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POUŽITÉ ZDROJE DAT  

Každá z kapitol má dvě části. První popisuje jednotlivá ORP zejména z hlediska jejich demografické struktury se 
zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Druhá se zabývá poskytovanými sociálními či návaznými službami 
v rámci jednotlivých ORP pro tuto cílovou skupinu. 

Prvotním zdrojem dat pro první část kapitol byl Český statistický úřad pro Karlovarský kraj a dále pak přehled 
Příspěvky na péči od MPSV. Jedná se o kvantitativní údaje charakterizující seniorskou populaci v území ORP  
a porovnání s krajským průměrem. Jde o charakteristiky věkového složení populace, sociálního či zdravotního 
znevýhodnění – příjemci příspěvku na péči a příjemci dávek hmotné nouze, a dále odhad vývoje počtu cílové 
skupiny obyvatel. 

Pro přehled o aktuálně poskytovaných sociálních službách byla jako základ použita data MPSV v přehledu 
Žádosti o poskytnutí dotací v rámci Karlovarského kraje a přehledu poskytovatelů Karlovarského kraje. Jedná 
se o jediná data, která byla k dispozici, která však nemusí poskytovat úplný a přesný přehled. Problémem  
je také nepropojitelnost dat a rozdílné vykazování (např. kapacity) u jednotlivých byť totožných služeb. Proto je 
na příklad porovnání jednotlivých území ve vztahu k zastoupení terénních, ambulantních a pobytových 
sociálních služeb nepřesné a mělo by sloužit pouze jako orientační. Pro větší kvalitu analýz je vhodné učinit 
několik sběrů dat s novým výkaznictvím. Pro toto je nutné nastavit jednotky vykazování kapacit u každé ze 
služeb a kalibrovat je. 

Dalšími použitými zdroji dat jsou Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, registr sociálních služeb  
a webové stránky konkrétních poskytovatelů. Veškerá data se váží k datu 31.12.2012. 
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VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM  

Demografická struktura 

Demografická část obsahuje čtyři tabulky.  

Tabulka 1 zachycuje věkové rozložení příslušného ORP (první řádek) ve srovnání s Karlovarským krajem 
celkově (druhý řádek). Pro obě území je vždy uveden celkový počet obyvatel, hustota osídlení, počet a podíl tří 
věkových skupin na celkovém počtu obyvatel. Věkové skupiny jsou rozdělené takto: dětská složka (do 15 let), 
dospělá složka (16 až 64 let) a seniorská složka populace (nad 65 let věku). 

Tabulky 2, 3 a 4 jsou zaměřené na specifické skupiny obyvatel a jsou všechny vytvořené na stejném principu. 
Opět zahrnují srovnání příslušného ORP (první řádek) s krajem celkově (druhý řádek). První tři sloupce 
vypovídají o současném stavu té které skupiny, následné dva sloupce se vztahují k předpokládaným počtům 
k roku 2017.  

Skupiny, na které se soustřeďujeme, mají souvztažnost k sociálním službám a jsou to: senioři (tabulka 2), 
občané s přiznaným příspěvkem na péči – PnP (tabulka 3) a občané s přiznanými dávkami pomoci v hmotné 
nouzi – zde jsme pro naše účely použili souhrnně příjemce příspěvku na živobytí a příjemce mimořádné 
okamžité pomoci – PnŽ a MoB (tabulka 4). 

K současnému stavu je pro každou skupinu uveden počet občanů, podíl této skupiny na celkovém počtu 
obyvatel a odchylka v počtu oproti kraji. Odchylka je uvedena v absolutních číslech a vyjadřuje rozdíl mezi 
skutečným počtem v rámci ORP a hypotetickým počtem, pokud by podíl v rámci ORP měl odpovídat podílu této 
skupiny v rámci kraje. 

V rámci prognózy je v tabulce uvedený předpokládaný počet k roku 2017 a přírůstek, tedy rozdíl mezi 
současným stavem a stavem k roku 2017. Prognóza nebyla vytvořena pro příjemce dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Přírůstek lidí v této skupině je ovlivněn faktory, které nemohou být zahrnuty do výpočtů. 

Prognóza 

Jako základ byla použita již hotová prognóza ČSÚ, pouze velmi jednoduše zaktualizovaná. Prognóza byla 
zpracovaná pro kraj, přičemž do zpracování nevstupovala migrace. Pro jednotlivá ORP byl použit jednoduchý 
přepočet, který ukazuje přírůstky v jednotlivých ORP, pokud by jejich obyvatelstvo stárlo stejným tempem, jako 
je očekáváno v kraji. Čísla jsou tedy pouze orientační a jejich hlavním cílem bylo prokázat trend, že počet 
seniorů i počet příjemců PnP poroste. 

Celkový přehled o stávajících sociálních službách 

Tato část obsahuje celkem šest tabulek. Tabulky 5, 6 a 7 se vztahují k druhům sociálních služeb (sociální péče, 
sociální prevence a sociální poradenství), tabulky 8, 9 a 10 k druhům sociálních služeb podle jejich formy 
(pobytové, ambulantní a terénní služby). 

Všechny tyto tabulky jsou vytvořené stejně a ukazují pro každý druh služby stejná data. První tři sloupce 
obsahují počet poskytovaných služeb v rámci ORP, maximální denní kapacitu (jednotky jsou vždy uvedené 
přímo u konkrétního údaje), celkový počet uživatelů za rok 2011. Tato data byla převzata z podkladů MPSV  
a kraje. Následné tři sloupce obsahují výpočty, které ukazují vztah mezi kapacitou služby a počtem seniorů, 
příjemců PnP či příjemců dávek hmotné nouze. 

Výpočty jsou opět pouze orientační. V podstatě zachycují hypotetickou situaci, kolik uživatelů z té či oné 
skupiny by bylo uspokojeno za předpokladu, že by všichni potřebovali danou službu využít.



6 
 

 

PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

AŠ  

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 1.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Aš 17612 123 2858 16,2 12249 69,5 2505 14,2 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Aš je nejmenším ORP v rámci Karlovarského kraje. Počtem obyvatel se řadí na předposlední místo, méně 
obyvatel má pouze ORP Kraslice. Vzhledem k malé výměře se však i přes nízký počet obyvatel řadí k ORP 
s nejvyšší hustotou osídlení, a to hned za Sokolov.  

Ve srovnání s věkovým rozložením celého kraje je ORP Aš územím se spíše mladším obyvatelstvem. Podíl 
seniorské složky populace je oproti kraji nižší, naopak podíl dětské složky vyšší. Dospělá složka populace 
odpovídá rozložení v kraji. 

Tabulka č. 1.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Aš 2505 14,2 -320 3144 639 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

 Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Co se týče počtu seniorů, řadí se ORP Aš na předposlední místo. Podíl seniorů činí 14,2 % na celkovém počtu 
obyvatel ORP. V absolutních číslech je to o 320 méně, než by odpovídalo 16 % v kraji.  

Podle demografické prognózy se předpokládá, že k roku 2017 vzroste počet seniorů na území ORP na 3144. To 
znamená přírůstek počtu seniorů o 639.  
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Tabulka č. 1.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 

Aš 536 3,0 95 673 137 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

 Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počtem příjemců příspěvků na péči se ORP Aš řadí opět na předposlední místo. Podíl na celkovém počtu 
obyvatel ORP v tomto případě však činí 3 %, což je v absolutních číslech o 95 více, než by odpovídalo krajskému 
%.  

K roku 2017 by mohl počet příjemců PnP dosahovat okolo 673, což znamená přírůstek o 137 příjemců PnP. 

Tabulka č. 1.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Aš 232 1,3 -80 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

 Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Aš je ORP s nejnižším počtem občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi. Jejich podíl na celkovém 
počtu obyvatel v rámci ORP je 1,3 %, což je v absolutních číslech o 80 méně, než by odpovídalo krajským 1,8 %.  

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Pro území ORP Aš zajišťuje sociální služby 6 poskytovatelů. Tito poskytovatelé nabízí celkem  
6 registrovaných sociálních služeb – každý z poskytovatelů se specializuje pouze na jeden druh sociální 
služby. Většina sociálních služeb není na území ORP Aš nabízena.  

Téměř všichni poskytovatelé mají sídlo na území ORP Aš, tři z poskytovatelů sídlí přímo ve městě Aš. Pouze 
Kotec o.s. má sídlo v Mariánských Lázních, tedy mimo území ORP Aš, a kromě Aše nabízí sociální služby  
i v dalších ORP Karlovarského kraje. 

Převažující právní formou poskytovatelů je příspěvková organizace. 

• CARVAC s.r.o. 

- Adresa: Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš 

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

- Druh služby:  
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o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – pobytové sociální 
služby (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Aš 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, příspěvková organizace 

- Adresa: Hazlov 60, 352 01 Hazlov 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Aš 

• Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

- Adresa: Krásňany 766, 351 24 Hranice 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Aš 

• Farní Charita Aš 

- Adresa: Mikulášská 9/21, 352 01 Aš 

- Právní forma: Církevní organizace 

- Druh služby:  

o Azylové domy – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (služby sociální prevence – 
pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Aš 

• Město Aš 

- Adresa: Kamenná 473/52, 352 01 Aš 

- Právní forma: Obec  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Město Aš – pečovatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a 
terénní služby) 

- Působnost v ORP: Aš 

• Kotec o.s. 

- Adresa: Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně 
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- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně  
a Aš (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Aš a Mariánské Lázně 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 1.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V ORP Aš jsou nejvíce nabízeny služby sociální péče. Služby sociálního poradenství naopak nejsou zastoupeny 
vůbec. 

Služby sociální péče nabízejí celkem 4 poskytovatelé. K dispozici je zde domov pro osoby se zdravotním 
postižením, domov pro seniory, pečovatelská služba (terénní i ambulantní) a sociální služba poskytovaná ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Ostatní služby sociální péče nejsou nabízeny. Poskytované služby 
představují 29% z celkového počtu možných služeb sociální péče. 

Dva z poskytovatelů nabízejí služby sociální prevence, a to azylový dům a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. Ostatní služby sociální prevence rovněž nejsou nabízeny. Poskytované služby představují 11% 
z celkového počtu možných služeb sociální prevence. 

Tabulka č. 1.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 počet 
lůžek: 110 

103 4,4 20,5 47,4 

Domovy pro seniory 1 počet 
lůžek: 54 

61 2,2 10,1 23,3 
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Pečovatelská služba 1 počet 
klientů: 

154 

179 6,1 28,7 66,4 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 35 

38 1,5 7,1 16,4 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

Tabulka č. 1.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet lůžek: 
18 

17 0,7 3,4 7,8 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+ 1 počet 
klientů: 200 

135* 8,0 37,3 86,2 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Kotec o.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Mariánské Lázně a Aš. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Kotec o.s.  je zde počet uživatelů pouze za terénní službu, za ambulantní službu 
nebyl počet uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 1.7 – Služby sociálního poradenství 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 1.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V ORP Aš jsou zastoupeny všechny tři formy sociálních služeb, pobytové, ambulantní i terénní. Nejvíce 
poskytovatelů zajišťuje služby pobytové – z toho jsou tři služby sociální péče a jedna služba sociální prevence.   
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Ambulantní služby jsou poskytovány stejnými poskytovateli jako služby terénní, a to v rámci služby 
pečovatelské služby a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  

Tabulka č. 1.8 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
lůžek) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet 
lůžek: 18 

17 0,7 3,4 7,8 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 počet 
lůžek: 110 

103 4,4 20,5 47,4 

Domovy pro seniory 1 počet 
lůžek: 54 

61 2,2 10,1 23,3 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 35 

38 1,5 7,1 16,4 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

Tabulka č. 1.9 – Ambulantní služby 

Druh služby 

Počet 
poskytovat
elů  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Pečovatelská služba 1 počet 
klientů: 4 

20 0,2 0,7 1,7 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+ 1 počet 
klientů: 60 

chybějící 
údaj* 

2,4 11,2 25,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Kotec o.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Mariánské Lázně a Aš. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Kotec o.s. nebyly údaje o počtu uživatelů za ambulantní službu k dispozici. 

Tabulka č. 1.10 – Terénní služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Pečovatelská služba 1 počet 
klientů: 

150 

159 6,0 28,0 64,7 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+ 1 počet 
klientů: 

135 5,6 26,1 60,3 
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140 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Kotec o.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Mariánské Lázně a Aš. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Na území ORP Aš působí 6 poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízejí služby pro 11 cílových skupin. 
Zastřešené cílové skupiny tvoří 44% z celkového počtu cílových skupin definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Většina poskytovatelů se zaměřuje na více než jednu cílovou skupinu. Nejvíce cílových 
skupin oslovuje Kotec o.s. (5 skupin). 

Pro 3 z poskytovatelů jsou převažující cílovou skupinou senioři, dále pak rodiny s dětmi (2 poskytovatelé)  
a osoby se zdravotním postižením (1 poskytovatel). 

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• Farní Charita Aš 
• Kotec o.s. 

4. oběti domácího násilí 

• Farní Charita Aš 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

• Kotec o.s. 

12. osoby s chronickým onemocněním 

• CARVAC s. r. o. 
• Město Aš 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

• CARVAC s. r. o. 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, příspěvková organizace 
• Město Aš 

20. osoby v krizi 

• Farní Charita Aš 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Kotec o.s. 

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

• Kotec o.s. 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Farní Charita Aš 
• Kotec o.s. 
• Město Aš 
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25. senioři 

• CARVAC s. r. o. 
• Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 
• Město Aš 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 1.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech)   

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V ORP Aš jsou zajištěné sociální služby pro všechny věkové kategorie. Nejvíce poskytovatelů se zaměřuje na 
skupinu dospělých (27 až 64 let) a starších seniorů (nad 80 let), což odpovídá převažujícím cílovým skupinám. 
Většina poskytovatelů nabízí služby více věkovým kategoriím. Město Aš zastřešuje věkově všechny kategorie. 

ORP AŠ – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 1.11 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  2505 Velmi nízký 

Počet příjemců PnP 536 Velmi nízký 

Počet příjemců PnŽ+MoB 232 Velmi nízký 

Počet druhů sociálních služeb 6 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociální péče 4 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 2 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 0 Velmi nízký 

Počet registrovaných pobytových služeb 4 Spíše nízký 

Počet registrovaných ambulantních služeb 2 Velmi nízký 

Počet registrovaných terénních služeb 2 Velmi nízký 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 11 Spíše nízký 
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Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 9 Velmi vysoký 
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PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

CHEB 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 2.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Cheb 50721 102 7897 15,6 35099 69,2 7725 15,2 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Cheb je jedním z větších územních celků v rámci Karlovarského kraje. Rozlohou je druhý největší hned za ORP 
Karlovy Vary, nedosahuje však ani poloviny jeho výměry. Počtem obyvatel a i hustotou osídlení se řadí na třetí 
místo – počtem obyvatel za ORP Karlovy Vary a Sokolov, hustotou osídlení za ORP Sokolov a Aš. 

Stejně jako ORP Aš i ORP Cheb vykazuje mladší věkové rozložení než je celkové rozložení v kraji. Podíl obyvatel 
do 15 let je vyšší než v kraji, naopak podíl seniorů je nižší. Dospělá složka populace odpovídá rozložení v kraji. 

Tabulka č. 2.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Cheb 7725 15,2 -411 9635 1910 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Počtem seniorů se ORP Cheb řadí na třetí místo, za ORP Karlovy Vary a Sokolov. Jejich podíl na celkovém počtu 
obyvatel v rámci ORP se však pohybuje v nižších hodnotách, v absolutních číslech je zde o 411 seniorů méně, 
než by odpovídalo krajskému %.  

K roku 2017 by se dal očekávat nárůst počtu seniorů na 9635, což znamená přírůstek o 1910 seniorů. 
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Tabulka č. 2.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 

Cheb 1315 2,6 46 1640 325 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

I počtem příjemců příspěvků na péči se ORP Cheb řadí na třetí místo, za ORP Karlovy Vary a Sokolov. Vzhledem 
k celkovému počtu obyvatel na území ORP, tvoří počet příjemců podíl 2,6 % a víceméně odpovídá % v kraji. 
Podílem i odchylkou se ORP Cheb řadí až na páté místo mezi ostatními ORP. 

