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Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování 
služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012

Od 1. 8. 2008 realizuje Karlovarský kraj „Individuální projekt Karlovarské-
ho kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 

2008 – 2012“. Projekt je fi nancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 
Zaměřuje se na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb, zejména 
služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným 
nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. 

Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob 
se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnos-
	 , zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce. Tohoto cíle bylo dosaženo 
prostřednictvím řady dodavatelů sociálních služeb, kteří byli vybráni na zá-
kladě výběrového řízení. Celkem 32 služeb zajišťuje 15 dodavatelů po dobu 
většinou delší než 3 roky.

V okrese Cheb zajišťuje sociální služby Domy na půl cesty a Intervenční 
centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s., služby Azylový dům pro jednotlivce a Níz-
koprahové denní centrum - Diecézní charita Plzeň, službu Azylový dům pro 
ženy s dětmi - Farní charita Aš, služby Nízkoprahové zařízení pro dě	  a mlá-
dež, Sociálně ak	 vizační služby pro rodiny s dětmi a Terénní programy - Ko-
tec, o.s., službu Sociálně terapeu	 cké dílny zajišťuje Joker, o.s. a 15. Přední 
hlídka Royal Rangers v ČR (na základě společné nabídky).

V okrese Sokolov zajišťuje sociální služby Azylový dům pro jednotlivce, 
Azylový dům pro ženy s dětmi, Dům na půl cesty, Nízkoprahové denní cen-
trum a Intervenční centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s., službu Terénní progra-
my - Kotec, o.s., službu Sociálně terapeu	 cké dílny - Denní centrum Mate-
řídouška, o.p.s., službu Nízkoprahové zařízení pro dě	  a mládež - Khamo-
ro - Romské integrační centrum, službu Sociálně ak	 vizační služby pro rodi-
ny s dětmi - Člověk v � sni, o.p.s.

V okrese Karlovy Vary zajišťuje sociální služby Azylový dům pro ženy s dět-
mi, Dům na půl cesty a Sociálně terapeu	 cké dílny - Farní charita Karlovy Vary, 
službu Intervenční centrum - Pomoc v nouzi, o.p.s., služby Nízkoprahové zaří-

zení pro dě	  a mládež, Nízkoprahové denní centrum a Azylový dům pro jed-
notlivce - Armáda spásy v ČR, službu Terénní programy - Občanské sdruže-
ní Světlo Kadaň, službu Sociálně ak	 vizační služby pro rodiny s dětmi - Člo-
věk v � sni, o.p.s., služby Sociálně terapeu	 cké dílny pro osoby se zdravot-
ním - duševním onemocněním a Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním - Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné.

Pro Karlovarský kraj zajišťuje službu Sociální rehabilitace - Tyfl oCentrum 
Karlovy Vary, o.p.s., služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabili-
tace pro osoby se zdravotním - mentálním pos	 žením - Rytmus, o.s., který má 
zřízenou agenturu pro sociální rehabilitaci v Sokolově.

V průběhu projektu došlo k postupnému rozšíření a zkvalitnění těchto slu-
žeb. Projekt umožnil vznik služeb, které nebyly v Karlovarském kraji dříve po-
skytovány. Některé služby vznikly v návaznos	  na další individuální projekty 
Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, kte-
ré jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ a „Rozvoj péče o osoby s du-
ševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.

V rámci křížového fi nancování projektu byly zrekonstruovány prostory 
v majetku Karlovarského kraje pro sociálně terapeu	 cké dílny, které byly vy-
baveny také nábytkem. Zrekonstruovány byly prostory v objektu SOŠ a SOU 
Nejdek, v Karlových Varech – Staré Roli, dále v objektu Střední odborné ško-
ly stavební – Penzion Hes	 a v Karlových Varech a v objektu Střední školy živ-
nostenské Sokolov. 

