 
neúspěšně, svou situaci řešili s pomocí příbuzných. Nejčastější způsob ukončení služby byl odstěhování 
uživatele do jiného regionu či města, odstěhování k přítelkyni/příteli či rodinnému příslušníkovi.
Nejčastější potřebou bylo zajištění hmotného zabezpečení obyvatel, konkrétně zařazení a  udržení se 
na trhu práce využilo celkem 319 uživatelů sociálních služeb, tj. tyto potřeby tvořily 18 % ze všech 2306 
prvních zakázek/potřeb. Řešení dluhové problematiky využilo 327 uživatelů sociálních služeb a  tvořily 
15 % ze všech prvních zakázek/potřeb. V oblastech Ostrovska a Chodovska bylo procento zakázek/potřeb 
uzavřených na téma řešení dluhové problematiky dokonce 2krát vyšší kolem 30 %.
V oblasti Žluticka a Bochovska bylo téma řešení dluhové problematiky řešeno pouze v 4 % případů, tj. 
bylo identifikováno pouze 15 z celkového počtu 212 zakázek/potřeb v tomto územním celku. Naopak zde 
bylo prvními zakázkami/potřebami řešeno udržení bydlení v 51 případech tj. ve 24 % případů z celkového 
počtu 212 zakázek/potřeb, poté zajištění materiálních stravovacích a  hygienických podmínek ve  49 
případech tj. ve 23 % z celkového počtu 212, dále zařazení a udržení se na trhu práce ve 38 tj. 18 % případů 
z celkového počtu 212. V oblasti Ašska bylo řešení dluhové problematiky řešeno pouze v 8 případech tj. 
v 5 % případů z celkového počtu 160 identifikovaných potřeb. Naopak v této oblasti bylo mezi prvními 
zakázkami/potřebami ve 30 případech tj. v 19 % řešeno téma zařazení a udržení se na trhu práce a dále 
hledání bydlení nebo ubytování. V oblasti Ašska bylo vyšší procento zakázek/potřeb uzavřených na téma 
prevence onemocnění způsobených rizikovým způsobem života a to ve 22 případech tj. ve 14 %.
Výsledky od  poskytovatelů sociálních služeb v  různých územních celcích Karlovarského kraje ukazují 
na ekonomické disproporce v regionech Karlovarského kraje. V odlehlých oblastech kraje se obyvatelé 
žijící v SVL častěji potýkali se zajištěním základních potřeb (ztrátou střechy nad hlavou, s nedostatečnými 
příjmy, nedostatkem potravin) a dále s dopady drogové závislosti na jejich zdraví. V obcích II. a III. typu 
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(tedy v obcích s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou působností) se obyvatelé statisticky častěji 
zaměřovali na řešení dluhové problematiky, tj. jejich situace nebyla destabilizovaná natolik, aby se nesnažili 
svou situaci měnit v delším časovém horizontu a vyjednat podmínky pro splácení svých pohledávek.

Tabulka č. 2: Celkový počet řešených zakázek/potřeb poskytovatelů služeb za sledované období.
Potřeby celkem  na 100 uživatelů % potřeb

Základní doklady 94 8 3%

Hmotné zabezpečení 1259 103 45%

Bydlení, vedení domácnosti 593 49 21%

Posilování rodičovských kompetencí 303 25 11%

Kontakt se společenským prostředím 110 9 4%

Osobnostní kompetence mládeže a mladých dospělých 46 4 2%

Zdraví a bezpečnost 253 21 9%

Celkem 2798 230 100%

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

V následujícím textu shrnujeme data k oblasti zaměstnávání a analyzujeme možné příčiny úspěchu 
a neúspěchu poskytovaných služeb právě v této oblasti.

Zaměstnávání:
Zaměstnávání identifikovali všichni oslovení aktéři jako klíčovou oblast pro řešení situace obyvatel 
žijících v SVL. Pravidelný příjem by totiž obyvatelům SVL zajistil podmínky na úhradu bydlení, vytvořil 
podmínky pro řešení problémů s dluhy a vytvořil podmínky pro využití insolvence, zajistil podmínky 
pro výživu rodiny. Úspěšnost poskytovatelů služeb a zajištění potřeb uživatelů také úzce souvisí se 
zajištěním trvalého příjmu obyvatelům SVL, včetně vyřízení dávek státní sociální podpory. Přestože 
je získání legálního zaměstnání pro obyvatele a zlepšení jejich situace klíčové, poskytovatelé služeb 
mají v této oblasti jen malé kompetence. Disponují sice sítí zaměstnavatelů, na které své uživatele 
obrací, je ale vždy na zaměstnavateli, zda potřebuje někoho do zaměstnání přijmout.
Z podkladů úřadu práce (dále jen ÚP) a z údajů z Českého statistického úřadu vyplývá, že v evidenci 
Úřadu práce v Karlovarském kraji je 55 % nezaměstnaných v kategorii KZAM 9 (tedy nízko kvalifikovaných 
či bez kvalifikace). V  rámci aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) ÚP došlo v minulých letech 
k výraznému omezení v počtu podpořených pracovních míst na VPP tedy míst pro nízko kvalifikované 
uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP.
V Analýze (Dvořáková, 2013) se uvádí, že od roku 2011 do konce roku 2012 došlo ke snížení počtu míst 
na VPP až o 60 %. Nutno podotknout, že od roku 2013 se počet míst na VPP zvýšil a několik dotčených 
obcí zaměstnává i více jak 10 zaměstnanců na VPP (obec Chodov např. dlouhodobě zaměstnává 25 
obyvatel na VPP). Poskytovatelé služeb byli úspěšní v přijetí uživatelů na zaměstnanecké pozice přes 

VPP především právě v těch obcích, které nově nabíraly zaměstnance na VPP např. do technických 
služeb. Dále byly zakázky/potřeby na hledání zaměstnání úspěšně ukončené u těch uživatelů, kteří si 
hledali práci v jiných regionech tj. Německo, Plzeňsko. Níže uvedená čísla za poskytovatele služeb se 
tak mohou zdát nízká. V kontextu nastavení zaměstnanostní politiky v obcích a trhu práce, kde jsou 
pracovní místa především pro kvalifikovanou pracovní sílu, lze považovat naopak za úspěch.
Zaměstnanci poskytovatele Světlo o. s. pro potřeby evaluace zveřejnili své vnitřní statistiky:

Tabulka č. 3
zaměstnanost Světlo o. s. (období 1. 7. 2012 - 13. 12. 2013) bydlení Světlo o. s. (období 1. 7. 2012 - 13. 12. 2013)

zakázka/potřeba na hledání zaměstnání VPP, rekvalifikace, brigáda hledání bydlení nalezeno bydlení

194 38 36 12

100% 20% 100% 33%

Zdroj: Světlo o. s.

Za poskytovatele Člověk v tísni o. p. s. a Kotec o. s. jsme vybrali údaje z Regionální 
karty sociálních služeb – terénní programy:

Tabulka č. 4

hledání zaměstnání, 
pohovory 41 100% 80 100%

z toho rekvalifikace, brigáda, 
VPP, zaměstnání 2 5% 44 55%
hledání bydlení nebo 
ubytování 28 100% 74 100%

z toho nalezené jiné bydlení 11 39% 35 46%

Člověk v tísni, o. p. s. Kotec o. s.

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

Pro zlepšení situace v oblasti zaměstnávání nízko kvalifikovaných obyvatel žijících v SVL by bylo třeba 
rozšířit povědomí o možnosti využívání APZ i mezi drobné podnikatele. Obce mohou spolupracovat 
s místními podnikateli a motivovat je, aby zaměstnávali vybrané procento obyvatel žijících v SVL, matek 
po rodičovské dovolené a  jiných skupin ohrožených na trhu práce. Obce mohou využít společensky 
zodpovědného zadávání veřejných zakázek a  využít tak podmínky 10  % na  zaměstnávání předem 
stanovených ohrožených skupin na trhu práce. Dále mohou obce přistoupit k využití tzv. námezdních 
prací, kdy je zaměstnanec přijat na brigádu a po ukončení pracovního dne dostává výplatu (tento způsob 
zaměstnávání ale není hrazen z  prostředků ÚP). Neziskové organizace budou mít možnost v  dalším 
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programovacím období Evropského sociálního fondu ČR – Operační program zaměstnanost čerpat 
prostředky na zakládání sociálních podniků a této možnosti by mohly také využít. Zajistí si tak prostředky 
nejen na spolufinancování chodu podniku, ale také mohou zaměstnat několik obyvatel SVL z řad jejich 
uživatelů. Nutno podotknout, že v tomto ohledu bude třeba připravit strategická partnerství s osobami 
se zkušenostmi z byznysu a vytvořit s nimi pracovní tým, který by na chodu podniku spolupracoval.

II Kombinace potřeb
Mezi nejčastější kombinaci potřeb uživatelů sociálních služeb patřily potřeby v  oblasti hmotného 
zabezpečení. V 654 případech tj. v 74 % z počtu 884 zakázek/potřeb uživatel s poskytovatelem služeb 
identifikoval více jak jednu zakázku/potřebu právě v této oblasti. V oblasti bydlení uzavřelo 190 uživatelů 
více zakázek/potřeb tj. 44  %. V  oblasti posilování rodičovských kompetencí uzavřelo 46 uživatelů více 
zakázek/potřeb tj. 20  % z  celkového počtu 213 identifikovaných tematických zakázek/potřeb. Ve  30  % 
případů tj. v počtu 383 zakázek/potřeb z celkového počtu 1277 uzavřeli uživatelé zakázky/potřeby na téma 
hmotného zabezpečení spolu se zakázkou/potřebou na téma bydlení a vedení domácnosti, viz tabulka č. 5

Tabulka č. 5: Kombinace identifikovaných potřeb a  sjednaných zakázek/potřeb s  uživateli 
poskytovatelů služeb.

Základní 
doklady

Hmotné 
zabezpečení

Bydlení, vedení 
domácnosti

Posilování 
rodičovských 
kompetencí

Kontakt se 
společenským 

prostředím

Osobnostní 
kompetence 
mládeže a 
mladých 

dospělých
Zdraví a 

bezpečnost

Table Total N % Table Total N % Table Total N % Table Total N % Table Total N % Table Total N % Table Total N %

Základní doklady 7,5% 4,4% 3,2% 1,7% ,9% ,1% 1,8%
Hmotné zabezpečení 4,4% 74,4% 30,4% 13,8% 4,2% 1,0% 10,8%
Bydlení, vedení domácnosti 3,2% 30,4% 43,7% 13,9% 2,0% ,2% 7,5%
Posilování rodičovských kompetencí 1,7% 13,8% 13,9% 20,8% 2,5% ,4% 2,1%
Kontakt se společenským prostředím ,9% 4,2% 2,0% 2,5% 8,6% ,8% 1,9%
Osobnostní kompetence mládeže a mladých dospělých ,1% 1,0% ,2% ,4% ,8% 2,6% ,7%
Zdraví a bezpečnost 1,8% 10,8% 7,5% 2,1% 1,9% ,7% 16,6%

Hlavní kategorie potřeb 
uživatelů (zakázky i 
identifikované službou)

zvýrazněno více než 10%

Hlavní kategorie potřeb uživatelů (zakázky i identifikované službou)

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

V následujícím grafu je uveden celkový počet potřeb (tedy i nově identifikovaných potřeb) na 100 
uživatelů. Jde o  součty potřeb za  jednotlivé oblasti. Pokud měl např. uživatel 3 zakázky/potřeby 
v oblasti hmotného zabezpečení, je tento jeden uživatel započítán hodnotou 3. Z  toho důvodu je 
také celkový počet potřeb vyšší než počet uživatelů. Výsledné číslo, že na 100 uživatelů bylo celkem 
219 identifikovaných zakázek/potřeb lze interpretovat tak, že na jednoho uživatele byly v průměru 
více jak 2 identifikované zakázky/potřeby.

Graf č. 3

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

V grafu č. 4 je uveden počet potřeb, které byly identifikované jako první. Jde tedy o situace, se kterými 
byli poskytovatelé služeb prvotně kontaktováni nejčastěji. V grafu č. 5 jsou pak potřeby, které byly 
identifikovány poskytovateli služeb ve spolupráci s uživateli jako další typy zakázek/potřeb.

Graf č. 4

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontex
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Graf č. 5

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

Celkem 210 zakázek/potřeb tj. 8 % (bez ohledu na téma, typ potřeby) ze všech sjednaných zakázek/
potřeb bylo ukončeno z  důvodu stěhování obyvatel. Poskytovatelé služeb v  některých případech 
věděli, kam se daný uživatel přestěhoval, ve většině případů ale komentovali v textu „odstěhoval se 
neznámo kam“. Pokud bychom brali v úvahu, že průměrně na každého uživatele byly uzavřeny dvě 
zakázky/potřeby, pak cca 105 uživatelů sociálních služeb tj. 8 % migrovalo z místa poskytování služby 
do jiných obcí a okresů v rámci Karlovarského kraje i mimo něj. Ukončení zakázky/potřeby z důvodu 
stěhování bylo nejčastěji v 55 případech tj. ve 2 % všech zakázek/potřeb uvedeno v oblasti Žluticko 
a Bochovsko. Ze Situační analýzy zpracované pro ASZ na Žluticku, která mapovala migraci na Žluticku 
a  Bochovsku, výzkumníci Centra pro společenské otázky – SPOT o. s. odhadli počet migrujících 
rodin na 10 – 15 (SPOT, 2013, str. 86). V oblasti Žluticka a Bochovska muselo být tedy poskytovateli 
služeb s jedním uživatelem uzavřeno více (v průměru 3 – 5) zakázek/potřeb. Pro srovnání, v oblasti 
Chodova se odstěhovalo celkem 16 uživatelů služeb „neznámo kam“. Dalších cca 60 tj. 5 % uživatelů 
sociálních služeb, kteří se za  sledované období odstěhovali, byli rovnoměrně zastoupeni v  dalších 
regionech. Jinými slovy lze konstatovat, že mezi obcemi a  SVL obyvatelé ve  sledovaném období 
migrovali zejména za účelem nalézt jiné bydlení či za účelem využití ekonomické příležitosti (např. 
zaměstnání přes známého). Vyšší migrace osob probíhala zejména v  oblasti Žluticka a  Bochovska. 
Počet obyvatel stěhujících se do jiné obce či okresu navíc vzrostl o minimálně 100 dalších obyvatel, 

kteří byli vystěhováni z obecních bytů v Habartově8 (rozhovor představitel obce, 2014).

III Úspěšnost
Úspěšnost poskytování sociální služby u  jednotlivých typů identifikovaných potřeb je zobrazena 
v následujícím grafu. Celkem bylo cca 57 % identifikovaných potřeb vyřešeno úspěšně. Úspěchem ale 
různí poskytovatelé označovali odlišné situace – např. poskytovatel služeb označil v oblasti bydlení 
jako úspěšné ukončení služby situaci, kdy předal uživateli informace o nabídkách bydlení. Naopak jiný 
poskytovatel jako úspěch označil situaci, kdy se podařilo uživateli sehnat jiné bydlení (azylový dům, 
městský byt, byt u soukromého vlastníka). Z analýzy komentářů, které ke třem hlavním tematickým 
zakázkám/potřebám poskytovatelé služeb přidali, jsme zjistili následující.
•	 V oblasti Hmotné zabezpečení bylo z celkového počtu 844 zakázek/potřeb úspěšně ukončeno 482 

tj. 57 % (z nich 175 zakázek/potřeb tj. 36 % bylo ukončeno úspěšně v oblasti zařazení a udržení se 
na trhu práce). Do této kategorie spadají řešení dluhové problematiky, zařazení a udržení se na trhu 
práce, hospodaření s finančními prostředky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení, využití soci-
álních dávek. Nejvíce zakázek/potřeb bylo uzavřeno na řešení dluhové problematiky a z analýzy 
komentářů k jednotlivým zakázkám/potřebám vyplývá, že šlo zejména o sjednání splátkových ka-
lendářů a ve výjimečných případech o vyřízení insolvence, viz graf níže.

•	 V oblasti Bydlení a vedení domácnosti bylo z celkového počtu 433 identifikovaných zakázek/
potřeb úspěšně ukončeno 248 tj. 57 % (z nich v oblasti hledání bydlení nebo ubytování bylo 107 
úspěšných tj. 43 %). Do této kategorie spadají jak hledání bydlení  a ubytování, udržení bydlení 
a předcházení sociálně patologických jevů spojených s bydlením. Nejvíce zakázek/potřeb v této 
oblasti bylo uzavřeno na udržení bydlení  v celkem 186 případů tj. 43 %, viz graf č. 6.

•	 V oblasti Posilování rodičovských kompetencí bylo z celkového počtu 211 uzavřených zakázek/
potřeb celkem 79 zakázek/potřeb tj. 37 % zajištěno úspěšně. Do této kategorie spadají jak péče 
o zdravotní stav dítěte, zajištění materiálních  a hygienických podmínek pro život dítěte, vedení dí-
těte v plnění školních povinností, zajištění pravidelného režimu dne dítěte. Nejvíce úspěšně ukon-
čených zakázek/potřeb v této oblasti bylo uzavřeno na zajištění materiálních a hygienických pod-
mínek pro život dítěte (celkem 58 potřeb). Tento typ služby nelze při realizaci mobilních terénních 
programů bez trvalého zázemí v místě dostatečně zajistit,9 viz graf níže.

•	 Oblast zdraví a bezpečnosti patřila mezi nejúspěšnější uzavírané potřeby s poskytovateli služeb. 
Úspěšně ukončeno bylo z celkového počtu 233 uzavřených zakázek/potřeb celkem 187. Úspěšnost 
v této oblasti potřeb činila 80 %, viz graf č. 6.

8  Vystěhování z obecních bytů bylo ve skutečnosti jistě častějším jevem a vystěhovaných bylo více z různých obcí. Obec Habartov 
jmenujeme pouze z důvodu, že došlo k hromadnému vystěhování vysokého počtu obyvatel.

9  Poskytovatelé služeb museli ve většině případů do obcí dojíždět a měli proto stanovený přesný čas a frekvenci, během které v obci 
působili. Poskytovatelé služeb ve většině případů neměli v obcích žádné prostory pro své zázemí.
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Graf č. 6

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

Procentuální podíl jednotlivých zakázek/potřeb, které byly ukončeny úspěšně, lze vidět v grafu č. 7.

Graf č. 7

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

Poskytovatelé služeb spolupracovali s uživateli různě dlouho v rozmezí od 14 dní po déle jak 22 měsíců. 
Spolupráce poskytovatelů služeb s uživatelem, která nebyla doposud ukončena, trvala déle jak jeden 
rok v  68  % případů tj. z  počtu 395 zakázek/potřeb trvalo déle jak jeden rok celkem 268 zakázek/
potřeb. Spolupráce byla z různých důvodů ukončena do 6 měsíců z celkového počtu 864 zakázek/
potřeb u 362 případů tj. ve 42 %. V případě 596 zakázek/potřeb tj. v 69 % případů byla spolupráce 
ukončena do jednoho roku, viz graf č. 8.
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Graf č. 8

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext

V  případě úspěšně ukončených potřeb spolupráce uživatele s  poskytovateli sociálních služeb 
trvala přibližně 10 měsíců. Mezi nejdelší úspěšnou spolupráci trvající 9 - 14 měsíců patřily zakázky/
potřeby na témata příprava na zaměstnání, udržení bydlení, předcházení socio-patologickým jevům 
a prevence onemocnění. Mezi nejméně úspěšné spolupráce a nejdéle řešené potřeby po dobu 14 
– 22 měsíců patřily zakázky/potřeby na  témata vytváření funkčních sociálních vazeb s  vrstevníky, 
péče o zdravotní stav dítěte, viz graf č. 9. Neúspěch těchto tematických potřeb přisuzujeme zejména 
tomu, že na danou oblast je zaměřený jiný typ služby (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) přičemž terénní programy tato témata mohou řešit pouze 
okrajově. Blíže k jednotlivým potřebám a délce poskytované služby viz graf č. 9.

Graf č. 9: Průměrná délka poskytování sociální služby v měsících – úspěšně versus neúspěšně 
ukončená poskytování sociální služby v tématech

Zdroj: Regionální karta sociálních služeb – terénní programy, TD kontext
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IV Náklady sociální služby na terénní programy
Náklady na terénní programy byly v rámci projektu Inspiration: Sachsen10 autory výzkumu identifikovány 
jako méně nákladné, než následné nápravné kroky jako jsou pobyt na  oddělení střediska výchovné 
péče, pobyt v dětském diagnostickém ústavu atd. (Klusáček a spol., 2013). Výzkum probíhal v roce 2012 
v Karlovarském a Ústeckém kraji11 a jeho autoři zjistili, že průměrné měsíční náklady na jednoho mladého 
uživatele sociální služby v  rámci terénních programů, činí 2667, - Kč. Naproti tomu měsíční náklady 
na jednoho uživatele v některém z pobytových zařízení jako je pobyt v  internátním oddělení střediska 
výchovné péče, pobyt v dětském diagnostickém ústavu, pobyt ve vězení atd. jsou minimálně 10 krát vyšší 
a stojí v rozmezí od 27000,- Kč do 55 000,- Kč na jednoho mladého člověka na měsíc, viz graf č. 10.

Graf č. 10: Měsíční náklady na  služby z  různých gescí (MPSV, MV, MŠMT, MS)12 a  opatření 
na jednoho uživatele.

Zdroj: Klusáček a spol. (2013)

10  Projekt probíhal mezi lety 2012 – 2014 a měl za cíl vytvářet německo-české přeshraniční spolupráce a zajistit přenos zkušeností 
a účinných postupů při sociální a preventivní práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými v ohrožení. Blíže viz web http://bit.ly/1FO37PK. 

11  Autoři výzkumu zpracovávali data o výši výdajů vybraných obcí v Karlovarském a Ústeckém kraji za období 2008 – 2011 na prevenci 
rizikového chování mládeže.

12  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstvo vnitra ČR (MVČR), Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 
(MŠMT) a Ministerstvo spravedlnosti ČR (MSČR).

Program Pět P – program založený na dobrovolnictví je financován v rámci sociálně aktivizačních 
služeb v  gesci MPSV. Jde o  práci s  dětmi do  15 let zahrnující pomoc, přátelství, podporu, péči 
a prevenci. Program je zastřešený Asociací Pět P v ČR, z. s.

Terénní programy streetwork – jde o nízkoprahovou sociální službu založenou na pohybu sociálního 
pracovníka v přirozeném prostředí uživatelů služeb. Financování programu je v gesci MPSV.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – jde o sociální službu, jejímiž uživateli mohou být děti 
a mládež od 6 do 26 let. Financováno v gesci MPSV.

Kurátor pro mládež – zabývá se dětmi a mladými s poruchami chování či s trestnou činností a působí 
v gesci sociálně právní ochrany dětí MPSV.

Terénní programy – jde o sociální službu v gesci MPSV, sociální pracovníci spolupracují s uživateli 
z různých věkových kategorií.

Středisko výchovné péče ambulantní a  lůžková část – jsou v  gesci MŠMT a  zajišťují preventivní 
výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku vývojových poruch chování, intervenci 
poskytují také rodičům a škole.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – jde ambulantní sociální službu v gesci MPSV, která 
je nabídnuta rodině s  dítětem, u  kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje vlivem nepříznivé 
sociální situace rodiny. Služba obsahuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Vězení – v gesci MSČR, jde o pobytové nápravné zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.

Dětský domov se školou a výchovný ústav – jde o preventivně výchovnou péči, ústavní a ochrannou 
výchovu v gesci MŠMT, kam je dítě umístěno rozhodnutím soudu.

Psychiatrická léčebna – jde o odborné lůžkové zařízení zřizované MZČR a určené pro dlouhodobou 
léčbu a  léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů. V  případě rizikové mládeže jde 
zejména o léčbu závislostí.

Diagnostický ústav – slouží k  psychologické a  speciálně pedagogické diagnóze dětí, k  jejich 
výchově a péči o ně v gesci MŠMT. Do tohoto zařízení se dítě dostane nařízením soudu či na žádost 
zákonných zástupců. Pobyt v diagnostickém ústavu trvá zhruba osm týdnů.