Tabulka č. 2.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Cheb 929 1,8 30 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Stejně jako u počtu seniorů a příjemců PnP, i počtem příjemců dávek hmotné nouze se ORP Cheb řadí na třetí 
místo, za ORP Sokolov a Karlovy Vary. Počet příjemců s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi je 929, 
jejich podíl na celkovém počtu obyvatel je 1,8 %, což opět odpovídá krajskému %. Zde se však ORP Cheb řadí na 
třetí místo i podílem i odchylkou. 

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Pro území ORP Cheb zajišťuje sociální služby 18 různých poskytovatelů poskytujících 37 registrovaných 
sociálních služeb. V průměru by tak připadaly 2,1 služby na jednoho poskytovatele. Většina poskytovatelů se 
specializuje pouze na jeden druh sociální služby. Nejvíce různých služeb v ORP Cheb zajišťují Správa 
zdravotních a sociálních služeb Cheb (7 služeb) a Diecézní charita Plzeň (6 služeb). 

V regionu je tak uživatelům k dispozici 25 druhů sociálních služeb. Většina sociálních služeb je na území ORP 
Cheb zajištěna.  

9 poskytovatelů má sídlo na území ORP Cheb, z toho 7 sídlí přímo ve městě Cheb. 2 poskytovatelé mají sídlo 
v Plzni a 1 v Praze, tedy mimo Karlovarský kraj. 5 poskytovatelů poskytuje sociální služby i v jiných ORP 
Karlovarského kraje. 

Nejvíce zastoupenou právní formou je příspěvková organizace (6 poskytovatelů), dále obecně prospěšná 
společnost (3 poskytovatelé) a sdružení (rovněž 3 poskytovatelé). 
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• AMICA CENTRUM s.r.o. 

- Adresa: Na Vyhlídce 1854/20, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

- Druh služby:  

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Pobytové sociální 
služby v LDN AMICA CENTRUM s.r.o. (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 

- Adresa: Vítězná 117/56, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství – region Cheb (sociální 
poradenství – ambulantní a terénní služby) 

o Osobní asistence – Osobní asistence – region Cheb (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

• Diecézní charita Plzeň 

- Adresa: Sady 5. května 348/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 

- Právní forma: Církevní organizace 

- Druh služby:  

o Azylové domy – Azylový dům Betlém Cheb (služby sociální prevence – pobytové služby) 

o Nízkoprahová denní centra – Nízkoprahové denní centrum Cheb (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

o Noclehárny – Noclehárna Betlém Cheb (služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Sociální rehabilitace – Středisko sociální rehabilitace Cheb (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství (sociální poradenství – 
ambulantní služby)  

o Krizová pomoc – Krizová pomoc (služby sociální prevence – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech 

- Adresa: Luby 731, 351 34 Luby 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  
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o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Lubech, příspěvková organizace (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace 

- Adresa: Americká 2176/52, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 
(služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace 

- Adresa: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace 

- Adresa: Dragounská 2272/12, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory v Chebu – domov pro seniory (služby sociální 
péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Joker o.s. 

- Adresa: Karlova 392/17, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Osobní asistence – Osobní asistence (služby sociální péče – terénní služby) 

o Sociálně terapeutické dílny – Sociálně terapeutické dílny Joker (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
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- Adresa: K Nemocnici 1204/17, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Akciová společnost 

- Druh služby:  

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Nemocnice  
v Chebu (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Kotec o.s. 

- Adresa: Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Kontaktní centra – K-centrum Cheb (služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Terénní programy – Terénní programy Chebsko (služby sociální prevence – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Aš, Cheb, Mariánské Lázně a Sokolov 

• Město Františkovy Lázně 

- Adresa: Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně 

- Právní forma: Obec 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Mravenec, spol. s r.o. 

- Adresa: Plachého 896/29, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

- Druh služby:  

o Chráněné bydlení – MRAVENEC spol. s r.o. (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

- Adresa: Fibichova 852, 356 01 Sokolov 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

- Druh služby:  

o Domy na půl cesty – Dům na půl cesty Kynšperk nad Ohří (služby sociální prevence – 
pobytové služby) 
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o Domy na půl cesty – Dům na půl cesty Nebanice (služby sociální prevence – pobytové 
služby) 

o Intervenční centra – Intervenční centrum (služby sociální prevence – ambulantní a terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

- Adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 

- Právní forma: Občanské sdružení 

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (služby sociální prevence – 
ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

• Sociální služby, příspěvková organizace 

- Adresa: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Cheb 
(sociální poradenství – ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb a Sokolov 

• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

- Adresa: Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Denní stacionáře – Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář 
"Mája" (služby sociální péče – ambulantní služby) 

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
týdenní a denní stacionář "Mája" (služby sociální péče – pobytové služby) 

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 
(služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Odlehčovací služby – Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář 
"Mája" (služby sociální péče – pobytové a ambulantní služby)  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní 
služby) 

o Raná péče – Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb (služby sociální prevence – terénní  
služby)  
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o Týdenní stacionáře – Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář 
"Mája" (služby sociální péče – pobytové služby)  

- Působnost v ORP: Cheb 

• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

- Adresa: Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

- Druh služby:  

o Průvodcovské a předčitatelské služby – TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. - průvodcovská  
a předčitatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Tyflocentrum 
Karlovy Vary, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Sociální rehabilitace – TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. – Sociální rehabilitace (služby 
sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

• Útočiště o.p.s. 

- Adresa: Dobrovského 78/19, 350 02 Cheb 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

- Druh služby:  

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Nízkoprahový klub Útočiště - pro děti od 6 do 15 
let (služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum pro rodiny s dětmi (služby sociální 
prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 2.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Cheb nabízí služby sociální péče 12 poskytovatelů, a to v 10 druzích služeb. Většinou se jedná  
o služby pobytové. Kromě Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb se všichni poskytovatelé specializují 
pouze na jeden druh služby sociální péče. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb nabízí 5 různých druhů 
služeb sociální péče.  

Služby sociální prevence zajišťuje 8 poskytovatelů ve 14 různých druzích služeb. Jedná se především o služby 
ambulantní a terénní, v několika málo případech však i o služby pobytové. Poskytovatelé nabízejí ve většině 
případů dvě a více různých služeb, nejvíce pak Diecézní charita Plzeň v počtu pěti služeb.  

Služby sociálního poradenství nabízejí 3 poskytovatelé. Z toho dva ve formě ambulantní i terénní služby, 
Diecézní charita Plzeň pak pouze jako ambulantní služby. 

Tabulka č. 2.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 13 

13 0,2 1,0 1,4 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 počet 
lůžek: 43 

43 0,6 3,3 4,6 

Domovy pro seniory 3 počet 
lůžek: 258 

276 3,3 19,6 27,8 

Chráněné bydlení 1 počet 
lůžek: 26 

29 0,3 2,0 2,8 

Odlehčovací služby 1 počet 
lůžek: 10 

10 0,1 0,8 1,1 

Osobní asistence 2 počet 
klientů: 20 

16 0,3 1,5 2,2 
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Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 

450 

481 5,8 34,2 48,4 

Průvodcovské a předčitatelské služby+ 1 počet 
klientů: 12 

26 0,2 0,9 1,3 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

2 počet 
lůžek: 32 

32* 0,4 2,4 3,4 

Týdenní stacionáře 1 počet 
lůžek: 8 

8 0,1 0,6 0,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. nebyl počet uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 2.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet lůžek: 
37 

46 0,5 2,8 4,0 

Domy na půl cesty+ 2 počet 
klientů: 24 

67 0,3 1,8 2,6 

Intervenční centra++ 1 počet 
klientů: 380 

542 4,9 28,9 40,9 

Kontaktní centra 1 počet 
klientů: 300 

83 3,9 22,8 32,3 

Krizová pomoc 1 počet lůžek: 
3 

chybějící 
údaj* 

0,0 0,2 0,3 

Nízkoprahová denní centra 1 počet 
intervencí 
(30. min. 

jednání):62
75 

177    

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 počet 
klientů: 65 

138 0,8 4,9 7,0 

Noclehárny 1 počet lůžek: 
17 

94 0,2 1,3 1,8 

Raná péče 1 počet 
klientů: 25 

6 0,3 1,9 2,7 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 počet 
klientů: 32 

170 0,4 2,4 3,4 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením+++ 

2 počet 
klientů: 100 

103* 0,3 1,5 2,2 
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Sociálně terapeutické dílny 1 počet 
klientů: 30 

64 0,4 2,3 3,2 

Sociální rehabilitace+++ 2 počet 
klientů: 48 

256 0,6 3,7 5,2 

Terénní programy 1 počet 
klientů: 500 

237 6,5 38,0 53,8 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebyl počet uživatelů 
k dispozici, TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. nebyl k dispozici počet uživatelů za terénní službu. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Diecézní charita Plzeň nebyly údaje o kapacitě služby a počtu uživatelů  
k dispozici. 

Tabulka č. 2.7 – Služby sociálního poradenství 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Odborné sociální poradenství+ 3 počet 
intervencí 
(30. min. 

jednání):70
84 

2628*    

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Sociální služby, příspěvková organizace jsou do tabulky použita souhrnná čísla 
za Cheb a Sokolov. 

*Neúplný údaj – za poskytovatele Diecézní charita Plzeň nejsou do tabulky zahrnuty údaje, kapacita služby a počet 
uživatelů nebyl za sociální poradenství k dispozici. 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 2.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Cheb jsou zajištěny všechny formy služeb, pobytové, ambulantní i terénní.  

Pobytové služby nabízí na území ORP Cheb 10 poskytovatelů. Celkem je zastoupeno 9 druhů pobytových 
služeb. Nejpočetněji zastoupenou pobytovou službou jsou domovy pro seniory. Tuto službu nabízejí tři různí 
poskytovatelé.  

Z ambulantních služeb je celkem zastoupeno 14 druhů, poskytovaných 11 poskytovateli. Nejvíce poskytovatelů 
nabízí odborné sociální poradenství (3 poskytovatelé). 

Na území ORP Cheb je zastoupeno 10 druhů terénních služeb od 9 poskytovatelů. Až na dva se jedná  
o stejné poskytovatele jako u ambulantních služeb – Diecézní charita Plzeň a Sociální služby p.o. nabízejí pouze 
služby ambulantní.  

Tabulka č. 2.8 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
lůžek) 

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet 
lůžek: 37 

46 0,5 2,8 4,0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 počet 
lůžek: 43 

43 0,6 3,3 4,6 

Domovy pro seniory 3 počet 
lůžek: 258 

276 3,3 19,6 27,8 

Domy na půl cesty+ 2 počet 
klientů: 24 

67 0,3 1,8 2,6 

Chráněné bydlení 1 počet 
lůžek: 26 

29 0,3 2,0 2,8 

Krizová pomoc 1 počet 
lůžek: 3 

chybějící 
údaj* 

0,0 0,2 0,3 
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Odlehčovací služby 1 počet 
lůžek: 7 

7 0,1 0,5 0,8 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

2 počet 
lůžek: 32 

32* 0,4 2,4 3,4 

Týdenní stacionáře 1 počet 
lůžek: 8 

8 0,1 0,6 0,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Karlovarská krajská nemocnice a.s. nebyl počet uživatelů k dispozici. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Diecézní charita Plzeň nebyly údaje o kapacitě služby a počtu uživatelů  
k dispozici. 

Tabulka č. 2.9 – Ambulantní služby 

Druh služby 

Počet 
poskytovat
elů  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 13 

13 0,2 1,0 1,4 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 

350 

490 4,5 26,6 37,7 

Kontaktní centra 1 počet 
klientů: 

300 

83 3,9 22,8 32,3 

Nízkoprahová denní centra 1 počet 
intervencí 
(30. min. 

jednání):62
75 

177    

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 počet 
klientů: 65 

138 0,8 4,9 7,0 

Noclehárny 1 počet 
lůžek: 17 

94 0,2 1,3 1,8 

Odborné sociální poradenství+++ 3 počet 
intervencí 
(30. min. 

jednání):68
24 

2480*    

Odlehčovací služby 1 počet 
lůžek: 3 

3 0,0 0,2 0,3 

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 

120 

105 1,6 9,1 12,9 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

1 0,1 0,5 0,6 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 počet 
klientů: 16 

85 0,2 1,2 1,7 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

2 počet 
klientů: 55 

103** 0,3 1,5 2,2 

Sociálně terapeutické dílny 1 počet 
klientů: 30 

64 0,4 2,3 3,2 

Sociální rehabilitace++ 2 počet 
klientů: 28 

136 0,4 2,1 3,0 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Sociální služby, příspěvková organizace jsou do tabulky použita souhrnná 
čísla za Cheb a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Diecézní charita Plzeň nejsou do tabulky zahrnuty údaje, kapacita služby  
a počet uživatelů nebyl za sociální poradenství k dispozici. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebyl počet uživatelů 
k dispozici. 

Tabulka č. 2.10 – Terénní služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 30 

52 0,4 2,3 3,2 

Odborné sociální poradenství+++ 1 počet 
intervencí 
(30. min. 

jednání):2
60* 

148*    

Osobní asistence 2 počet 
klientů: 20 

16 0,3 1,5 2,2 

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 

330 

376 4,3 25,1 35,5 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

25 0,1 0,5 0,6 

Raná péče 1 počet 
klientů: 25 

6 0,3 1,9 2,7 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 počet 
klientů: 16 

85 0,2 1,2 1,7 



28 
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

2 počet 
klientů: 45 

chybějící 
údaj* 

0,6 3,4 4,8 

Sociální rehabilitace++ 1 počet 
klientů: 20 

120 0,3 1,5 2,2 

Terénní programy 1 počet 
klientů: 

500 

237 6,5 38,0 53,8 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla  
za Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Sociální služby, příspěvková organizace jsou do tabulky použita souhrnná 
čísla za Cheb a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Sociální služby p.o. nejsou do tabulky zahrnuty údaje, kapacita služby a počet 
uživatelů nebyl za sociální poradenství k dispozici. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a TyfloCentrum Karlovy 
Vary o.p.s. nebyl k dispozici počet uživatelů. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

V rámci ORP Cheb poskytovatelé sociálních služeb nabízejí služby pro 21 cílových skupin. Zastřešené cílové 
skupiny tvoří 84% z celkového počtu cílových skupin definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Většina poskytovatelů se zaměřuje na více než jednu cílovou skupinu. Nejvíce cílových skupin oslovují 
Mravenec, spol. s r.o. (9 skupin) a Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb (8 skupin). 

Většina poskytovatelů má pouze jednu převažující cílovou skupinu. Nejčastější převažující cílovou skupinou 
jsou senioři (6 poskytovatelů). Vždy pro dva poskytovatele jsou převažujícími cílovými skupinami děti  
a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby s mentálním postižením  
a osoby se zdravotním postižením. 

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 
• Útočiště o.p.s. 

2. etnické menšiny 

• Útočiště o.p.s. 

4. oběti domácího násilí 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

6. oběti trestné činnosti 

• Diecézní charita Plzeň 

7. osoby bez přístřeší 

• Diecézní charita Plzeň 
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8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• Kotec o.s. 

11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

• Joker o.s. 
• Mravenec, spol. s r.o. 

12. osoby s chronickým onemocněním 

• AMICA CENTRUM s.r.o. 
• Joker o.s. 
• Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
• Město Františkovy Lázně 
• Mravenec, spol. s r.o. 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb  

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

• AMICA CENTRUM s.r.o. 
• Joker o.s. 
• Mravenec, spol. s r.o. 

14. osoby s kombinovaným postižením 

• Joker o.s. 
• Mravenec, spol. s r.o. 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

15. osoby s mentálním postižením 

• Joker o.s. 
• Mravenec, spol. s r.o. 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 

16. osoby s tělesným postižením 

• Joker o.s. 
• Mravenec, spol. s r.o. 

17. osoby se sluchovým postižením 

• Mravenec, spol. s r.o. 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace 
• Město Františkovy Lázně 
• Mravenec, spol. s r.o. 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb  

19. osoby se zrakovým postižením 
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•  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

20. osoby v krizi 

• Diecézní charita Plzeň 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Diecézní charita Plzeň 
• Kotec o.s. 

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

• Kotec o.s. 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Diecézní charita Plzeň 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 
• Útočiště o.p.s. 