Dne 5. 6. 2012 se bude v Krajské knihovně konat závěrečná konference 
projektu. Konference vyhodno�  stav v oblas	  podpořených sociálních slu-
žeb, vyhodno�  plnění jednotlivých ak	 vit projektu, bude dán prostor vybra-
ným poskytovatelům sociálních služeb - příklady dobré praxe. Seznámí veřej-
nost s přínosem projektu pro poskytování služeb v jejich oblas	  a s přínosy 
podpory evropského společenství pro občany kraje. Nas� ní další vývoj v ob-
las	  sociálních služeb v rámci EU.

Individuální projekt „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Vytvořit vzájemně a efek	 vně spolupracující síť sociálních a jiných služeb, 
zejména zdravotnických, pro osoby s duševním onemocněním v okre-

sech Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a � m na celém území Karlovarského kraje, 
to je hlavní cíl Individuálního projektu Karlovarského kraje, na který se poda-
řilo Karlovarskému kraji získat dotaci ve výši 13 402 152 Kč. Ak	 vity projek-
tu budou navazovat na ak	 vity Individuálního projektu Karlovarského kra-
je „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarské-
ho kraje“, který byl realizován v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 a je-
hož výstupy a výsledky jsou zveřejněny na www.rpkk.cz dále na stránkách 
h� p://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnos	 /socialni/seznam/IP_dusnem. 
Na základě výstupů z procesu mapování a výsledků Koncepce péče o osoby 
s duševním onemocněním v Karlovarském kraji vznikly v Karlových Varech 
dvě nové sociální služby -  sociální rehabilitace (ambulantní a terénní forma) 
a sociálně terapeu	 cké dílny, které byly k 1. 7. 2011 nově zaregistrovány. Po-
skytovatelem těchto služeb se stal vítěz výběrového řízení na poskytovatele 
služeb, Fokus Mladá Boleslav, o. s. Noví pracovníci pro tyto služby byli odbor-
ně připraveni v rámci tohoto projektu. Služby intenzivně spolupracují s míst-
ními sociálními a zdravotnickými službami, zejména s psychiatrickým oddě-
lením Nemocnice Ostrov a ambulantními psychiatry.

Projekt „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“ je realizován od 1. května 2012 do 30. dubna 
2014 a je fi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR. Mezi hlavní ak	 vity projektu patří: vyhodnocení fungování služeb 
pro osoby s duševním onemocněním na území KK a jejich spolupráce v okre-
sech Sokolov a Cheb; podpora procesu zahájení nových sociálních služeb 

v okresech Sokolov a Cheb; vytvoření modelu sítě služeb a ostatních složek 
systému péče o osoby s duševním onemocněním. Během celého projektu 
bude probíhat des	 gma	 zační kampaň společně s odbornou publicitou pro-
jektu a projekt bude doplněn vzdělávacími programy a stážemi.   

 Z prostředků dotace bude podpořen vznik a zahájení činnos	  dvou no-
vých sociálních služeb péče o osoby s duševním onemocněním v okrese So-
kolov a Cheb, které budou vytvořeny na principu komunitní péče a mul	 dis-
ciplinárního přístupu v péči o tyto osoby s cílem nastavit systém propojení 
sociálních služeb nejen navzájem, ale i se zdravotnickými službami na okres-
ní i krajské úrovni. Snahou je vytvořit op	 málně fungující síť služeb pro oso-
by s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Inova	 vnost 
projektu spočívá ve vytvoření tří mul	 disciplinárních týmů na okresní úrov-
ni a krajského koordinačního týmu. Mul	 disciplinární týmy budou působit 
v jednotlivých okresech (Karlovy Vary, Cheb, Sokolov) a budou složeny ze so-
ciálních pracovníků a spolupracujících zdravotnických pracovníků (psychiatři, 
psychiatrické sestry) s cílem zajis	 t osobám s duševním onemocněním kom-
plexní péči. Koordinační tým bude tvořen zástupci sociálních a zdravotnic-
kých služeb, veřejných služeb (policie), pracovníků oddělení sociálně - práv-
ní ochrany dě� , školství (pracovníci pedagogicko – psychologických poraden 
a výchovní poradci), obecních úřadů, zástupců psychiatrického oddělení ne-
mocnice v Ostrově, zástupce zdravotních pojišťoven, rodičů osob s dušev-
ním onemocněním a uživatelů služeb pro tyto osoby. V rámci pravidelných 
případových konferencí budou týmy diskutovat společné problémy vznikající 
při péči o osoby s duševním onemocněním, problema	 ku předávání klientů, 
bude docházet k výměně informací a řešení krizových situací. 