Z analýzy Regionální karty sociálních služeb – terénní programy vyplynulo, že celkový počet uživatelů 
byl 1259. Průměrně z  celkového počtu 2798 nasmlouvaných zakázek/potřeb bylo 1589 vyřešeno 
úspěšně tj. 57 %. Nejčastěji byly zakázky/potřeby úspěšně ukončeny do 10 měsíců od jejich uzavření 
(viz graf č. 10). Pokud budeme vycházet z výpočtů Klusáčka a spol., průměrné náklady na celkový 
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počet uživatelů činily měsíčně cca 336 tisíc korun13.  V rámci sociální služby terénní programy činily 
náklady na  řešení situace jednoho uživatele služeb průměrně celkem 26670,- Kč14. Pokud bychom 
na každou úspěšně ukončenou potřebu připočítali i průměrné náklady na uživatele sociálních služeb, 
u kterých zakázky/potřeby nebyly ukončeny úspěšně15 (cca 43 % z celkového počtu 1259 kontaktovaných 
uživatelů sociálních služeb), pak by se náklady na jednoho uživatele přibližně zdvojnásobily. Průměrné 
náklady na úspěšné řešení situace jednoho uživatele sociálních služeb by tak činily celkem 49606,- 
Kč.  I přes toto navýšení nákladů jsou ale stále preventivní opatření terénních programů minimálně 
5krát levnější, než represivní opatření. Průměrné měsíční náklady na úspěšné řešení situace jednoho 
uživatele sociálních služeb terénní programy (při započtení nákladů na neúspěšně ukončené zakázky/
potřeby) totiž činily 4960,- Kč16 oproti průměrným měsíčním nákladům 26919,- Kč na  nejlevnější 
z pobytových zařízení – vězení (viz graf č. 10).
Využívání nabídky poskytovatelů sociálních služeb je ekonomicky výhodné i  pro jejich uživatele. 
Mohou se například vyhnout nákladům na  exekuční řízení v  situaci, kdy s  pomocí poskytovatelů 
sociálních služeb uzavřou a dodržují splátkový kalendář (např. s obcí, poskytovateli energií, služeb) 
nebo exekuční náklady snížit v součinnosti s poskytovateli sociálních služeb účinnou obranou proti 
exekučnímu řízení. V situaci, kdy uživatel řeší dluh na nájmu, získávají uživatelé uzavřením splátkového 
kalendáře strany tyto výhody:
•	 obec získá dluh či jeho část zpět,
•	 uživatel sociálních služeb může dále v bytě bydlet a jeho dluh se nenavyšuje o náklady za soudní 

řízení ani o náklady za exekuční řízení,
•	 poskytovatel sociálních služeb nemusí pomáhat uživateli s hledáním náhradního bydlení (často 

horší kvality) a tedy neřeší dva problémy vzniklé dluhem na nájmu tedy dluh na nájmu a bydlení, 
ale řeší pouze problém jeden a to dluh na nájmu.

13  Celkový počet uživatelů jsme násobili průměrnou měsíční částkou vynaloženou na terénní programy a vydělili průměrnou dobou 
poskytované služby na jednoho uživatele sociálních služeb. Tj. (1259 x 2667,- Kč) / 10 = 335.775,- Kč. 

14  Průměrné náklady na jednoho uživatele služeb terénní programy na měsíc 2667,- Kč jsme násobili počtem 10 měsíců, tedy dobou, 
po kterou průměrně uživatelé sociální službu využívali.

15  Tyto náklady bychom započítali jako tzv. vynaložené navíc a bez uspokojení potřeby uživatele služeb.

16  Tj. částku na  úspěšné řešení situaci 49606,- Kč jsme vydělili dobou deseti měsíců, za  kterou byly průměrně zakázky/potřeby 
uspokojeny. Výsledná částka 4960,- Kč činí průměrné měsíční náklady na  úspěšně řešenou situaci jednotlivého uživatele služeb se 
započtením nákladů vynaložených na neúspěšné případy zakázek/potřeb.

Závěr
Úspěchem Individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených 
lokalit v Karlovarském kraji“ lze označit hned několik změn v Karlovarském kraji:

•	 Jednoznačným úspěchem projektu je změna přístupu dotčených obcí Horní Slavkov, Chodov, Kras-
lice, Nejdek, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Ostrov, Rotava, Rovná, Vintířov, Vřesová a Žlutice směrem 
k preventivním opatřením ve vztahu k obyvatelům SVL.

•	 Zejména malé obce do 3000 obyvatel byly nuceny situaci obyvatel SVL řešit a nepřehlížet ji.
•	 Obce přistoupily k odkupu domů a bytů od soukromých majitelů a k postupným opravám koupe-

ných budov (Nová Ves, Rotava),
•	 přistoupily také k přidělování bytů obyvatelům SVL např. ve spolupráci s poskytovateli sociálních 

služeb (Ostrov, Oloví, Nové Sedlo).
•	 V oblasti zaměstnávání obce vytvořily pracovní místa pro veřejně prospěšné práce a zaměstnali 

na nich obyvatele SVL (Rovná, Vřesová, Chodov, Žlutice, Rotava aj.),
•	 v obci Vintířov přijali 2 uživatele na stálý pracovní poměr v oblasti úklidových prací veřejného pro-

stranství obce.
•	 Úspěchem projektu je i skutečnost, že se terénní programy ve sledovaném období rozšířily do obcí 

II. a III. typu. Ve všech sledovaných obcích poskytovatelé sociálních služeb potkali uživatele, kteří 
potřebovali v nejčastěji pomoci v oblasti zajištění hmotného zabezpečení, zajištění bydlení a posi-
lování rodičovských kompetencí a byli ochotni svou situaci řešit.

•	 Poskytovatelé sociálních služeb dojížděli i do oblastí Karlovarského kraje, které jsou špatně dostup-
né veřejnou dopravou a jejichž obyvatelé jsou doslova „odříznuti“, zejména v zimním období (obce 
na Žluticku, Rovná, Nová Ves) od běžných veřejných služeb v obcích s rozšířenou působností.

•	 Poskytovatelé sociálních služeb terénní programy za sledované období podpořili celkem 1259 uži-
vatelů služeb, kteří identifikovali celkem 2798 zakázek/potřeb. Z těchto zakázek/potřeb se jich po-
dařilo celkem 1597 vyřešit úspěšně, tj. v 57 % spolupráce vedla k uspokojení potřeby. Uživatelé si 
tedy zejména v oblastech bydlení, zajištění živobytí a řešení dluhové problematiky zmírnili svou 
obtížnou sociální situaci.

•	 Terénní programy měly preventivní charakter, celkem 1259 uživatelů využilo pomoci těchto po-
skytovatelů sociálních služeb. Tito uživatelé bez ohledu na to, zda byla zakázka/potřeba ukončena 
úspěšně či nikoliv, spolupracovali s poskytovateli služeb na tom, aby se jejich obtížná sociální situ-
ace nezhoršila.

•	 V situaci, kdy se poskytovatelům služeb podařilo navázat vstřícnou spolupráci s představiteli obcí, 
se tak obtížná sociální situace uživatelů spíše momentálně, či v jednotlivých tematických oblastech, 
zlepšila, nežli zhoršila.
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3. 

Projekt: „Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“
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1. Informace o projektu
Hlavním cílem projektu byla podpora poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na návrat osob zpět do společnosti, na trh 
práce nebo udržení se na trhu práce, přístup ke službám umožňujícím návrat na trh práce. Realizací 
projektu byly podporovány dvě sociální služby poskytované osobám v sociálně vyloučených romských 
lokalitách na území Karlovarského kraje: sociální služba „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ (§ 
62 zákona) a sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ (§ 65 zákona). 
Cílem projektu bylo prostřednictvím lokálně zaměřené terénní i ambulantní práce sociálních služeb 
s  rodinou a mládeží řešit dlouhodobé problémy rodin v sociálně vyloučených romských lokalitách 
především v oblasti bydlení, zaměstnávání, péči o děti a přípravu na jejich budoucí povolání, hospo-
daření s prostředky, řešit finanční a dluhové problémy rodin  a předcházet těmto problémům. Cílem 
projektu bylo podpořit minimálně 702 osob sociální prací – službou Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Dalším cílem projektu byla systémová podpora poskytovatelů těchto sociálních služeb  a zaintere-
sovaných pracovníků obcí a kraje formou vzdělávání v dluhové problematice  a v  problematice 
zaměřené na péči a mládež (prevence sociálně patologických jevů, metody práce Sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi,  multioborová spolupráce). Cílem vzdělávání v dluhové problematice 
bylo seznámit účastníky s výklady pojmů  a odlišného průběhu exekuce a soudního výkonu rozhod-
nutí, v případě vymáhání dluhů, seznámit účastníky se zákonnými postupy vymáhání dluhů.
Doba trvání projektu: od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 (sociální služby poskytovány od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2015)  
Finanční podpora projektu ve výši:  21 907 489,- Kč

2. Realizace projektu v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách

a.) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
Služba byla na  základě výběrového řízení realizována od  měsíce dubna 2014 (a  bude realizována 
do května 2015) v následujících vyloučených lokalitách:
•	 vyloučené lokality Chebsko 

- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Aš, Hranice/Studánka, Krásná/Štítary
- poskytovatel: Kotec, o. p. s.
- služba zahájena od 4. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Sokolovsko 
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves, Dolní Rych-

nov, Svatava, Dasnice, Sokolov
- poskytovatel: Kotec, o. p. s.
- služba zahájena od 4. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Kraslicko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Kraslice, Oloví, Rotava
- poskytovatel: Člověk v tísni, o. p. s.
- služba zahájena od 16. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Chodovsko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová 
- poskytovatel: Khamoro, o. p. s.
- služba zahájena od 9. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Ostrovsko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Ostrov, Jáchymov, Nejdek
- poskytovatel: O. s. Světlo Kadaň
- služba zahájena od 1. 4. 2014

Přehled dosažených indikátorů za období duben 2014 – březen 2015

Vyloučené lokality Poskytovatel
Počet podpořených osob

Počet intervencí
celkem z toho muži z toho ženy

Chebsko Kotec, o. p. s. 15 11 4 1 145

Sokolovsko Kotec, o. p. s. 74 51 23 2 287

Kraslicko Člověk v tísni, o. p. s. 29 22 7 1 110

Chodovsko Khamoro, o. p. s. 59 31 28 991

Ostrovsko O. s. Světlo Kadaň 80 47 33 931

Pozn.: S ohledem na datum vydání této brožury jsou uvedeny informace pouze do 31. 3. 2015

b.) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi   
Služba byla na  základě výběrového řízení realizována od  měsíce dubna 2014 (a  bude realizována 
do května 2015) v následujících vyloučených lokalitách:
•	 vyloučené lokality Chebsko 

- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Cheb, Aš, Hranice/Studánka, Krásná/Štítary
- poskytovatel: Kotec, o. p. s., subdodavatel: Útočiště, o. p. s.
- služba zahájena od 4. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Sokolovsko 
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves, Dolní Rych-

nov, Svatava, Dasnice, Sokolov
- poskytovatel: Kotec, o. p. s., subdodavatel: Člověk v tísni, o. p. s.
- služba zahájena od 4. 4. 2014
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•	 vyloučené lokality Kraslicko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Kraslice, Oloví, Rotava
- poskytovatel: Člověk v tísni, o. p. s.
- služba zahájena od 3. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Chodovsko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová 
- poskytovatel: Člověk v tísni, o. p. s.
- služba zahájena od 3. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Ostrovsko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Ostrov, Jáchymov, Nejdek, Květnová, Bystřice, Hroznětín
- poskytovatel: Člověk v tísni, o. p. s.
- služba zahájena od 3. 4. 2014

•	 vyloučené lokality Žluticko/Bochovsko
- lokalita zahrnovala tyto města a obce – Žlutice/Valeč/Vrbice, Albeřice, Kozlov/Údrč, Bražec, 

Štědrá
- poskytovatel: Člověk v tísni, o. p. s.
- služba zahájena od 3. 4. 2014

Přehled dosažených indikátorů za období duben 2014 – březen 2015

Vyloučené lokality Poskytovatel
Počet podpořených osob

Počet kontaktů Počet inter- vencí
celkem z toho muži z toho ženy

Chebsko Kotec, o. p. s. 75 25 50 362 724

Sokolovsko Kotec, o. p. s. 60 18 42 588 962

Kraslicko Člověk v tísni, o. p. s. 34 1 33 458 895

Chodovsko Člověk v tísni, o. p. s. 48 8 40 452 615

Ostrovsko Člověk v tísni, o. p. s. 80 14 66 977 1 188

Žluticko/Bochovsko Člověk v tísni, o. p. s. 23 2 21 973 375

Pozn.: S ohledem na datum vydání této brožury jsou uvedeny informace pouze do 31. 3. 2015

3.1. 
Sociální služba       
„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ustanovení § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách, poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým spo-
lečensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat 
v  jejich sociálním prostředí a  vytvářet podmínky k  řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba 
může být poskytována osobám anonymně.
Služba podle obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KOTEC o.p.s.
Služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
poskytované na Sokolovsku a Chebsku
Sokolovsko
V Sokolově poskytujeme službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) v klubu 
„ Půda“. Klub je ambulantní sociální službou zřízenou dle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. 
Klub poskytuje sociální poradenství mládeži v  sociálně nepříznivé situaci od  15 do  26 let denně 
od 10:30 do 17:30 hodin v rozmezích služeb stanovených zákonem uvedeným výše. 
Místnosti klubu jsou pronajaté od  soukromé osoby. Klub se nachází v  sociálně vyloučené lokalitě 
v Sokolově, Nádražní ulici č. 189. Místnost klubu je velká cca 4x9 metru, jsou v ní dva stolní počítače, 
sedačky a  křesla pro 12 lidí, velký přenositel-
ný pracovní stůl, 2 kancelářské stoly a koutek 
s pohovkou a konferenčním stolkem. Vybave-
ní doplňují společenské hry a  stolní fotbálek. 
Klub je uzpůsoben tak, aby se během chvíle 
proměnil v  promítací místnost, zkušebnu pro 
taneční nebo dramatický kroužek, k  dispozici 
je plátno s projektorem a x-box.
Další místnost je určená pro účely konzulta-
cí, vzdělávání, pro zkušebnu hry na  hudební 

nástroje a dramatického kroužku, nebo v případě malé dílničky rozvíjející manuální zručnost. Dále 
máme kancelář, kterou lze v případě potřeby také použít jako konzultační místnost.
Po skončení projektu bychom se chtěli dále zasazovat o rozvoj služeb NZDM, vytvořit jeho pobočku 
v Sokolově, na sídlišti Michal. 

Kontakt: tel.: 608 935 830, mail vs.nzdm.sokolov@kotec.cz

Chebsko
Na Chebsku poskytujeme službu NZDM v klubu Respekt Cheb a pilotně ověřujeme možný provoz 
klubu v Aši v rámci terénní formy práce a zázemí klubu Sklep. Na všech místech chceme i po ukončení 
projektu nadále působit.

Kluby poskytují sociální poradenství mládeži od 15 do 26 let denně od 10:30 do 17:30. Kluby slou-
ží jako kontaktní místo pro setkávání s  mládeží se vztahovými problémy, ohroženou nežádoucími 
společenskými jevy (záškoláctví, sebepoškozování, experimentování s návykovými látkami, drobná 
kriminalita), či řešící krizovou sociální situaci. Do klubů mohou klienti přijít podle potřeby.

Kontakty:
tel. 608 656 561, vs.nzdm.ml@kotec.cz
tel. 739 570 106, klub.as@kotec.cz
tel. 778 474 770, klubvaute@kotec.cz
tel.: 608 935 830, vs.nzdm.sokolov@kotec.cz

Charakteristika klientů služby 
Sokolovsko
Typičtí klienty jsou mládež a mladí dospělí, kteří:
•	 Jeví známky sociální-patologie (záškoláctví, experimenty s drogami, zkušenosti s kriminální čin-

nosti, vandalismus, lhaní, sebepoškozování, rasová nesnášenlivost, poruchy chování, promiskuita, 
patologické hráčství)

•	 Jsou ohroženi sociálním vyloučením, protože nemají zaměstnání a vhodné bydlení nebo nevyrůs-
tali v podnětném prostředí.

•	 Mají snížené sociální kompetence a jsou ohrožené sociálním vyloučením (neznalost práv, snížená 
schopnost obstát v běžném životě jako důsledek nepochopení psaných pravidel, snížená gramot-
nost - chybí základní slovník, neschopnost vyplnit úřední dopis)

•	 Mají snížené zdravotní a hygienické návyky, což přináší zdravotní rizika (neznají základní specia-
lizované lékaře, stydí se za svou neznalost nebo se bojí mluvit o svých problémech s praktickým 
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lékařem)
•	 Rozhodují se na základě pověr, nikoli ověřených informací a prohlubují tím sociální vyloučení či 

ohrožují sociální smír.
•	 Trpí sociálním vyloučením z důvodu etnického původu a strachem z využívání vzdělávacích zaříze-

ní a volnočasových kroužků.
Výše uvedené jevy jsou přenášené z rodičů na děti, zjišťujeme tedy sociální status rodičů a se zvýše-
nou intenzitou pracujeme s klienty z horších sociálních poměrů.

Chebsko
Mladí lidé 16 - 22 let, s ukončeným nebo neukončeným základním vzděláním, žijící v prostředí, v němž 
není obvyklé pracovat, a jehož blízké osoby mají sníženou možnost získat práci, velmi časně odkázán 
sám na sebe, s lehkým mentálním postižením, porušující pravidla společnosti. V protipólu mladí lidé 
16 - 22 let, studující střední školu, s  relativně fungujícím rodinným zázemím, resp. s  rodiči, kteří jsou 
schopni je materiálně zajistit, tedy lidé s perspektivou budoucího „dobrého“ zaměstnání. Obě skupiny 
často řeší spíše vztahy a časnou odpovědnost (brzké těhotenství), první skupina také problémy spojené 
s existencí.
V Chebu nejvíce navštěvují službu klienti kolem 16 let, v Aši kolem 20 let. 
Statisticky nejvíce navštěvují službu klienti kolem 16 let. Klienty můžeme rozdělit podle pracovní náplně:
•	 Mládež 15 – 18 let, připravující se na zaměstnání na základní škole nebo učilišti, tvoří cca 40 % kli-

entů klubu – často mají potřebu řešit věci spojené se školou, přijímací řízení, doučování s pracov-
níkem či jen prostor na doučování. Zajímají je práva a povinnosti běžného života, vztahové problé-
my, využívají preventivní programy a snaží se zvyšovat své kompetence o znalostech povinností 
dospělých a tréninkem chování v různých životních situacích. Často nemají prostor pro tvořivost 
a nejsou motivováni „být v něčem dobří“.

•	 Mládež 16 – 20 let, nezaměstnaní nebo pracující 
na brigádách tvoří cca 30 % klientů klubu. Jedná 
se o mládež, která z potřeby získání obživy, udr-
žování domácnosti nebo v důsledku nedostateč-
né motivace předčasně ukončila školní docházku. 
U této skupiny pozorujeme časté predelikventní 
jevy, nárazovou nekvalifikovanou práci bez so-
ciálního pojištění nebo zahálení. Práce s touto 
skupinou je především v uvědomění si důsledků 
svého chování a klientovo vyrovnání se s rodin-
ným zázemím. Tato skupina klientů si je nejméně 
vědoma toho, co chce dosáhnout, nebo nemá re-
alistické cíle. 

•	 Mladí dospělí 20 – 26 let, nezaměstnaní, tvoří cca 30 % klientů – tato skupina klientů má děti, má 
kompetence k rodičovství ale nemá dostatečné kompetence k získání práce. Tato skupina klientů 
si je vědoma toho, čeho chce dosáhnout a klub využívá hlavně pro sociální poradenství. Často se 
jedná o základní práva a povinnosti, zvyšování příjmů.

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití poskytovateli 
sociálních služeb
Regionální karta pomohla normovat naše pracovní postupy a změnila porozumění naší práci. Pracovníci 
využívají témata z karty služeb, aby neopomněli žádnou potřebu klienta, kterou v naší službě s podpo-
rou mohou naplnit. Karta služeb pomáhá při definici potřeb klienta. Užívání regionálních karet usnadňu-
je individuální plánování s klientem, nyní se snažíme zavést kartu do informačního systému.

Výsledky poskytované služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Doposud jsme poskytli podporu 76 klientům, kterým jsme poskytli 1876 intervencí. Celkově jsme pod-
pořili 114 potřeb a 110 potřeb trvá. Klientům jsme poskytli poradenství v oblasti vztahů, práce, vzdělání, 
příjmů a životní úrovně. V klubu musíme často reagovat na nedodržování pravidel ze strany klientů, 
na projevy nesnášenlivosti a xenofobie, na projevy frustrace a nízké sebeúcty. Podařilo se nám interve-
novat v těchto případech s pozitivním výsledkem. U našich klientů se nám daří rozptylovat mýty vedou-
cí k narušování sociálního smíru a zvyšovat schopnost komunikace napříč sociálním spektrem.

Za rok působení rozumíme hlavním problémům lokality a též potřebám našich klientů. V lokalitě jsme se 
stali u obyvatel známou a uznávanou institucí. Navázali jsme vztahy s ostatními poskytovateli sociálních 
služeb, příslušníky městské policie, zástupci města Sokolov a některými zaměstnavateli v Sokolově.

Chebsko 
Na Chebsku jsme podpořili 15 osob se zakázkami sociální práce – v potřebách bydlení, zaměstnávání, 
vztahových problémů, studiu na střední škole apod., a přibližně dalších 60 osob se zapojilo do volno-
časových aktivit. Celkem bylo doposud poskytnuto 877 intervencí.

Kazuistiky a příklady dobré praxe
1) Příklady dobré praxe: Preventivní program „Kurz první pomoci, co vás může potkat na ulici“ Ukáza-

lo se, že mládež zajímá především praktické uplatnění znalostí, kdy je situace přehrávána v jejich 
přirozeném prostředí. Kurz byl veden jako výuka, co dělat při nalezení opilého člověka, předávko-
vaného člověka a člověka s příznaky otravy. Situace byly nahrávané v jejich ulici a kurz byl pořádán 
poté, co byla ulice svědkem zásahu záchranky, u kterého všichni byli. Závěrečný test a zhodnocení 
dopadlo výborně.
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2) Kazuistika 1: Muž, 23 let, nezaměstnaný, vyřazený z evidence ÚP1, bydlí u matky v Sokolově, se základ-
ním vzděláním. Klient přišel do klubu zahrát si fotbálek s kamarády. Během chvíle v klubu trávil více času 
než ostatní. Jeho cílem bylo nalézt zaměstnání. S klientem jsme se dohodli na termínu, kdy si mohl s naší 
pomocí napsat životopis a definovat okruh povolání, které ho může zajímat. Na setkání nepřišel, neboť 
získal zaměstnání na stavbě. Po měsíci práce přišel spět do klubu a s pomocí pracovníka si napsal životopis 
a obvolal dvě nabídky zaměstnání a dohodl si schůzku. Během konzultace jsme definovali novou potřebu. 
Klient se stará o dítě své přítelkyně, ale nezvládá domácí soužití s přítelkyní a její matkou. S klientem jsme 
věnovali jednu konzultaci uvědomění si vlastních priorit a vymezení podmínek, za kterých bude chtít žít se 
svou přítelkyní a starat se o její dceru. V současné době klient klub nenavštěvuje po incidentu, kdy v prosto-
ru klubu napadl svého bratra a byl za to dočasně sankčně vyřazen z užívání klubu.

3) Kazuistika 2: Žena, 17 let, nezaměstnaná, registrovaná na ÚP, bydlí u matky v Sokolově, má dva sourozence, 
dojíždí za přítelem. Absolvovala praktickou školu. Přišla do klubu s kamarádkou. Krátké období nemluvila 
o jiné potřebě, než se účastnit akcí klubu a bavit se s kamarádkami. Podílela se na organizování akcí, velmi 
společenská. Ve fázi prvního kontaktu nehovořila o jiných potřebách, ani později, po několikátém dota-
zování. V první fázi spolupráce jsme reagovali na její potřebu negativního sebehodnocení. Snažili jsme se 
s kolegy o uplatnění komunikačních a organizačních dovedností a o uspokojení touhy klientky být organi-
zátorkou akcí. Reflektovali jsme v tomto její úspěchy i neúspěchy a posilovali její sebedůvěru. Klientka ne-
byla vždy úspěšná a postupem času dokázala některé neúspěchy uznat a poučit se z nich. Tato fáze trvala 
2 měsíce. Během této doby jsme několikrát intervenovali na její negativní sebehodnocení, které klientka 
odůvodňuje svou etnicitou a svým vzděláním. Klientka v této době mluvila o tom, že by měla mít placené 
zaměstnání. Nechtěla to ale vážně řešit. Důvod k tomu byl v jejím negativním sebehodnocení.
Intervenovali jsme v situaci, kdy klientka oznámila, že je zřejmě těhotná. Po konzultaci s pracovnicí klubu 
si na toaletě klubu udělala těhotenský test. Klientka díky této intervenci získala přístup ke zdravotní péči. 
Mluvila o tom, že by chtěla mít dítě. Důvod je v tom, že se jí děti líbí, má stabilního přítele. Motivací k těho-
tenství je hrdost, že něco znamená. Její přítel žije v Ostrově u matky. S klientkou jsme mluvili o tom, jaké 
bude mít povinnosti a jaké bude mít příjmy ze sociálních dávek. Vysvětlili jsme jí, že bez toho, aby před 
těhotenstvím byla legálně zaměstnávala a zaměstnavatel by jí platil sociální a zdravotní pojištění, nebude 
mít nárok na mateřskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Klientka má informace, že na mateřskou mít 
nárok bude, protože její kamarádky jsou na mateřské. Klientka si svou představu nenechala rozmluvit a ne-
přesvědčili ji ani informace z portálu MPSV2. Klientce jsme navrhli, aby do klubu přišla i její matka a probrali 
bychom to dohromady. S klientkou jsme opět mluvili o možnosti nalezení práce. Klientka má pocit, že jí ni-
kdo práci nedá, tak se ani nemusí snažit. Klientka si doma promluvila s matkou. Matka jí rozmluvila hledání 
práce, protože by se jí snížili sociální dávky. Pokud se přičte to, že jí klientka pomáhá s prací se sourozenci, 
pak zisk ze zaměstnání není dostatečný. S klientkou nyní pracujeme na zlepšení její informovanosti a kom-
petencích k vedení nezávislého života. Klientka zůstává nadále v naší péči. Klientka se díky intervenci z naší 
strany zaregistrovala u gynekologa.