25. senioři 

• AMICA CENTRUM s.r.o. 
• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
• Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace  
• Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu 
• Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace 
• Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
• Město Františkovy Lázně 
• Mravenec, spol. s r.o. 
• Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 2.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech)   

  
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 
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Poskytovatelé v ORP Cheb nabízejí sociální služby pro všechny věkové kategorie. Nejvíce poskytovatelů se 
zaměřuje na skupinu dospělých (27 až 64 let), z širšího hlediska pak lze říci, že na lidi od 16 do 80 a více let. 
Většina poskytovatelů nabízí služby více věkovým kategoriím. 5 poskytovatelů zastřešuje všechny věkové 
kategorie. 

ORP CHEB – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 2.11 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  7725 Střední 

Počet příjemců PnP 1315 Střední 

Počet příjemců PnŽ+MoB 929 Střední 

Počet druhů sociálních služeb 25 Velmi vysoký 

Počet registrovaných služeb sociální péče 16 Střední 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 17 Spíše vysoký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 3 Střední 

Počet registrovaných pobytových služeb 12 Velmi vysoký 

Počet registrovaných ambulantních služeb 21 Velmi vysoký 

Počet registrovaných terénních služeb 13 Střední 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 19 Velmi vysoký 

Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 9 Velmi vysoký 
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PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

KARLOVY VARY 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 3.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Karlovy Vary 88969 74 12223 13,7 60970 68,5 15776 17,7 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Karlovy Vary jsou největším ORP v Karlovarském kraji, a to jak výměrou, tak počtem obyvatel. Vzhledem 
k velké rozloze je však hustota osídlení poměrně nízká, nižší už je jen na území ORP Mariánské Lázně a Kraslice. 

Spolu s ORP Mariánské Lázně jsou Karlovy Vary jedním z ORP se spíše starším obyvatelstvem ve srovnání 
s krajem celkově. Oproti kraji je zde výrazně vyšší seniorská složka populace, dětská a dospělá složka populace 
jsou adekvátně nižší. 

Tabulka č. 3.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Karlovy Vary 15776 17,7 1504 19780 4004 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

ORP Karlovy Vary se v počtu seniorů umisťuje jako první. I vzhledem k celkovému počtu obyvatel na území 
ORP je podíl seniorů poměrně vysoký, v absolutních číslech je zde o 1504 seniorů více, než by odpovídalo 
krajskému %.  

Stejně jako u ostatních ORP můžeme i v Karlových Varech sledovat rostoucí trend počtu seniorů do budoucna. 
K roku 2017 by podle prognózy mělo v ORP Karlovy Vary být okolo 19780 seniorů. To znamená přírůstek  
o 4004. 
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Tabulka č. 3.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 

Karlovy Vary 2381 2,7 155 2985 604 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Stejně jako počtem seniorů, i počtem příjemců PnP se ORP Karlovy Vary řadí na první místo. Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu obyvatel se více přibližuje kraji, než tomu bylo u podílu seniorů. V absolutních číslech je zde 
o 155 příjemců PnP více.   

K roku 2017 se dá počítat s nárůstem příjemců PnP o 604, a to na 2985. 

Tabulka č. 3.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Karlovy Vary 1255 1,4 -323 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Co se týče počtu občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi, je ORP Karlovy Vary na druhém místě, 
hned za ORP Sokolov. Podíl na celkovém počtu obyvatel v ORP je však u příjemců PnŽ+MoB nižší, než je krajské 
%, v absolutních číslech je jich zde o 323 méně, než by odpovídalo kraji.  

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Pro území ORP Karlovy Vary zajišťuje sociální služby 28 poskytovatelů. Tito poskytovatelé nabízejí celkem 53 
registrovaných sociálních služeb. V průměru by tak připadalo 1,9 služby na jednoho poskytovatele. Více než 
polovina poskytovatelů nabízí pouze jeden druh sociální služby. Nejvíce sociálních služeb zajišťuje Farní 
charita Karlovy Vary (7 různých služeb), další v pořadí jsou Armáda spásy v ČR a Občanské sdružení Res vitae – 
obě poskytují 4 různé služby. 

Tyto služby spadají do 26 různých kategorií. V ORP Karlovy Vary je tak většina druhů služeb poskytována.  

21 poskytovatelů má sídlo na území ORP Karlovy Vary, z toho 11 poskytovatelů sídlí přímo ve městě Karlovy 
Vary. 7 poskytovatelů má sídlo mimo území Karlovarského kraje, nejčastěji v Praze. 5 poskytovatelů nabízí 
služby i v jiných ORP Karlovarského kraje. 

Nejčastější právní formou je sdružení (10 poskytovatelů), obecně prospěšná společnost (7 poskytovatelů)  
a příspěvková organizace (6 poskytovatelů). 
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• Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 

- Adresa: Karlovy Vary 104, 360 17 Karlovy Vary 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Osobní asistence – Osobní asistence (služby sociální péče – terénní služby) 

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby) 

o Tísňová péče – Tísňová péče (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Armáda spásy v ČR 

- Adresa: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Azylové domy – Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karlovy Vary, AZYLOVÝ DŮM 
(služby sociální prevence – pobytové služby) 

o Nízkoprahová denní centra – Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karlovy Vary, 
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum 
Karlovy Vary, NZDM (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Noclehárny – Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Karlovy Vary, NOCLEHÁRNA (služby 
sociální prevence – ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 

- Adresa: Vítězná 117/56, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství – region Karlovy Vary 
(sociální poradenství – ambulantní a terénní služby) 

o Osobní asistence – Osobní asistence – region Karlovy Vary (služby sociální péče – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

• Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení1 

- Adresa: Bendova 1121/5, Řepy, 163 00 Praha 
                                                             

1 Jedná se o úplně nové sdružení, které začalo v Karlovarském kraji působit v roce 2013. 
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- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství v oblasti sdílené péče - 
Karlovy Vary (sociální poradenství – ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Český západ o.s. 

- Adresa: Toužim 8, 364 01 Toužim 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby pro obyvatele 
Dobré Vody (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Terénní programy – Terénní programy na Tepelsku a Toužimsku (služby sociální prevence 
– terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Člověk v tísni, o.p.s.  

- Adresa: Šafaříkova 635/24, Vinohrady, 120 00 Praha 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství Karlovy Vary (sociální 
poradenství – ambulantní a terénní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi Sokolov (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Terénní programy – Terénní sociální práce Sokolov (služby sociální prevence – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

• Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 

- Adresa: Táborská 370/37, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, příspěvková organizace 

- Adresa: Rudné 8, 362 21 Vysoká Pec 
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- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Služby sociální péče (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace 

- Adresa: Kyselka 137, 363 01 Kyselka 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Služby sociální péče (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 

- Adresa: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek 

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Domovy se zvláštním režimem – Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, 
příspěvková organizace (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• DPS Žlutice, příspěvková organizace 

- Adresa: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – DPS Žlutice, příspěvková organizace (služby sociální péče – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Farní Charita Karlovy Vary 

- Adresa: Svobodova 743/12, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 

- Právní forma: Církevní organizace 

- Druh služby:  

o Azylové domy – Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary (služby sociální prevence – 
pobytové služby) 

o Denní stacionáře – Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany (služby sociální 
péče – ambulantní služby) 
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o Denní stacionáře – Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené (služby sociální 
péče – ambulantní služby) 

o Domy na půl cesty – Dům na půl cesty Karlovy Vary (služby sociální prevence – pobytové 
služby) 

o Týdenní stacionáře – Týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany (služby 
sociální péče – pobytové služby) 

o Odlehčovací služby – Odlehčovací služby (služby sociální péče – pobytové služby) 

o Sociálně terapeutické dílny – Sociálně terapeutické dílny (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné  

- Adresa: Jaselská 1304, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Sociálně terapeutické dílny – Sociálně terapeutická dílna – Karlovy Vary (služby sociální 
prevence – ambulantní služby) 

o Sociální rehabilitace – Sociální rehabilitace Karlovy Vary (služby sociální prevence – 
ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• KONTAKT bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér  

- Adresa: Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Kontakt – 
sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením – středisko Karlovy Vary 
(služby sociální prevence – ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek  

- Adresa: Perninská 975, 362 22 Nejdek 2 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Léčebna 
dlouhodobě nemocných Nejdek (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Město Toužim 
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- Adresa: Sídliště 428, 364 01 Toužim 

- Právní forma: Obec  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Dům s pečovatelskou službou (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace 

- Adresa: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Středisko pečovatelské služby (služby sociální péče – ambulantní  
a terénní služby) 

o Domovy pro seniory – Domov důchodců (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Náhradním rodinám, o.p.s.  

- Adresa: Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• o.s. ROMA KARLOVY VARY  

- Adresa: 1. máje 27/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Terénní programy – Terénní programy (služby sociální prevence – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán  

- Adresa: U Ohře 210/19, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Osobní asistence – Podpora integrace lidí s mentálním postižením při samostatném bydlení, 
zaměstnání a ve volném čase (služby sociální péče – terénní služby) 
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- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Občanské sdružení Res vitae 

- Adresa: Blahoslavova 659, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Sdružení  

- Druh služby:  

o Krizová pomoc – Krizové centrum (služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Odborné sociální poradenství – Manželská a rodinná poradna (sociální poradenství – 
ambulantní služby)  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby) 

o Telefonická krizová pomoc – Linka důvěry (služby sociální prevence – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary a Ostrov 

• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

- Adresa: Husova 1325, 432 01 Kadaň 

- Právní forma: Sdružení  

- Druh služby:  

o Kontaktní centra – K-centrum Karlovy Vary (služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Terénní programy – Terénní program Karlovarsko (služby sociální prevence – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 

- Adresa: Okružní 1191, 362 22 Nejdek 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. (služby sociální péče – 
terénní služby) 

o Tísňová péče – Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. (služby sociální péče – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

- Adresa: Fibichova 852, 356 01 Sokolov 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

- Druh služby:  
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o Intervenční centra – Intervenční centrum (služby sociální prevence – ambulantní a terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

• Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR  

- Adresa: Závodu Míru 876/3a, 360 17 Karlovy Vary  

- Právní forma: Organizační složka státu 

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Centrum na podporu integrace cizinců Karlovy Vary 
(sociální poradenství – ambulantní a terénní služby) 

o Terénní programy – Centrum na podporu integrace cizinců Karlovy Vary (služby sociální 
prevence – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.  

- Adresa: Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Průvodcovské a předčitatelské služby – Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. – průvodcovská  
a předčitatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Tyflocentrum 
Karlovy Vary, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Sociální rehabilitace – TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. – sociální rehabilitace (služby 
sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

• Tyfloservis, o.p.s.  

- Adresa: Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Sociální rehabilitace – Krajské ambulantní středisko K. Vary (služby sociální prevence – 
ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

• Židovská obec Karlovy Vary 

- Adresa: Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Církevní organizace 
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- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Židovská obec Karlovy Vary (sociální poradenství – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 3.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Karlovy Vary je nabízeno 11 druhů služeb sociální péče od 15 poskytovatelů. Většina 
poskytovatelů se zaměřuje pouze na jeden druh služby sociální péče. Výjimku tvoří Farní charita Karlovy Vary 
(4 služby)a Agentura domácí péče LADARA o.p.s. (3 služby).  

Služby sociální prevence zajišťuje 14 poskytovatelů ve 14 různých druzích služeb. Poskytovatelé nabízejí ve 
většině případů dvě a více různých služeb, nejvíce pak Armáda spásy v ČR (4 služby) a Farní charita Karlovy 
Vary (3 služby).  

Služby sociálního poradenství nabízí 6 poskytovatelů. Z toho 4 ve formě ambulantní i terénní služby. 

Tabulka č. 3.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Denní stacionáře 2 počet 
klientů: 28 

37 0,2 1,2 2,2 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 počet 
klientů: 

124 

50* 0,8 5,2 2,2 

Domovy pro seniory 1 počet 
klientů: 21 

28 0,1 0,9 1,7 
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Domovy se zvláštním režimem 1 počet 
lůžek: 108 

139 0,7 4,5 8,6 

Odlehčovací služby 1 počet 
klientů: 1 

chybějící 
údaj* 

   

Osobní asistence 3 počet 
klientů: 42 

44 0,3 1,8 3,3 

Pečovatelská služba+ 7 počet 
klientů: 

2065 

82646 13,1 86,7 164,5 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 12 

26 0,1 0,5 1,0 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 10 

chybějící 
údaj* 

0,1 0,4 0,8 

Tísňová péče 2 počet 
klientů: 40 

16 0,3 1,7 3,2 

Týdenní stacionáře 1 počet 
klientů: 9 

10 0,1 0,4 0,7 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Občanské sdružení Res vitae jsou do tabulky použita souhrnná čísla zaKarlovy 
Vary a Ostrov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, příspěvková 
organizace chybí počet uživatelů. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Farní Charita Karlovy Vary nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

** Chybějící údaj – za poskytovatele Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace nebyly údaje o počtu 
uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 3.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 2 počet lůžek: 
45 

110 0,3 1,9 3,6 

Domy na půl cesty 1 počet lůžek: 
12 

36 0,1 0,5 1,0 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 380 

542 2,4 16,0 30,3 

Kontaktní centra 1 počet 
klientů: 6 

258 0,0 0,3 0,5 

Krizová pomoc 1 počet 
klientů: 90 

90 0,6 3,8 7,2 
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Nízkoprahová denní centra 1 počet 
klientů: 50 

418 0,3 2,1 4,0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 43 

63 0,3 1,8 3,4 

Noclehárny 1 počet lůžek: 
18 

168 0,1 0,8 1,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi+++ 

3 počet 
klientů: 272 

1357* 1,7 11,4 21,7 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením++ 

2 počet 
klientů: 85 

156** 0,5 3,1 6,0 

Sociálně terapeutické dílny 2 počet 
klientů: 35 

22*** 0,2 1,5 2,8 

Sociální rehabilitace++ 3 počet 
klientů: 91 

412 0,6 3,8 7,3 

Telefonická krizová pomoc 1 počet 
kontaktů 
(10 min. 
jednání): 

1500 

882    

Terénní programy+++ 5 počet 
klientů: 825 

949****    

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. a Náhradním rodinám, o.p.s. chybí počet uživatelů. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
chybí počet uživatelů. 

*** Neúplný údaj – za poskytovatele Farní Charita Karlovy Vary  chybí počet uživatelů. 

**** Neúplný údaj – za poskytovatele Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR   chybí počet uživatelů. 

Tabulka č. 3.7 – Služby sociálního poradenství 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Odborné sociální poradenství 6 počet 
intervencí 
(30. min. 
jednání): 

3253*    
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3351* 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. a Česká asociace pečovatelské služby, o.s. a chybí počet 
uživatelů, za poskytovatele Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR chybí údaje o kapacitě služby  
a počtu uživatelů. 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 3.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Karlovy Vary nabízí nejvíce poskytovatelů terénní služby, nejméně pak služby pobytové. 

Pobytové služby zajišťuje 6 poskytovatelů v 8 druzích služeb. Většina služeb je nabízena pouze jedním 
poskytovatelem, pouze azylové domy a domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou nabízeny dvěma 
různými poskytovateli. Nejvíce pobytových služeb zajišťuje Farní Charita Karlovy Vary (4 služby). 

Z ambulantních služeb je celkem zastoupeno 14 druhů poskytovaných 16 poskytovateli. Nejvíce poskytovatelů 
nabízí odborné sociální poradenství (5 poskytovatelů), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
(3 poskytovatelé) a sociální rehabilitace (3 poskytovatelé). Nejvíce služeb ambulantních nabízejí Armáda spásy 
v ČR, TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. a Farní Charita Karlovy Vary (3 služby). 

Na území ORP Karlovy Vary je zastoupeno 13 druhů terénních služeb od 21 poskytovatelů. Největší zastoupení 
má pečovatelská služba (7 poskytovatelů), terénní programy (5 poskytovatelů) a odborné sociální poradenství 
(4 poskytovatelé). Většina poskytovatelů zajišťuje jeden druh terénní služby. Nejvíce druhů terénních služeb 
nabízí Agentura domácí péče LADARA o.p.s., TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.  a Člověk v tísni, o.p.s. (3 služby).
  