Žádoucí změnu v systému sociálních služeb pro osoby s duševním one-
mocněním v kraji lze dosáhnout za předpokladu změny ve vnímání těchto 
osob lidmi, kteří s nimi přicházejí z různých důvodů do styku. Právě des	 g-
ma	 zační kampaň bude cílena na zvýšení povědomí a znalos�  o původu du-
ševních poruch a možnos�  jejich léčby, ke zlepšení přístupu k těm, kdo one-
mocněli duševní poruchou, a také k jejich rodinám. K dílčím cílům projektu 
patří právě snižování s	 gmatu těchto onemocnění, ovlivňování postojů ve-
řejnos	  k této skupině občanů mediální prací a vzdělávacími programy pro 
poskytovatele sociálních služeb, zaměstnance obecních úřadů i krajského 
úřadu a rodinné příslušníky.

Úvodní konference k projektu se koná 5. června od 9 hod. v Zastupitel-
ském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Odborným garantem projektu je odbor sociálních věcí Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura pro-
jektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. 

Dne 1. 3. 2012 zahájil Karlovarský kraj realizaci individuálního projektu 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“.  

Projekt je zaměřen na ak	 vity v oblas	  plánování rozvoje sociálních slu-
žeb na úrovni kraje a zejména obcí s rozšířenou působnos�  na území kra-
je. Hlavním cílem projektu je tvorba základní krajské sítě sociálních služeb 
v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a prováza-
nost sociálních služeb a podpora procesu střednědobého plánování soci-
álních služeb v obcích na území Karlovarského kraje. V průběhu realiza-
ce projektu bude obcím poskytnuta metodická podpora při zjišťování po-
třeb, defi nování priorit a cílů rozvoje jednotlivých druhů sociálních slu-
žeb, nastavení místní sítě sociálních služeb a pro zajištění udržitelné struk-
tury procesu plánování v obcích. Pro pracovníky obcí a kraje budou reali-
zovány vzdělávací programy, semináře a kulaté stoly. Další významnou ak-
	 vitou projektu je defi nování základní krajské sítě sociálních služeb a vy-
tvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovar-
ském kraji na období 2014 - 2017.  V rámci projektu bude realizován so-

ciologický výzkum, vytvořeny strategické záměry rozvoje služeb sociální 
prevence a nastavena kritéria op	 malizace sítě služeb odborného sociál-
ního poradenství na území kraje. 

Další ak	 vita projektu je zaměřena na vydefi nování krajských krité-
rií pro rozhodování o fi nanční podpoře sociálních služeb a vytvoření 
regionálních karet sociálních služeb. Bude nastaven systém řízení a vy-
hodnocování sítě sociálních služeb prostřednictvím metody The Balan-
ced Scorecard.   

Na základě výběrového řízení byli vybráni dodavatelé služeb  - GI pro-
jekt o.p.s, Ždár 58, 398 11 Pro	 vín a QQT, s.r.o., Šlikova 4, 169 00 Praha 6.