Rozhovor s klientem
Klient chodí do klubu 1 měsíc, svolení k rozhovoru jsme obdrželi na základě příslibu anonymity. Roz-
hovor s klientem „Vincentem“, 2.3.2015, 14:15
Jak hodnotíš služby v klubu?
„Zaměstnanci jsou super, měli by dostat víc peněz, jsou cool, v klubu se mi líbí, mělo by tu být víc her, třeba 
ping-pong. Služby jsou za jedna, Ruda (pracovník NZDM) mi pomohl, zavolal, domluvil, poradil, řešili jsme 
práci. Volal na dvě pracovní místa, měl bych zajít tam a tam a jít na ten pohovor.“
Je něco, co se ti tu nelíbí?
„Podle mě je tady děsnej puch, když je tady moc lidí.“
Co říkáš na otevírací dobu?
„Otevírací doba je na vás.“
Je něco, co ti tu chybí z vybavení?
„Na počítačích není  flash player.“
Co říkáš na pravidla?
„Pravidla znám, jsou všude stejný, už jsem chodil do Mariánek.
Chtěl bych, abych si sem mohl vzít i neteř, chtěl bych, aby mohli chodit i menší děti a nebylo to omezený.“

Zajímavosti
Odkaz na stránky v sociální síti Facebook:
https://www.facebook.com/nzdmsokolov

S  klienty vedeme dramatický kroužek, který se z  po-
čátečního skromného cíle plánované zábavy změnil 
ve skupinovou práci, jejímž přínosem je zlepšení kultury 
veřejného projevu a komunikačních dovedností. Pro kli-
enty jsme na rok 2015 naplánovali celoroční soutěž, při 
které mohou sbírat body za plánování nebo podílení se 
na preventivních akcích, soutěžích, informačních před-
náškách a sportovních aktivitách a výletech. Všechny ak-
tivity jsou plánované tak, aby si mohli účastníci vybrat, 
v čem jsou dobří, a aby aktivity podporovali soutěživost 
a zdravé sebevědomí plynoucí z dosažených výsledků.

Mgr. Markéta Černá 
ředitelka KOTEC o.p.s.
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ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s.
Služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
poskytované na Kraslicku
Nízkoprahový klub Aktiv je ambulantní i terénní službou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. Služba je poskytována ambulantní formou v námi 
pronajatém  nebytovém prostoru soukromého majitele na  adrese: B. Smetany 1770, v  Kraslicích. 
Služba je zacílena na děti a mládež ze společensky, kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí 
ve věku 15- 26 let z Kraslic, Rotavy a Oloví.   Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů (kriminali-
ta, drogy, prostituce atd.) v těchto lokalitách je pro ně každodenním ohrožením. Jedná se o mládež 
a mladé dospělé z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí se zvý-
šeným výskytem sociálně patologických jevů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Jejich životní 
styl, neakceptovaný většinovou společností, vytváří další bariéry. Podpora ve vzdělávání, zvyšování 
kompetencí v rámci individuální a skupinové práce zvyšuje jejich šance na uplatnění se na trhu práce 
a přispívá k pozitivním změnám v jejich životě. 

Období a situace, ve kterých se naši klienti mohou nacházet:
•	 	žijí	v	sociálně	vyloučených	komunitách	nebo	v	jinak	omezujících	podmínkách	•	vedou	rizikový	způ-
sob	života	nebo	jsou	takovýmto	způsobem	života	ohroženi		•	jsou	častěji	vystavováni	konfliktním	
situacím		•	prožívají	obtížné	životní	situace	v	rodině,	s	vrstevníky,	partnerem,	ve	škole	a	v	dalších	
institucích a prostředích

•	 nezapojují se do standardních volnočasových aktivit
•	 dávají přednost pasivnímu trávení volného času
•	 dávají přednost trávení volného času mimo domov (na ulici)
•	 vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
•	 nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou pojmenovat
•	 předčasně opouštějí vzdělávací systém
•	 experimentují s drogami
•	 užívají legální návykové látky již velmi mladí
•	 špatně se uplatňují na trhu práce
•	 nejsou běžně začleněni do skupin vrstevníků i do společnosti

Obecně lze říci, že klub Aktiv navštěvuje skupina mladistvých a mladých dospělých z důvodu trávení 
volného času. Volný čas vidí hlavně ve smyslu připojení k internetu, protože drtivá většina z nich toto 
ve svém domově postrádá. Dále služeb NZDM využívají potenciální klienti, kteří přijdou, protože se 

o klubu dověděli od vrstevníků. Přicházejí se třeba jen podívat, nechtějí, nepotřebují nic řešit (že mají 
problém, který je třeba řešit, si někdy ani neuvědomují, nebo nevědí jak ho pojmenovat či kde začít 
s  jeho řešením). Na  základě rozhovoru pracovníci NZDM zjišťují, že tak úplně bez problému 
nejsou a následně se z těchto mladistvých stávají klienti a pracovníci s nimi otevírají různé za-
kázky, které se společnými silami snaží řešit. Jedná se např. o vzdělávání, popř. výběr vhodné školy, 
uplatnění na trhu práce, popř. spolupráce s úřadem práce, vyřešení závazků u různých institucí, dále 
rodinné problémy, řešení bydlení, placení nutných poplatků. Klientům jsou také nabízeny kulturní 
a sportovní aktivity, programy prevence, zejména šikana, rizika užívání návykových látek, záškoláctví, 
bezpečný sex, zdravý životní styl, kariéra,  dále poradenství, zejména v oblasti vztahů, rodiny, návy-
kových látek, školy, volného času, sociálně-právní,  kontakt s institucemi ve prospěch uživatele a jeho 
doprovod do institucí. 
Ambulantní činnost klubu: klienti většinou přichází s tím, že se chtějí jen podívat co to NZDM vlast-
ně je. Poté co jim pracovník vše vysvětlí,  začnou se věnovat spíše volnočasovým aktivitám, jako je 
ping pong, PC3 nebo šipky. Po nějakém čase stráveném v NZDM, ve kterém pracovník naváže vztah 
s potencionálním klientem, mu navrhne pomoc při řešení jeho situace, ať už je jakákoliv. Nejčastěj-
šími návštěvníky klubu jsou muži ve věku 15-20 let. Jde především o muže, kteří ještě studují,  proto 
nemají závažné problémy  jako jsou dluhy. Snaží se jen nějakým způsobem trávit svůj čas, přičemž je 
mohou pracovníci NZDM motivovat ke vzdělávání a pokud se vyskytne nějaký problém, nabídnou 
mu pomocnou ruku či radu jak dál. Terénní činnost služby NZDM klienti sami od sebe nevyhledávají, 
proto tuto službu nabízíme převážně v lokalitách, které jsou sociálně vyloučené a to v Kraslicích, Ro-
tavě a Oloví.
Kontaktní osoba: ředitel pobočky Jan Němeček – tel. 777 333 879, 
mail: jan.nemecek@clovekvtisni.cz

Charakteristika klientů služby
Dle zkušeností pracovníků klubu Aktiv bychom klienty služby mohli dělit do těchto skupin:

A. mládež, která se systematicky vzdělává na ZŠ, SOU (15 – 18 let)
Tato kategorie tvoří největší počet našich klientů a zájemců o službu, cca 55%. Většinou jde o dvojice 
nejlepších kamarádů/kamarádek, kteří jsou součástí nějaké party kamarádů, kteří spolu chodí do ško-
ly a tráví společně svůj volný čas i mimo školu. Pro tyto mladé lidí, je příjemnou změnou scházet se 
společně s ostatními v NZDM, namísto toho, aby se scházeli venku. 
Potřeby:
Tyto mladí lidé mají především potřebu být s ostatními mladými lidmi, s kterými mají společné zájmy 
a řeč.  Nějakou dobu to vypadalo, že pak už k životu potřebují jen PC, sociální sítě - především Face-
book, telefon a sluchátka. Postupem času se ale ukázalo, že mají i další vzdělávací potřeby. Např. pro-
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jevili zájem o doučování cizích jazyků, především němčiny. Další klienti projevili zájem o individuální 
doučování, které by jim pomohlo zlepšit jejich školní prospěch. Mnozí nemají doma svůj PC a připo-
jení na internet a tak nás požádali o možnost tvorby úkolů či referátů na PC do školy. Do klubu také 
chodí dva klienti, kteří mají zdravotní hendikep. První je osmnáctiletá slečna J, která je zrakově a těles-
ně postižená. Druhý je mladý muž V. ve věku 17 let, který má vážný zdravotní hendikep, díky němuž 
má individuální vzdělávací plán v domácím prostředí. Podařilo se nám, přestože se zpočátku styděli, 
s těmito mladými navázat spolupráci a systematicky s nimi pracovat a tak jim pomáhat, aby získávali 
potřebné schopnosti a dovednosti, a měli z naší strany co největší podporu k plnění svých povinnosti.

Problémy:
Problémy byly velmi těžko identifikovatelné. V rámci motivačních rozhovorů, individuálním plánům 
a rodinné anamnézy, jsme však zjistili, že i tato skupina mladých lidí má své problémy, které souvisí 
především s oblastí vzdělávání. Definovali jsme pře-
devším tyto:
•	 Docházka do školy - někteří klienti, mají doce-

la vysoký počet omluvených hodin. Z některých 
předmětů mají nedostatečné, nebo jsou dokonce 
neklasifikováni.

•	 Obstát v plnění školních povinností - klienti mají 
špatný prospěch, jen proto, že neplní své školní 
povinností, jako např. domácí úkoly, nepřipravuji 
se na vyučování, nespolupracují s třídním učite-
lem.

B. mladí lidé, kteří nedokončili studium, na Středním odborném učilišti a v současné době jsou 
v evidenci ÚP – Kraslice (18 – 20 let)

Tato kategorie tvoří cca 30% klientů a zájemců o službu. Jde o mladé lidi, kteří většinou nemají žád-
nou pracovní zkušenost kromě práce na  černo. Někteří jednotlivci byli krátkodobě zaměstnaní ÚP 
z dotací na veřejně prospěšné práce. První neúspěšné pokusy o umístění na trhu práce a velmi nízké 
finanční ohodnocení způsobilo u těchto mladých ztrátu motivace, která je podporovaná ostatními 
členy společně posuzovaných osob, které by v případě získání práce, připravilo o dávky hmotné nou-
ze. Spolupráce s touto cílovou skupinou, spočívá především v tom, že se je snažíme motivovat, aby 
začali řešit svou mnohdy složitou životní situaci, do které se dostali a ukazovat jim, že to pro ně může 
mít pozitivní dopad. Jsme rádi, že se nám to daří a může být průvodci životem a pro tyto mladé lidí.

Potřeby:
Tito mladí lidé, mají především tyto potřeby:
•	 Pracovní uplatnění – chtěli by se zařadit a udržet se 

na trhu práce. Neuvědomují si však, že jediné co mo-
hou dělat je však nekvalifikovaná práce, která je za mi-
nimální mzdu, za kterou nejsou ochotni pracovat. 

•	 Osobní kompetence – neumí se prezentovat (ani slov-
ně ani písemně). Často velmi špatně čtou a píší. 

•	 Práva a povinnosti v běžném životě – neuvědomují 
si, jaké důsledky může mít nespolupráce s ÚP. Neplatí 
žádné pokuty. Nepřebírají si poštu. Myslí si, že když nic nemají, nemohou jim nic vzít.

Problémy:
•	 Řešení dluhové problematiky – mladí lidé jsou zadluženi. Dluhy na pokutách, VZP, celní správě např. 

za nezákonný prodej lesních plodů
•	 Identifikační doklady – nemají v pořádku osobní doklady. Jsou dlouhodobě bez občanského prů-

kazu, průkazu pojištěnce, rodného listu.

C. mladí dospělí, kteří již mají své rodiny s dětmi do 26 let
Tato kategorie tvoří cca 15% klientů a zájemců o službu. Jde o mladé lidi, kteří již žijí ve společné do-
mácnosti s druhem (manželským partnerem) a dětmi. Nejčastěji přicházejí tito lidé s žádostí o pomoc 
ve chvíli, kdy už je pozdě. Přesto se snažíme identifikovat prioritní problémy a řešit ty, které jsou ještě 
řešitelné a jsou v našich možnostech. 

Potřeby:
•	 Pracovní uplatnění – chtěli by se zařadit a udržet se na trhu práce
•	 Hledání bydlení nebo ubytování – souvisí s častou migrací a stěhováním
•	 Finanční negramotnost, dluhy

Problémy:
•	 Řešení dluhové problematiky – mladé rodiny jsou zadlužené na pokutách, VZP, celní správě např. 

za nezákonný prodej lesních plodů, půjčky, exekuce
•	 Bydlení – často bydlí s rodiči, chtěli by se osamostatnit
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Strukturu klientů bychom mohli také hodnotit z pohledu toho, co klienti v klubu vyhledávají nejčastěji: 
chtějí si jen popovídat, poznat nové lidi, jsou zvědaví, potřebují využít internet k hledání práce, napsaní si 
životopisů nebo jiných dokumentů, chtějí si zahrát společenské hry a bavit se, napsat na sociálních sítích 
přátelům.  Klub Aktiv navštěvují spíše chlapci než děvčata. Chlapci, kteří navštěvují ještě ZŠ4 nebo SŠ5 chodí 
do klubu spíše za zábavou. Dospělí a ti, co již školu ukončili, chodí do klubu s požadavkem napsání životo-
pisu a hledání si práce. Často jde také o hledání bydlení a problém se zadlužením.

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití v rámci projektu
Regionální karta sociálních služeb slouží zaměstnancům v pojmenování oblasti potřeb při práci s klienty 
v NZDM. Používá se ke konkrétnímu pojmenování potřeb, které se s klientem řeší. Pomáhá pracovníkům 
k tomu, aby dokázali jednotně pojmenovat danou oblast nebo konkrétní potřebu s klientem. Klienti si 
často nevědí rady jak svůj „problém“ řešit, či pojmenovat nebo si ani neuvědomují, že nějaký „problém“ 
mají. Je tedy možné kartu využívat i jako „vodítko“ pro klienta, který svou potřebu může v kartě vyhledat 
a lépe ji tak pojmenovat, definovat a společně s pracovníkem pak plánovat kroky ke splnění dané zakázky, 
uspokojení jeho potřeb.

Oblast potřeb se dělí na jednotlivá témata a ta dále na potřeby uživatele. Vzniká tak konkrétní pojmenová-
ní zakázky a tím pádem přehlednost a jednodušší dohledatelnost. Dá se jednoduše dohledat stejná nebo 
podobná zakázka, kterou již někdo z pracovníků s klientem řešil, tím pádem vznikají osvědčené postupy 
při řešení zakázek pro jednotlivé situace a jejich řešení. Regionální karta sociálních služeb je jedním z ná-
strojů, který nám velmi pomáhá definovat oblast potřeb. Každá potřeba je následně specifikována na kon-
krétní zakázky. 
Regionální karta sociálních služeb nám tudíž pomáhá u klientů definovat oblast potřeb, a uzavírat zakázky, 
které přesně specifikují jejich potřeby. Také nás logicky vedou a ukazují nám na související zakázky, které 
můžeme s klienty řešit, tak abychom neřešili jen jednotlivé dílčí problémy, ale abychom šli k  jádru věci 
a mohli tak klientovi poskytnout komplexní řešení problémů. Dále tyto karty sociálních služeb slouží jako 
podklady k motivačním rozhovorům, které nám pomáhají jít dál ve spolupráci s klientem a zjišťovat další 
oblasti potřeb. Díky tomu v průběhu spolupráce s klientem otevíráme nové zakázky, na kterých po vzá-
jemné dohodě spolupracujeme. 
Regionální karty sociálních služeb nám také pomáhají identifikovat a otevírat zakázky, které jsou spíše zamě-
řené na preventivní práci s klienty. Můžeme tak klientům pomoci, aby v rámci spolupráce na takových ob-
lastech potřeb jako například vzdělávání, získali potřebnou motivaci, kompetence, schopnosti a dovednosti. 
Díky tomu můžeme zabránit tomu, aby klienti neměli problémy, např. v plnění školních povinností. Také jim 
můžeme pomoci v orientaci ve volbě profesní přípravy, nebo při přípravě na zařazení se na trh práce.
Regionální karty sociálních služeb nám dále pomáhají při sestavování individuálního plánu. Díky tomu, že 
společně s klientem dokážeme specifikovat oblast potřeb a individuální zakázky, víme jak přesně sestavit 

individuální plán tak, aby odpovídal prioritám klienta, byl komplexní a odpovídal schopnostem klienta. 

Výsledky poskytované služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Podařilo se nám u většiny klientů, kteří byli v první fázi „zájemci o službu“ otevřít konkrétní specifické 
zakázky a pracovat s nimi v rámci individuální klientské práce. Otevřeli jsme zakázky typu: zaměst-
nání, dluhy, doklady, občanství ČR, vzdělávání atd. V rámci těchto zakázek s klienty pracujeme ne jen 
v NZDM (ambulantně), ale také v jejich přirozeném prostředí - doma (terénně), což nám pomohlo se-
známit se s prostředím, ve kterém klienti žijí. Máme také možnost seznámit se s ostatními členy rodiny 
a tak více proniknout do rodinných vazeb klienta. Díky tomu mnohem lépe rozumíme určitým souvis-
lostem, potřebám a možnostem klienta. Klienti díky spolupráci s pracovníkem NZDM pracují na tom, 
aby se naučili popsat nebo vyjádřit svoji nepříznivou životní situaci, popsat nebo vyjádřit své potřeby. 
Díky individuální klientské práci, a  především tomu, že se klienti sami aktivně podílejí na  vyřešení 
zakázky, klienti vidí z dílčích kroků, které na zakázce realizujeme, že má smysl vzniklé problémy řešit. 
To je motivuje, aby i nadále sami pracovali a učili se dalším dovednostem. To je velký posun směrem 
vpřed. Klienti, kterým bylo v podstatě jedno, že neřeší své dluhy, jsou nezaměstnaní a nemají žádný 
cíl, si začínají uvědomovat jednu ze zásadních věcí, že problémy nezmizí tím, že je nebudou řešit, ale 
právě naopak. 
Klienti díky spolupráci s pracovníkem NZDM pracují na tom, aby se naučili: 
•	 popsat nebo vyjádřit svoji nepříznivou sociální situaci
•	 popsat nebo vyjádřit své potřeby, posoudit, zda nabízené služby odpovídají jeho potřebám, navrh-

nout z jeho pohledu vhodnou podporu
•	 rozhodovat se na základě zařízením sdělených informací
•	 chápat, proč plánujeme a rozumí způsobu plánování jednotlivých kroků v jejich konkrétním případě. 
Klient by se měl vyznat v související dokumentaci a podílí se na vytváření plánu a dalších kroků v ře-
šení jeho zakázky.

Nejčastěji řešíme v NZDM tyto zakázky:
•	 Řešení dluhové problematiky 
•	 Hmotné zabezpečení 
•	 Příprava na zařazení na trh práce 
•	 Identifikační doklady

Práce na některých zakázkách jsou dlouhodobého charakteru s poměrně malou pravděpodobností 
na úspěšné řešení. Jsou to například tyto zakázky: příprava na zařazení na trh práce a řešení dluhové 
problematiky. Klienti s velmi nízkou kvalifikací, nejčastěji ZŠ, a s příjmy na hranici životního minima, 
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nemají zaměstnavatelům a věřitelům, co nabídnout. Klienti jsou na dávkách hmotné nouze, ze kte-
rých většinou nelze nic zabavit. Přesto se dá v některých případech na těchto zakázkách pracovat. 
Pracujeme ale i na zakázkách, které jsou krátkodobé, jako např. hmotné zabezpečení a identifikační 
doklady. Z počátku jsou klienti nedůvěřiví, ale po čase se otevřou k řešení svých problémů za pomoci 
sociálního pracovníka. Abychom podpořili aktivitu našich klientů, vymysleli jsme bodový systém, kte-
rý jim pomáhá dozvědět se něco nového a že NZDM není jen pro trávení volného času, ale mohou ho 
také využít ke vzdělávání. 

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Klient Martin M. (19 let) 
S klientem byla navázána spolupráce na základě jeho příchodu do klubu, byl zvědavý, co se tam děje, mlu-
vil o tom s kamarády. Pracovník s ním navázal kontakt a důvěru, čímž se mu podařilo s klientem identifiko-
vat potřebu nalezení zaměstnání. Klient má základní vzdělání a od ukončení školní docházky je evidován 
na ÚP. Rodina ho nijak nepodporovala v dalším vzdělávání a ani v hledání práce, neboť s případnými příjmy 
souvisí i změna finanční situace rodiny. V rámci klubu se Martin účastnil aktivit, které v klubu pravidelně re-
alizujeme, např. vzdělávací aktivity – tvorba životopisů, přípravy na pohovory, apod. Dále jsme uskutečnili 
se skupinou klientů výjezd na burzu práce v Sokolově, kde proběhlo představení několika zaměstnavatelů 
z regionu. Naši klienti měli sebou již zpracované životopisy a měli možnost se tam osobně představit. Toto 
se právě Martinovi vyplatilo. V současnosti je Martin zaměstnaný jako dělník ve fabrice.  

Rozhovor s klientem
Klient M. studuje na střední průmyslové škole v Kraslicích, je mu 18 let. Do NZDM Kraslice chodí 4 mě-
síce a tráví zde zhruba 6 hodin za týden. Pracovnicí klubu mu bylo položeno několik otázek, abychom 
zjistili jeho zkušenost s poskytovanou sociální službou. 

Co pro tebe znamená navštěvovat klub Aktiv:
„V klubu chci hlavně trávit volnej čas líbí se mi, že se můžu připojit k internetu, zahrát si ping pong a poví-
dat si s ostatními. Taky řeším s kolegou tady z  NZDM  svůj případ, kdy to vyřešení by bylo velkým přínosem 
pro mě i pro jeho rodinu. „Jsem rád, že mi někdo pomohl, když jsem nevěděl co mam dělat“.“
Když s kolegou řešíš ten svůj případ, je ti jasné to na čem se domlouváte?
„Já to chápu a klidně si to můžu nechat zopakovat nebo napsat. Taky to pak třeba říkám i doma, když 
říkám, že to řeším.“ 
Víš, že klub je poskytovaná sociální služba, víš kým je financovaná?
„Vím, že to je služba na začátku jsem podepisoval, že souhlasím, že máte moje údaje. Kdo to platí nevím, 
ale vaše organizace se jmenuje Člověk v tísni.“
Co se ti naopak na klubu Aktiv nelíbí? 

„Cítím se tu  dobře, jen je tu málo místa a také se mi nelíbí, že musí chodit kouřit daleko od klubu“.

Na otázku, proč si myslí, že sem nechodí děvčata, odpověděl, že neví a že nějaké kamarádky zkusí přivést. 
Povídali jsme si také o využití volného času v Kraslicích obecně. Říkal, že v Kraslicích není kam jít a když chce 
dělat sport, tak to stojí peníze, které nemá, takže je rád, že v klubu aktiv může hrát ping pong, šipky a další.

Zajímavosti
www.facebook.com/klubaktiv

V  klubu máme tzv. bodový systém. Byl zaveden, proto-
že klienti měli představu, že klub je „internetová kavárna 
zdarma“. Jejich představa trávení volného času byla jasná 
– pc hry, facebook a hlavně nic nedělat a o ničem nemluvit. 
U klientů, kteří jsou tady celé dny, tedy nechodí do školy/
zaměstnání, u nich jsou povinné všechny vzdělávací aktivi-
ty, které klub nabízí. 
Free klub funguje takto: 1bod = 30min volného času v klubu (PC, Facebook, apod.).
Body lze získat za tyto aktivity klubu:
Beseda za 4 body (za hodinu aktivní práce a za závěrečný test)
Venkovní aktivita (2h) za 4 body (1hodina =2body)
Pracovní listy (1h) za 4 body (za hodinu aktivní práce, za jejich názory a sepsání přínosu)
Poučný film (cca 1h) za 3 body (2 body za shlédnutí filmu a 1 bod za diskusi)
Šikmá plocha (1 lekce za bod)
Výzdoba klubu – za 4 body
Pokud se zúčastní všech aktivit za celý týden – dostane za každou aktivitu 1 bod
Zohledňujeme ty, kteří navštěvují školu, aktivně hledají práci nebo brigádu nebo chodí do práce nebo 
na brigádu – kredit na týden 10bodů
Pokud se účastní všech aktivit v daném dni, tak je Free club v tom dni neomezen.
Aktivita klientů – ten kdo vymyslel aktivitu 5 bodů, sám vymyslí, kolik bude „vstupné“ na jeho aktivitu, 
jeden člověk může vymyslet pouze jednu aktivitu za měsíc a aktivita se nesmí během měsíce opako-
vat. Aktivita klientů je u klientů velmi oblíbená, protože mohou realizovat své nápady přímo v NZDM 
a zapojit do ní i své kamarády a známe z NZDM i mimo něj.