Tabulka č. 3.8 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
lůžek) 

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 2 počet 110 0,3 1,9 3,6 
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lůžek: 45 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 počet 
klientů: 

124 

50* 0,8 5,2 9,9 

Domovy pro seniory 1 počet 
klientů: 21 

28 0,1 0,9 1,7 

Domovy se zvláštním režimem 1 počet 
lůžek: 108 

139 0,7 4,5 8,6 

Domy na půl cesty 1 počet 
lůžek: 12 

36 0,1 0,5 1,0 

Odlehčovací služby 1 počet 
klientů: 1 

chybějící 
údaj* 

0,0 0,0 0,1 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 10 

chybějící 
údaj** 

0,1 0,4 0,8 

Týdenní stacionáře 1 počet 
klientů: 9 

10 0,1 0,4 0,7 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, příspěvková 
organizace chybí počet uživatelů. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Farní Charita Karlovy Vary nebyly údaje o kapacitě služby a počtu uživatelů  
k dispozici. 

** Chybějící údaj – za poskytovatele Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace nebyly údaje o počtu 
uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 3.9 – Ambulantní služby 

Druh služby 

Počet 
poskytovat
elů  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Denní stacionáře 2 počet 
klientů: 28 

37 0,2 1,2 2,2 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 

350 

490 2,2 14,7 27,9 

Kontaktní centra 1 počet 
klientů: 6 

258 0,0 0,3 0,5 

Krizová pomoc 1 počet 
klientů: 90 

90 0,6 3,8 7,2 

Nízkoprahová denní centra 1 počet 
klientů: 20 

209 0,1 0,8 1,6 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 28 

58 0,2 1,2 2,2 

Noclehárny 1 počet 168 0,1 0,8 1,4 
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lůžek: 18 

Odborné sociální poradenství 5 počet 
intervencí 
(30. min. 
jednání): 

2915 

2910*    

Pečovatelská služba 1 počet 
klientů: 

600 

81242 3,8 25,2 47,8 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

1 0,0 0,3 0,5 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+++ 3 počet 
klientů: 

131 

65** 0,8 5,5 10,4 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

2 počet 
klientů: 75 

156 0,5 3,1 6,0 

Sociálně terapeutické dílny 2 počet 
klientů: 35 

22*** 0,2 1,5 2,8 

Sociální rehabilitace++ 3 počet 
klientů: 33 

218 0,2 1,4 2,6 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s.,a Česká asociace pečovatelské služby, o.s. a Správa 
uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR chybí údaje o počtu uživatelů. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. a Náhradním rodinám, o.p.s. chybí počet uživatelů. 

*** Neúplný údaj – za poskytovatele Farní Charita Karlovy Vary  chybí počet uživatelů. 

Tabulka č. 3.10 – Terénní služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 30 

52 0,2 1,3 2,4 

Nízkoprahová denní centra 1 počet 
klientů: 30 

209 0,2 1,3 2,4 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 15 

5 0,1 0,6 1,2 
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Odborné sociální poradenství 4 počet 
intervencí 
(30. min. 
jednání): 

436* 

343*    

Osobní asistence 3 počet 
klientů: 42 

44 0,3 1,8 3,3 

Pečovatelská služba++++ 7 počet 
klientů: 

1465 

1404 9,3 61,5 116,7 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

25 0,0 0,3 0,5 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+++ 3 počet 
klientů: 

141 

1292** 0,9 5,9 11,2 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

1 počet 
klientů: 10 

chybějící 
údaj* 

0,1 0,4 0,8 

Sociální rehabilitace++ 3 počet 
klientů: 58 

194 0,4 2,4 4,6 

Telefonická krizová pomoc 1 počet 
kontaktů 
(10 min. 
jednání): 

1500 

882    

Terénní programy+++ 5 počet 
klientů 

:825 

949*** 5,2 34,6 65,7 

Tísňová péče 2 počet 
klientů: 40 

16 0,3 1,7 3,2 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

++++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Občanské sdružení Res vitae jsou do tabulky použita souhrnná čísla 
zaKarlovy Vary a Ostrov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. chybí počet uživatelů, za poskytovatele Správa uprchlických 
zařízení ministerstva vnitra ČR chybí údaje o kapacitě služby a počtu uživatelů. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele Náhradním rodinám, o.p.s. chybí počet uživatelů. 

*** Neúplný údaj – za poskytovatele Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR  chybí počet uživatelů. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. chybí počet uživatelů. 
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PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Poskytovatelé na území ORP Karlovy Vary zajišťují služby pro 22 cílových skupin. Zastřešené cílové skupiny 
tvoří 88% z celkového počtu cílových skupin uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Většina poskytovatelů se zaměřuje na více než jednu cílovou skupinu. Absolutně nejvíce cílových skupin 
oslovuje Farní Charita Karlovy Vary – a to celkem 14 různých cílových skupin. 

Kromě 5 mají všichni poskytovatelé pouze jednu převažující cílovou skupinu. Nejčastější převažující cílovou 
skupinou jsou senioři (10 poskytovatelů). Pro tři z poskytovatelů jsou převažující cílovou skupinou osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách. A vždy pro dva poskytovatele jsou převažujícími cílovými skupinami osoby 
s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby 
se zrakovým postižením a osoby v krizi. .  

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• Armáda spásy v ČR 
• Český západ o.s. 

2. etnické menšiny 

• Armáda spásy v ČR 
• Český západ o.s. 
• o.s. ROMA KARLOVY VARY 
• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

3. emigranti a imigranti 

• Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR  

4. oběti domácího násilí 

• Farní Charita Karlovy Vary 
• Občanské sdružení Res vitae 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

6. oběti trestné činnosti 

• Občanské sdružení Res vitae 

7. osoby bez přístřeší 

• Armáda spásy v ČR 
• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

• Farní Charita Karlovy Vary 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• Armáda spásy v ČR 
• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

• Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  v Nejdku, příspěvková organizace 
• Farní Charita Karlovy Vary 
• Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
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12. osoby s chronickým onemocněním 

• Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 
• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
•  Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
• Město Toužim 
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 

14. osoby s kombinovaným postižením 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, příspěvková organizace 
• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
• Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán 
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 
• Tyfloservis, o.p.s. 

15. osoby s mentálním postižením 

• Farní Charita Karlovy Vary 
• Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán 
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 

16. osoby s tělesným postižením 

• Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 
• Farní Charita Karlovy Vary 
• KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 

17. osoby se sluchovým postižením 

• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 
• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
• Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení 
• Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace 
• DPS Žlutice, příspěvková organizace 
• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
•  Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
• Občanské sdružení Res vitae 
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 
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19. osoby se zrakovým postižením 

• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 
• Tyfloservis, o.p.s. 

20. osoby v krizi 

• Armáda spásy v ČR 
• Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení 
• Člověk v tísni, o.p.s. 
• Farní Charita Karlovy Vary 
• Občanské sdružení Res vitae 
• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Armáda spásy v ČR 
• Člověk v tísni, o.p.s. 
• Český západ o.s. 
• o.s. ROMA KARLOVY VARY 
• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

• Armáda spásy v ČR 
• Český západ o.s. 
• o.s. ROMA KARLOVY VARY 
• Občanské sdružení Světlo Kadaň 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Český západ o.s. 
• Člověk v tísni, o.p.s. 
• Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 
• DPS Žlutice, příspěvková organizace 
• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
• Náhradním rodinám, o.p.s. 
• Občanské sdružení Res vitae 

25. senioři 

• Agentura domácí péče LADARA o.p.s. 
• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
• Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení 
• Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. 
• DPS Žlutice, příspěvková organizace 
• Farní Charita Karlovy Vary 
•  Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
• Město Toužim 
•  Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
• Občanské sdružení Res vitae 
• Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. 
• Židovská obec Karlovy Vary 
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PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 3.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech) 

 

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V ORP Karlovy Vary jsou sociální služby zajištěny pro všechny věkové kategorie. Nejvíce poskytovatelů se i zde 
zaměřuje na skupinu dospělých (27 až 64 let), z širšího hlediska pak lze říci, že na lidi od 16 do 80 a více let. 
Většina poskytovatelů nabízí služby více věkovým kategoriím. 9 poskytovatelů zastřešuje všechny věkové 
kategorie. 

ORP KARLOVY VARY – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 3.11 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  15776 Velmi vysoký 

Počet příjemců PnP 2381 Velmi vysoký 

Počet příjemců PnŽ+MoB 1255 Spíše vysoký 

Počet druhů sociálních služeb 24 Velmi vysoký 

Počet registrovaných služeb sociální péče 17 Spíše vysoký 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 23 Velmi vysoký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 6 Velmi vysoký 

Počet registrovaných pobytových služeb 9 Spíše vysoký 

Počet registrovaných ambulantních služeb 22 Velmi vysoký 

Počet registrovaných terénních služeb 27 Velmi vysoký 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 22 Velmi vysoký 

Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 9 Velmi vysoký 
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PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

KRASLICE 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 4.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Kraslice 13705 52 2053 15,0 9485 69,2 2167 15,8 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Kraslice jsou druhým nejmenším ORP v Karlovarském kraji – menší už je pouze Aš. Počtem obyvatel  
a i hustotou osídlení se řadí na poslední místo za všechna ostatní ORP. 

Je jediným ORP, jehož věkové rozložení obyvatel odpovídá věkovému rozložení obyvatel kraje celkově, a to pro 
všechny tři složky populace. 

Tabulka č. 4.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Kraslice 2167 15,8 -31 2716 549 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Počtem seniorů se ORP Kraslice řadí na poslední místo. Podílem seniorů na celkovém počtu obyvatel se však ze 
všech ORP nejvíce přibližují kraji. V absolutních číslech je zde pouze o 31 seniorů méně, než by odpovídalo 
krajskému %. 

Podle prognózy i zde lze předpokládat zvýšení počtu seniorů k roku 2017. Předpokládaný počet je 2716, což 
znamená přírůstek o 549 seniorů. 

Tabulka č. 4.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 
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ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 

Kraslice 243 1,8 -100 305 62 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

I počtem příjemců PnP se ORP Kraslice umisťují na posledním místě za ostatními ORP.  Podíl příjemců PnP  
je však nižší, než je tomu u kraje celkově. V absolutních číslech je zde o 100 příjemců PnP méně, než by tvořilo 
krajské %.  

Tabulka č. 4.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Kraslice 455 3,3 212 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počtem občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi se ORP Kraslice na pátém místě. Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na celkovém počtu obyvatel ORP je vyšší, než u všech ostatních ORP. V absolutních číslech je zde  
o 212 příjemců více, než by tvořilo krajské %. Proto by se počet příjemců dal oproti kraji a ostatním ORP 
označit jako „vysoký“. 

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Pro území ORP Kraslice zajišťují sociální služby 3 poskytovatelé. Tito poskytovatelé nabízí celkem  
3 registrované sociálních služby. Dvě z těchto služeb spadají do kategorie pečovatelská služba a obě jsou 
poskytovány obcemi. Oba tito poskytovatelé mají sídlo na území ORP Kraslice. Třetí službou je azylový dům 
poskytovaný občanským sdružením Útočiště o.s. se sídlem v Sokolově. 

Většina služeb není na území ORP Kraslice nabízena. Poskytované služby představují pouze 12% z celkového 
počtu možných druhů sociálních služeb. 

• Město Kraslice 

- Adresa: Nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice 

- Právní forma: Obec 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Město Kraslice – Pečovatelská služba  (služby sociální péče – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Kraslice 

• Město Rotava 
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- Adresa: Sídliště 721, 357 01 Rotava 

- Právní forma: Obec 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba Rotava (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Kraslice 

• Útočiště o.s. 

- Adresa: Brněnská 486, 356 01 Sokolov 

- Právní forma: Občanské sdružení 

- Druh služby:  

o Azylové domy – Azylový dům (služby sociální prevence – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Kraslice a Sokolov 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 4.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Dva poskytovatelé nabízejí služby sociální péče, a to ve formě pečovatelské služby. Jeden poskytovatel nabízí 
službu sociální prevence. Služby sociálního poradenství nejsou na ORP Kraslice zastoupeny.  

Tabulka č. 4.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 85 

62 3,9 35,0 18,7 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 
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Tabulka č. 4.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet 
lůžek: 12 

chybějící 
údaj* 

0,6 4,9 2,6 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Útočiště o.s. chybí počet uživatelů. 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 4.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Dva poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Kraslice nabízejí terénní formu služby, jeden pak službu 
pobytovou. Ambulantní služby nejsou v regionu zastoupeny. 

Tabulka č. 4.7 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet 
lůžek: 12 

chybějící 
údaj* 

0,6 4,9 2,6 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Útočiště o.s. chybí počet uživatelů. 

Tabulka č. 4.8 – Terénní služby 
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Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 85 

62 3,9 35,0 18,7 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Na území ORP Kraslice zajišťují sociální služby pouze 3 poskytovatelé, a to pro 9 cílových skupin. Zastřešené 
cílové skupiny tvoří 36% z celkového počtu cílových skupin uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Každý z poskytovatelů se zaměřuje na 4 různé cílové skupiny. Pro dva poskytovatele jsou převažující 
cílovou skupinou senioři. 

7. osoby bez přístřeší 

•  Útočiště o.s. 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

•  Útočiště o.s. 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

•  Útočiště o.s. 

12. osoby s chronickým onemocněním 

• Město Rotava 

14. osoby s kombinovaným postižením 

• Město Kraslice 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Město Rotava 
• Město Kraslice 

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

•  Útočiště o.s. 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Město Rotava 
• Město Kraslice 

25. senioři 

• Město Rotava 
• Město Kraslice 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 
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Graf č. 4.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V ORP Kraslice jsou sociální služby zajištěny pro všechny věkové kategorie. Město Rotava nabízí služby bez 
omezení věku. Pro vekovou skupinu dospělých (27 až 64 let) nabízejí služby všichni tři poskytovatelé. 

ORP KRASLICE – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 4.7 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  2167 Velmi nízký 

Počet příjemců PnP 243 Velmi nízký 

Počet příjemců PnŽ+MoB 455 Velmi nízký 

Počet druhů sociálních služeb 2 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociální péče 2 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 0 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 0 Velmi nízký 

Počet registrovaných pobytových služeb 0 Velmi nízký 

Počet registrovaných ambulantních služeb 0 Velmi nízký 

Počet registrovaných terénních služeb 2 Velmi nízký 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 5 Velmi nízký 

Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 9 Velmi vysoký 
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PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 5.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Mariánské lázně 24224 60 3300 13,6 16625 68,6 4299 17,7 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Mariánské Lázně jsou svou výměrou přesně ve středu mezi všemi ORP Karlovarského kraje. Počet obyvatel  
je zde spíše nízký – nižší je pouze v ORP Aš a Kraslice. Nízkému počtu obyvatel odpovídá vzhledem k rozloze  
i nízká hustota osídlení, tou se ORP Mariánské Lázně řadí na předposlední místo. 

Stejně jako Karlovy Vary jsou Mariánské Lázně ORP se spíše starším obyvatelstvem, ne však tak výrazně. 
Dětská složka populace je zde spíše nižší a seniorská adekvátně vyšší. Dospělá složka populace odpovídá 
krajskému rozložení. 

Tabulka č. 5.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

 ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Mariánské Lázně 4299 17,7 413 5014 715 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

ORP Mariánské Lázně se počtem seniorů umisťují před ORP Aš a Kraslice, to znamená na třetím místě od konce. 
Podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel v ORP však odpovídá spíše podílu v ORP Karlovy Vary (řadí se před 
ně na první místo) a oproti krajskému % je zde o 413 seniorů více. 

Podle prognózy vzroste počet seniorů na území ORP Mariánské Lázně na 5014, to znamená přírůstek o 715. 
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Tabulka č. 5.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 

Mariánské Lázně 895 3,7 289 1044 149 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počtem příjemců PnP je ORP Mariánské Lázně přímo ve středu mezi ostatními ORP. Podíl příjemců PnP na 
celkovém počtu obyvatel je zde nejvyšší ve srovnání s ostatními ORP. V absolutních číslech je zde o 289 
příjemců PnP více, než by odpovídalo % kraje.  