S cílem seznámit veřejnost a zainteresované subjekty s projektem, 
byla pod záš	 tou Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast 
sociálních věcí a oblast neziskových organizací, uspořádána dne 24. 04. 
2012 v zasedacím sále Karlovarského kraje úvodní konference k pro-
jektu. Na konferenci byly představeny odborem sociálních věcí a vy-
branými dodavateli služeb jednotlivé ak	 vity a cíle projektu.

Projekt „Udržitelnost dostupnos�  krajské sítě sociálních služeb Kar-
lovarského kraje“ zahájil Karlovarský kraj dne 1. 5. 2011 a svým za-

měřením navazuje na dvouletý projekt s názvem „Poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uži-
vatele“, jehož realizace byla úspěšně ukončena 30. 4. 2011. Realizáto-
rem ak	 vit projektu je vítěz výběrového řízení organizace Instand, ins	 -
tut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, o. s. 

Hlavním cílem projektu je zajis� t kon� nuální návaznost projekto-
vých ak� vit zaměřených na postupnou transformaci tradičních ústa-
vů, přímo zřizovaných Karlovarským kraje, tedy převedení 10 – 15 kli-
entů z domovů pro osoby se zdravotním pos	 žením do alterna	 vních 
služeb a samostatného bydlení. Projekt je nyní ve své polovině a v rám-
ci tohoto hlavního cíle se již povedlo převést do alterna	 vních služeb 4 
klienty. Jedná se o jednoho klienta a klientku z DOZP „SOKOLÍK“ v Soko-
lově a jednoho klienta a klientku z DOZP „PRAMEN“ v Mnichově. Všich-
ni se přestěhovali do bytů v Sokolově. Za kladný přístup představite-
lům města Sokolov k transformačnímu procesu patří veliký dík. Třem 
z uvedených klientů je organizací Dolmen, o.p.s. poskytována sociál-
ní služba chráněné bydlení. Jeden klient využívá službu podpora samo-
statného bydlení, kterou zajišťuje organizace Rytmus, o. s. Kromě těch-
to již přestěhovaných osob jsou v současné době připraveny další dvě 
klientky z DOZP Luby, pro které bude z prostředků projektu zrekonstru-
ován byt v Lubech, i tomuto městu je třeba vyslovit veliký dík za jejich 
přístup k transformačnímu procesu. Pro další klienty, kteří jsou v rám-
ci projektu připravováni na přechod do alterna	 vních služeb, probíha-
jí v současné době jednání o přidělení bytů, a to zejména s městy Kyn-
šperk nad Ohří, Jáchymov, Hrozně� n, Ostrov a Horní Slavkov. Doufá-
me, že tato jednání budou úspěšná a že se nám podaří splnit dlouhole-
té přání samostatného bydlení i dalším uživatelům domovů pro osoby 
se zdravotním pos	 žením.

Kromě přechodu vybraných klientů chce Karlovarský kraj podpo-
řit transformační proces rozpracováním rozvojových plánů 2 DOZP, 
v rámci kterých bude dokončeno mapování individuálních potřeb všech 
jejich uživatelů a budou navrženy varianty jejich přechodu do skutečně 
individualizovaných služeb, a to v souladu s „Koncepcí podpory trans-
formace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, po-
skytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začle-
ňování“, kterou vydalo MPSV ČR. 

Transformační část projektu je dále zaměřena na zmapování sociál-
ní situace zájemců, kteří mají podanou žádost o umístění do některé-
ho z DOZP s cílem zajis	 t systémová opatření k tomu, aby byla vytvoře-

na dostatečná kapacita alterna	 vních služeb k domovům pro osoby se 
zdravotním pos	 žením a aby zájemci o sociální službu nemuseli být zby-
tečně do pobytových zařízení tradičního typu přijímáni. Pro zajištění to-
hoto cíle byl na počátku realizace projektu vytvořen tzv. mezioborový 
tým metody case managementu, který začal shromažďovat, doporučo-
vat, přehodnocovat sociální situace a vyjednávat vhodné sociální služ-
by pro zájemce o službu pro osoby se zdravotním pos	 žením. Karlovar-
ský kraj chce � mto podpořit vznik rozvoj služeb pro osoby se zdravot-
ním pos	 žením, a to osobní asistenci, případně rozvinout služby stáva-
jících poskytovatelů služeb jako je pečovatelská služba, chráněné bydle-
ní, podpora samostatného bydlení. 