Jan Němeček
ředitel Člověk v tísni o.p.s.

pobočka Sokolov
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 
Služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
poskytované v lokalitě Ostrovsko
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub Ostrov – Zašívárna“ je poskytován ambulantní i terénní for-
mou podle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. Ambulantní formou je služba poskytována v námi 
pronajatém nebytovém prostoru soukromého majitele na adrese: Klínovecká 998, Ostrov a také v prosto-
rách sboru Českobratrské církve evangelické a adrese Mincovní 681 v Jáchymově formou smlouvy o bez-
platném užívání nebytových prostor. Služba je zacílena na děti a mládež ze společensky, kulturně a sociál-
ně znevýhodněného prostředí ve věku 15- 26 let z Ostrova, Jáchymova a Nejdku. Máme také podpořené 
osoby z okolních měst a vesnic: Damice, Krásný Les, Cheb, Karlovy Vary a Teplice. Zvýšený výskyt sociál-
ně-patologických jevů, např. nezaměstnanost a s ní související kriminalita, drogy, rizikové trávení volného 
času,  je pro ně v těchto lokalitách  každodenním ohrožením. Jedná se o mládež a mladé dospělé z nepod-
nětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí se zvýšeným výskytem sociálně pa-
tologických jevů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Jejich životní styl, neakceptovaný většinovou 
společností, vytváří další bariéry. Podpora ve vzdělávání, zvyšování kompetencí v rámci individuální a sku-
pinové práce zvyšuje jejich šance na uplatnění se na trhu práce a přispívá k pozitivním změnám v jejich 
životě, nebo k rozšíření úhlu pohledu na jejich vlastní kompetence a možnosti.

Období	a situace,	ve kterých	se	naši	klienti	mohou	nacházet	• žijí	v sociálně	vyloučených	komunitách	nebo	
v jinak	omezujících	podmínkách	• vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	takovýmto	způsobem	života	
ohroženi		• jsou	častěji	vystavováni	konfliktním	situacím		• prožívají	obtížné	životní	situace	v rodině,	s vrs-
tevníky,	partnerem,	ve škole	a v dalších	institucích	a prostředích	• nezapojují	se	do standardních	volnočaso-
vých	aktivit	• dávají	přednost	pasivnímu	trávení	volného	času	• dávají	přednost	trávení	volného	času	mimo	
domov	(na ulici)	• vyhýbají	se	standardním	formám	institucionalizované	pomoci	a péče	• nepřicházejí	s jas-
nou	zakázkou	nebo	ji	nedovedou	pojmenovat	• předčasně	opouštějí	vzdělávací	systém	• experimentují	
s drogami	• užívají	legální	návykové	látky	již	velmi	mladí	• špatně	se	uplatňují	na trhu	práce	• nejsou	běžně	
začleněni do skupin vrstevníků i do společnosti

Obecně lze říci, že „Klub Ostrov – Zašívárna“ navštěvuje skupina mladistvých a mladých dospělých z dů-
vodu trávení volného času. V rámci volnočasových aktivit k nám mládež velmi láká hudební a sportovní 
vybavení: kytary, cachon, africký buben, didjeridoo, klávesy. Také několik individuálních plánů klientů bylo 
spojeno s hudbou, zdokonalením se ve hře na nástroje, nebo s poskytnutím prostor v NZDM ke zkouškám. 
Volný čas někteří vidí hlavně ve smyslu připojení k internetu, který mnoho z nich doma postrádá. Dále slu-
žeb NZDM využívají potenciální klienti, kteří přijdou, protože se o klubu dověděli od vrstevníků. Přicházejí 
se třeba jen podívat, relativně nechtějí, nepotřebují nic řešit, že mají problém, který je třeba řešit, si ně-
kdy ani neuvědomují, nebo nevědí jak ho pojmenovat či kde začít s řešením). Na základě rozhovoru 

pracovníci NZDM zjišťují, že tak úplně bez problému nejsou a následně se z těchto mladistvých stá-
vají klienti a pracovníci s nimi hledají konkrétní zacílení individuálního plánu, které se společnými 
silami snaží řešit. Nejčastěji se jedná o hledání zaměstnání, brigády a na ně navazuje hledání vhodného 
ubytování. V některých případech je nutná spolupráce s úřadem práce a řešení uložených sankcí, protože 
klient je z evidence uchazečů o zaměstnání často vyřazen. Přístup klientů a jejich motivace bývají velmi 
kolísavé a  je třeba postupy řešení situací oživovat. S klienty se řeší rodinné problémy a často bezhlavé 
jednání, ke kterému v různých situacích inklinují. Klientům jsou také nabízeny kulturní a sportovní aktivity, 
programy prevence, např. téma šikana, rizika užívání návykových látek, záškoláctví, bezpečný sex, zdravý 
životní styl, dále poradenství, zejména v oblasti vztahů, rodiny, návykových látek, školy, volného času, soci-
álně-právní, také kontakt s institucemi ve prospěch uživatele a jeho doprovod do institucí. 
Přiblížení práce s klientem v klubu: klienti většinou přichází s tím, že se chtějí jen podívat co to NZDM 
vlastně je. Po té co jim pracovník vše vysvětlí, začnou se věnovat spíše volnočasovým aktivitám, jako je 
ping ponng, PC nebo hra na hudební nástroje, X-box. Po nějakém čase stráveném v NZDM, ve kterém 
pracovník naváže vztah s potencionálním klientem a pomocí rozhovorů odhalí životní úskalí klienta, mu 
pracovník nabídne pomoc při řešení jeho situace, ať už je jakákoliv. Nejčastějšími návštěvníky klubu jsou 
muži ve věku 15-20 let. Jde především o muže, kteří ještě studují, proto nemají závažné problémy, jako 
jsou dluhy. Snaží se jen nějakým způsobem trávit svůj čas, přičemž je mohou pracovníci NZDM motivovat 
ke vzdělávání a pokud se vyskytne nějaký problém, nabídnou mu pomocnou ruku či radu jak dál. 
Terénní činnost služby NZDM klienti příliš nevyhledávají. Přesto jsme se setkali s poskytnutím služby výluč-
ně v terénu a dokonce s individuálním plánováním v terénu. Důvody, proč klient nechce přijít do NZDM 
jsou různé. Většinou jde o matky s dětmi, kterým bývá zároveň doporučována služba SAS6. Terénní služby 
poskytujeme ve všech lokalitách-Ostrov, Jáchymov, Nejdek. 

Kontakty:
Lenka Kubínová, vedoucí NZDM, e-mail: kubinova@os-svetlo.net,
Bc. Vendula Kádárová, manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny,
tel.: +420 725 758 588; e - mail: kadarova@os-svetlo.net
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Charakteristika klientů služby
Dle zkušeností pracovníků „Klubu Ostrov – Zašívárna“ bychom klienty služby mohli rozdělit do násle-
dujících skupin:

D. mládež, která se systematicky vzdělává na ZŠ, SOU (15 – 18 let)
Tato kategorie tvoří největší počet našich klientů a zájemců o službu. V současnosti jde o 68 mužů 
a  46 žen. Většinou jde o  dvojice nejlepších kamarádů/kamarádek, kteří jsou součástí nějaké party 
kamarádů, kteří spolu chodí do školy a tráví společně svůj volný čas i mimo školu. Pro tyto mladé lidí, 
je příjemnou změnou scházet se společně s ostatními v NZDM, namísto toho, aby se scházeli venku. 

Potřeby:
Tito mladí lidé mají především potřebu být s ostatními mladými lidmi, s kterými mají společné zájmy 
a řeč.  Nějakou dobu to vypadalo, že pak už k životu potřebují jen PC, sociální sítě - především Face-
book, telefon a sluchátka. Postupem času se ale ukázalo, že mají i další potřeby. Např. projevili zájem 
o zdokonalování se ve hře na hudební nástroje a doučování cizích jazyků, především anglického ja-
zyka. Další klienti projevili zájem o individuální doučování, které by jim pomohlo zlepšit jejich školní 
prospěch. Mnozí nemají doma svůj PC a připojení na internet a tak nás požádali o možnost tvorby 
úkolů či referátů na PC do školy, někdy s nimi procházíme konkrétní text a pomáháme jim porozumět 
mu. V rámci NZDM pomáháme klientům „naučit se učit“ a připravovat do školy a zprostředkováváme 
případné doučování. 

Problémy:
Problémy byly velmi těžko identifikovatelné. V  rámci motivačních rozhovorů, individuálních plánů 
a rodinné anamnézy jsme však zjistili, že i tato skupina mladých lidí má své problémy, které souvisí 
především s oblastí vztahů, nedostatku soukromí a vzdělávání. Definovali jsme především tyto:

•	 Obstát v plnění školních povinností - klienti mají špatný prospěch jen proto, že neplní své školní po-
vinností, jako např. domácí úkoly, nepřipravuji se na vyučování, nespolupracují s třídním učitelem. 
Často si také neumí říci o pomoc přímo učiteli, stydí se, že látce nerozumí, nebo při hodině nestíhají 
rychlé tempo třídy. Těmto klientům nabízíme pomoc se sebereflexí, nácvikem řešení konfliktních 
situací, k ritualizaci každodenní přípravy do školy a posilování jiných sociálních kompetencí.

•	 Orientace ve volbě profesní přípravy – klienti musí volit mezi finančními možnostmi rodiny, vlast-
ními studijními předpoklady a tím, co je skutečně baví. Často mají také zcela jinou představu o své 
budoucnosti, než mají rodiče a tento tlak ze všech stran je vede k postoji „je mi to jedno“. 

•	 Vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou a vrstevníky – protože jsou naši klienti v období 
emoční nestability, dokáže je vykolejit i drobná hádka s vrstevníky, přehnané požadavky, např. 

na domácí práce a péči o sourozence ze strany rodiny, nebo naopak úplný nezájem rodičů. Toto 
po domluvě s klientem řešíme službou „práce s blízkou osobou“. Jeden případ se nám podařil for-
mou mediačního rozhovoru mezi otcem a dcerou zcela vyřešit ke všestranné spokojenosti. V dal-
ších případech narážíme na problémy, kdy se s rodičem domluvíme a on nepřijde, nebo si klient 
svůj postoj rozmyslí a vztah prozatím řešit nechce. 

Pomocí motivačních rozhovorů a prací s ambivalencí klientů rozvíjíme u klientů touhu v tomto ohle-
du svůj pohled na život změnit. Jedná se dlouhodobou motivační a podpůrnou práci v rámci všech 
činnosti NZDM.

•	 Novým problémem skupiny je legislativní změna, 
která je opět platná od roku 2015 a týká se zahrnutí 
příjmu z praxe na SOU7 do příjmu celé rodiny. Klienty 
to často demotivuje v setrvání na učilišti a přidává se 
nespokojenost celé rodiny, která řeší spíš aktuální fi-
nanční situaci, než vyhlídky do budoucna na vzdělání 
svých potomků. Proto je podpora od rodiny k dokon-
čení studia slabší a rozpačitá.

E. mladí lidé, kteří nedokončili studium, na Středním odborném učilišti a v současné době jsou 
v evidenci ÚP, nebo z ní byli vyřazeni (18 – 20 let)

Tato kategorie tvoří podstatně menší část klientů a zájemců o službu, ale práce s nimi je často časově 
náročnější, protože se řeší situace akutnějšího charakteru a  jejich potřeby se rozvětvují do  dalších 
oblastí potřeb – zadlužení např. na zdravotním pojištění, těhotenství - potřeba najít gynekologickou 
péči, poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, chybějící doklady o vzdělá-
ní a zaměstnání, např. práce v Anglii. Práce s těmito klienty je zdlouhavá, protože se během ní vysky-
tují další na sebe navazující situace, které je však třeba řešit paralelně. Jde o mladé lidi, kteří většinou 
nemají žádnou pracovní zkušenost kromě práce na černo. První neúspěšné pokusy o umístění na trhu 
práce a velmi nízké finanční ohodnocení způsobili u těchto mladých osob ztrátu motivace, která je 
podporovaná ostatními členy společně posuzovaných osob, které by v případě získání práce, připra-
vili o dávky hmotné nouze. Spolupráce s touto cílovou skupinou spočívá především v tom, že se je 
snažíme motivovat, aby začali řešit svou mnohdy složitou životní situaci, do které se dostali a ukazo-
vat jim, že to pro ně může mít pozitivní dopad. Jsme rádi, že se nám to daří.
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Potřeby:
Tito mladí lidé, mají především tyto potřeby:
•	 Pracovní uplatnění – chtěli by se zařadit a udržet se na trhu práce. Neuvědomují si však, že jediné 

co mohou dělat je nekvalifikovaná práce, která je za minimální mzdu, za kterou nejsou ochotni pra-
covat. 

•	 Osobní kompetence – neumí se prezentovat -  ani slovně ani písemně. Často velmi špatně čtou 
a píší. Ochotně předávají svoji odpovědnost na své kamarády a známé. Pracovníci se často setkávají 
se situací: „Kámoš mi řekl, že někoho zná, tak čekám, až mi to zařídí.“

•	 Práva a povinnosti v běžném životě – neuvědomují si, jaké důsledky může mít nespolupráce s ÚP. 
Neplatí žádné pokuty. Nepřebírají si poštu.

Myslí si, že když nic nemají, nemohou jim nic vzít.

Problémy:
•	 Řešení dluhové problematiky – mladí lidé jsou zadluženi. Dluhy za neuhrazené pokuty, VZP8, 
•	 Identifikační doklady – nemají v pořádku doklady. Jsou dlouhodobě bez občanského průkazu, prů-

kazu pojištěnce, rodného listu, vysvědčení nebo dokladu o ukončení či přerušení studia, praxi, za-
městnání.

F. mladí dospělí, kteří již mají své rodiny s dětmi do 26 let
Tato kategorie tvoří cca 15% klientů a zájemců o službu. Jde o mladé lidi, kteří již žijí ve společné 
domácnosti s druhem - manželským partnerem, a dětmi. Tyto klienty nejčastěji potkáváme v rámci 
terénní práce, kde s nimi pracujeme a také řešíme individuální plán. 

Potřeby:
•	 Pracovní uplatnění – chtěli by se zařadit a udržet se na trhu práce
•	 Hledání bydlení nebo ubytování – souvisí s častou migrací a stěhováním
•	 Finanční negramotnost, dluhy
•	 Umístění dítěte do školky, aby mohl jít rodič pracovat
Problémy:
•	 Řešení dluhové problematiky – mladé rodiny jsou zadluženy díky neuhrazeným pokutám, VZP, 

půjčky, exekuce
•	 Bydlení – často bydlí s rodiči, chtěli by se osamostatnit, nebo bydlí v hygienicky nevyhovujících 

ubytovnách se společným sociálním zařízením
•	 Málo rodičovských kompetencí

Strukturu klientů bychom mohli také hodnotit z pohledu toho, co klienti v klubu vyhledávají nejčastěji.  
Chtějí si třeba jen popovídat, poznat nové lidi, cítí zvědavost, potřebují využít internet k hledání práce, na-
psaní si životopisů nebo jiných dokumentů, chtějí si zahrát společenské hry a bavit se, napsat na sociálních 
sítích přátelům, apod. Klub navštěvují spíše chlapci než děvčata. Chlapci, kteří navštěvují ještě ZŠ nebo SŠ, 
chodí do klubu spíše za zábavou. Dospělí a ti co již školu ukončili, chodí do klubu s požadavkem napsání 
životopisu a hledání si práce. Často jde také o hledání bydlení. 

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití v rámci projektu
S Regionální kartou sociálních služeb se pracovníci stále ještě učí pracovat. Zajisté slouží pracovníkům jako 
pomoc při pojmenování zakázky při práci s klienty v NZDM, protože častým prvotním důvodem k vyhledání 
služeb NZDM, je nevhodné trávení volného času, které může vést k sociální inkluzi a zvýšení patologických 
jevů. Prvotní potřebou zájemce je využití prostor NZDM jako bezpečného místa pro trávení volného času. 
Až po zabezpečení této potřeby, která nám v oblasti potřeb klientů regionální karty schází, se odkrývají další 
nepříznivé sociální situace, které jsou již v oblasti potřeb regionální karty zahrnuty. 
Regionální karta slouží pracovníkům ke sjednocení pojmů v pojmenování potřeby klienta.  Klienti si často 
nevědí rady jak svůj „problém“ řešit, či pojmenovat nebo si ani neuvědomují, že nějaký „problém“ mají. Je 
tedy možné kartu využívat i jako „vodítko“ pro klienta, který svou potřebu může v kartě vyhledat a lépe ji tak 
pojmenovat, definovat a společně s pracovníkem pak plánovat kroky ke splnění dané zakázky.
Oblast potřeb se dělí na jednotlivá témata a ta dále na potřeby uživatele – vzniká tak konkrétní pojmenová-
ní zakázky a tím pádem přehlednost a jednodušší statistické zpracování oblasti zakázek klientů.  Umíme si 
představit, že v případě vedení elektronických záznamů o uživatelích, se dá jednoduše dohledat stejná nebo 
podobná zakázka, kterou již někdo z pracovníků s klientem řešil, tím pádem vznikají osvědčené postupy při 
řešení zakázek na jednotlivé situace a jejich řešení. U vedení složek písemnou formou, které zatím v NZDM 
preferujeme, regionální karta sociálních služeb slouží spíše jako vodítko pracovníkovi a klientovi. Karta logic-
ky navádí na související zakázky, které můžeme s klienty řešit, tak abychom neřešili jen jednotlivé dílčí problé-
my, ale abychom šli k jádru věci a mohli tak klientovi poskytnout podporu při komplexním řešení problémů. 

Výsledky poskytované služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ostrov
NZDM Ostrov se těší velké oblibě klientů i veřejnosti. Město Ostrov je maximálně vstřícné našim aktivi-
tám, navázali jsme spolupráci s dalšími orgány a institucemi od Městské policie, přes spolupráci s K-cent-
rem a Terénním programem OS Světlo Kadaň a terénními pracovníky, či službou SAS Člověk v tísni o.p.s,, 
kdy v  rámci vzájemné distribuce informačních materiálů a  informování klientů o službách, zajišťujeme 
komplexnost sociální sítě v Ostrově. 
V prostorách NZDM jsme uspořádali řadu debat a akcí na aktuální témata a zprostředkovali jsme také de-
batu mezi MP9 Ostrov a uživateli místního skateparku, aby se předešlo problémům s jeho užíváním. 
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Velký zájem zaznamenaly programy „Chci pracovat“ a „Chci studovat“. Před jejich započetím se konala 
přednáška pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání na ÚP Ostrov, kde byly představeny jak program, 
tak činnost NZDM. Zpětnou vazbou bylo zjištěno, že díky přednášce se do programů zapojili noví zájemci, 
dnes klienti NZDM. Dva klienti díky zapojení do programu získali práci a ubytování v Plzni, aby si získali 
prostředky k uskutečnění záměru, jímž je cesta do Anglie. S klienty jsme stále v kontaktu. Jiná klientka 
zapojená do programu, která má poúrazové výpadky paměti, byla vyřazena z evidence ÚP kvůli popletení 
si termínu schůzky a doložením systematické a dlouhodobé práce s klientkou bylo dosaženo její zpětné 
přijetí do evidence uchazečů o zaměstnání a zajištěna další lékařská vyšetření. 
Navázali jsme také spolupráci s místním tiskem a každý měsíc upoutáváme činnost klubu v Ostrovském 
měsíčníku. Zapojili jsme se do  činnosti Triády komunitního 
plánování města Ostrov a služby NZDM byly zařazeny do Ka-
talogu poskytovatelů sociálních služeb města Ostrov. 
V  současnosti začínáme školy seznamovat s  projektem pri-
mární prevence a  rozšířeným programem „Chci studovat“ 
a navazujeme spolupráci s výchovnými poradci jednotlivých 
škol, metodiky prevence a Pedagogicko-psychologickou po-
radnou Karlovy Vary. 

Jáchymov
Probíhá zde pravidelná práce v terénu i ambulantní formou. 
Zaznamenáváme poptávku po službě spíše od dětí mladších 15 let a u starších zájemců a klientů potřebu 
častější ambulantní péče. Někteří klienti z Jáchymova řeší situaci tak, že dojíždějí do Ostrova. Naše práce 
probíhá kombinovaně v ulicích formou streetworku a činností v klubu. Vnímáme zde potřebu samostatně 
fungujícího NZDM, které by bylo otevřené 5 dní v týdnu. Námi pořádané akce v prostorách klubu nám 
v rozšíření cílové skupiny uživatelů cílové skupiny nepomohly. 
Navázali jsme spolupráci s místní ZŠ, kde proběhlo představení klubu. Pravidelně dojíždíme na setkání 
v rámci projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP, kde informujeme pracovní skupinu o činnosti 
NZDM, službách, programech a jeho akcích. 
Často se nám stává, že díky spolupráci s tamní školou, která byla započata přednáškou v místní ZŠ devátým 
ročníkům, dojíždějí jáchymovští do NZDM v Ostrově. Spolupracujeme úzce také s místním infocentrem 
a Radničními listy. 

Nejdek
Za období projektu jsme realizovali jen několik zakázek. Práce v Nejdku se i přes medializaci, snahu o jed-
norázové akce a spolupráci s dalšími organizacemi v rámci multifunkčních týmů se nepodařila prohloubit. 
Proto terénní aktivity v Nejdku probíhají stále nepravidelně, dle individuálních potřeb klientů a za uvedené 
období jsme nepřešli k ambulantní formě poskytování služby. Setkali jsme se i se situací, kdy pracovníci 

jeli vykonat práci v terénu a vrátili se bez jediného kontaktu, ačkoliv 
jsme zkoušeli rozličné časy. Komunikace s cílovou skupinou se daří 
pouze nárazově, nadále dle možností alespoň předáváme informa-
ce, poskytujeme poradenství a intervence v terénu. 

Souhrnně: 
Podařilo se nám u většiny klientů, kteří byli v první fázi „zájemci o služ-
bu“ otevřít konkrétní specifické zakázky a pracovat s nimi v rámci in-
dividuální klientské práce. Otevřeli jsme zakázky typu: zaměstnání, 
dluhy, vztahy, vzdělávání atd. V rámci těchto zakázek s klienty pracu-
jeme nejen v NZDM (ambulantně), ale také v jejich přirozeném pro-
středí - doma (terénně), což nám pomohlo seznámit se s prostředím, 
ve kterém klienti žijí. Máme také možnost seznámit se s ostatními čle-
ny rodiny a tak více proniknout do rodinných vazeb klienta. Díky tomu mnohem lépe rozumíme určitým 
souvislostem, potřebám a možnostem klienta. Klienti díky spolupráci s pracovníkem NZDM pracují na tom, 
aby se naučili popsat nebo vyjádřit svoji nepříznivou životní situaci, popsat nebo vyjádřit své potřeby. Díky 
individuální klientské práci, a především tomu, že se klienti sami aktivně podílejí na vyřešení zakázky, vidí ji 
z dílčích kroků, které na zakázce realizujeme, že má smysl vzniklé problémy řešit. To je motivuje, aby i nadá-
le sami pracovali a učili se dalším dovednostem. To je obrovský posun směrem vpřed. Klienti, kterým bylo 
v podstatě jedno, že neřeší své dluhy, jsou nezaměstnaní a nemají žádný cíl, si začínají uvědomovat jednu ze 
zásadních věcí a to, že problémy nezmizí tím, že je nebudou řešit, ale právě naopak. 

Klienti díky sociální  práci s pracovníkem NZDM pracují na tom, aby se naučili: 
- popsat nebo vyjádřit svoji nepříznivou sociální situaci
- popsat nebo vyjádřit své potřeby, posoudit, zda nabízené služby odpovídají jeho potřebám, navrh-
nout (z jeho pohledu vhodnou podporu)
- rozhodovat se na základě zařízením sdělených informací
- chápat, proč plánujeme a rozumět způsobu plánování kroků v jejich konkrétním případě. 
Klient by se měl vyznat v související dokumentaci a podílí se na vytváření jeho individuálního plánu 
a dalších kroků v řešení jeho zakázky.