Tabulka č. 5.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Mariánské Lázně 255 1,1 -175 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počtem příjemců Pnž+MoB se ORP Mariánské Lázně řadí na předposlední místo. I jejich podíl na celkovém 
počtu obyvatel v ORP je poměrně nízký, ve srovnání s krajem je zde v absolutních číslech o 175 příjemců 
Pnž+MoB méně, než by odpovídalo krajskému %. 

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Sociální služby pro ORP Mariánské Lázně zajišťuje 8 různých poskytovatelů. Tito poskytovatelé nabízí celkem 
16 registrovaných sociálních služeb. V průměru by tedy každý poskytovatel zajišťoval 2,0 sociální služby.  
4 poskytovatelé nabízejí pouze po jedné sociální službě. Nejvíce služeb zajišťuje Svaz tělesně postižených v ČR 
(5 služeb). 

V regionu se uživatelům nabízí celkem 12 druhů sociálních služeb. 

Všichni poskytovatelé mají sídlo na území ORP Mariánské Lázně. 4 z poskytovatelů sídlí přímo v Mariánských 
Lázních. 1 poskytovatel (Kotec o.s.) nabízí služby i v jiných ORP Karlovarského kraje. 

Nejčastější právní formou je příspěvková organizace. 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově, příspěvková organizace 

- Adresa: Mnichov 142, 353 01 Mnichov  

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  
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o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
"PRAMEN" v Mnichově, p.o. (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 

• Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

- Adresa: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory (služby sociální péče – pobytové služby) 

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby) 

o Odlehčovací služby – Odlehčovací služby (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 

• Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 

- Adresa: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart  

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory v Lázních Kynžvart (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

o Domovy se zvláštním režimem – Domov pro seniory v Lázních Kynžvart (služby sociální 
péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 

• Jah jireh občanské sdružení 

- Adresa: Ladova 186/54, 353 01 Mariánské Lázně-Hamrníky  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory Jah jireh (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 

• Kotec o.s.  

- Adresa: Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Klub Restart (služby sociální prevence – 
ambulantní a terénní služby) 
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o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum podpory rodiny Mariánské Lázně a 
Aš (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Aš, Cheb, Mariánské Lázně a Sokolov 

• Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

- Adresa: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně  

- Právní forma: Společnost s ručením omezením 

- Druh služby:  

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Nemocnice 
Mariánské Lázně s.r.o. (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 

• Pečovatelská služba v Teplé , příspěvková organizace 

- Adresa: Pivovarská 333, 364 61 Teplá 

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace (služby sociální 
péče – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 

• Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně  

- Adresa: Skalníkova 519, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Centra denních služeb – Centrum denních služeb pro tělesně postižené – denní stacionář 
(služby sociální péče – ambulantní služby) 

o Denní stacionáře – Centrum denních služeb pro tělesně postižené – denní stacionář (služby 
sociální péče – ambulantní služby) 

o Odborné sociální poradenství – Centrum denních služeb pro tělesně postižené – denní 
stacionář (sociální poradenství – ambulantní služby) 

o Odlehčovací služby – Centrum denních služeb pro tělesně postižené – denní stacionář 
(služby sociální péče – ambulantní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Centrum 
denních služeb pro tělesně postižené – denní stacionář (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Mariánské Lázně 
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ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 5.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Mariánské Lázně nabízí služby sociální péče 7 poskytovatelů, a to v 8 druzích služeb.  
4 poskytovatelé se specializují pouze na jeden druh služby sociální péče. Domov pro seniory a dům  
s pečovatelskou službou Mariánské Lázně a Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. nabízejí 3 různé druhy služeb 
sociální péče.  

Služby sociální prevence zajišťují pouze 2 poskytovatelé ve 3 různých druzích služeb.  

Služby sociálního poradenství nabízí jenom 1 z poskytovatelů, a to ve formě ambulantní služby. 

Tabulka č. 5.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Centra denních služeb 1 počet 
klientů: 

130 

130 3,0 14,5 51,0 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 36 

10 0,8 4,0 14,1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 počet 
klientů: 76 

70 1,8 8,5 29,8 

Domovy pro seniory 3 počet 
lůžek: 187 

192 4,3 20,9 73,3 

Domovy se zvláštním režimem 1 počet 
lůžek: 25 

chybějící 
údaj* 

0,6 2,8 9,8 

Odlehčovací služby 2 počet 
lůžek: 

10* 0,9 4,5 15,7 
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3/počet 
klientů: 

37* 

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 

261 

221 6,1 29,2 102,4 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 2 

chybějící 
úda*j 

0,2 1,1 3,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. chybí 
počet uživatelů. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace a  Nemocnice 
Mariánské Lázně s.r.o. chybí počet uživatelů. 

Tabulka č. 5.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 220 

171 5,1 24,6 86,3 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+ 1 počet 
klientů: 200 

135* 4,7 22,3 78,4 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

1 počet 
klientů: 78 

110 1,8 8,7 30,6 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Kotec o.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Aš a Mariánské Lázně. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Kotec o.s.  je zde počet uživatelů pouze za terénní službu, za ambulantní službu 
nebyl počet uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 5.7 – Služby sociálního poradenství 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Odborné sociální poradenství 
1 počet 

klientů: 400 
201 9,3 44,7 156,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 
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ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 5.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Pobytové služby nabízí na území ORP Mariánské Lázně 5 poskytovatelů v 5 druzích služeb. Nejpočetněji 
zastoupenou pobytovou službou jsou domovy pro seniory, které nabízí tři různí poskytovatelé. Každý 
z poskytovatelů nabízí 1 nebo 2 pobytové služby. 

Z ambulantních služeb je celkem zastoupeno 8 druhů poskytovaných 3 poskytovateli. Nejvíce poskytovatelů 
nabízí odlehčovací služby (2 poskytovatelé). Nejvíce ambulantních služeb má v nabídce Svaz tělesně 
postižených v ČR, o.s. (5 služeb). Ostatní poskytovatelé zajišťují po jedné ambulantní službě. 

Terénní služby jsou na území ORP Mariánské Lázně zastoupeny nejméně. Poskytují je pouze 3 poskytovatelé  
ve 3 různých druzích služeb. Až na jednoho se jedná o stejné poskytovatele jako u ambulantních služeb – Svaz 
tělesně postižených v ČR, o.s.  nabízí pouze služby ambulantní.  

Tabulka č. 5.8 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
lůžek) 

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 počet 
klientů: 76 

70 1,8 8,5 29,8 

Domovy pro seniory 3 počet 
lůžek: 187 

192 4,3 20,9 73,3 

Domovy se zvláštním režimem 1 počet 
lůžek: 25 

chybějící 
údaj* 

0,6 2,8 9,8 

Odlehčovací služby 1 počet 
lůžek: 3 

chybějící 
údaj* 

0,1 0,3 1,2 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 2 

chybějící 
údaj* 

0,0 0,2 0,8 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 
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* Chybějící údaj – za poskytovatele Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, Domov pro 
seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. a Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.chybí počet 
uživatelů. 

Tabulka č. 5.9 – Ambulantní služby 

Druh služby 

Počet 
poskytovat
elů  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Centra denních služeb 1 počet 
klientů: 

130 

130 3,0 14,5 51,0 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 36 

10 0,8 4,0 14,1 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 

200 

156 4,7 22,3 78,4 

Odborné sociální poradenství 1 počet 
klientů: 

400 

201 9,3 44,7 156,9 

Odlehčovací služby 2 počet 
klientů: 37 

10 0,9 4,1 14,5 

Pečovatelská služba 1 počet 
klientů: 5 

1 0,1 0,6 2,0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+ 1 počet 
klientů: 60 

chybějící 
údaj* 

1,4 6,7 23,5 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

1 počet 
klientů: 78 

110 1,8 8,7 30,6 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Kotec o.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Aš a Mariánské Lázně. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Kotec o.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 5.10 – Terénní služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 20 

15 0,5 2,2 7,8 

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 

256 

220 6,0 28,6 100,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 počet 
klientů: 

135 3,3 15,6 54,9 
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140 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Kotec o.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Aš a Mariánské Lázně. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Poskytovatelé na území ORP Mariánské Lázně zajišťují služby pro 13 cílových skupin. Zastřešené cílové 
skupiny tvoří 52% z celkového počtu cílových skupin. Většina poskytovatelů se zaměřuje na více než jednu 
cílovou skupinu. Nejvíce cílových skupin oslovuje Kotec o.s. (6 skupin). 

Kromě 3 mají všichni poskytovatelé pouze jednu převažující cílovou skupinu. Nejčastější převažující cílovou 
skupinou jsou senioři (4 poskytovatelé).  

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• Kotec o.s. 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

• Kotec o.s. 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• Kotec o.s. 

11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

• Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 

12. osoby s chronickým onemocněním 

• Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 
• Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

• Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 
• Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

14. osoby s kombinovaným postižením 

• Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 
• Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

16. osoby s tělesným postižením 

• Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově, příspěvková organizace 
• Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 
• Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace 
• Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Kotec o.s. 
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22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

• Kotec o.s. 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace 
• Kotec o.s. 

25. senioři 

• Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 
• Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 
• Jah jireh občanské sdružení 
• Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 
• Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace 
• Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 5.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Poskytovatelé na území ORP Mariánské Lázně nabízejí sociální služby pro všechny věkové kategorie. Nejvíce 
poskytovatelů se zaměřuje na skupinu dospělých (27 až 64 let), mladších a starších seniorů (65 až 80 a více let.) 
Většina poskytovatelů nabízí služby více věkovým kategoriím. Jeden z poskytovatelů nenabízí služby bez 
omezení věku.  

ORP MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 5.11 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  4299 Velmi nízký 

Počet příjemců PnP 895 Spíše nízký 

Počet příjemců PnŽ+MoB 255 Velmi nízký 
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Počet druhů sociálních služeb 12 Střední 

Počet registrovaných služeb sociální péče 12 Střední 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 3 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 1 Velmi nízký 

Počet registrovaných pobytových služeb 7 Střední 

Počet registrovaných ambulantních služeb 8 Spíše nízký 

Počet registrovaných terénních služeb 4 Velmi nízký 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 13 Střední 

Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 8 Velmi vysoký 
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PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

OSTROV 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 6.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Ostrov 28899 91 4326 15,0 20205 69,9 4368 15,1 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Ostrov se řadí mezi ORP s menší výměrou, menšími ORP už jsou pouze Kraslice a Aš. Počtem obyvatel je přesně 
ve středu mezi ostatními ORP a stejně tak hustotou osídlení. 

Co se týče věkového rozložení, ORP Ostrov se od krajského rozložení neliší nijak výrazně. Seniorská složka 
populace je nepatrně nižší, dospělá složka nepatrně vyšší. Dětská složka populace odpovídá počtem rozložení 
v kraji.  

Tabulka č. 6.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Ostrov 4368 15,1 -268 5517 1149 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Podle celkového počtu seniorů by se ORP Ostrov zařadil na čtvrté místo, tj. do středu mezi ostatními ORP. Podíl 
seniorů na celkovém počtu obyvatel v ORP Ostrov je však spíše nižší a v absolutních číslech je zde o 268 seniorů 
méně, než by tvořilo krajské %. 

Tabulka č. 6.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 
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Ostrov 771 2,7 48 974 203 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počtem příjemců PnP se ORP Ostrov umisťuje na třetí místo od konce, před ORP Aš a Kraslice. Jejich podíl na 
celkovém počtu obyvatel se přibližuje krajskému podílu, v absolutních číslech je zde o 48 příjemců PnP více, což 
víceméně odpovídá krajskému %. 

Tabulka č. 6.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

 ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Ostrov 526 1,8 14 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počtem příjemců PnŽ+MoB stejně jako počtem seniorů se ORP Ostrov umisťuje ve středu mezi ostatními ORP. 
Podíl příjemců s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi odpovídá krajskému průměru, v absolutních 
hodnotách je zde o 14 příjemců více. 

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

8 poskytovatelů zastřešuje sociální služby na území ORP Ostrov. Nabízejí 13 registrovaných sociálních 
služeb. Průměrně by tak připadalo 1,6 sociální služby na jednoho poskytovatele. Poskytovately, kteří nabízejí 
více než jednu sociální službu, jsou Oblastní charita Ostrov a TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. (3 služby)  
a Člověk v tísni, o.p.s. (2 služby). 

Z kategorií sociálních služeb je celkem zastoupeno 10. Většina druhů služeb není na území ORP Ostrov 
nabízena.  

Na území ORP Ostrov má sídlo 5 poskytovatelů, 3 z nich sídlí přímo ve městě Ostrov. 1 poskytovatel (Člověk 
v tísni, o.p.s.) sídlí v Praze, to znamená zcela mimo Karlovarský kraj. 3 poskytovatelé nabízí služby i v jiných 
ORP Karlovarského kraje. 

Nejpočetněji zastoupenou právní formou jsou příspěvková organizace a obecně prospěšná společnost  
(2 poskytovatelé).  

• Člověk v tísni, o.p.s. 

- Adresa: Šafaříkova 635/24, Vinohrady, 120 00 Praha 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi Sokolov (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby)  

o Terénní programy – Terénní sociální práce Sokolov (služby sociální prevence – terénní 
služby) 
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- Působnost v ORP: Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 

- Adresa: Jáchymov 161, 363 01 Jáchymov 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Ostrov 

• Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

- Adresa: Nádražní 268, 362 36 Pernink 

- Právní forma: Příspěvková organizace 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (služby 
sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Ostrov 

• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 

- Adresa: U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov 

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

- Druh služby:  

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Nemocnice Ostrov 
(služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Ostrov 

• Občanské sdružení Res vitae 

- Adresa: Blahoslavova 659, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary a Ostrov 

• Oblastní charita Ostrov 

- Adresa: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov 

- Právní forma: Církevní organizace 

- Druh služby:  
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o Denní stacionáře – Stacionář pro seniory (služby sociální péče – ambulantní služby) 

o Domovy pro seniory – Domov pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty (služby sociální 
péče – pobytové služby) 

o Domovy pro seniory – Stacionář pro seniory (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Ostrov 

• Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka" 

- Adresa: Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov 

- Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v OR 

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka" (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Ostrov 

• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

- Adresa: Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

- Druh služby:  

o Průvodcovské a předčitatelské služby – TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. - průvodcovská  
a předčitatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Tyflocentrum 
Karlovy Vary, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Sociální rehabilitace – TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. – Sociální rehabilitace (služby 
sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 6.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Ostrov jsou převážně nabízeny služby sociální péče, a to v 6 druzích od 7 poskytovatelů. 
Většinou se jedná o služby pobytové. Kromě Oblastní charity Ostrov se všichni poskytovatelé specializují pouze 
na jeden druh služby sociální péče. Oblastní charita Ostrov nabízí 3 různé druhy služeb sociální péče.  

Služby sociální prevence zajišťují pouze 2 poskytovatelé, a to ve 4 různých druzích.  

Služby sociálního poradenství nejsou v rámci ORP Ostrov nabízeny. 

Tabulka č. 6.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 3 

5 0,1 0,4 0,6 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 počet 
lůžek: 198 

199 4,5 25,7 37,6 

Domovy pro seniory 4 počet 
lůžek: 124 

138 2,8 16,1 23,6 

Pečovatelská služba+ 1 počet 
klientů: 

350 

336 8,0 45,40 66,54 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 12 

26 0,3 1,6 2,3 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 15 

chybějící 
údaj* 

0,3 1,9 2,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Občanské sdružení Res vitae jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy 
Vary a Ostrov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 
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* Chybějící údaj – za poskytovatele NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. nebyly údaje o počtu uživatelů  
k dispozici. 

Tabulka č. 6.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+ 1 počet 
klientů: 79 

174* 1,8 10,2 15,0 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením++ 

1 počet 
klientů: 30 

103** 0,7 3,9 5,7 

Sociální rehabilitace++ 1 počet 
klientů: 40 

240 0,9 5,2 7,6 

Terénní programy++ 1 počet 
klientů: 14 

151 0,3 1,8 2,7 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. je zde údaj pouze za terénní službu, za ambulantní nebyl 
počet uživatelů k dispozici. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. je zde údaj pouze za ambulantní službu, za 
terénní nebyl počet uživatelů k dispozici. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. nebyly údaje o kapacitě služby a počtu uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 6.7 – Služby sociálního poradenství 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 6.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Na území ORP Ostrov jsou zajištěny všechny formy služeb, pobytové, ambulantní i terénní.  