Kromě zajištění procesu transformace je projekt zaměřen také 
na analy� cké činnos� . Od počátku projektu probíhá mapování terénu 
a sběr dat pro kvalita	 vní analýzu. Dále byla ustanovena tzv. Odborná 
pracovní skupina, jejímž cílem je nastavení metodologických postupů 
k provádění analýz potřeb osob s mentálním pos	 žením v regionu a je-
jich uplatnění v praxi za účelem zajištění podkladů pro výstupní doku-
ment, kterým bude Analýza potřeb lidí s mentálním pos	 žením v Karlo-
varském kraji a návrh Opatření na zajištění dostupné sítě sociálních slu-
žeb v Karlovarském kraji, rozšířené o uživatele služeb žijící ve svém do-
mácím prostředí. Součás�  této oblas	  projektu je také mapování ab-
sorpční kapacity regionu Sokolovska pro uplatnění projektů vycházejí-
cích z principů Sociální ekonomiky. Na toto téma byly uspořádány tři 
informační semináře, jejichž smyslem bylo provést účastníky z řad ne-
státních neziskových organizací poskytujících sociální služby všemi fáze-
mi zpracování podnikatelských plánů a zpracovat základní rámec pod-
nikatelského plánu. Na téma „Co je sociální podnikání a jak lze fi nan-
covat jeho rozjezd“ byl dále dne 29. 3. 2012 uspořádán Kulatý stůl, je-
hož cílem bylo podnikatelům z Karlovarského kraje přiblížit formou pří-
kladů dobré praxe fungování sociálního podniku v ČR a možných pod-
nikatelských ak	 vit. 

Poslední oblas� , na kterou je projekt zaměřen, je vzdělávání. Vzdě-
láváni jsou zástupci všech skupin, které do procesu transformace vstu-
pují - pracovníci v přímé péči především pracovníci zapojených domo-
vů pro osoby se zdravotním pos	 žením, pracovníci návazných služeb, 
do kterých budou uživatelé přecházet, sociální pracovníci z obcí, posky-
tovatelé sociálních služeb a v neposlední řadě jsou vzděláváni také sa-
motní uživatelé sociálních služeb.    

Projekt je téměř v polovině své realizace a proza� m se daří naplňovat 
všechny stanovené cíle. Doufáme proto, že bude stejně úspěšný jako 
předcházející projekt. 

Individuální projekt Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“

Otevírání nově zrekonstruovaných sociálně terapeutických 
Otevírání nově zrekonstruovaných sociálně terapeutických 

dílen pro osoby s duševním onemocněním
dílen pro osoby s duševním onemocněním

Khamoro – soubor nízkoprahového zařízení pro děti 
Khamoro – soubor nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež v Chodověa mládež v Chodově

Snažíme se, aby takhle lidé nemuseli žít
Snažíme se, aby takhle lidé nemuseli žít

Komunitní plánování – úvodní konference
Komunitní plánování – úvodní konference

BBudování zahrady u domu na půl cesty v Nebanicích 
udování zahrady u domu na půl cesty v Nebanicích 

MMy chceme pomáhat, chceme pracovat a daří se nám to
y chceme pomáhat, chceme pracovat a daří se nám to

VVzdělávání sociálních pracovníkůzdělávání sociálních pracovníků

My chceme pomáhat, chceme My chceme pomáhat, chceme 
pracovat a daří se nám topracovat a daří se nám to

My chceme pomáhat, chceme My chceme pomáhat, chceme 
pracovat a daří se nám topracovat a daří se nám to