Nejčastěji řešíme v NZDM tyto oblasti potřeb:
•	 Osobní kompetence
•	 Vzdělávání
•	 Příprava na zařazení na trh práce 
•	 Bydlení, vedení domácnosti
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Práce na některých zakázkách jsou dlouhodobého cha-
rakteru s poměrně malou pravděpodobností na úspěš-
né řešení. Jsou to například tyto oblasti potřeb: příprava 
na zařazení na trh práce a řešení dluhové problematiky. 
Klienti s velmi nízkou kvalifikací (nejčastěji ZŠ) a s příjmy 
na hranici životního minima, nemají zaměstnavatelům 
a věřitelům co nabídnout. Klienti jsou na dávkách hmot-
né nouze, ze kterých většinou nelze nic zabavit. Přesto 
se dá v některých případech na těchto zakázkách pra-
covat. 
Abychom podpořili aktivitu našich klientů, vymysleli 
jsme systém fiktivní měny „klubové libry“, který jim po-
máhá zapojit se aktivně do práce na jejich individuálních plánech, dění v klubu, jeho úklidu a vzdělávání. 

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Klientka Verča, 26 let
S klientkou byla navázána spolupráce díky letáčku NZDM na Úřadu práce v Ostrově. Přišla do klubu s kon-
krétní zakázkou - rozšířit dovednosti, které jí umožní najít si zaměstnání. Dlouhodobou prací s klientkou 
byla zjištěna potřeba lékařských vyšetření, která prokázala určité zdravotní problémy. S klientkou jsme 
začali pracovat na systému, díky kterému klientka zdravotní komplikaci lépe zvládala. Byla též dojedná-
na schůzka s pracovníky odborného zařízení, specializující se na její druh nemoci. Klientka se v průběhu 
realizace zakázky naučila založit si e-mailovou schránku, napsat životopis, byl proveden nácvik komuni-
kace s možným zaměstnavatelem a registrace na internetové pracovní portály. Bohužel ale zapomněla 
na schůzku na ÚP. Byla tedy vyřazena z jeho evidence a do NZDM přišla velmi demotivovaná, protože ne-
rozuměla sankci. Klientce byla nabídnuta služba doprovodu na ÚP a byla motivována sama si dohodnout 
podmínky pro zpětné zařazení do  evidence uchazečů o  zaměstnání. Po  doložení potřebných dokladů 
od lékaře, které potvrdily zdravotní problémy a svědectví pracovníka o dlouhodobém zařazení do progra-
mu „Chci pracovat“ v NZDM, byla klientka do evidence znovu zařazena. Viděla tak, že domluvit se je vždy 
možné a s asertivním přístupem jsou pracovníci na ÚP ochotní vyjít vstříc jejím potřebám. Dokud byla 
Verča klientkou NZDM, práci se jí najít nepodařilo. Její kompetence a dovednosti v této věci se ale znásobily 
a sama pracovníkům řekla, že se cítí mnohem jistější a ví, jak se o sebe postarat dál. 

Rozhovor s klientem
Klientka J. je studentkou 9. třídy ZŠ v Ostrově a je jí 15 let. Do NZDM v Ostrově chodí 7 měsíců a tráví 
zde průměrně 4 hodiny týdně. Pracovnicí klubu jí bylo položeno několik otázek, abychom zjistili její 
zkušenost s poskytovanou sociální službou. 

Co tě vede k tomu chodit do Klubu? Co pro tebe znamená?
„Já si sem chodím odpočinout. Jak jsem doma, tak chce hned ségra hlídat děti, tak tam radši nejsem, pro-
tože nesnášim malý děti. Mám tu klid i na úkoly, protože doma v tom kraválu je dělat nebudu. Taky jsem 
dost ráda za to, že se se mnou konečně táta baví normálněji.“ 
Myslíš, že pomohlo, když jsi ho vzala do klubu?
„No to rozhodně! Já jsem vůbec nedoufala, že přijde. Ale už na sebe doma neřveme a neříká mi, že jsem 
blbá. Když mám zaracha, tak do klubu mi jít dovolí, protože ví, že si tu napíšu aspoň úkoly.“
V čem se změnil váš vztah?
„Už si o sobě nemyslíme, že jsme blbí. … a nekecá mi do kamarádů, i když jsou to....“
Co?
„Černý.“
Čím myslíš, že to je?
„Protože jsme tu všichni s dospělýma a necouráme se venku.“
Pomohlo Ti ve škole to, že si píšeš úkoly v klubu?
„Klientka se směje: Mám asi tak o padesát poznámek míň. Začala jsem chápat, proč ty úkoly mám dělat. „
Proč?
„Vzpomenu si, co jsme ten den brali a když zjistím, že mi něco nejde, tak mi tu poradíte, kde to můžu najít, 
nebo tak. Třeba jak M. (dobrovolnice) zjistila, že vlastně vůbec nemám poznámky z dějáku. Tak to mi bylo 
trapný. Od tý doby si je píšu.“ 
Víš, jaké služby klub nabízí a kde se na to vše vlastně berou peníze?
„Vím, že když něco nevím, tak se tu můžu podívat na internet, nebo se zeptat. A kdybych měla problém, tak 
ho tu můžu zkusit řešit, nebo si o něm s někým pokecat. Třeba o drogách, škole, o rodině. A nevím, kdo to 
platí. Asi stejně, jako škola.“ 
 Je něco, co se Ti na klubu nelíbí? 
„Že není otevřeno každý den a že si tu nemůžu normálně dát pusu s F. (přítel klientky)“

Bc. Jan Hudák
statutární zástupce

 Občanského sdružení Světlo Kadaň
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KHAMORO o.p.s.
Služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež poskytované na Chodovsku
Tento projekt běží v naší organizaci od dubna roku 2014 a bude trvat do května roku 2015. Je orientován 
na klienty ve věku 15-26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba byla poskytována na Chodov-
sku (Chodov, Nové Sedlo, Vřesová, Vintířov). 
S klienty jsme jednali jak v terénu, tak i v naší kanceláři, kterou máme na Železném Dvoře. Tuto kancelář zde 
využívá mnoho našich klientů z této lokality. Zjistili jsme, že je pro ně mnohem více pohodlnější, když nás 
mohou navštívit v jejich přirozeném prostředí. I přesto se snažíme naše klienty nasměrovat přímo do naší 
organizace Khamoro o.p.s., která sídlí v Chodově, Tovární 223. Klienti, kteří vyhledají služby organizace, při-
jdou většinou za účelem společné práce na PC (psaní životopisu, hledání práce, bydlení…).
Vzhledem k tomu, že se nám nedaří dostat více klientů najednou do našeho nízkoprahového zařízení 
za účelem účasti v různých skupinových aktivit, spočívá naše práce především v terénu. Posláním služ-
by je předcházení sociálnímu vyloučení, začlenění se do běžného života společnosti a snižování míry 
sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím služby sociální prevence NZDM. Pracovníci NZDM 
bezplatně poskytují službu podle zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb.
Aktivně jsme vyhledávali, oslovovali a byli jsme oslovováni možnými uživateli služby ve věku 15- 26 
let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo byli touto situací ohroženi. Poskytovali jsme pod-
poru a odbornou pomoc a usilovali jsme o pozitivní změnu v jejich způsobu života. Po ukončení pro-
jektu budeme i nadále působit v oblasti Chodovska. Jen v současné době není jisté, zda se budeme 
věnovat struktuře klientů 15 – 26 let.

Cíle služby
Minimálním cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta, zlepšení sociálních dovedností, 
životní úrovně a spokojenosti. Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha o zapojení klienta 
do širších sociálních struktur.

Jednotlivé cíle
a) zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního klienta,
a) zprostředkování (klientům) služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klien-

tech nevědí nebo klienti nevědí o službě,
a) pomoc klientům s ochranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jejich práv,
a) minimalizace rizik spojených se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí,
a) díky práci s jednotlivcem/uživatelem zvýšit motivaci jeho okolí, obyvatel sociálně vyloučené loka-

lity k řešení jejich problémů,

a) rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět 
k naplnění výše jmenovaných cílů,

a) na místní úrovni ovlivnit přístup samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám.

Cílem sociálních služeb je působení v  takové formě, aby se v  každodenním životě uživatele, 
neomezovaly jeho vztahy s  blízkými lidmi a  s  lidmi z  místní sociálně vyloučené lokality – obce, 
nesnižoval respekt k jeho osobě. Je kladen důraz na svobodnou vůli klienta při řešení jeho problému. 
Pokud klient dostatečnou měrou neprojevuje svoji vůli na řešení problému, je pracovníkem průběžně 
dotazován, zda souhlasí s  navrhovanými postupy. Spolupráce s  klientem je v  samotném průběhu 
monitorována nadřízeným sociálního pracovníka a  je obsahem klientských porad a  individuálních 
konzultací se sociálním  pracovníkem, kde jsou postupy v  případu klienta řešeny a  pravidelně 
kontrolovány.

Oblast, která může představovat možné ohrožení, je soukromí klienta. Konzultace se v soukromí klienta 
odehrává pouze po  předchozím souhlasu klienta, který pracovník obdrží na  začátku spolupráce, 
a  který je zaznamenán v  dokumentu Podmínky spolupráce. Klient je poučen o  možnosti vzít svůj 
souhlas kdykoliv zpět.

Místo a  čas konzultace je volen na  základě souhlasu klienta. Na  formě oslovování se klient 
s poskytovatelem dohodnou během prvních setkání.

Charakteristika klientů služby
a) děti a mládež, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
a) děti a mládež z etnické menšiny
a) děti a mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Cílovou skupinou jsou osoby, které:
a) neznají svoje práva a povinnosti
a) mají nedostatečné komunikační dovednosti pro řešení své situace
a) nemají finanční prostředky na řešení své životní situace
a) nemohou při řešení svého problému využít jiné vhodnější sociální služby nebo pomoci
a) nečerpají pomoc ve stejné věci od jiné
a) nežádají pomoc s trestnou činností, či jinak společensky nežádoucí činností
a) které v minulosti nezneužili poskytování sociální služby, spolupracovali dle daných pravidel a nepo-

škodili organizaci nebo pracovníky NZDM.
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Pracujeme s klienty ve věku od 15ti do 26ti let. Valná část klientů je komunikativní  a snaživá. Jsou 
vděční poskytnutou podporu a  chodí za  námi, i  když nás už nepotřebují. Někteří klienti  nejdříve 
nechtěli rozebírat svůj problém a tvrdili, že žádné problémy nemají. V dalších rozhovorech byli ote-
vřenější. Postupně v nás získávali důvěru, více se svěřovali s osobními věcmi. Nakonec si přiznali, že by 
potřebovali nějakou podporu a poté jsme problém začali společně řešit. Vyloženě špatnou zkušenost 
s lidmi, kteří mají nějaký sociální problém nebo žijí ve vyloučené lokalitě, jsme neměli. V terénu jsme 
také vypozorovali, že pro starší lidi je snazší si problém přiznat a mladí lidé spíše s problémy nechtě-
jí nic dělat nebo si je ani nepřiznají nebo neuvědomují. Po několika rozhovorech a vysvětlování se 
ve většině případů podařilo klientům vysvětlit věci tak, aby své problémy začali řešit. 

Nejčastější potřeby a problémy našich klientů:

1. dluhová problematika
•	 nejčastější zakázkou v této oblasti jsou dluhy na bydlení, především nezaplacené odpady a elektri-

ka
•	 dalším častým problémem jsou dluhy ohledně dlouho nezaplacených paušálů u mobilních společ-

ností a různé půjčky z nebankovních sektorů

2. bydlení
•	 klienti nemohou dlouhodobě sehnat vlastní bydlení, žijí ve společné domácnosti s rodiči a souro-

zenci, chtějí se osamostatnit
•	 klienti nemají zázemí a ani finanční prostředky na obecní byty ve městě a ve vyloučené lokalitě 

není k dispozici tolik bytů, aby pokryly poptávku
•	 klienti si s naší pomocí několikrát podávali žádost o byt ve městě nebo i ve vyloučené lokalitě 

a v některých případech byly tyto žádosti i po několikáté zamítnuty 

3. vzdělávání
•	 Klienti si chtějí dodatečně dodělat střední vzdělání
•	 Využívání vzdělávacích kurzů na ÚP
•	 Pomoc se zvládáním učiva
•	 Motivační rozhovory na téma důležitosti vzdělanosti

4. pracovní uplatnění
•	 Klienti jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mají pouze základní vzdělání
•	 Klienti jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nemají žádnou pracovní praxi ani zkušenosti

•	 Klienti nemohou dlouhodobě získat práci i po usilovném společném snažení kvůli své národnosti, 
etnicitě

5. občanství
•	 Klienti chtějí získat občanství ČR
•	 Klienti chtějí v ČR získat trvalý pobyt
•	 Klienti mají jiné občanství a nerozumí některým českým výrazům, malá slovní zásoba, nedostateč-

ná gramotnost

6. rodinné záležitosti
•	 Těhotenství v nezletilém věku
•	 Alimenty na dítě
•	 Svěření dítěte do péče

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití v rámci 
projektu
Regionální karta slouží jak správně definovat 
zakázku. Naši klienti si často neumí stanovit 
svou zakázku ani zakázku pojmenovat.  Pro-
to jsme dětem vymysleli „pomocnou ruku“. 
A díky regionální kartě, můžeme správně de-
finovat zakázku, kterou si klient zvolí. Pokud 
nás navštíví klient a neumí si stanovit sám za-
kázku, tak si s ním sedneme v klidném místě 
(zasedací místnost) a seznamujeme ho s mož-
nostmi využívání s našimi službami, co obsa-
hují, jaké jsou zde pravidla, komu a čemu jsou 
služby určené.  Po  celou dobu rozhovoru se 
snažíme navodit takovou atmosféru, aby se 
dítě cítilo uvolněně a pochopilo, že se může 
s čímkoliv svěřit, pokud se dítě svěří, takže to 
zůstává mezi námi a že jeho problémy nešíří-
me dál. Po té pak je snaha vest cílený rozhovor 
tak, aby si samo dítě anebo společně s námi 
dovedlo stanovit zakázku, tedy co potřebuje.
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Výsledky poskytované služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nejvíce klientů máme v Chodově a především ve vyloučené lokalitě Železný Dvůr, kde se nám většina 
zakázek podařila také kladně vyřešit. V této oblasti jsme se za dobu našeho působení seznámili skoro 
se všemi obyvateli Železného Dvora, i s rodinnými příslušníky našich klientů. V mnoha případech spo-
lupracujeme právě i s rodinou mladistvých uživatelů naší služby. Několikrát se nám přihodilo i to, že 
s problémem přišli nejdříve rodiče mladistvého klienta a až potom jsme věc začali řešit přímo s mla-
distvým. Toto také dokazuje fakt, že jsme si u většiny těchto obyvatelů získali velkou důvěru. Svěřují 
se nám nejen s jejich problémy, ale i se soukromými věcmi. Často se na nás obrací také klienti starší 26 
let, a ty potom předáváme naším spolupracovníkům terénní služby v rámci síťování. S těmito uživateli 
vždy pracujeme společně na daném problému a snažíme se klienta co nejvíce zainteresovat do řešení 
své zakázky a vedeme s nimi motivační rozhovory a individuální plánování. 

Kazuistiky a příklady dobré praxe
V  rámci dluhové problematiky jsme např. řešili případ klientky, která měla velké množství dluhů, 
ve kterých se již sama nevyznala. Pracovnice NZDM jí pomohly udělat si v dluzích pořádek (dát do-
hromady dokumenty) a navrhly jí pomoc se sepsáním žádosti o splátkový kalendář. V průběhu spolu-
práce se s klientkou vedly motivační rozhovory, z důvodu obav klientky, která nevěřila, že to zvládne 
zaplatit. Po rozebrání situace a hledání různých východisek jsme se domluvili na předání klientky ko-
legyni do sociální poradny, která se zabývá insolvencemi.
Také jsme řešili zakázku týkající se pobytu v ČR. Klientku jsme doprovázeli na příslušné instituce. Kli-
entka je slovenské národnosti, absolvovala pouze povinnou školní docházku a neuměla moc dobře 
česky, a často nerozuměla některým výrazům. I přesto je velice spolehlivá, na smluvené schůzky cho-
dila včas, a i přes problémy se snažila si své záležitosti vyřizovat někdy sama. S klientkou jsme vyřizovali 
prodloužení k pobytu několikrát po dvou až třech 
měsících. Pobyt byl nakonec klientce prodloužen.

Klientka - studentka byla ve svízelné situaci, kdy 
v době studia otěhotněla a nevěděla, zda si dítě 
nechat, či dát přednost škole. Této klientce jsme 
nastínili všechny její možnosti, doprovodili ji k lé-
kaři atd. Tato klientka se nakonec rozhodla dítě 
nechat, a ve studiu pokračovat po narození dítěte. 

Dále jsme pomáhali Dominikovi, kterým jsme byli 
osloveni přímo v  organizaci, s  přípravou otázek 
k  závěrečným zkouškám, jež bude absolvovat 

na  odborném učilišti. Učili jsme ho hledat v  dostupných dokumentech (internet, učebnice, sešity) 
informace, a tyto informace nadále kompletovat do otázek. Tato zakázka potrvá do konce školního 
roku 2015.

Příkladem dobré praxe byla klientka z Nového Sedla, kde jsme jí dopomohli k přijetí na střední školu. 
Po čase se nám klientka svěřila, že má problém se stravováním se na veřejnosti. Na praxi ve škole vů-
bec nejedla a často byla celou pracovní dobu bez jídla. Snažili jsme se v tomto případě klientku navést 
na okamžik, který jí způsobil tuto ostýchavost. V tomto období jsme pracovali na zvýšení sebevědomí 
klientky a to formou motivačních rozhovorů. 

Emil Voráč
ředitel sdružení Khamoro o.p.s.

 

Vysvětlivky:

1 ÚP - úřadu práce
2 MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
3 PC - počítač
4 ZŠ - základní škola
5 SŠ - střední škola
6 SAS - sociálně aktivizační služby
7 SOU - střední odborné učiliště
8 VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna 
9 MP - městská policie
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3.2. 
Sociální služba         
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ustanovení § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho 
vývoj ohrožen v  důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou 
sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KOTEC o.p.s.
Služby poskytované na Sokolovsku a Chebsku
Sokolovsko
Sanace rodiny KOTEC o. p.  s. pro region Sokolovsko je nově vzniklá sociální služba od dubna roku 
2014. Sociální služby poskytuje organizace jak v ambulantní tak v terénní formě. Lokality, ve kterých 
jsou realizovány sociální služby, jsou tyto:
•	 Rovná
•	 Nová Ves
•	 Horní Slavkov
•	 Habartov
•	 Dasnice
•	 Svatava
•	 Dolní Rychnov
Do těchto oblastí zajíždí sociální pracovnice v pravidelných intervalech, dle sestaveného harmono-
gramu. Rozpis výjezdu je daný na  jednotlivé dny tak, aby byla využita efektivně doprava, ale hlav-
ně pravidelnost, se kterou jsou seznamovány nejen samotní klienti, ale i  obecní úřady. Tímto jsou 
uživatelé služby vedeni k nácviku dodržování časového plánování služby.
Ve městě Sokolov má tato služba zázemí na adrese Marie Majerové 1763, kde každé úterý dochá-
zí k volnému příjmu klientů. Sídliště Michal, které se v současné době stává problémovou lokalitou. 
V tomto vidíme pro klienty dostupnost služby v bezpečném prostředí K-centra. Pracovnice sociálně 
aktivizační služby (dále jen SAS) mají samostatný vchod volně dostupný z ulice v přední části budovy 
tak, aby nedocházelo ke střetu s klienty jiné služby, kteří vcházejí ze dvora.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí pomoc při
•	 vyřizování dokladů
•	 vyřizování sociálních dávek
•	 jednání s úřady, školami a jinými institucemi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou založeny na základních principech:
•	 úzká spolupráce se SPOD1, založená na partnerském přístupu, vzájemné podpoře a předávání si 

potřebných informací. 
•	 realizování sociální služby v přímém prostředí rodiny, pravidelných návštěvách v rodině a asistence 

na jednáních
•	 četnost poskytování služby, zde naše služby dbají na individuální přístup, který se odvíjí od situace 

v rodině a můžeme hovořit o škále od velmi intenzivního kontaktu až po pouze podpůrnou 
intenzitu spolupráce.

•	 poskytování sociálně aktivizačních služeb v rodině vnímáme jako dlouhodobý proces.

Ohrožení rodin můžeme rozdělit na vnější ohrožení, zde se setkáváme se situacemi, kdy rodina není 
schopna zajistit běžné potřeby, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností apod. Vnitřním ohrožením 
máme na mysli situace vzniklé uvnitř dané rodiny, která neumí řešit vzniklou situaci. Příkladem je za-
nedbávání dětí, týrání dětí či rozpady partnerských vztahů.

Při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se nejčastěji setkáváme s problémy, 
které často nelze jednoznačně vymezit, neboť se prolínají, nicméně nejvíce se setkáváme s oblastmi 
potřeb:
•	 sociokulturním znevýhodněním rodiny – jazyková bariéra, uplatnění na trhu práce, odlišná spole-

čenská pravidla, která mohou komplikovat prospívání dětí ve škole
•	 zdravotní omezení některého člena rodiny, ať již se jedná o duševní, či závislostní problémy
•	 ohrožené chudobou, sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené
Sociální pracovnice v terénu, v rodinách vykonávají činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační, čímž 
myslíme:
•	 výchovné činnosti s dětmi – pomoc při přípravě do školy, zapojování do úkolů, které se týkají cho-

du domácnosti atd.
•	 výchovné činnosti s dospělými (rodiči, partnery) – nácvik a podpora rodičovských kompetencí, zvy-

šování finanční gramotnosti, udržování domácnosti atd.
•	 vzdělávací činnosti – např. poskytnutí podpory při vzdělávání dětí, doprovod rodičů s dítětem 

do PPP2, pomoc při zavádění doporučených individuálních plánů u dětí s poruchami učení
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•	 aktivizační činnosti, např. pomoc a podpora dítěte při volbě volnočasové aktivity, asistence při hle-
dání možností financování těchto aktivit apod.

Sociální pracovnice kromě působení na danou situaci u konkrétní rodiny usilují i o ovlivnění podmí-
nek, ve kterých tato cílová skupina žije. Účastníme se různých pracovních skupin a dalších jednání 
v zájmu ochrany rodin či v zájmu ochrany práv dítěte.

Cílovou skupinou sociálně aktivizační služby jsou ohrožené rodiny s dětmi. Cílem poskytování sociál-
ních služeb je zachování či obnovení funkcí rodiny a to v jejím přirozeném prostředí. Udržení dítěte/
dětí ve funkční rodině, ideálně v rodině biologické. Jde tedy především o vytvoření, udržení prostředí, 
ve kterém je zajištěn zdravý vývoj dítěte/dětí. Rodiče nebo matka či otec jsou schopni se o dítě/děti 
postarat a vytvořit celé rodinné zázemí, ve kterém dítě/děti citově, ekonomicky, fyzicky nestrádají. Ta-
kovýmto nastavením mohou rodiče, matka, nebo otec předejít odebrání dítěte/dětí do ústavní péče 
orgánem sociálně právních ochrany dětí a oni pak 
mohou vyrůstat v  biologické rodině, což je pro 
matku x dítě ten nejpřirozenější vztah.
Minimálním cílem je zastavit prohlubování problé-
mů konkrétní rodiny.

Kontakty:
Sanace rodiny KOTEC o. p. s., Marie Majerové 1763, 
356 01 Sokolov
Telefon: 739 570 10, 778 474 772
e-mail: vs.tp.sokolov@kotec.cz, cpr.sokolov@kotec.cz, 

Chebsko
Centrum podpory rodiny (dále jen CPR), KOTEC o. p. s. je poskytovatelem sociálně aktivizačních slu-
žeb pro rodiny s dětmi. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskyto-
vané rodině s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 
situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení 
jeho vývoje.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ustanovení § 30 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
•	 V rámci služeb je klientům poskytována podpora a pomoc při sociálním začlenění – jde o proces, 

který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit 
do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnos-
ti považován za běžný. 

•	 Služba je poskytována klientům žijícím v Aši a v Hranicích u Aše. V lokalitách Studánka, Krásná/
Štítary zatím nebyla navázána žádná spolupráce s rodinou.    V současné době do lokalit dojíždí moí-
bilní volnočasový klub a ze strany klientů není zájem o služby Centra podpory rodiny. Pravidelně 
v lokalitách nabízíme službu klientům a necháváme v lokalitách informační letáky, aby v případě 
zájmu mohli službu kontaktovat.

•	 Po ukončení projektu CPR rodiny předpokládá, že bude působit ve stejných lokalitách – Aš, Hranice 
u Aše, Studánka, Krásná/Štítary.