Pobytové služby nabízí na území ORP Ostrov 5 poskytovatelů. Celkem jsou zastoupeny 3 druhy pobytových 
služeb. Nejpočetněji zastoupenou pobytovou službou jsou domovy pro seniory, které nabízejí 4 různí 
poskytovatelé. I zde se poskytovatelé specializují převážně na jeden druh služby, pouze Oblastní charita Ostrov 
nabízí dvě různé pobytové služby. 

Ambulantní služby nabízejí 3 poskytovatelé, a to 5 registrovaných služeb v 5 různých druzích. 

Terénní služby pak zajišťují 3 poskytovatelé, Člověk v tísni, o.p.s., TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. a Občanské 
sdružení Res vitae. Všichni tři poskytovatelé mají sídlo mimo ORP Ostrov. 

Tabulka č. 6.8 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
lůžek) 

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 počet 
lůžek: 198 

199 4,5 25,7 37,6 

Domovy pro seniory 4 počet 
lůžek: 124 

138 2,8 16,1 23,6 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
lůžek: 15 

chybějící 
údaj* 

0,3 1,9 2,9 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. nebyly údaje o počtu uživatelů  
k dispozici. 

Tabulka č. 6.9 – Ambulantní služby 

Druh služby 

Počet 
poskytovat
elů  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
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%) PnP (v %) %) 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 3 

5 0,1 0,4 0,6 

Průvodcovské a předčitatelské služby+ 1 počet 
klientů: 6 

1 0,1 0,8 1,1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi++ 1 počet 
klientů: 62 

chybějící 
údaj* 

1,4 8,0 11,8 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením+ 

1 počet 
klientů: 20 

103 0,5 2,6 3,8 

Sociální rehabilitace+ 1 počet 
klientů: 20 

120 0,5 2,6 3,8 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 6.10 – Terénní služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Pečovatelská služba+ 1 počet 
klientů: 

350 

336 8,0 45,4 66,5 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

25 0,1 0,8 1,1 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+++ 1 počet 
klientů: 17 

174 0,4 2,2 3,2 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

1 počet 
klientů: 10 

chybějící 
údaj* 

0,2 1,3 1,9 

Sociální rehabilitace++ 1 počet 
klientů: 20 

120 0,5 2,6 3,8 

Terénní programy+++ 1 počet 
klientů: 14 

151 0,3 1,8 2,7 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Občanské sdružení Res vitae jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy 
Vary a Ostrov. 
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++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

*Chybějící údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. nebyl údaj o počtu uživatelů k dispozici. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Poskytovatelé na území ORP Ostrov zajišťují služby pro 10 cílových skupin. Zastřešené cílové skupiny tvoří 
40% z celkového počtu cílových skupin. Většina poskytovatelů se zaměřuje na více než jednu cílovou skupinu. 
Nejvíce cílových skupin oslovují NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. (7 cílových skupin) Sabina Fialková 
Domov pro seniory "Květinka"a Občanské sdružení Res vitae (3 cílové skupiny). 

Kromě 2 mají všichni poskytovatelé pouze jednu převažující cílovou skupinu. Nejčastější převažující cílovou 
skupinou jsou senioři (4 poskytovatelé).  

11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 

12. osoby s chronickým onemocněním 

• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 

14. osoby s kombinovaným postižením 

• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 
• Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka" 
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

17. osoby se sluchovým postižením 

• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 
• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 
• Občanské sdružení Res vitae 
• Oblastní charita Ostrov 
• Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka" 

19. osoby se zrakovým postižením 

• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Člověk v tísni, o.p.s. 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Člověk v tísni, o.p.s. 
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• Občanské sdružení Res vitae 

25. senioři 

• Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 
• NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. 
• Občanské sdružení Res vitae 
• Oblastní charita Ostrov 
• Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka" 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 6.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech) 

 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Poskytovatelé na území ORP Ostrov nabízejí sociální služby pro všechny věkové kategorie. Nejvíce 
poskytovatelů se zaměřuje na skupinu mladších a starších seniorů (65 až 80 a více let.) Většina poskytovatelů 
nabízí služby více věkovým kategoriím. Jeden z poskytovatelů nabízí služby všem věkovým kategoriím. 

ORP OSTROV – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 6.11 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  4368 Velmi nízký 

Počet příjemců PnP 771 Spíše nízký 

Počet příjemců PnŽ+MoB 526 Spíše nízký 

Počet druhů sociálních služeb 7 Spíše nízký 

Počet registrovaných služeb sociální péče 8 Spíše nízký 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 1 Velmi nízký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 0 Velmi nízký 

Počet registrovaných pobytových služeb 6 Střední 

Počet registrovaných ambulantních služeb 1 Velmi nízký 
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Počet registrovaných terénních služeb 2 Velmi nízký 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 6 Velmi nízký 

Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 9 Velmi vysoký 
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PŘEHLED SITUACE ZA ORP  

SOKOLOV 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

Tabulka č. 7.1 – Věkové rozložení ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Sokolov 77596 159 11884 15,3 54152 69,8 11560 14,9 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

ORP Sokolov je výměrou na třetím místě, za Karlovými Vary a Chebem. Od Chebu se rozlohou liší jen nepatrně. 
Počtem obyvatel je na druhém místě opět hned za Karlovými Vary. Vzhledem k rozloze a počtu obyvatel se 
hustotou obyvatel řadí na první místo. 

Věkovým rozložením je ORP Sokolov územím s pravděpodobně „nejmladším“ obyvatelstvem. Dětská i dospělá 
složka populace jsou oproti kraji vyšší, seniorská složka je adekvátně nižší. 

Tabulka č. 7.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních 
číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Sokolov 11560 14,9 -887 14458 2989 

KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

ORP Sokolov se počtem seniorů řadí na druhé místo hned za ORP Karlovy Vary. Jejich podíl na celkovém počtu 
obyvatel v ORP je však jedním z nejnižších v kraji a v absolutních číslech je zde o 887 seniorů méně, než by 
činilo krajské %. Vzhledem ke kraji a ostatním ORP by se počet seniorů dal tedy charakterizovat jako „nízký“. 

Tabulka č. 7.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

 ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 
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Sokolov 1407 1,8 -534 1760 353 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

I počtem příjemců PnP se ORP Sokolov řadí na druhé místo za ORP Karlovy Vary. Podíl příjemců příspěvků na 
péči je však velmi nízký. V absolutních číslech je zde o 534 příjemců méně, než by tvořilo krajské %. V tomto 
směru by se počet příjemců PnP v ORP Sokolov dal hodnotit jako „velmi nízký“. 

Tabulka č. 7.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Sokolov 1698 2,2 322 
Je ovlivněno faktory, které není možné 

zahrnout do výpočtu. 
KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

V počtu občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi se ORP Sokolov řadí na první místo. I podíl 
příjemců PnŽ+MoB je oproti ostatním ORP vysoký, vyšší je pouze u ORP Kraslice.  V absolutních hodnotách je 
zde o 322 příjemců více, než by odpovídalo krajskému %. 

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Pro území ORP Sokolov zajišťuje sociální služby 24 poskytovatelů. Tito poskytovatelé nabízejí celkem  
47 registrovaných sociálních služeb. Na jednoho poskytovatele by tak v průměru připadalo 1,96 sociální 
služby. Nejvíce různých služeb poskytuje společnost Pomoc v nouzi (6 služeb) a dále Sociální služby p.o.  
(5 služeb) a DOP-HC s.r.o. (4 služby). Polovina poskytovatelů nabízí pouze po jedné sociální službě. 

V regionu se tak uživatelům nabízí celkem 24 druhů sociálních služeb. Většina druhů služeb je tak pro 
území ORP Sokolov zajištěna.  

16 poskytovatelů sídlí na území ORP Sokolov, z toho pouze 5 poskytovatelů má sídlo ve městě Sokolov a 3 ve 
městě Chodov. 5 poskytovatelů má sídlo v jiných ORP Karlovarského kraje a 4 poskytovatelé sídlí zcela mimo 
území Karlovarského kraje, většinou v Praze. 7 poskytovatelů nabízí služby i v jiných ORP Karlovarského kraje. 

Nejčastější právní formou je obecně prospěšná společnost (9 poskytovatelů) a dále sdružení  
(7 poskytovatelů), 

• Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.  

- Adresa: Hornická 1595, 356 01 Sokolov  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Osobní asistence – Agentura osobní asistence a sociální poradenství - osobní asistence 
(služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 



82 
 

- Adresa: Vítězná 117/56, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary  

- Právní forma: Sdružení  

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství – region Sokolov (sociální 
poradenství – ambulantní a terénní služby) 

o Osobní asistence – Osobní asistence – region Sokolov (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

• Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s.  

- Adresa: Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Člověk v tísni, o.p.s.  

- Adresa: Šafaříkova 635/24, Vinohrady, 120 00 Praha 

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi Sokolov (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Terénní programy – Terénní sociální práce Sokolov (služby sociální prevence – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

• Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

- Adresa: Školní 737, 357 35 Chodov  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Denní stacionáře – Denní stacionář Mateřídouška (služby sociální péče – ambulantní služby) 

o Sociálně terapeutické dílny – Sociálně terapeutické dílny (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 

- Adresa: Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec  
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- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Chráněné bydlení – Dolmen, o.p.s. Agentura pro chránění bydlení (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

- Adresa: Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov  

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro osoby se zdravotním postižením 
"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• DOP – HC s.r.o.  

- Adresa: Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov  

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory (služby sociální péče – pobytové služby) 

o Domovy se zvláštním režimem – Domov se zvláštním režimem (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

o Pečovatelská služba – DPS Loket a okolí (služby sociální péče – terénní služby) 

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Dům 
ošetřovatelské péče (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Dům klidného stáří spol. s.r.o.  

- Adresa: Kraslická 26, 357 03 Svatava  

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

- Druh služby:  

o Domovy se zvláštním režimem – Dům klidného stáří spol. s r.o. (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – Sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (služby sociální péče – pobytové 
služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Kotec o.s. 
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- Adresa: Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně  

- Právní forma: Sdružení  

- Druh služby:  

o Kontaktní centra – K-centrum Sokolov (služby sociální prevence – ambulantní služby) 

o Terénní programy – Terénní programy Sokolovsko (služby sociální prevence – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Aš, Cheb, Mariánské Lázně a Sokolov 

• Město Habartov  

- Adresa: Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  

- Právní forma: Obec 

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Terénní pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Město Chodov 

- Adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov  

- Právní forma: Obec  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• NEJSTE SAMI  

- Adresa: Masarykova 217, 357 34 Nové Sedlo 

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Centra denních služeb – Denní centrum Žirafa (služby sociální péče – ambulantní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Oáza klidu o.p.s.  

- Adresa: Nové Sedlo 81, 357 35 Nové Sedlo  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Domovy se zvláštním režimem – Oáza klidu o.p.s (služby sociální péče – pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 
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• Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov  

- Adresa: Slavíčkova 1696, 356 01 Sokolov  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Chráněné bydlení – Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov (služby sociální péče – 
pobytové služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum 

- Adresa: Tovární 223, 357 35 Chodov  

- Právní forma: Sdružení  

- Druh služby:  

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (služby 
sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Odborné sociální poradenství – Občanská poradna (sociální poradenství – ambulantní 
služby) 

o Terénní programy – Terénní práce (služby sociální prevence – terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Pečovatelská služba, příspěvková organizace 

- Adresa: Nad Výtopnou 1010, 357 31 Horní Slavkov  

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba, příspěvková organizace (služby sociální péče – 
ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Pomoc v nouzi, o.p.s.  

- Adresa: Fibichova 852, 356 01 Sokolov  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Azylové domy – Azylový dům (služby sociální prevence – pobytové služby) 

o Domy na půl cesty – Dům na půl cesty Kynšperk nad Ohří (služby sociální prevence – 
pobytové služby) 

o Intervenční centra – Intervenční centrum (služby sociální prevence – ambulantní a terénní 
služby) 
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o Nízkoprahová denní centra – Nízkoprahové denní centrum (služby sociální prevence – 
ambulantní služby) 

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství – dluhová poradna (sociální 
poradenství – ambulantní služby) 

o Pečovatelská služba – Pečovatelská služba (služby sociální péče – terénní služby)  

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov 

• Rytmus o.s.  

- Adresa: Londýnská 309/81, Vinohrady, 120 00 Praha  

- Právní forma: Sdružení 

- Druh služby:  

o Sociální rehabilitace – Sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání Sokolov 
(služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Podpora samostatného bydlení – Podpora samostatného bydlení (služby sociální péče – 
terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• Sociální služby, příspěvková organizace 

- Adresa: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří  

- Právní forma: Příspěvková organizace  

- Druh služby:  

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením – DpS Kynšperk – domov pro osoby  
se zdravotním postižením (služby sociální péče – pobytové služby) 

o Domovy pro seniory – Domov pro seniory Kynšperk (služby sociální péče – pobytové 
služby) 

o Domovy se zvláštním režimem – DpS Kynšperk – domov se zvláštním režimem (služby 
sociální péče – pobytové služby) 

o Odborné sociální poradenství – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
v Sokolově (sociální poradenství – ambulantní služby) 

o Telefonická krizová pomoc – Telefonická krizová pomoc (služby sociální prevence – terénní 
služby) 

- Působnost v ORP: Cheb a Sokolov 

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

- Adresa: Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha  

- Právní forma: Sdružení  

- Druh služby:  
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o Odborné sociální poradenství – Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN v ČR 
(sociální poradenství – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• TOREAL, spol. s. r. o.  

- Adresa: Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí  

- Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

- Druh služby:  

o Domovy pro seniory – TOREAL, spol. s r.o. (služby sociální péče – pobytové služby) 

o Domovy se zvláštním režimem – TOREAL, spol. s r.o. (služby sociální péče – pobytové 
služby) 

- Působnost v ORP: Sokolov 

• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

- Adresa: Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary  

- Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

- Druh služby:  

o Průvodcovské a předčitatelské služby – Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. - průvodcovská  
a předčitatelská služba (služby sociální péče – ambulantní a terénní služby) 

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Tyflocentrum 
Karlovy Vary, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (služby sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

o Sociální rehabilitace – TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. – Sociální rehabilitace (služby 
sociální prevence – ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Cheb, Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov 

• Útočiště o.s. 

- Adresa: Brněnská 486, 356 01 Sokolov  

- Právní forma: Občanské sdružení  

- Druh služby:  

o Odborné sociální poradenství – Odborné sociální poradenství (sociální poradenství – 
ambulantní a terénní služby) 

- Působnost v ORP: Kraslice a Sokolov 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY 

Graf č. 7.1 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 
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 Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V převážné většině případů nabízejí poskytovatelé na území ORP Sokolov služby sociální péče. Celkem  
19 poskytovatelů zajišťuje 26 registrovaných služeb sociální péče. Ty spadají celkem do 11 kategorií. Téměř 
všichni poskytovatelé se specializují  na jeden druh služby, pouze 4 poskytovatelé nabízejí dvě a více různých 
služeb sociální péče. Nejvíce služeb zajišťuje DOP – HC s.r.o. (4 služby).  

Služby sociální prevence zajišťuje 8 poskytovatelů ve 12 různých druzích služeb. Poskytovatelé nabízejí  
ve většině případů dvě a více různých služeb, nejvíce pak Pomoc v nouzi, o.p.s. (4 služby).  

Služby sociálního poradenství nabízí 6 poskytovatelů, všichni ve formě ambulantní i terénní služby. 