Kontakty: tel: 739 570 105, 608 656 542
mail: cpr.as@kotec.cz
Sídlo: Aš, Hlavní 23

Charakteristika klientů služby 
Sanace rodiny realizuje sociální služby v rodině, v jejím přirozeném prostředí a společně s ní usilujeme 
o dosažení žádoucích změn ve  fungování konkrétní rodiny. Za velmi přínosné považujeme posky-
tování služby terénní formou, díky níž se můžeme více intenzivně zaměřit na spolupráci s rodinami 
v sociálně vyloučených lokalitách či ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi charakterizuje velká časová náročnost, kdy pracovník nejdříve musí získat důvěru čle-
nů rodiny a následně s nimi začít pracovat na zlepšení situace, ve které se nachází.
Spolupráce v rodině je zacílena na získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítě-
te, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, 
a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny. 
V přímé práci se setkáváme s rodinami, které se nachází v tíživé životní situaci, nezvládají péči o dítě/
děti, neumí hospodařit s finančními prostředky, mají potíže s výchovou dětí, vedením domácnosti, se 
vztahovými vazbami. 
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou často frustrováni, žijí ve stavu celkové letargie a nejsou 
schopni si pomoci vlastními silami, nebo nevědí jak. Nechápou, co jsou společenské normy, žijí v po-
citu ohrožení a obavy ze změn a nových věcí. Děti, které vyrůstají v takovém prostředí, běžně přijímají 
tyto nové vzorce chování a tím pádem se tato nepříznivá situace generačně předává. Do škol chodí 
nepřipravení, svůj volný čas tráví bez zájmu na ulicích, protože jinou možnost nemají.

Popis rodiny
Rodiče mají nízké vzdělání, mají 3 a více dětí, jsou zadlužení. Matka je většinou na rodičovské dovo-
lené, otec vyřazen z evidence úřadu práce. Žijí pouze ze sociálních dávek a otec občas něco přivydělá 
(práce na  černo). Zaměstnání aktivně neshání, neboť ví, že by mu část platu strhávali na  exekuce.  
Jeho chování je typickou reakcí na situaci této rodiny, jde o racionální adaptaci, která posiluje stav so-
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ciálního vyloučení. Rodiče nevedou děti k žádným pravidlům, běžně děti nemají ani svůj prostor pro 
přípravu do školy, tím pádem dochází k přenosu špatných návyků i na další generace. 

Chebsko
Hlavní cílovou skupinou jsou: 
•	 rodiny s dítětem/dětmi od 0 do 18 let,
•	 rodiče očekávající narození potomka,
•	 zákonný zástupce (opatrovník), v některých případech jiná blízká osoba (např. prarodič, starší sou-

rozenec), která se dlouhodobě stará o dítě/děti, aniž by dítě/děti měla svěřené do své péče.
•	 rodič samoživitel

Kritéria pro poskytnutí služby: 
•	 dítě/děti z rodiny, které mají nařízenou ústavní výchovu a děti i rodiče mají zájem, aby ústavní vý-

chova byla zrušena,
•	 dítě/děti z rodiny jsou ohroženy ústavní výchovou, mají např. nařízen dohled, nebo jsou pracovníky 

OSPOD, nebo také pracovníky škol a školských zařízení, rodiči/zákonnými zástupci, hodnoceny jako 
problémové, dysfunkční,

•	 v rodině jsou zachovány citové vazby a rodiče jsou ochotni se aktivně podílet na změnách v rodině 
např. pomoc při řešení dluhové, bytové problematiky a dalších oblastí,

•	 v rodině nejsou zachovány citové vazby a/nebo jsou narušeny, alespoň jeden z rodičů má zájem 
o obnovení kontaktů a/nebo pozitiv-
ních vztahů s dítětem/dětmi či part-
nerem, např. pomoc při řešení dluho-
vé, bytové problematiky a dalších, 

•	 týrané, zneužívané dítě/děti, na je-
jichž případu se spolupracuje 
s OSPOD či Policií ČR v souladu se 
Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně
-právní ochraně dětí,

•	 dítě/děti svěřené do některé z forem 
náhradní rodinné péče.

Hlavním kriteriem vstupu do  služby 
je předpoklad, že klient není schopen 
svou vzniklou nepříznivou sociální situ-
aci řešit sám bez pomoci a podpory.

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití poskytovateli 
Regionální kartu využíváme při každodenním kontaktu s  klientem a  vnímáme ji jako prostředek 
ke zjišťování konkrétní potřeb rodiny. V průběhu spolupráce s rodinou reflektujeme její potřeby a zá-
roveň nám slouží i k vyhodnocování jaký dopad zde mělo poskytování sociální služby. 
Výstupy z regionální karty jsou cenné např. do prezentací, které mohou ukázat výsledky poskytování 
sociální služby.
Zjišťujeme základní oblasti potřeb: základní doklady, pracovní uplatnění, hmotné zabezpečení, byd-
lení a vedení domácnosti, zdraví a bezpečí, posilování rodičovských kompetencí, kontakt se společen-
ským prostředím. Každá tato oblast je pak specifikovaná konkrétní zakázkou.

Chebsko
Regionální kartu potřeb jsme postupně zapracovávali do systému poskytované služby Centra pod-
pory rodiny Kotec o. p. s.. Karta je používána při prvních kontaktech se zájemcem o službu v rámci 
mapování oblastí potřeb a  během spolupráce s  klientem. Umožňuje rovnocenný přístup v  oblasti 
mapování potřeb u jednotlivých klientů. Na základě regionální karty dochází k individuálnímu řazení 
jednotlivých potřeb a při individuálním plánování dochází k sestavování žebříčku prioritních oblastí 
pro řešení vzniklé situace. Na základě práce s kartou také dochází k síťování jiných služeb, které s námi 
mohou na jednotlivých zakázkách spolupracovat. Karty nám pomáhají také při zjišťování nových po-
třeb během spolupráce s  klientem. Pokud klient aktuálně neměl zájem řešit svou potřebu, snažily 
jsme se ho v průběhu spolupráce motivovat, někdy se to povedlo, někdy ne. Důležité bylo společně 
s klientem seřadit priority v jeho potřebách. Regionální karty pro potřeby služby vnímáme jako velmi 
přínosné.

Výsledky poskytované sociálně aktivizační služby 
Sanace rodiny KOTEC o. p. s. působí v regionu Sokolov od dubna 2014 a v rámci zakázky Karlovarské-
ho kraje realizuje své služby v lokalitách Sokolov, Svatava, Dasnice, Habartov, Horní Slavkov, Rovná, 
Nová Ves a Dolní Rychnov. I když se jedná o poměrně „mladou“ sociální službu, je z výstupů patrné, 
že zájem o službu je velký. Některé zakázky jsme získali od SPODu, a některé jsme si vyhledali v rám-
ci terénní práce. Vnímáme, že i toto je jedna z cest jak podpořit rodiny, které ještě nemusí být pod 
dohledem SPODu. Zároveň při terénní práci zjišťujeme problematiku daných lokalit, mapujeme, zdali 
nedochází k nějakým změnám ať u cílové skupiny nebo prostředí ve kterém žijí. 
Můžeme i z praxe hodnotit rozdíl při poskytování našich služeb v  lokalitách, kde nepůsobí jiní po-
skytovatelé a v  lokalitách, kde je těchto poskytovatelů více. V lokalitách, kde působíme jako jediní, 
pozitivně vnímáme určitou transparentnost, ve smyslu chápání kdo jsme, co poskytujeme apod. a to 
jak ze strany klientů tak i institucí. 
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Shrnutí v jednotlivých lokalitách:

Dasnice: 
V této lokalitě je navázána spolupráce s obec-
ním úřadem.  Obec je v této době stabilizová-
na s  menší mírou nezaměstnanosti. V  obci je 
špatná občanská dostupnost, dopravní spojení 
do blízkého Sokolova je nedostačující. Obec se 
již nepotýká se společensky nepřizpůsobivými 
občany. Prodejem obecních domů tzv.„fiňáků“ 
došlo k  částečnému odstěhování problémo-
vých obyvatel z obce. Nyní v obci spolupracuje-
me se dvěma rodinami a to při hledání zaměst-
nání a bydlení. Spolupráce probíhá s matkami samoživitelkami, které po rozchodu s partnerem žijí v malých 
bytech u rodičů. Obecní úřad již má jen pár bytů ve správě a jsou stále plně obsazeny. Špatnou dostupností 
jsou i školy a školky, kdy dojíždění je pro rodiny s dětmi nákladné. Volnočasové aktivity v obci nejsou, pouze 
dvě samotná hřiště, a pojízdné NZDM Kotec zajíždí  do obce každou středu od 15hod.

Habartov: 
Navázána spolupráce s obecním úřadem, sociální pracovnicí. Obec s dobrou občanskou vybaveností 
se nachází cca 10 km od Sokolova, potýká se s velkou nezaměstnaností a zadlužeností obyvatel. Za-
městnání v obci je těžko dostupné. Asi polovinu obyvatel tvoří romská populace, která žije v obecních 
nájemních bytech. Většina obyvatel je na sociálních dávkách. Vzdělanost obyvatel je nízká. Klientelu 
tvoří převážně matky samoživitelky, potýkající se s problematikou financí a nedostatečnými rodičov-
skými kompetencemi. V rodině obvykle žije matka a 3 a více dětí.  V obci spolupracujeme se 9 rodina-
mi na posilování rodičovských kompetencí, dluhové problematice a finanční gramotnosti.

Horní Slavkov: 
Navázána spolupráce s obecním úřadem, sociální pracovnicí. Obec s dobrou občanskou vybaveností, 
se nachází asi 25 km od Sokolova. Obec se potýká s vysokou nezaměstnaností, drogovou problema-
tikou, dluhovou problematikou a  problematikou bydlení. S  tímto jsou spojené nedostatečné rodi-
čovské návyky a kompetence. V obci je nedostatek obecních bytů, toto nahrává často předraženým 
soukromým ubytovnám. V rodinách, se kterými v této lokalitě pracujeme, se potýkáme s veškerými 
problémy, které se v obci vyskytují. Spolupráce spočívá v podpoře porozumění písemnostem, v kon-
taktech na úřadech, finanční gramotnosti, rodičovských kompetencích, v častých případech jde o zá-
kladní hygienické návyky, vykonávání denních činností a  dohled nad školní docházkou. V  případě 
zjištění drogové problematiky aktivně spolupracujeme s kolegy z K-centra3.

Nová Ves: 
V této lokalitě mámě již delší dobu navázanou spolupráci s obecním úřadem a momentálně zde pra-
cujeme se 2 rodinami, nicméně spolupráce je na počátku, takže hlubší informace zatím nebudeme 
uvádět. Ale pozitivně vnímáme, že nás zde obyvatelé přijali a vyvíjí se spolupráce.

Rovná: 
V obci navázána spolupráce s obecním úřadem, mateřskou školou, dětskou lékařkou. Obec s velmi 
špatnou občanskou vybaveností, špatnou dostupností do 15km vzdáleného Sokolova. Obyvatelstvo 
se nejčastěji skládá z nesezdaných párů s počtem dětí 3 a více, často žijící v bytech bez elektrické-
ho proudu, topení a vody. Příčinou tohoto stavu je zadluženost a neplacení energií nájemníky. Vel-
kou část obyvatel tvoří romské etnikum. V obci nejsou žádné volnočasové aktivity pro dětí a mládež, 
kromě pojízdného NZDM Kotec 1x týdně. Rodiče nemají ve většině případů žádné rodičovské kompe-
tence a často se setkáváme se závislostmi na alkoholu, drogách a gamblerství, přičemž opět aktivně 
spolupracujeme s kolegy z K - centra Kotec. V rodinách, se kterými spolupracujeme, se často setká-
váme se špatnými hygienickými návyky, špatným režimem všedního dne, dluhovou problematikou, 
problematikou závislostí a problematikou bydlení.

Sokolov: 
Navázána spolupráce se SPOD, dále probíhá navazování spolupráce se školními a předškolními zaříze-
ními, lékaři. Sokolov je okresní město s veškerou občanskou vybaveností, ale také s poměrně vysokou 
nezaměstnaností a koncentrací Romů. V této lokalitě spolupracujeme převážně s rodinami v proble-
matice dluhů, vztahů, problematice „teenagerů“. Opět zde probíhá provázanost ve službách Kotec, 
K-centrum a NZDM Kotec. 

Svatava: 
Obec s poměrně dobrou občanskou vybaveností. Navázána spolupráce s obecním úřadem. Obecní 
úřad sice spolupráci vítá, ovšem v rámci modernizace obce zrušila lokality, kde žili romští a nepřizpů-
sobiví obyvatelé, a  to tak, že prodala obecní bytové domy do  soukromého vlastnictví, čímž došlo 
k jejich odstěhování. Ve Svatavě je již pouze jedna ulice U přádelny označována jako sociálně vylouče-
ná. Dle našich zjištění, jsou ale lidé nacházející se v krizi i v jiných částech obce. V obci spolupracujeme 
celkem se sedmi rodinami převážně na zvýšení rodičovských kompetencí, v oblasti školní docházky 
a přípravy dětí na budoucí povolání, rodinných vazbách a finanční gramotnosti.

Chebsko
V rámci projektu se povedlo prohloubit spolupráci s jinými institucemi. Podařila se nastavit spoluprá-
ce s Městským úřadem Aš, odborem sociálních věcí a zdravotnictví, školskými organizacemi, probační 
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mediační službou Cheb, úřadem práce, dětskou lékařkou, Dětským domovem Aš. Díky spolupracující 
síti institucí, je v současné době pro službu poskytovanou klientům, větší šance na úspěšné řešení 
jejich zakázek. Během projektu se podařilo službě vstoupit více do  povědomí potencionálních zá-
jemců o službu a do místních institucí. Během projektu byl velký důraz kladem právě na případovou 
práci s klientem a dalšími subjekty, které mohou v rámci svých kompetencí být nápomocni v řešení 
nepříznivé sociální situace. S klienty pracovnice Centra podpory rodiny řešily problematiku týkající se 
např. výchovy dětí, posilování rodičovských kompetencí, partnerských vztahů, svěření dětí do péče, 
výživného,  pěstounské péče, drogové závislosti, navázání spolupráce odborníky zejména pedagogic-
ko-psychologické poradny, logopedie, psychologem, registrace na ÚP4 a vyřizování dávek na úřadu 
práce, problematika týkající se dluhů, vyřizování záležitostí na úřadech a různých institucích, podpora 
při hledání zaměstnání a bydlení, domácí násilí, udělení víza.
S rodinou se snažíme pracovat komplexně a postupně ji zapojovat do systému, který je pro konkrétní 
rodiny dostupný. Naším cílem je podpora a pomoc při zvládání nepříznivé sociální životní situace. 
Snažíme se najít u klientů co nejvíce vlastních zdrojů, které mohou být nápomocny při řešení jejich 
situace tyto posilovat. 
Jedním z hlavních výstupů naší služby je, že je opravdu důležité u podpory rodin ze sociálně vylouče-
ných lokalit spolupracovat s institucemi. Naše služba během projektu měla své zastoupení v městské 
komisi komunitního plánování i v komisi prevence kriminality města Aš.

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Na naši neziskovou organizaci se obrátila rodina K., která žije v sociálně vyloučené lokalitě, a snaží se 
začlenit do společnosti. Pan K. pracuje, rodina má vlastní bydlení, děti pravidelně navštěvují školní 
zařízení. Jejich problém spočíval v tom, že je navštívil bratr B. s družkou, a jejich 6 dětmi. Rodina bratra 
pocházela ze Slovenska a požádala je o dočasné ubytování v jejich domě, než si bratr B. najde zaměst-
nání, vyřídí dávky pro rodinu a najde si vlastní bydlení. Pan B. si zaměstnání našel, ale pracovní poměr 
trval pouze jeden měsíc. Rodina se obrátila na  sociální pracovnici se žádostí o  pomoc s  vyřízením 
dávek, na které ale rodina pana B. neměla nárok, jelikož neodpracoval v České republice 1 rok. Ro-
dina zůstala úplně bez finančních prostředků. Sociální pracovnice pomohla panu B. vyřídit na úřadu 
práce alespoň jednorázovou peněžitou pomoc ve výši 1.000,-Kč, která však pro rodinu neřešila jejich 
tíživou sociální situaci. Pan K. bratra nechával i nadále u sebe bydlet. Situace byla v rodině, ve které 
se tím pádem nacházelo 9 dětí ve věku 3 měsíce - 17let a 4 dospělé osoby, neúnosná. Příjem pana 
K. nedostačoval ani na základní potřeby rodiny pana K, ani bratra B. a dětí. V tomto počtu osob byl 
zcela nevyhovující i bytový prostor 3+1 o velikosti přibližně 60m2. V rodině začaly vznikat vztahové 
problémy, které často vyvrcholily v hádky jak mezi dospělými, tak i mezi dětmi. Děti pana K. chodily 
do školy unavené, nepřipravené a jejich prospěch se velmi zhoršil. Sociální pracovnice se snažila panu 
B. být nápomocna při hledání zaměstnání přes internetové portály. Pan B., ale jakoukoli práci odmítal 

vždy s nějakou výmluvou proč zrovna tu či onu práci vykonávat nemůže. Sociální pracovnice se snaži-
la panu B. vysvětlit, jaký dopad bude mít nezaměstnanost pro jeho rodinu a získání sociálních dávek 
je pro ně v tomto případě nemožné. Pohovořila s panem B. o tom, jak si dále žití v České republice 
představuje. 
Mezi tím, druhá sociální pracovnice naší organizace pracovala s dětmi pana K. na doučování zameš-
kaného učiva a  s  družkou pana B. na  posílení rodičovské kompetence,  kdy děti neměly osvojené 
základní hygienické návyky. Společně s družkou pana B. navštívila základní školu, aby přihlásily starší 
děti k povinné školní docházce. I přes veškerou pomoc rodině se situace jevila být čím dál horší a neú-
nosnější. Děti z obou rodin začaly být špinavé, hladové a zanedbané, rodina pana K. se řítila do dluové 
pasti. Sociální pracovnice se sešla se všemi dospělými členy rodiny, aby společně situaci řešili. Jediným 
možným řešením bylo pro rodinu pana B. vrátit se zpět na Slovensko. Rodina se dohodla, že odces-
tují hned, jak přijde rodný list z Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, jelikož nejmladší 
z dětí se narodilo v České republice. Další překážkou byly nedostatečné finance na cestu na Slovensko. 
Vzhledem k výborné spolupráci s místními úřady se nám podařilo najít pro tuto rodinu možné řešení.  
Běžně se vyřídí mimořádná dávka na cestovné pouze na hranice České republiky. V tomto případě, 
díky společnému posouzení problému rodiny, nabídl městský úřad vyplacení výše uvedené dávky až 
do místa trvalého bydliště rodiny, tedy až na Slovensko.  Z tohoto hlediska je patrné, že jsme vnímáni 
jako partneři a společně se podílíme na budování kvalitní sítě sociálních služeb. Sociální pracovnice 
poskytla rodině pana B. doprovod na městský úřad k podání žádosti, vyplacení dávky a na vlakové 
nádraží k pořízení jízdenky. Tento postup byl podmínkou městského úřadu pro vyplacení dávky, aby 
nedošlo k jejímu zneužití za strany žadatele. Sociální pracovnice poskytly rodině doprovod na vlakové 
nádraží v době jejich odjezdu, kdy naší organizací byla na cestu poskytnuta potravinová pomoc pro 
děti a nějaké ošacení. V rodině pana K. se urovnaly rodinné vztahy, rodinu se nám podařilo opět stabi-
lizovat a nadále s nimi spolupracujeme při doučování dětí, které je v této době potřeba pro srovnání 
zhoršeného školního prospěchu.

Chebsko
S klientkou byla uzavřena písemná smlouva o spolupráci s Centrem podpory rodiny (dále jen CPR) Aš 
dne 9. 9. 2014. Klientku jsme sami kontaktovali v místě jejího bydliště na základě zprávy vedoucího 
Terénních programů Tachov. Se souhlasem klientky jsme se kontaktovali také s pracovnicí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) v Tachově, která s klientkou spolupracovala. Během září si 
však klientka změnila trvalé bydliště pro sebe i pro děti přestěhováním do Aše, proto v současné době 
spolupracujeme s OSVZ Aš.  Klientka je vdova, která má celkem 7 dětí. Nejstarší syn už je zletilý, jedna 
dcera je v pěstounské péči a další dcera je v ústavní péči v Dětského domova (dále jen DD)  Tachov. 
V létě 2014 byly její nejmladší 4 děti, které do té doby měla ve své péči, na základě rozhodnutí Okres-
ního soudu Tachov umístěny do DD Aš a na konci září 2014 jim byla nařízena ústavní výchova. Klient-
ka se tedy na konci srpna 2014 přestěhovala za dětmi ze Stříbra do Aše. Začala žít v bytě svých pří-
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buzných o velikosti 2+1, který má od nich pronajatý na základě nájemní smlouvy. Také změnila trvalé 
bydliště u sebe a u dětí. Hlavním cílem klientky je získat děti zpět do své péče, s čímž souvisí kroky jako 
zaevidovat se na úřadu práce, podat si žádost o dávky hmotné nouze, najít vhodné zaměstnání, zajistit 
vhodné prostředí pro výchovu dětí, vyjednat si splátky na veškeré své dluhy a hlavně mít z čeho dluhy 
splácet. Během spolupráce s klientkou zjišťujeme stále nové informace, které nám klientka sděluje 
postupně. Klientka žije momentálně sama, i když asi tři měsíce s přestávkami měla přítele se sedmi-
letým synem, který žil společně s ní v jejím bytě. V měsíci září se klientka zaevidovala na úřadu práce 
a požádala o dávky hmotné nouze. V měsíci říjnu byla však z evidence úřadu práce sankčně vyřazena, 
jelikož se dostavila se v daný termín na jiné oddělení úřadu práce. V současné době je jejím jediným 
příjmem vdovský důchod, sirotčí důchody jsou v řízení – přechod na DD. Společně s klientkou jsme 
také navštívily DD Aš a hovořily se sociální pracovnicí. S matkou je nutné také intenzivně spolupra-
covat na nácvicích dovedností spojených s uspokojováním psychických potřeb dětí a souvisejících 
s hygienou, je třeba, aby se o děti postarala také po materiální stránce. Je nutné být buď v evidenci 
úřadu práce, což bude moci znovu od dubna 2015 nebo mít stálé zaměstnání. Klientka spolupracuje 
také s Probační a mediační službou Cheb, jelikož neoprávněně obývala byt ve Svojšíně, splácí 200,- Kč 
měsíčně za škodu, kterou v bytě způsobila. Klientka má dále dluh u telefonické společnosti O2 ve výši 
asi 6500,- Kč, který se momentálně snaží splácet také částkou 200,- Kč měsíčně. V průběhu spolupráce 
zjišťujeme, jaké další dluhy klientka má. Dluh na výživném u obou výše zmíněných dcer. S klientkou 
je spolupráce složitá, nesděluje nám veškeré důležité informace, ačkoliv nepředpokládáme, že by to 
byl její úmysl. Klientka je velmi snadno ovlivnitelná, společně se snažíme překonávat překážky a do-
provázet ji na cestě k návratu dětí zpět do rodiny. Klientka děti pravidelně navštěvuje v DD nebo si 
děti bere se souhlasem OSVZ a DD Aš na návštěvy domů. Velký pokrok spatřujeme v tom, že se nám 
podařilo získat asistentku pro klientku, která s ní bude pracovat na nácvicích přímo v jejím přirozeném 
prostředí nebo v DD společně s dětmi. Dále spolupracujeme s OSVZ Aš, DD Aš a pracovnicí Probační 
a mediační služby Cheb, abychom mohli společně s klientkou a všemi zainteresovanými institucemi 
pomoci klientce při změně její situace tak, aby se děti mohly vrátit zpět do péče své matky. Klientce 
jsme také nabídly možnost ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou, 
s čímž klientka souhlasila a ve spolupráci a za podpory OSVZ Aš byl azylový dům osloven. Klientce 
jsme pomohli vyplnit žádost o ubytování zde, která byla odeslána. Klientce jsme pomohly najít inzerát 
na práci ve firmě W.G.G. v Aši na pozici pomocné síly v kuchyni, kam jsme ji také poprvé doprovodily. 
Klientka nyní do práce nastoupila, zatím nemá pracovní smlouvu. 

Rozhovor s klientem
Jak dlouho spolupracujete se službou Centrum podpory rodiny Aš?
Klientka: od letních prázdnin.
Jak jste se o službě dozvěděla?

Klientka: přes sociálku.
Co jste od služby očekávala?
Klientka: Hlavně kvůli táboru pro děti, pak jsem se ale dozvěděla, že mi můžete pomoct i jinak, přes byd-
lení, přes práci, azylák, přes soudy, s psychologama. Dříve jsem hodně spolupracovala se sociálkou, ale ty 
na mě neměli tolik času. S Váma je to jiný, vy se mi věnujete i několikrát týdně, což občas potřebuju.
Pomohla vám spolupráce s touto službou?
Klientka:  Pomohlo mi se osamostatnit od mamky,  nakontaktovat psychologickou poradnu pro syna, najít 
mimoškolní aktivity pro své děti,  začal taky chodit na doučování. 
Doporučila byste službu dalším lidem?
Klientka: Už jsem i doporučila na azyláku. Pak už záleží na nich, jestli chtějí, nechtějí. I když se bavím s ně-
kým venku, tak se o vás bavím, když se někdo ptá. 
Je něco, co vám při spolupráci chybělo nebo co vám vadilo/nevyhovovalo?
Klientka: Ne, není nic. 