Tabulka č. 7.5 – Služby sociální péče 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Centra denních služeb 1 počet 
klientů: 25 

21 0,2 1,8 1,5 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 45 

45 0,4 3,2 2,7 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 počet 
lůžek: 43 

51 0,4 3,1 2,5 

Domovy pro seniory 3 počet 
lůžek: 181 

230 1,6 12,9 10,7 

Domovy se zvláštním režimem 5 počet 
lůžek: 209 

211 1,8 14,9 12,3 

Chráněné bydlení 2 počet 
klientů: 40 

38 0,3 2,8 2,4 

Osobní asistence 2 počet 
klientů: 71 

49 0,6 5,0 4,2 

Pečovatelská služba 6 počet 
klientů: 

683 

733 5,9 48,5 40,2 

Podpora samostatného bydlení 1 počet chybějící 0,1 1,0 0,8 
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klientů: 14 údaj* 

Průvodcovské a předčitatelské služby+ 1 počet 
klientů: 12 

26 0,1 0,9 0,7 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

1 počet 
klientů: 5 

2* 0,0 0,4 0,3 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Dům klidného stáří spol. s.r.o. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Rytmus, o.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 7.6 – Služby sociální prevence 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet lůžek: 
57 

104 0,5 4,1 3,4 

Domy na půl cesty+ 1 počet lůžek: 
12 

26 0,1 0,9 0,7 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 380 

542 3,3 27,0 22,4 

Kontaktní centra 1 počet 
klientů: 300 

134 2,6 21,3 17,7 

Nízkoprahová denní centra 1 počet 
klientů: 80 

106 0,7 5,7 4,7 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 

60/počet 
kontaktů: 

15 

3047    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi+++ 

1 počet 
klientů: 133 

174* 1,2 9,5 7,8 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením++ 

1 počet 
klientů: 30 

103** 0,3 2,1 1,8 

Sociálně terapeutické dílny 1 počet 
klientů: 60 

60 0,5 4,3 3,5 

Sociální rehabilitace++ 2 počet 
klientů: 88 

266*** 0,6 4,5 3,8 

Telefonická krizová pomoc 1 počet 
hovorů: 

300 

počet 
hovorů: 

246 

   

Terénní programy+++ 3 počet 
klientů: 740 

640 6,4 52,6 43,6 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou uvedeny pouze údaje za terénní službu, za ambulantní 
nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s .jsou uvedeny pouze údaje za ambulantní 
službu, za terénní nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

*** Neúplný údaj – za poskytovatele Rytmus o.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 7.7 – Služby sociálního poradenství 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby  

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Odborné sociální poradenství+ 6 počet 
intervencí 
(30. min. 
jednání): 

9085* 

2808*    

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Sociální služby, příspěvková organizace jsou do tabulky použita souhrnná čísla 
za Cheb a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. a Útočiště o.p.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY 

Graf č. 7.2 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (v absolutních číslech) 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Pobytové služby nabízí na území ORP Sokolov 9 poskytovatelů. Celkem je zastoupeno 7 druhů pobytových 
služeb. Nejpočetněji zastoupenou pobytovou službou jsou domovy se zvláštním režimem, které nabízí pět 
různých poskytovatelů.  

Z ambulantních služeb je celkem zastoupeno 13 druhů, poskytovaných 14 poskytovateli. Nejvíce poskytovatelů 
nabízí odborné sociální poradenství (6 poskytovatelů). 

Na území ORP Sokolov je zastoupeno 12 druhů terénních služeb od 16 poskytovatelů. Z terénních služeb  
je nabízena nejvíce pečovatelská služba (6 poskytovatelů). 

Tabulka č. 7.8 – Pobytové služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
lůžek) 

Celkový 
počet 
uživatelů 
za rok 
2011 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Azylové domy 1 počet 
lůžek: 57 

104 0,5 4,1 3,4 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 počet 
lůžek: 43 

51 0,4 3,1 2,5 

Domovy pro seniory 3 počet 
lůžek: 181 

230 1,6 12,9 10,7 

Domovy se zvláštním režimem 5 počet 
lůžek: 209 

211 1,8 14,9 12,3 

Domy na půl cesty+ 1 počet 
lůžek: 12 

26 0,1 0,9 0,7 

Chráněné bydlení 2 počet 
klientů: 40 

38 0,3 2,8 2,4 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 

2 počet 
klientů: 5 

2* 0,0 0,1 0,1 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 
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+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Dům klidného stáří spol. s.r.o. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

Tabulka č. 7.9 – Ambulantní služby 

Druh služby 

Počet 
poskytovat
elů  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Centra denních služeb 1 počet 
klientů: 25 

21 0,2 1,8 1,5 

Denní stacionáře 1 počet 
klientů: 45 

45 0,4 3,2 2,7 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 

350 

490 3,0 24,9 20,6 

Kontaktní centra 1 počet 
klientů: 

300 

134 2,6 21,3 17,7 

Nízkoprahová denní centra 1 počet 
klientů: 80 

106 0,7 5,7 4,7 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
klientů: 60 

2962 0,5 4,3 3,5 

Odborné sociální poradenství++++ 6 počet 
intervencí 
(30. min. 
jednání): 

9085 

2808*    

Pečovatelská služba 2 počet 
klientů: 8 

10 0,1 0,6 0,5 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

1 0,1 0,4 0,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+++ 1 počet 
klientů: 62 

chybějící 
údaj* 

0,5 4,4 3,7 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

1 počet 
klientů: 20 

103 0,2 1,4 1,2 

Sociálně terapeutické dílny 1 počet 
klientů: 60 

60 0,5 4,3 3,5 

Sociální rehabilitace++ 2 počet 
klientů: 44 

120** 0,4 3,1 2,6 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. 
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+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

++++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Sociální služby, příspěvková organizace jsou do tabulky použita souhrnná 
čísla za Cheb a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. a Útočiště o.p.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

** Neúplný údaj – za poskytovatele Rytmus o.s. nebyly údaje o počtu uživatelů k dispozici. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. nebyly údaje o počtu uživatelů za ambulantní službu  
k dispozici. 

Tabulka č. 7.10 – Terénní služby 

Druh služby 
Počet 
služeb  

Kapacita 
služby 
(počet 
uživatelů) 

Celkový 
počet 
uživatelů za 
rok 2011  

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
seniorů (v 
%) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnP (v %) 

Podíl – 
Kapacita 
služby/celk
ový počet 
příjemců 
PnŽ+MoB v 
%) 

Intervenční centra+ 1 počet 
klientů: 30 

52 0,3 2,1 1,8 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 počet 
kontaktů 
(10 min. 

jednání):15 

80    

Odborné sociální poradenství 3 počet 
intervencí 
(30. min. 
jednání): 

445* 

224*    

Osobní asistence 2 počet 
klientů: 71 

49 0,6 5,0 4,2 

Pečovatelská služba 6 počet 
klientů: 

675 

723 5,8 48,0 39,8 

Podpora samostatného bydlení 1 počet 
klientů: 10 

chybějící 
údaj* 

0,1 0,7 0,6 

Průvodcovské a předčitatelské služby++ 1 počet 
klientů: 6 

25 0,1 0,4 0,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi+++ 1 počet 
klientů: 71 

174 0,6 5,0 4,2 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením++ 

1 počet 
klientů: 10 

chybějící 
údaj** 

0,1 0,7 0,6 

Sociální rehabilitace++ 2 počet 
klientů: 44 

146 0,4 3,1 2,6 

Telefonická krizová pomoc 1 počet 
hovorů: 

300 

počet 
hovorů: 

246 

   

Terénní programy+++ 3 počet 
klientů: 

640 6,4 52,6 43,6 
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740 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb, vlastní výpočet. 

+ Souhrnný údaj – za poskytovatele Pomoc v nouzi, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov. 

++ Souhrnný údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za 
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. 

+++ Souhrnný údaj – za poskytovatele Člověk v tísni, o.p.s. jsou do tabulky použita souhrnná čísla za Karlovy Vary, 
Ostrov a Sokolov. 

* Neúplný údaj – za poskytovatele Útočiště o.p.s. nejsou pro tuto službu data k dispozici. 

* Chybějící údaj – za poskytovatele Rytmus, o.s. nebyly údaje a počtu uživatelů k dispozici. 

** Chybějící údaj – za poskytovatele TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. nebyly údaje a počtu uživatelů k dispozici. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Na území ORP Sokolov nabízejí poskytovatelé sociální služby pro 19 cílových skupin. Zastřešené cílové 
skupiny tvoří 76% z celkového počtu cílových skupin uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Kromě 4 se poskytovatelé zaměřují na více než jednu cílovou skupinu. Nejvíce cílových skupin 
oslovuje Pomoc v nouzi, o.p.s. (10 skupin) a Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum  
(7 skupin). 

Většina poskytovatelů má pouze jednu převažující cílovou skupinu. Nejčastější převažující cílovou skupinou 
jsou senioři (7 poskytovatelů) a osoby s chronickým duševním onemocněním (5 poskytovatelů).  

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

• Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum 
•  Útočiště o.s. 

2. etnické menšiny 

• Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum 

4. oběti domácího násilí 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

7. osoby bez přístřeší 

• Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
•  Útočiště o.s. 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• Kotec o.s. 
• Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum 
•  Útočiště o.s. 
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11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

• DOP – HC s.r.o. 
• Dům klidného stáří spol. s.r.o. 
• Oáza klidu o.p.s. 
• Sociální služby, příspěvková organizace 
• TOREAL, spol. s. r. o. 

12. osoby s chronickým onemocněním 

• Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 
• Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 
• DOP – HC s.r.o. 
• Dům klidného stáří spol. s.r.o. 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
• TOREAL, spol. s. r. o. 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

• Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 
• DOP – HC s.r.o. 
• NEJSTE SAMI 
• Oáza klidu o.p.s. 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

14. osoby s kombinovaným postižením 

• Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 
• Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
• NEJSTE SAMI 
• Oáza klidu o.p.s. 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
• Rytmus o.s. 
• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 

15. osoby s mentálním postižením 

• Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
• Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 
• Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov 
• Rytmus o.s. 

17. osoby se sluchovým postižením 

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

18. osoby se zdravotním postižením 

• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 
• DOP – HC s.r.o. 
• Město Habartov 
• Město Chodov 
• Oáza klidu o.p.s. 
• Pečovatelská služba, příspěvková organizace 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
• Rytmus o.s. 
• Sociální služby, příspěvková organizace 

19. osoby se zrakovým postižením 

• TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. 
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20. osoby v krizi 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
• Sociální služby, příspěvková organizace 
•  Útočiště o.s. 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

• Člověk v tísni, o.p.s. 
• Kotec o.s. 
• Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum 

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

• Kotec o.s. 
• Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum 
•  Útočiště o.s. 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

• Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 
• Člověk v tísni, o.p.s. 
• Město Chodov 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
• Sociální služby, příspěvková organizace 

25. senioři 

• Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 
• Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
• Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 
• DOP - HC s.r.o. 
• Dům klidného stáří spol. s.r.o. 
• Město Habartov 
• Město Chodov 
• Oáza klidu o.p.s. 
• Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum 
• Pečovatelská služba, příspěvková organizace 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
• Sociální služby, příspěvková organizace 
• TOREAL, spol. s. r. o. 

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 7.3 – Srovnání počtů poskytovatelů pro jednotlivé věkové kategorie (v absolutních číslech) 
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Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V ORP Sokolov nabízejí poskytovatelé sociální služby pro všechny věkové kategorie. Nejvíce poskytovatelů se 
zaměřuje na skupinu dospělých (27 až 64 let.) Většina poskytovatelů nabízí služby více věkovým kategoriím. 
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, Člověk v tísni, Město Chodov, Pomoc v nouzi, Sociální 
služby a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR nabízejí služby bez omezení věku.  

ORP SOKOLOV – CELKOVÝ PŘEHLED 

Tabulka č. 7.11 – Souhrnná tabulka za ORP 

Charakteristika Počet Hodnocení oproti krajskému průměru 

Počet seniorů  11560 Spíše vysoký 

Počet příjemců PnP 1407 Střední 

Počet příjemců PnŽ+MoB 1698 Velmi vysoký 

Počet druhů sociálních služeb 25 Velmi vysoký 

Počet registrovaných služeb sociální péče 27 Velmi vysoký 

Počet registrovaných služeb sociální prevence 15 Spíše vysoký 

Počet registrovaných služeb sociálního poradenství 7 Velmi vysoký 

Počet registrovaných pobytových služeb 15 Velmi vysoký 

Počet registrovaných ambulantních služeb 17 Spíše vysoký 

Počet registrovaných terénních služeb 25 Velmi vysoký 

Počet cílových skupin v nabídce poskytovatelů 20 Velmi vysoký 

Počet věkových kategorií v nabídce poskytovatelů 9 Velmi vysoký 
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SROVNÁNÍ SITUACE V RÁMCI  

KARLOVARSKÉHO KRAJE 

DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ 

Tabulka č. 8.1 – Věkové rozložení jednotlivých ORP ve srovnání s krajem 

ORP 

Celkový 
počet 
obyvatel na 
území 

Hustota 
osídlení -
počet 
obyvatel/km
2 

Počet 
obyvatel do 
15 let 

Podíl 
obyvatel do 
15 let na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
let  

Podíl 
obyvatel ve 
věku 16 – 64 
na celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Počet 
seniorů  

Podíl 
seniorů na 
celkovém 
počtu 
obyvatel - v 
% 

Aš 17612 123 2858 16,2 12249 69,5 2505 14,2 

Cheb 50721 102 7897 15,6 35099 69,2 7725 15,2 

Karlovy Vary 88969 74 12223 13,7 60970 68,5 15776 17,7 

Kraslice 13705 52 2053 15,0 9485 69,2 2167 15,8 

Mariánské lázně 24224 60 3300 13,6 16625 68,6 4299 17,7 

Ostrov 28899 91 4326 15,0 20205 69,9 4368 15,1 

Sokolov 77596 159 11884 15,3 54152 69,8 11560 14,9 

KARLOVARSKÝ KRAJ 301726 91 44541 14,8 208785 69,2 48400 16,0 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 
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Graf č. 8.1 – Věkové rozložení jednotlivých ORP ve srovnání s krajem (v %) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

 „Nejmladším“ regionem Karlovarského kraje je ORP Sokolov, kde jsou dětská i dospělá složka populace oproti 
kraji vyšší, naopak seniorská složka populace nižší. Mezi „mladší“ území se dále řadí ORP Aš, ORP Cheb a ORP 
Ostrov, u kterých je seniorská složka oproti kraji rovněž nižší. Nejstaršími regiony jsou ORP Karlovy Vary a ORP 
Mariánské Lázně, u kterých je dětská složka populace nižší a seniorská adekvátně vyšší. Věkové rozložení na 
území ORP Kraslice odpovídá kraji. 

SOUČASNÝ STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ZÚČASTNĚNÝCH SKUPIN 

Tabulka č. 8.2 – Současný stav a předpokládaný vývoj počtu seniorské populace do roku 2017 

ORP Počet seniorů 

Podíl seniorů na 
celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu seniorů od % 
v kraji (v 
absolutních číslech)  

Předpokládaný 
počet seniorů 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek seniorů 
k roku 2017 

Aš 2505 14,2 -320 3144 639 

Cheb 7725 15,2 -411 9635 1910 

Karlovy Vary 15776 17,7 1504 19780 4004 

Kraslice 2167 15,8 -31 2716 549 

Mariánské lázně 4299 17,7 413 5014 715 

Ostrov 4368 15,1 -268 5517 1149 

Sokolov 11560 14,9 -887 14458 2989 
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KARLOVARSKÝ KRAJ 48400 16,0   60263 11863 

 Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Graf č. 8.2 – Podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel a jejich předpokládaný přírůstek k roku 2017  
(v %) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012, vlastní výpočet 

Nejnižší počet seniorů vykazují ORP Kraslice a Aš (pod 3.000), nejvyšší naopak ORP Sokolov a Karlovy Vary 
(nad 10.000). Vztáhneme-li však počet seniorů k celkovému počtu obyvatel, pak ORP s nejnižším podílem 
seniorů jsou Aš a Sokolov a s nejvyšším Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Podílu v kraji se nejvíce přibližuje ORP 
Cheb. Oproti kraji má v počtu seniorů největší kladnou odchylku ORP Karlovy Vary (v absolutních číslech  
o 1504 seniorů více, než by odpovídalo % v kraji) a zápornou odchylku ORP Sokolov (o 887 seniorů méně, než 
by odpovídalo % v kraji). 

Předpokládá se, že počet seniorů se bude do budoucna zvyšovat. Jelikož prognóza vychází z hypotetické situace, 
že v jednotlivých ORP bude populace stárnout stejným tempem jako populace v kraji, je procento přírůstku pro 
všechna ORP přibližně stejné. ORP s nejnižším podílem seniorů zůstane i do budoucna Aš, s nejvyšším podílem 
Karlovy Vary.  