Zajímavosti
https://www.facebook.com/pages/Centrum-podpory-rodiny

Podařilo se nám navázat spolupráci s místním městským domem dětí a mládeže Sluníčko Aš, během 
spolupráce jsme realizovali několik společných aktivit. 
1. Letní tábor Zdravíčko, který se konal v srpnu 2014 v Jiřetíně pod Jedlovou. Tábor byl zaměřen na po-
sílení sociálních dovedností. Tábor byl sedmidenní. Na přípravě tábora se společně podílel OSPOD5, 
Kotec o . p. s., MěDDM6 Sluníčko Aš a místní pediatři. Tábor byl financován z prostředků MPSV, v rámci 
Individuálního projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené 
děti a rodiny“. Tábora se zúčastnilo 35 dětí.
2.Spolupracujeme na  aktivním trávení volného času dětí ze  sociálně vyloučených lokalit (dále jen 
SVL) – průběžné zařazování do pravidelných zájmových aktivit. Pro klienty služby MěDDM Sluníčko 
Aš poskytuje částečnou či úplnou úlevu od hrazení poplatků za zájmové vzdělávání. Děti se mohou 
zapojit do zájmového vzdělávání i v průběhu školního roku. 
V Aši máme své zastoupení v komisi prevence kriminality a komisi komunitního plánování. Aktivně 
spolupracujeme s manažerkou prevence kriminality města Aš. Rodiny z Aše mají velký problém se 
zajištěním odborných služeb jako například logoped, dětský psycholog, dluhová poradna, psychiatr, 
odborná lékařská péče. 
Nejbližší odbornou pomoc mohou klienti využívat až v Chebu (cca 25 km vzdálenost od Aše). Díky ak-
tivní spolupráci s městem Aš se nám povedlo podpořit vznik detašovaného pracoviště pedagogicko 
psychologické poradny (dále jen PPP) Cheb i v Aši. Dvě pracovnice PPP působí od roku 2014 jednou 
týdně, ve středu i v Aši. Od ledna 2015 je zřízené detašované pracoviště i speciálně pedagogického 
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centra (dále jen SPC), kde je pracovnice dostupná po celý týden. Pro klienty SVL je tedy odborná péče 
dostupnější.
S OSVZ Aš jsme spolupracovali na  individuálním naplňování potřeb klientů i pomocí Individuálního 
projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“. Z projek-
tu se nám podařilo získat finance na práci sociálních asistentek, které s dětmi spolupracují na zlepše-
ní školních výsledků, na aktivním trávení volného času. Asistentky s dětmi spolupracují na přípravě 
do školy a působí hlavně v oblasti vzdělávání.  V  současné době je do projektu zařazeno 5 sociál-
ních asistentek do června 2015. Do projektu se zapojila škola ZŠ7 Okružní, ZŠ Hlávkova a ZŠ a PRŠ8 
Aš. Díky sociálním asistentkám naše služba rozšířila své působení a je možné se intenzivněji věnovat 
jednotlivým potřebám klientů. 
V Aši je pro děti zřízen volnočasový Klub Fénix, který je pro děti od 6 do 15 let. Klub je otevřený kaž-
dé pondělí a středu – 14:00 až 18:00 hod. V září 2014 se povedlo otevřít volnočasový klub Sklep pro 
mládež od 15 do 26 let, který je otevřený každý den od 14:00 do 18:00 hod.

Mgr. Markéta Černá
ředitelka KOTEC o.p.s.

ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s.
Služby terénní sociální práce poskytované na Sokolovsku a Karlovarsku
Člověk v  tísni, o.p.s. poskytuje službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
v  souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách a  prováděcí vyhlášky č. 
505/2006 Sb.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v pracovních dnech a bezplatně. 
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v  lokalitách, kde působíme v  rámci pro-
jektu, je předcházení sociálnímu vyloučení nebo snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi 
prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Lidé potýkající se s extrém-
ní chudobou zpravidla řeší více problémů, které spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují. Jejich 
nepříznivá sociální situace neovlivňuje pouze je samotné, ale působí na  všechny členy rodiny, včetně 
dětí. Proto své služby nenabízíme pouze jednotlivcům, ale naše podpora směřuje především k rodině 
jako celku. Smyslem poskytování služby je tedy pomoci těmto rodinám s dětmi 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 rodičovských schopností a dovedností. 
S rodinami řeší pracovníci zejména výchovu a péči o děti, jejich vzdělávání a volný čas, podmínky by-
dlení či hospodaření v rodině. Předpokladem je dlouhodobější a komplexnější spolupráce. Ve většině 
případů se řešení neobejde bez spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Samozřejmou 
součástí služby je spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi, např. dětskými domovy, školami, 
středisky výchovné péče, úřadem práce, bytovým odborem atp.

Uplatňujeme individuální přístup
Mezi nejdůležitější činnosti, které vykonáváme, patří především komplexní sociální poradenství do-
spělým i dětem a spolupráce se samosprávami. Klient a pracovník řeší situaci společně s dalšími orga-
nizacemi a institucemi a velmi často tak například spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany 
dětí, úřadem práce, pedagogicko-psychologickými poradnami, školou, policií nebo jinými organiza-
cemi. Aktivní účast klienta při nalézání řešení jeho problémů proto bereme jako samozřejmost. Při 
jednání dbáme především na  to, aby poskytovaná podpora nevedla rodiny a  jednotlivce k  pasivitě, 
ale naopak k získávání nových dovedností. Snažíme se o to, aby osoby, se kterými spolupracujeme, 
získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své záležitosti v budoucnu řešit sami. Základem po-
radenství je proto individuální přístup k  našim klientům. Pracovník společně s klienty vytváří jejich 
individuální plán, ve kterém stanovují reálné kroky a postupy, které povedou ke splnění dohodnuté-
ho cíle. Jejich aktivní účast při hledání řešení životních potřeb je nezbytným předpokladem vzájemné 
spolupráce.
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Cíle služby 
Cílem sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí a udrže-
ní dítěte v podmínkách fungující rodiny. Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit 
zhoršování obtížné sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních doved-
ností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny. Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha 
o zapojení členů rodiny do širších sociálních struktur.
 
Konkrétně je možné mezi tyto cíle zařadit:
•	 Pomoc při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny
•	 Zvyšování kvality života všech členů rodiny, posilování jejich vnitřních zdrojů
•	 Zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility jednotlivých členů rodiny
•	 Podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu 

dětí do školy a smysluplného trávení volného času
•	 Prevence předčasného ukončování vzdělávání
•	 Pomoc při řešení konkrétních problémů stanovených v rámci individuálního plánování spolupráce 

s klientem
•	 Podpora rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží
•	 Zprostředkování (klientům) služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klien-

tech nevědí, nebo klienti nevědí o službách
•	 Pomoc klientům s ochranou jejich práv
•	 Minimalizace rizik spojených se životem v sociálně znevýhodněném prostředí
•	 Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět 

k naplnění výše jmenovaných cílů,
•	 Na místní úrovni pomáhat měnit přístup samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám
V rámci projektu poskytujeme tuto službu pro sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohro-
žené rodiny s dětmi v lokalitách v Sokolově, na Kraslicku, Chodovsku, Ostrovsku a Žluticku.

Kontakt: tel. +420 777 333 879; e - mail: jan.nemecek@clovekvtisni.cz

Charakteristika klientů služby 
Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi. Tyto rodiny buďto žijí v sociálně vyloučené lokalitě, sama 
rodina může být sociálně vyloučená, nebo jí sociální vyloučení hrozí. Většinou se tyto faktory prolínají 
a navazují na sebe. U těchto rodin je větší pravděpodobnost toho, že nedokážou svou tíživou situaci 
sami bez něčí pomoci zvládnout. 

Sociálně vyloučené rodiny ve vztahu k naší cílové skupině jsou ty, 
které „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby, protože o nich neví, 
nebo je neumí využít a  splňují další kritéria sociálního vyloučení 
(nezaměstnanost, závislost na dávkách, nízký nebo žádný příjem, 
malá sociální mobilita, obtíže při kontaktu s institucemi). 

Rodiny ohrožené sociálním vyloučením ve vztahu k naší cílové 
skupině jsou ty, kterým by neposkytnutím naší pomoci hrozilo so-
ciální vyloučení a  neumí si pomoci samy, protože neumí „dosáh-
nout“ na běžně dostupné služby, protože o nich neví, nebo je neu-
mí využít.
Pro efektivní spolupráci v  rámci služby uplatňujeme ližší definici 
cílové skupiny tzn., že cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které 
splňují tyto další podmínky: 

•	 Rodiny, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
•	 Rodiny, které mají obtíže při výchově dětí, hospodaření s rodinným rozpočtem, vedením domác-

nosti, apod.
•	 Rodiny, které neznají svoje práva a povinnosti, nemají dostatek informací, možností a komunikač-

ních dovedností nezbytných pro řešení svého problému vlastními silami.
•	 Rodiny, které chtějí svůj problém řešit.

Osoby, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě, mají problém především s tzv. prostorovým vyloučením. 
Jedná se o lokality, které jsou většinou na okrajích obcí, nebo za obcemi není v nich vybudována do-
statečná infrastruktura. Osoby zde nemají takovou možnost dostatečně komunikovat s úřady a vzni-
kají sekundární problémy v rodinách. Mají potíže nalézt zaměstnání a udržet si ho, především kvůli 
špatnému dopravnímu spojení. Přestěhovat se z vyloučené lokality je bez pomoci takřka nemožné. 
Díky umístění lokality si rodina těžko najde zaměstnání, proto si ani není schopna našetřit peníze 
na případnou kauci. Pokud není ve městě možnost prostupného bydlení, či pomoc ze strany měst-
ského úřadu, rodiny z  lokality se přestěhují pouze do jiné vyloučené lokality. Klienti bydlí v bytech 
nebo ubytovnách, které jsou často nevyhovující a  jsou zatížené vysokými nájmy. Většina peněz ze 
sociálních dávek jde majitelům a rodinám nezbývá potřebná částka na další výdaje.  
Sociálně vyloučená rodina nemusí ale bydlet přímo ve vyloučené lokalitě. Zvyšuje se počet rodin, kte-
ré bydlí roztroušené po celém obcí. Jejich vyloučení je způsobeno především neznalostí nebo malou 
sociální mobilitou. Klienti často nevědí, na co mají nárok, co musí splňovat, nebo jak musí postupovat, 
aby jim byla pomoc poskytnuta. Na nevědomost se často váže strach z neznámého. Klienti nechtějí jít 
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na nová místa, mluvit s cizími lidmi. Mají strach, že nebudou rozumět, že si nebudou vědět rady. Tím 
se mohou dostat do dalších potíží a řešení jejich situace je o to náročnější. Někteří neumí pouze využít 
možnosti, které jsou k dispozici.

Charakteristika klientské rodiny
V typicky sociálně vyloučené rodině mají rodiče základní nebo nedokončené základní vzdělání, spíše 
absolvovali tzv. zvláštní školu. Stane se, že vzdělání v rodině historicky není v žebříčku priorit na vyšší 
pozici. V rodině ani nebývají správně nastavená pravidla pro školní přípravu dítěte, to nemá určené 
místo ani čas na domácí přípravu, nemá zajištěný ani potřebný klid pro práci na uloženém úkolu. Děti 
nemají v rodičích pozitivní vzor a vyrůstají další generace, které se nedostanou z pomyslného začaro-
vaného kruhu. 
Sociální vyloučení rodin s dětmi je způsobeno souhrnem několika faktorů, které se vzájemně podmi-
ňují a dohromady tvoří kruh, ze kterého je těžké se vymanit. 

Regionální karta sociálních služeb v Karlovarském kraji a její využití v rámci projektu
Regionální karta sociálních služeb slouží pracovníkům při  společném definování zakázky, cíle spo-
lupráce s klientskou rodinou. Používá se ke konkrétnímu pojmenování oblasti potřeb, který se s kli-
entem řeší. Pomáhá pracovníkům k  tomu, aby dokázali jednotně pojmenovat danou oblast nebo 
konkrétní potřeby klienta. Klienti si často nevědí rady jak svůj „problém“ řešit, či pojmenovat nebo 
většinou nevidí, že nějaký „problém“ mají. Je tedy možné kartu využívat i jako „vodítko“ po klienta, 
který svou potřebu může v kartě vyhledat a lépe ji tak pojmenovat, definovat a společně s pracovní-
kem pak plánovat kroky ke splnění dané zakázky.

Oblast potřeb se dělí na jednotlivá témata a ta dále na potřeby uživatele – vzniká tak konkrétní po-
jmenování zakázky a tím pádem přehlednost. Dá se jednoduše dohledat stejná nebo podobná zakáz-
ka, kterou již někdo z pracovníků s klientem řešil, tím vznikají osvědčené postupy při řešení zakázek 
na jednotlivé situace a jejich řešení. Regionální karta sociálních služeb je jedním z nástrojů, který nám 
velmi pomáhá definovat oblast potřeb. 

V rámci služby SAS se jedná o tyto základní oblasti potřeb:
•	 základní doklady
•	 vzdělání
•	 pracovní uplatnění
•	 hmotné zabezpečení
•	 bydlení a vedení domácnosti
•	 zdraví a bezpečí

•	 posilování rodičovských kompetencí
•	 kontakt se společenským prostředím – dospělí. 
Každá potřeba je následně specifikována na konkrétní zakázky. 

Regionální karta sociálních služeb nám tedy pomáhá u klientů definovat oblast potřeb, a uzavírat zakázky, 
které přesně specifikují jejich potřeby. Také nás logicky vedou a ukazují nám na související zakázky, které 
můžeme s klienty řešit, tak abychom neřešili jen jednotlivé dílčí problémy, ale abychom šli k  jádru věci 
a mohli tak klientovi poskytnou komplexní řešení problémů. Dále tyto karty sociálních služeb slouží jako 
podklady k motivačním rozhovorům, které nám pomáhají jít dál ve spolupráci s klientem a zjišťovat další 
oblasti potřeb. Díky tomu, v průběhu spolupráce s klientem otevíráme nové zakázky, na kterých po vzá-
jemné dohodě spolupracujeme. 
Regionální karty sociálních služeb nám také pomáhají identifikovat a otevírat zakázky, které jsou spíše za-
měřené na preventivní práci s klienty. Můžeme tak klientům pomoci, aby v rámci spolupráce na takových 
oblastech potřeb jako například vzdělávání, získali potřebnou motivaci, kompetence, schopnosti a doved-
nosti. Díky tomu můžeme zabránit tomu, aby klienti měli problémy, např. v plnění školních povinností. Také 
jim můžeme pomoci v orientaci ve volbě profesní přípravy, nebo při přípravě na zařazení se na trh práce.
Regionální karty sociálních služeb nám dále pomáhají při sestavování individuálního plánu. Díky tomu, že 
dokážeme specifikovat oblast potřeb a individuální zakázky víme, jak přesně sestavit individuální plán tak, 
aby odpovídal prioritám klienta, byl komplexní a odpovídal schopnostem klienta. Máme jasnou předsta-
vu, kam klienta směřujeme a co v této věci má dělat klient a co klíčový pracovník.
Díky identifikování oblasti potřeb má pracovník možnost velmi přehledně zjistit, jaké problémy se v lokalitě, 
kde působí, vyskytují nejčastěji. Regionální karty sociálních služeb tak mohou pomoci nejen terénním 
sociálním pracovníkům, ale i ostatním institucím při definování nejpalčivějších problémů v dané lokalitě. 
Snadněji tak můžeme vytvářet společná opatření, která povedou k minimalizaci těchto problémů v lokalitě. 
Minimálně je třeba, aby se o takových skutečnostech dozvěděly i ostatní instituce a začalo se pracovat 
na jejich odstranění. Pro takové počínání je regionální karta sociálních služeb výborným pomocníkem, ať 
už se jedná o pomoc pro terénního sociálního pracovníka, klienta nebo i další instituce. 

Výsledky poskytované sociálně aktivizační služby
S rodinami navazujeme kontakt především díky dlouhodobé spolupráci s OSPOD9, v některých lokalitách 
i díky dlouhodobému působení naší organizace, tj. i před realizací projektu, a znalosti terénu.  Dále rodiny 
sami přicházejí na základě doporučení jiné rodiny nebo známých. Za devět měsíců realizace projektu, bě-
hem něhož se s rodinami pracuje, jsme pracovali na všech oblastech, které bylo možné s rodinami probrat.
Od základních, kdy se snažíme zařídit, aby měli rodiny v pořádku své dokumenty, osobní doklady a měli 
přehled o svých závazcích, přes bydlení, zaměstnání, hospodaření s penězi až po posilování jejich kompe-
tencí, aby byly schopny správně reagovat na různé situace, uměly jednat s úřady a plnily své závazky, aniž 
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by musely být kontrolovány nebo by to potřebovaly připomínat. 
Nejčastěji jsme s rodinami pracovali na řešení dluhové problematiky. Vzhledem k tomu, že pracujeme 
s lidmi, kteří jsou sociálně vyloučení, nebo jim sociální vyloučení hrozí, tak prakticky všichni mají nějaké 
závazky a dluhy, které většinou neplatí, nebo platí nepravidelně. Spousta z nich je již ve fázi exekucí a lidé 
nevědí, jaké mají možnosti a co jim z toho například plyne a hrozí. Klienti jsou neinformováni, snadno se 
mohou dostat do dalších dluhů a závazků u firem, které mají pověst „predátorského úvěrování“. Protože 
dluhy ovlivňují celý chod rodiny a to poměrně výrazně, tak je logické, že tuto problematiku řešíme se všemi 
klienty. 
Po řešení dluhové problematiky následuje v těsném závěsu základní zdravotní péče. Rodiče jsou často 
nedůvěřiví, zároveň mají obavy z neznámého prostředí. Děti v rodinách sice mají svého dětského lékaře, 
ale navazující péče již zaostává. Rodiče nevědí, kde ji vyhledat, nevědí, jak se objednat, mohou mít pro-
blém s dostupností zdravotní péče. Klienti nenavštěvují zubaře. Tento nedostatek je způsoben i tím, že je 
ve městech absolutně naplněna kapacita. Dospělí se snaží léčit především domácí péčí, lékaře vyhledají až 
ve chvíli, kdy si již nevědí rady. 
Velmi obvyklou a zároveň problémovou oblastí potřeb je bydlení ve smyslu vyhledávání vhodnějšího pro-
nájmu či ubytování v okolí, s možností trvalého pobytu a přijatelnou cenou nájmu či kaucí. 
Důvodem těchto zakázek jsou především nevyhovující prostorové a  hygienické podmínky pro výcho-
vu dětí, dále drahé nájmy (exekuce) z domu/bytu. Řešení pak zkoušíme najít ve výběrových řízeních či 
žádostech o městské byty a na ubytovnách, vyhledáváme a obvoláváme inzeráty z informačních tabulí, 
z internetu a novin, v krajních případech využíváme i Azylové domy. Rodiny jsou motivovány k vyhledává-
ní vhodného bydlení také v jiných městech spolu s příležitostmi vhodného zaměstnání za účelem posílení 
jejich finanční situace. V praxi ovšem narážíme na velký problém absence vhodných příležitostí k bydlení. 
Pořadníky na obecní byty jsou dlouhé, ubytovny plné, často předražené a z hlediska technických podmí-
nek či hygieny nevyhovující pro rodiny s dětmi. Nabídky běžných pronájmů vyžadují složení vysoké kauce 
a z valné většiny jsou distribuovány především realitními společnostmi, které vyžadují také svou provizi, 
takže najít vhodný běžný pronájem pro klientské rodiny většinou není reálné, pokud nemá rodina naspo-
řeno nebo nedokáže jednorázově zajistit min. 25.000,-Kč. 
Dále také přetrvává problém související s možností trvalého přihlášení na adresu. Majitelé stále nechtějí 
nové nájemníky přihlašovat a bez jejich souhlasu zase klienti postupovat nechtějí nebo nemohou kvůli 
riziku vystěhování, což je při vyhledávání vhodného bydlení významnou komplikací a to z důvodu, že pra-
covnice dávek hmotné nouze a státní sociální podpory nechtějí rodinám poskytovat příspěvky a doplatky 
na bydlení, pokud nejsou žadatelé v daném bytě přihlášeni k trvalému pobytu. V neposlední řadě je stále 
častější bariérou také barva pleti, počet dětí, nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách nebo jméno 
představující místní romskou komunitu např. Horváth.
Jako poslední zmíníme oblast vzdělávání v rodinách, na kterou se naše organizace více zaměřuje. 
Děti žijící v lokalitách, kde v rámci projektu působíme, mají často problémy při vstupu do první třídy ZŠ. 

Vyrůstají totiž v prostředí, kde je škola vnímána jako zbytečnost a učitel jako nepřítel, nebo kde se třeba 
jen nemluví správně česky a s tím narazí už u zápisu do první třídy. Proto je naší snahou u rodin, kde je 
dítě předškolního věku, zajistit mu předškolní vzdělávání ať už v MŠ10, přípravném ročníku, nebo předškol-
ních klubech, které v kraji realizujeme v Sokolově a Chodově. V těchto lokalitách se nám podařilo propojit 
službu SAS a Předškolní klub. Spolupráce s rodinami je díky předškolnímu klubu efektivnější. Propojením 
těchto služeb se nám podařilo zajistit, že děti nastoupily do přípravného ročníku, do základních škol nebo 
i mateřských škol. 
Práci s rodinami děláme komplexně, snažíme se flexibilně reagovat, pokud se v rodině situace změní. Sna-
žíme se pracovat na tom, aby se postupně rodiny staly zcela nezávislými na naší podpoře a byly schopné 
sami řešit běžné záležitosti i nenadálé situace. 
Sociální služby jsou financovány a realizovány z projektů, které ne vždy mohou odpovídat aktuální situaci 
v lokalitách a obcích.

Kazuistiky a příklady dobré praxe
Klientka, matka tří dětí, na které mě zarazil velmi propadlý obličej, smutné oči a oblečení, které na ní 
jen visely. Tato žena dostala doporučení na naše služby od své známé, která se již nechtěla dál dí-
vat na chátrající bytost, ztrácející se před očima. První kontakt s klientkou byl uskutečněn v kanceláři 
v době volného příjmu klientů. Paní přišla s kočárkem, kde měla nejmladší dceru Nikolku (3roky), se 
svým synem Ondřejem (10let) a také se starší dcerou Romanou (12let). Obě starší děti si poslušně ce-
lou dobu hrály ve vedlejší místnosti a bylo vidět, že k sobě mají krásný sourozenecký vztah. Matka se 
rozbrečela a poznala jsem, že nemá v nikom oporu, opustila přítele, který je otcem nejmladší holčičky, 
psychicky ji vydírá a nechal jí pouze dluhy. Rodina ji zavrhla kvůli soužití s mužem jiné národnosti. Bylo 
vidět, že první kontakt s někým, kdo ji vyslechl a má snahu ji podat pomocnou ruku, jí velmi prospěl. 
Při další schůzce jsme se začaly domlouvat na  zakázkách. Zjišťovala jsem tedy prioritní problémy, 
které klientku nejvíce trápí. Vzhledem k tomu, že zůstala jako samoživitelka se třemi dětmi, tak to byly 
dluhy. Bývalý přítel neměl žádnou platební morálku, což přenášel i na partnerku. Žili tedy v domnění, 
že placení nájmu, půjčky a další povinnosti počkají. V takovém případě se nemůže stát nic jiného, než 
následná exekuce a další a další rostoucí úroky. Jednalo se o dluh u obce za komunální odpady, dluh 
u nebankovní společnosti za půjčku a také dluh na nájmu. Tím ale finanční problémy nekončily a mat-
ka potřebovala koupit dětem školní pomůcky na začátek školního roku. Společně jsme začaly hledat 
možná východiska a  jako první obvolaly všechny věřitele. Město bylo velice benevolentní a  návrh 
na  zahájení exekuce ještě nepodalo, bylo tedy možné se domluvit na  měsíční splátkový kalendář. 
Jelikož majitelka bytu, ve kterém klientka i s dětmi bydlela, znala tíživou situaci této rodiny, povolila 
také splátky dle platebních možností. Jako poslední zbývala půjčka u nebankovní společnosti, kde 
jsem tak hladký průběh neočekávala a mé předtuchy byly správné. Splátky tak jak je nastavila společ-
nost, tedy jednou za týden přes dva tisíce, bylo nemožné splácet. Zkusily jsme telefonický kontakt, ale 
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samozřejmě nám vyhověno nebylo. Snažila jsem se s klientkou domluvit osobní schůzku u této spo-
lečnosti, ale z pro mě nepochopitelných důvodů se bála a ze schůzky couvala. Jelikož mi její příběh 
přirostl k srdci, komunikovala jsem s ní i v době mého pracovního volna. Poprosila mě, zda neznám 
nějakého šikovného člověka, který by ji stáhl informace z  osobního počítače, jelikož rozprodávala 
věci, tedy i svůj počítač a nechtěla přijít o data. Jelikož jednoho takového mám doma, ihned jsme na-
sedli do auta a jeli ke klientce domů. Co ale nikdo nečekal, byl zvonek a za dveřmi pán z nebankovní 
společnosti. Stála jsem opodál a pozorovala nátlak a sprosté vyjadřování, výhrůžky a neohleduplné 
chování. Tímto okamžikem jsem pochopila obavy a nechuť ženy s touto společností jednat. Domluvi-
ly jsme se tedy na mém zplnomocnění a následující den jsem společnost navštívila jménem klientky 
sama. Nyní již neměli tak „velká ramena“ a splátky snížili o půlku, z jednou týdně, na jednou měsíčně, 
což vedlo ke vší spokojenosti. Vzhledem k tomu, že školní rok byl již v plném proudu, děti potřebovaly 
pomůcky do školy. Matka ale těžko splácela své dluhy a momentální výlohy, natož další tisíce za kufří-
ky, cvičky, sešity, knížky, pravítka a kružítka atd. Zkusily jsme požádat o mimořádnou okamžitou po-
moc na úřadě práce. Přitom první pokus byl neúspěšný, a to jen z toho důvodu, že úředníci v klientce 
viděli tu „ženskou“, která se snažila již tolikrát změnit svůj život, ale vždy sklouzla zpět. Zkusila jsem 
další schůzku s úředníky, popsala jim příběh matky a požádala je o další šanci. Na druhý pokus mimo-
řádná okamžitá pomoc byla přiznána a ukázalo se, že i úředníci mají srdce. Vše se zdálo být v pořádku, 
ale po uplynutí pár týdnů se klientka svěřila, že ji bývalý partner vydírá a psychicky velmi deptá. Pro 
svou dceru si chodí bez ohlášení. Doporučila jsem ji přestěhování do jiného města, s nižším nájem. 
Ovšem hledejte byt, bez prvotní kauce a s možností trvalého bydliště a ještě s omezenými finančními 
možnostmi. Mezitím se uskutečnil soud o výživu a svěření dítěte do péče. Matka soud vyhrála, ale 
zapomněla podat žádost o styk dítěte s otcem. Problémy tedy přetrvávaly. Postupem času jsem se 
dostala více do hloubky problémů této rodiny. Zjistila jsem, že otec Ondřeje se o syna zajímá a na-
vštěvuje jej, otec malé Natálky do této doby žil s rodinou, ale otec dcery Romany nejeví žádný zájem. 
Romana se tedy velmi upíná na matku, ale pohled na chátrajícího rodiče ji samozřejmě neprospívá. 
Horší se tedy její prospěch ve škole. Snažila jsem více tlačit na přestěhování rodiny a přetrhání vztahů 
s bývalým partnerem, který byl příčinou psychických problémů matky, tedy i starší dcery. A povedlo 
se to! Naskytla se ideální možnost. Klientka se i s dětmi přestěhovala, přehlásila je do školy v jiném 
městě a výsledky ve škole se zlepšily, ne jen dceři, ale i synovi Ondřejovi. Matka využívala možnosti 
spolupráce se sokolovskou pobočkou Člověk v tísni dál a požádala mě o naučení finanční gramotnos-
ti. Ještě dnes se společně domlouváme každý měsíc na tom, jaké peníze si nechat na jídlo, na nájem, 
na potřeby dětí, na dluhy a na další věci, s tím, že klientka se učí větší samostatnosti. Matka řádně 
splácí každý měsíc domluvené částky dluhů, z větší části již má dluh u města splacen, také dluh na bý-
valém nájmu. Splátky u nebankovní společnosti ještě nějakou dobu potrvají, ale obě věříme, že se 
jí dluh podaří bez problému splatit. Věříme, a to je ten hnací motor lidských příběhů. Pokud vložíte 
důvěru do lidí, poskytnete jim psychickou oporu a pomocnou ruku, dokážou se postavit na své nohy.

Rozhovor s klientem
Jak se jmenuje služba, která Vám byla poskytnuta?
Nevím, jak se přesně jmenuje, vím jen, že je určená pro rodi-
ny s dětmi, dělá jí Člověk v tísni a jinak je mi to jedno, hlavně 
že mi pomohli.

Jak se jmenuje projekt, ze kterého je naše služba posky-
tována?
Nevím, jak se jmenuje ten projekt, ale platí ho kraj.

V čem Vám tato služba vlastně pomohla?
No ve všem, vůbec jsem nevěděl, co se po mě vlastně chce, sociálce prostě vadilo, jak se starám o děti, že jsou 
zanedbaný a nemají doktora, protože ten doktor, ke kterému chodili, skončil. Díky pracovnici Člověka v tísni 
jsem všechno potřebný vyřídil, nejstarší syn chodí do školy i do družiny, děti mají dobrého doktora kousek odsud 
a nemusíme jezdit až do K.Varů, očkování mají v pořádku, zařídili jsme i novou zdravotní pojišťovnu a vím, že je 
důležitý se s dětmi učit barvy, počítání a tak, aby nebyly ve škole pozadu, takže to dělám a učitelka si mého syna 
chválí. No a na téhle službě je taky dobrý to, že se nemusíme s dětma nikam táhnout pokaždé, když něco potře-
bujeme, že za námi přijedete domů. 

Doporučil byste tuto službu i někomu dalšímu?
Určitě, víte kolik je lidí, co takhle potřebují pomoct. Někdy si člověk třeba dokáže i pomoct sám, ale potřebuje tro-
chu postrčit nebo vědět, že to dělá dobře a je taky dobrý, když vás může někdo doprovodit, když jdete na úřady 
něco vyřizovat, pak s ním hned jednají jinak, když je tam někdo, kdo tomu trochu rozumí nebo aspoň umí mlu-
vit. Já taky umím mluvit, ale nedokážu třeba vysvětlit, o co mi vlastně jde nebo nerozumím tomu, co mi říkají oni. 
Je dobrý vědět, že se na někoho můžu obrátit, že když potřebuju pomoct nebo mi něco není jasný, tak mi někdo 
pomůže nebo aspoň poradí. Na úřadě se mnou vždycky jednají hrozně, nikdo mi tam nic pořádně nevysvětlí 
a jak já třeba můžu vědět, na co mám nebo nemám nárok, co musím anebo co nemůžu dělat.

Napadá Vás něco, co byste na této službě změnil?
Ani ne, ale bylo by dobrý, kdyby mi někdo mohl pomoct víc s těma dětma, učit se s nimi a trochu je srovnat, aby 
tak nezlobily, no a taky by bylo fajn, kdyby se tady pro ty děti obecně trochu víc dělalo, akce, výlety, hřiště a tak.

Jan Němeček
ředitel Člověk v tísni o.p.s.

pobočka Sokolov
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Vysvětlivky:

1 SPOD - sociálně právní ochrany dětí 
2 PPP - pedagogicko-psychologická poradna
3 K-centra - kontaktní centrum
4 ÚP - úřadu práce
5 OSPOD - odbor sociálně právní ochrany dětí
6 MěDDM - Městský dům dětí a mládeže
7 ZŠ - základní škola
8 PŠ - praktická škola
9 OSPOD - odbor sociálně právní ochrany dětí
10 MŠ - mateřská škola

3.3. 
Vzdělávání poskytovatelů      
sociálních služeb a pracovníků veřejné správy
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V rámci realizace projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokativ 
v Karlovarském kraji II“ proběhlo v Karlovarském kraji v roce 2014 vzdělávání sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách ve dvou oblastech: 
1) vzdělávání v dluhové problematice
2) vzdělávání v problematice péče a výchovy dětí a mládeže

Vzdělávání v dluhové problematice 
Vzdělávání v dané oblasti bylo zajištěno v období od dubna do června 2014 organizací RUBIKON Centrum, se 
sídlem Korunní 880/101, 130 00 Praha 3.

Realizace vzdělávání byla zajištěna 6 třídenními vzdělávacími bloky (akreditované kurzy):
•	 Řešení finanční situace předlužených osob v praxi I 
•	 Řešení finanční situace předlužených osob v praxi II

Počet podpořených osob organizací RUBIKON CENTRUM celkem 93 osob (z toho 17 mužů a 76 žen).  
Počet vydaných certifikátů 175 kusů (z toho 31 mužů a 144 žen).
Oba dva vzdělávací bloky organizace RUBIKON Centrum absolvovalo celkem 81 osob (z toho 14 mužů a 67 
žen).

Vzdělávání v problematice péče a výchovy dětí a mládeže 
Vzdělávání v dané oblasti bylo zajištěno v období od září do listopadu 2014 zapsaným spolkem „Dítě, 
rodič, prarodič, z. s., se sídlem Železniční 119/7, 326 00 Plzeň.

Vzdělávání bylo rozděleno na 3 části (akreditované kurzy):
•	 Vzdělávání – multioborová  spolupráce – kurz „Jak motivovat klienta v  sociální oblasti“
•	 Vzdělávání – sociálně patologické jevy – kurz „Základy psychopatologie v sociální práci“
•	 Vzdělávání – metody práce Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – kurz „Jak klienty od-

hadnout a správně přesvědčit“

Počet podpořených osob zapsaným spolkem Dítě, rodič, prarodič celkem 96 osob (z toho 11 mužů 
a 85 žen).  Počet vydaných certifikátů 251 kusů (z toho 38 mužů a 213 žen). Všechny tři vzdělávací 
bloky zapsaného spolku Dítě, rodič, prarodič absolvovalo celkem 55 osob (z toho 7 mužů a 48 žen).

Příklady hodnocení kurzů účastníky 
Většina účastníků vzdělávání byla spokojena s výukou, obsahem a prací lektorů. Praktické zkušenosti 
lektorů pomohly k lepšímu porozumění jednotlivých problematik, kladně byla hodnocena prováza-
nost znalostí teorie a praxe, interaktivnost kurzu, praktické ukázky ze života, přínosné pro profesionál-
ní rozvoj účastníků kurzu.
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4. 
Názory obcí
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Názory obcí
Děkujeme všem obcím, které zaslaly zpětnou vazbu na náš dotaz, jak hodnotí situaci v poskytování 
předmětných sociálních služeb (zahrnutých do obou projektů) na svém území:
Rotava, Vřesová, Svatava, Ostrov, Dolní Rychnov, Žlutice, Habartov, Chodov, Nové Sedlo, Sokolov
Dvě obce vůbec nezaznamenaly, že by na jejich území byla nějaká sociální služba pracovala a další 
dvě obce nezaznamenaly žádné zlepšení situace v lokalitách nebo poukazovaly, že se nedaří potenci-
ální uživatele služeb dostatečně motivovat ke spolupráci s poskytovateli sociálních služeb.   
Většina obcí, která zaslala zpětnou vazbu, se shodla na tom, že ve vybraných lokalitách došlo ke zlep-
šení situace, služby jsou tam vnímány pozitivně i ze strany uživatelů sociálních služeb. Ke zlepšení dle 
jejich názoru došlo zejména v práci s rodinami a mládeží. 

Citujeme z několika obdržených odpovědí obcí (výňatky): 

Město Rotava: 
„V Rotavě spolupracujeme s těmito neziskovými organizacemi - Člověk v tísni, o.p.s., Kotec, o.p.s. a Fo-
kus, o.p.s. Všechny tyto neziskové organizace se aktivně podílejí na zlepšování celkové situace v Ro-
tavě. O běžících projektech a službách pro rodiny s dětmi /SAS/,  o službách pro jednotlivce (terénní 
programy) a pro mladé lidi /nízkoprahové zařízení/, jsem informována.
Informace si předáváme telefonicky, ale některé případy řešíme osobně na smluvených schůzkách 
nebo rovnou s klientem.
Služby jsou realizovány především v přirozeném prostředí lidí, kteří potřebují pomoci  a v domácnos-
tech. Při práci s těmito lidmi se nejvíce řeší bydlení, dluhy, práce a u některých  i různé druhy závislostí. 
Jako sociální pracovník města úzce spolupracuji s těmito organizacemi. Případné společné osoby ře-
šíme i společně. Tyto služby, které tady máme, jsou v tomto období /kdy se rozšířily o služby pro ro-
diny a mladé lidi/ dle mého názoru dostatečné. Zlepšení situace díky této práci je často velmi malé, 
ale i přesto podstatné. Bez služeb by situace byla daleko horší  a nekontrolovatelná. Informace, které 
nabízíme, jsou sdělovány občanům pomocí rozdávaných letáčků a na nástěnkách. 
Pokud je to jen trochu možné a mám možnost se vyjádřit za všechny organizace, rádi bychom přiví-
tali udržení stávající nabídky služeb, či rozšíření o služby např. bezplatného právního poradenství, či 
pracovního poradenství.“ 

Město Chodov:
„Město Chodov navázalo spolupráci s OS Světlo Kadaň, které v našem městě poskytuje terénní pro-
gram v  souvislosti se svým zaměřením. Terén zaměřený na  tuto cílovou skupinu zde vůbec nebyl, 
proto tuto službu vítáme a byla a je pro naše město přínosem. Sice je v nedostatečném rozsahu, ale 

velice slibně se začíná rozvíjet.
Další – velice kladně hodnocenou – sociální službou terénní programy a SAS hodnotíme  i u NNO Člo-
věk v tísni, o.p.s.. I tato organizace zde má viditelné výsledky a i zde máme zpětnou vazbu od klientů 
k řešení jejich situace. Spolupráce se zdejší pobočkou je vítaná a dlouhodobě vykazuje výsledky. Bo-
hužel se stává, tak jak je tomu zvykem, že svou činnost v rámci různých IP nastaví, propracují a v oka-
mžiku, kdy jsou viditelné výsledky, projekt bývá ukončen a nastupuje se „odlišná vize“, která brání 
tomu, aby se již ucelené a fungující projekty rozvíjely či přinejmenším dále produkovaly v dosavadní 
míře. 
 V roce 2014 naše město začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování a také  i spoluprá-
ce v rámci tohoto projektu s těmito NNO funguje a vyvíjí se velice dobře. 
 Další organizací, která na tomto poli v městě Chodově působí je NNO Khamoro, o.s.. Byť propagují 
sociální služby terénní programy, SAS a NZDM, nemáme zde zpětnou vazbu  a v současné době ne-
spatřujeme zlepšení situace na základě jimi poskytované služby. Je nám známo, že Khamoro, o.s. roz-
šířilo personálně své řady, ovšem vzájemná komunikace mezi městem nefunguje tak, jak s předešlými 
subjekty.
Obecně lze říci, že došlo k  částečnému zlepšení situace, ale zdaleka se to nedá nazvat výrazným 
zlepšením.“

Město Sokolov: 
„Město Sokolov v rámci komunitního plánování sociálních služeb pravidelně zjišťovalo, že není zcela 
uspokojena potřeba terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a děti (SAS), a že 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) bylo dlouhou dobu službou, která tvořila bílé místo 
v  síti sociálních služeb a citelně chyběla jako prvek  sociální prevence. Proto město mělo a má podpo-
ru těchto služeb zakotvenou v Plánu rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období 2009 - 2013 
i v plánu na období navazující tj. 2014 - 2018. Potřeba SAS a NZDM a terénních programů je mimo jiné 
také obsažena ve Strategickém plánu Lokálního partnerství Sokolov na roky 2014 - 2016. Z tohoto 
důvodu město dlouhodobě podporuje služby sociální prevence zejména finančně.
Město Sokolov ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a Agenturou pro sociální začleňování 
v roce 2012 zpracovalo projekt na vznik Komunitního centra, které by zahrnovalo všechny tři vyjme-
nované služby. V dotačním řízení však nebylo úspěšné. Velice rádi jsme proto v září 2014 přivítali za-
hájení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti  a mládež Půda v Nádražní ulici v Sokolově (v jedné 
z vyloučených lokalit), které bylo realizovaného z vašeho projektu.    
Na území města je tedy jediné NZDM provozované organizací KOTEC o.p.s. Zařízení se systematic-
ky věnuje dětem a dospívající mládeži z vyloučené lokality. Zaměřuje se na řešení jejich problémů, 
prevenci nežádoucího chování (zneužívání drog, prostituci, alkoholismus, páchaní trestné činnosti), 
ale také smysluplnému trávení volného času, vzdělávání a  plánování budoucího života. Vzhledem 
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k tomu, že poskytované služby jsou orientovány na děti a dospívající, kteří vyrůstají v nepodnětném 
rodinném prostředí a velice často neumějí své životní problémy řešit se svými rodiči, nebo je s rodiči 
řešit nechtějí, a také se vyhýbají institucionalizované pomoci, je působení tohoto neformálního za-
řízení v Sokolově a zvláště ve zvolené lokalitě velice žádoucí a přínosné nejen pro obyvatele města, 
ale rovněž i pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Sokolov. Orgán sociálně práv-
ní ochrany úzce spolupracuje s KOTCEM, velice vítá jejich aktivity a snaží se děti a dospívající mlá-
dež na nízkoprahové zařízení orientovat, aby se předešlo mnoha problémům spojeným se vstupem 
do samostatného života.
S NZDM spolupracují i pracovníci oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí: terénní pracov-
ník a kurátorka pro dospělé (s ohledem na cílovou skupinu). Například se jim podařilo ve spolupráci 
s provozovatelem zařízení pro děti a mládež uspořádat přednášku klienta s kriminální a drogovou 
minulostí, který se dokázal vyrovnat se svým minulým životem a je ochotný prostřednictvím svých 
zkušeností varovat před podobným osudem.
S poskytovateli služeb SAS a terénní programy máme navázánu dobrou spolupráci, především pra-
covnice  OSPOD MěÚ Sokolov oceňují jejich působení nejen v Sokolově, ale  i v dalších obcích regionu, 
kdy se především podílí na posilování funkčnosti rodin, napomáhají rodinám v přípravách na náročné 
životní situace, působí i jako prevence umisťování dětí do ústavních zařízení, pracují s rodinami, kte-
ré mají zkušenosti s užíváním návykových látek. Tato spolupráce se nadále jeví jako velice potřebná 
nejen jako služba, kterou mohou poptávat sociální pracovnice obce, ale především je i samotnými 
klienty vnímána kladně, a to z důvodu, že je poskytována v jejich přirozeném prostředí. Výraznějšímu 
zlepšení sociální situace rodin ve vyloučených lokalitách by napomohlo zvýšení kapacit poskytova-
ných služeb. Vysoké procento nezaměstnaných osob, jejich zadluženost spojená s rizikem ztráty by-
dlení a další generované sociální problémy vyžadují pomoc větším počtem pracovníků, než mohou 
zajistit současní 2 pracovníci SAS.

S ohledem na krátkou dobu působení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve městě není mož-
né kvalitativně určit míru zlepšení situace ve vyloučených lokalitách, nicméně jak sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou velmi vhodným nástrojem 
sociálních pracovníků obce k řešení a předcházení patologickým jevům na svém území.“

Za názory obcím mnohokrát děkujeme. Jejich názory mohou posloužit jako podněty při dalším 
plánování a zlepšování kvality služeb jak ze strany zadavatelů sociálních služeb, tak ze strany 
poskytovatelů sociálních služeb. 

5. 
Seznam zkratek
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Seznam zkratek:

DD  - Dětský domov
K-centrum – kontaktní centrum
MěDDM – Městský dům dětí a mládeže
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřská škola
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OS – okresní soud
OSPOD – odbor sociálně právní ochrany dětí
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PC - počítač
PRŠ – praktická škola
SOU – střední odborné učiliště
SPC – speciálně pedagogické centrum
SPOD – sociálně – právní ochrana dětí
SŠ  - střední škola
SVL – sociálně vyloučená lokalita
ÚP – úřad práce
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
ZŠ – základní škola
NNO – nezávislá nezisková organizace 

6. 
Adresář         
poskytovatelů sociálních služeb
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Adresář poskytovatelů služeb

ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s. www.clovekvtisni.cz
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, mail@clovekvtisni.cz 
ředitel pobočky: Jan Němeček, tel: 353 892 261, 777 333 879

služba SAS - vyloučené lokality Kraslicko 
Kontakt:
Havlíčkova 61/1, Kraslice 35801
Koordinátorka služeb: Alena Otajovičová, tel: 775 466 063

služba SAS - vyloučené lokality Chodovsko 
Kontakt:
Budovatelů 677, 357 35 Chodov
Koordinátorka služeb: Markéta Kavalíková, tel: 777 341 679

služba SAS - vyloučené lokality Ostrovsko  
Kontakt:
Lidická 1036, 363 01 Ostrov
Koordinátorka služeb: Markéta Kavalíková, tel: 777 341 679

služba SAS - vyloučené lokality Žluticko/Bochovsko  
Kontakt:
Velké nám. 150, 364 52 Žlutice
Koordinátorka služeb: Markéta Kavalíková, tel: 777 341 679

služba NZDM - vyloučené lokality Kraslicko 
Kontakt:
Havlíčkova 61/1, Kraslice 35801
Koordinátorka služeb: Alena Otajovičová, tel: 775 466 063

služba TP – vyloučené lokality Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová, Nejdek
Kontakt:
Budovatelů 677, 357 35 Chodov
Husova 525, 362 21 Nejdek
Koordinátorka služeb: Markéta Kavalíková, tel: 777 341 679

KHAMORO  o. p. s. www.khamoro-chodov.cz
ředitel: Emil Voráč, tel: 725 706 520, emil.vorac@seznam.cz 

služba NZDM - vyloučené lokality Chodovsko
Kontakt:
Tovární 223, 357 35 Chodov
pracovník v sociálních službách: Anna Křehká, tel: 602 632 407 a Sylva Navrátilová, tel: 725 178 734

KOTEC o. p. s. www.kotec.cz
Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, projekty@kotec.cz; asistentka@kotec.cz 
ředitelka: Mgr. Markéta Černá, tel: 608 656 543

služba SAS  - vyloučené lokality Chebsko
Kontakt:
Hlavní 23, 352 01 Aš
Vedoucí střediska: Eva Holečková, tel: 723 355 663
Terénní pracovnice: Kateřina Burešová DiS., tel: 739 570 105 a Bc. Michaela Lišková, tel: 608 656542

služba SAS  - vyloučené  lokality Sokolovsko 
Kontakt:
Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov
Vedoucí střediska: Bc. Jana Kuráková, tel: 739 570 103
Terénní pracovnice: Jiřina Hlasivcová, Anna Kozová, tel: 778 474 772

služba NZDM -  vyloučené lokality Chebsko 
Kontakt:
Palackého 1562/8, 350 02 Cheb
Petra Tomková, tel 734 313 204

služba NZDM – vyloučené lokality Sokolovsko 
Kontakt:
Nádražní 189, 356 01, Sokolov
Vedoucí střediska: Mgr. Petr Fridrich, tel: 778 474 773
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služba TP – vyloučené lokality Kraslice, Oloví, Rotava; Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves 
Kontakt:
Marie Majerové 1764, 356 01 Sokolov
Vedoucí střediska: Bc. Jana Kuráková, tel: 739 570 103

služba TP – vyloučené lokality Aš 
Kontakt:
Provaznická 9, 350 02 Cheb
Vedoucí střediska: Mgr. Hana Procházková, tel.: 731 656 224

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ www.os-svetlo.net
Husova 1325, 432 01 Kadaň, os.svetlo@seznam.cz    
Statutární zástupce: Bc. Jan Hudák, tel.: 603 804 191

služba NZDM - vyloučené lokality Ostrovsko  
Kontakt:
Klínovecká 998, 363 01 Ostrov
Vedoucí NZDM: Lenka Kubínová, tel.: 727 925 741

služba TP - vyloučené lokality – Ostrov, Jáchymov; Bochov, Žlutice
Kontakt:
Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň
Koordinátor programu: Bc. Lucie Halouzková, tel.: 725 853 042
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Na realizaci specifických cílů projektů 
a na organizaci činností se podíleli:

Za odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje: 
Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Stanislava Správková, Ing. Bc. Šárka Benešová, Mgr. Pavel Vaculík a Věra 
Moderová.

Za Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.:
ředitel Ing. Petr Uhříček, Ing. Monika Sádlíková, Ing. Karel Brandtl, Ing. Iveta Grünerová, Ing. Monika Blahnová 
a  Bc. Hana Cestrová.

Tato publikace vznikla ve spolupráci Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí a poskytovatelů sociálních 
služeb.
Karlovarský kraj tímto děkuje poskytovatelům sociálních služeb za součinnost při realizaci projektů a naplňo-
vání jejich cílů.
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Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Projekty byly financovány z  prostředků Evropského sociálního programu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