Tabulka č. 8.3 – Počet a podíl občanů s přiznaným příspěvkem na péči a jejich vývoj k roku 2017 

ORP 
Průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 

Podíl příjemců PnP 
na celkovém počtu 
obyvatel (v %) 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců PnP 
od % v kraji (v 
absolutních číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců PnP 
k roku 2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnP k roku 2017 

Aš 536 3,0 95 673 137 

Cheb 1315 2,6 46 1640 325 

Karlovy Vary 2381 2,7 155 2985 604 

Kraslice 243 1,8 -100 305 62 

Mariánské lázně 895 3,7 289 1044 149 

Ostrov 771 2,7 48 974 203 
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Sokolov 1407 1,8 -534 1760 353 

KARLOVARSKÝ KRAJ 7548 2,5  9380 1832 

 Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Graf č. 8.3 – Podíl příjemců PnP na celkovém počtu obyvatel a předpokládaný přírůstek k roku 2017 (v 
%) 

 
Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

ORP s nejnižším počtem příjemců PnP jsou rovněž Kraslice (pod 300), s nejvyšším pak Karlovy Vary (nad 
2.000). Z hlediska podílu příjemců PnP na celkovém počtu obyvatel je na prvním místě ORP Mariánské Lázně 
s nejvyšším podílem, na posledním místě ORP Kraslice a Sokolov. Podílu v kraji se nejvíce přibližuje ORP Cheb. 
Oproti kraji má největší kladnou odchylku ORP Mariánské Lázně, kde je o 289 příjemců více, a největší 
zápornou odchylku ORP Sokolov, kde je o 534 příjemců PnP méně. 

Počet příjemců PnP by se měl stejně jako počet seniorů do budoucna zvyšovat. Prognóza vychází ze stejného 
předpokladu jako u seniorů, či-li i zde jsou procenta přírůstku pro všechny ORP přibližně stejná. ORP 
s nejnižším podílem příjemců PnP zůstanou i nadále Kraslice a Sokolov, nejvyšší podíl pak budou mít stále 
Mariánské Lázně. 

Tabulka č. 8.4 – Počet a podíl občanů s přiznanými dávkami pomoci v hmotné nouzi a jejich vývoj 
k roku 2017 

ORP 

Průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB  

Podíl příjemců 
PnŽ+MoB na 
celkovém počtu 
obyvatel 

Odchylka ORP v 
počtu příjemců 
PnŽ+MoB od % v 
kraji (v absolutních 
číslech) 

Předpokládaný 
průměrný měsíční 
počet příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Předpokládaný 
přírůstek příjemců 
PnŽ+MoB k roku 
2017 

Aš 232 1,3 -80 

Je ovlivněno faktory, které není možné 
zahrnout do výpočtu. 

Cheb 929 1,8 30 

Karlovy Vary 1255 1,4 -323 

Kraslice 455 3,3 212 

Mariánské lázně 255 1,1 -175 
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Ostrov 526 1,8 14 

Sokolov 1698 2,2 322 

KARLOVARSKÝ KRAJ 5350 1,8  

 Zdroj: Příspěvky na péči 31.12.2012, MPSV, vlastní výpočet 

Počet příjemců dávek hmotné nouze je nejnižší v ORP Aš a Mariánské Lázně (pod 300), s nejvyšší je pak v ORP 
Sokolov (nad 1.500). Z hlediska podílu příjemců dávek hmotné nouze na celkovém počtu obyvatel je na prvním 
místě ORP Kraslice s nejvyšším podílem, na posledním místě ORP Mariánské Lázně. Podílu v kraji se nejvíce 
přibližují ORP Cheb a Ostrov. Oproti kraji má největší kladnou odchylku ORP Sokolov, kde je o 322 příjemců 
více, a největší zápornou odchylku má ORP Karlovy Vary, kde je o 323 příjemců PnP méně. 

PŘEHLED DALŠÍCH VYPLACENÝCH DÁVEK 

Tabulka č. 8.5 – Průměrný měsíční počet vyplacených dávek a výdaje na dávky státní sociální podpory  
a výdaje – rok 2012 

ORP 

Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče** 

Průměrný 
měsíční 
počet 
vyplacenýc
h dávek 

Celkové 
roční 
výdaje (v 
mil. Kč) 

Průměrný 
měsíční 
počet 
vyplacenýc
h dávek 

Celkové 
roční 
výdaje (v 
mil. Kč) 

Průměrný 
měsíční 
počet 
vyplacenýc
h dávek 

Celkové 
roční 
výdaje (v 
mil. Kč) 

Průměrný 
měsíční 
počet 
vyplacenýc
h dávek 

Celkové 
roční 
výdaje (v 
mil. Kč) 

Aš 1153 8,1 369 13,5 569 43,4 94 6,2 

Cheb 3357 24,0 1329 53,5 1579 118,3 157 8,7 

Karlovy Vary 2825 20,4 1093 40,9 1704 135,5 161 9,0 

Kraslice 1167 8,3 367 12,7 425 30,6 17 1,1 

Mariánské lázně 1160 8,3 333 11,8 643 50,1 52 2,6 

Ostrov 1623 11,6 547 18,9 822 64,3 83 5,0 

Sokolov 3512 25,1 1327 49,6 1479 114,4 176 9,8 

KARLOVARSKÝ KRAJ 14796 105,8 5366 200,9 7220 556,6 740 42,4 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012 

* Bez doplatků, přeplatků a vratek 

** Zahrnuje příspěvek na úhradu úpotřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na 
zakoupení motorového vozidla 

Tabulka č. 8.5 – Průměrný měsíční počet vyplacených dávek a výdaje* na dávky státní sociální podpory 
a výdaje – rok 2012 (pokračování) 

ORP 

Porodné Pohřebné Sociální příplatek** 

Průměrný 
měsíční počet 
vyplacených 
dávek 

Celkové roční 
výdaje (v mil. 
Kč) 

Průměrný 
měsíční počet 
vyplacených 
dávek 

Celkové roční 
výdaje (v mil. 
Kč) 

Průměrný 
měsíční počet 
vyplacených 
dávek 

Celkové roční 
výdaje (v mil. 
Kč) 
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Aš 2 0,3 0 0,0 3 0,1 

Cheb 8 1,3 1 0,0 9 0,4 

Karlovy Vary 7 1,1 2 0,1 9 0,3 

Kraslice 2 0,3 0 0,0 3 0,1 

Mariánské lázně 2 0,4 0 0,0 3 0,1 

Ostrov 3 0,4 1 0,0 5 0,2 

Sokolov 8 1,2 1 0,1 12 0,5 

KARLOVARSKÝ KRAJ 32 5,0 5 0,3 45 1,8 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012 

* Bez doplatků, přeplatků a vratek 

** Od ledna 2012 již dávka není přiznávána; údaje za rok 2012 se vztahují k dávkám, u kterých vznikl nárok v roce 
2011 (a byly vyplaceny v roce 2012) 

Tabulka č. 8.6 – Průměrný měsíční počet vyplacených dávek a výdaje* na dávky pomoci v hmotné nouzi 
– rok 2012 

ORP 

Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc 

Průměrný 
měsíční počet 
vyplacených 
dávek 

Celkové roční 
výdaje (v mil. 
Kč) 

Průměrný 
měsíční počet 
vyplacených 
dávek 

Celkové roční 
výdaje (v mil. 
Kč) 

Průměrný 
měsíční počet 
vyplacených 
dávek 

Celkové roční 
výdaje (v mil. 
Kč) 

Aš 218 10,9 48 1,6 14 0,5 

Cheb 891 44,4 339 10,7 38 1,0 

Karlovy Vary 1223 61,3 444 18,9 32 1,1 

Kraslice 442 24,7 59 1,5 13 0,4 

Mariánské lázně 249 12,6 152 6,4 6 0,1 

Ostrov 516 24,5 226 8,0 10 0,2 

Sokolov 1569 84,0 425 13,1 129 4,0 

KARLOVARSKÝ KRAJ 5108 262,4 1693 60,2 242 7,3 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2012 

* Bez doplatků, přeplatků a vratek 

POČET DRŽITELŮ PRŮKAZŮ TP, ZTP A ZTP/P 

Tabulka č. 8.7 – Počet držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P 

ORP 

Typ průkazu 

TP ZTP ZTP/P 

Aš 26 238 142 
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Cheb 312 758 365 

Karlovy Vary 835 1776 709 

Kraslice 185 250 92 

Mariánské lázně 195 367 245 

Ostrov 144 416 341 

Sokolov 273 1061 539 

KARLOVARSKÝ KRAJ 1970 4866 2433 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 31.12.2011, vlastní výpočet 

CELKOVÝ PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Na území Karlovarského kraje působí 79 poskytovatelů, kteří zajišťují celkem 175 registrovaných 
sociálních služeb. V kraji se tak uživatelům nabízí celkem 30 druhů sociálních služeb, 3 druhy sociálních 
služeb naopak zastoupeny nejsou (služby následné péče, terapeutické komunity a tlumočnické služby).  

Nejvíce poskytovatelů působí v ORP Karlovy Vary a ORP Sokolov. Zároveň je zde nabízeno největší množství 
služeb. Nejméně poskytovatelů působí v ORP Kraslice – zde je zajištěna pouze pečovatelská služba, a to obcemi 
Kraslice a Rotava. a dále jeden azylový dům. 

Graf č. 8.4 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (celkově) 

 

 Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY – SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

V rámci Karlovarského kraje jsou zajištěny všechny druhy služeb sociální péče. Nejvíce registrovaných služeb 
spadá rovněž do této skupiny. V každém ORP je zajištěn alespoň jeden druh služby sociální péče (minimálně 
zde funguje pečovatelská služba). Nejvíce služeb sociální péče je nabízeno v rámci ORP Sokolov, kde rovněž 
působí nejvíce poskytovatelů.  

Nejrozšířenější službou sociální péče je pečovatelská služba, která je zajištěna ve všech ORP Karlovarského 
kraje. V ORP Kraslice a ORP Ostrov je pečovatelská služba zajištěna poskytovatelem se sídlem mimo ORP. 
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Na druhém místě jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Tyto tři služby jsou poskytovány v rámci všech ORP, 
kromě ORP Kraslice. 

Nejméně rozšířenými službami jsou podpora samostatného bydlení a tísňová péče. Obě jsou poskytovány 
pouze jedním poskytovatelem, podpora samostatného bydlení na území ORP Sokolov a tísňová péče na území 
ORP Karlovy Vary. 

Graf č. 8.5 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (služby sociální péče) 

 

 Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Tabulka č. 8.8 – Přehled zajištění služeb v rámci jednotlivých ORP (služby sociální péče) 

Služby sociální péče Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Centra denních služeb Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano 

Denní stacionáře Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Domovy pro seniory Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Domovy se zvláštním režimem Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano 

Chráněné bydlení Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano 

Odlehčovací služby Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne 

Osobní asistence Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Pečovatelská služba Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Podpora samostatného bydlení Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano 

Průvodcovské a předčitatelské služby Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Tísňová péče Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano 

Týdenní stacionáře Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY – SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 

Služby sociální prevence jsou v Karlovarském kraji poskytovány v menší míře, než služby sociální péče. Z 18 
možných druhů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je zajištěno 15 (83 %). Podle 
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dostupných podkladů můžeme říci, že na území Karlovarského kraje nejsou poskytovány služby následné péče, 
terapeutické komunity a tlumočnické služby. V každém ORP je zajištěn alespoň jeden druh služby sociální 
prevence. Nejvíce služeb sociální prevence je nabízeno v ORP Karlovy Vary, kde rovněž působí nejvíce 
poskytovatelů.  

Nejrozšířenější službou sociální prevence jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která je zajištěna 
ve všech ORP Karlovarského kraje, kromě ORP Kraslice. 

Na druhém místě jsou azylové domy a služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tyto služby jsou 
vždy poskytovány na území 5 různých ORP, z toho obě zároveň jsou poskytoványv ORP Cheb, Karlovy Vary  
a Sokolov . 

Nejméně rozšířenou službou je raná péče, která je poskytována pouze jedním poskytovatelem, a to na území 
ORP Cheb. 

Graf č. 8.6 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (služby sociální prevence) 

 

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Tabulka č. 8.9 – Přehled zajištění služeb v rámci jednotlivých ORP (služby sociální prevence) 

Služby sociální prevence Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Azylové domy Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano 

Domy na půl cesty Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Intervenční centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Kontaktní centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Krizová pomoc Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Nízkoprahová denní centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Noclehárny Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Raná péče Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne 

Služby následné péče Není k dispozici 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano 
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Sociálně terapeutické dílny Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Sociální rehabilitace Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Telefonická krizová pomoc Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano 

Terapeutické komunity Není k dispozici 

Terénní programy Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Tlumočnické služby Není k dispozici 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

ROZDĚLENÍ PODLE ZAMĚŘENÍ SLUŽBY – SLUŽBY SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

Služby sociálního poradenství jsou v Karlovarském kraji poskytovány v nejmenší míře – jsou zajištěny v ORP 
Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Sokolov.  

Graf č. 8.7 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (služby sociálního poradenství) 

 

 Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Tabulka č. 8.10 – Přehled zajištění služeb v rámci jednotlivých ORP (služby sociálního poradenství) 

Služby sociálního poradenství Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Odborné sociální poradenství Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY – POBYTOVÉ SLUŽBY 

Pobytové služby jsou zajištěny v rámci všech ORP. Nejvíce poskytovatelů pobytových služeb působí v ORP Cheb 
a Sokolov. Nejvíce pobytových služeb jako takových je nabízeno v ORP Sokolov. 

Nejrozšířenějšími pobytovými službami jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory 
a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Tyto tři služby jsou poskytované  
ve všech ORP, kromě ORP Kraslice. 

Na druhém místě jsou azylové domy, které chybí pouze v ORP Mariánské Lázně a Ostrov. 
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Nejméně rozšířenou službou je chráněné bydlení. Tato je poskytována pouze třemi poskytovateli – jedním 
v ORP Cheb a dvěma v ORP Sokolov. 

 

Graf č. 8.8 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (pobytové služby) 

 

 
Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Tabulka č. 8.11 – Přehled zajištění služeb v rámci jednotlivých ORP (pobytové služby) 

Pobytové služby Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Azylové domy Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Domovy pro seniory Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Domovy se zvláštním režimem Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano 

Domy na půl cesty Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Chráněné bydlení Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano 

Odlehčovací služby Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče 

Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Týdenní stacionáře Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY – AMBULANTNÍ SLUŽBY 

Služby ambulantní jsou poskytovány opět ve všech ORP, kromě ORP Kraslice. Nejvíce poskytovatelů 
ambulantních služeb působí v ORP Karlovy Vary. Nejvíce registrovaných služeb je nabízeno v rámci ORP Cheb  
a Karlovy Vary. 

Nejčastěji poskytovanou ambulantní službou jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ty jsou 
zajištěny ve všech ORP, kromě ORP Kraslice. Na druhém místě jsou denní stacionáře, pečovatelská služba  
a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Ty jsou poskytovány na území  
5 různých ORP, z toho vždy v rámci ORP Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Sokolov. 

Z celkové nabídky ambulantních služeb pouze raná péče není v této formě dostupná v rámci žádného ORP. 
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Graf č. 8.9 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (ambulantní služby) 

 

 Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Tabulka č. 8.12 – Přehled zajištění služeb v rámci jednotlivých ORP (ambulantní služby) 

Ambulantní služby Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Centra denních služeb Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano 

Denní stacionáře Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Intervenční centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Kontaktní centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Krizová pomoc Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Nízkoprahová denní centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Noclehárny Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Odborné sociální poradenství Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Odlehčovací služby Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne 

Pečovatelská služba Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Průvodcovské a předčitatelské služby Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Raná péče Není k dispozici. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Sociálně terapeutické dílny Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Sociální rehabilitace Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

ROZDĚLENÍ PODLE FORMY SLUŽBY – TERÉNNÍ SLUŽBY 

Služby ve formě terénních služeb jsou poskytovány ve všech ORP Karlovarského kraje. Nejvíce poskytovatelů 
působí na území ORP Karlovy Vary a Sokolov, kde rovněž nabízejí nejvíce registrovaných služeb. 
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Nejčastěji poskytovanou terénní službou je pečovatelská služba. Jedná se o jedinou službu, která je zajištěna na 
území každého ORP v kraji. 

Na druhém místě jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato terénní služba je poskytována  
ve všech ORP, kromě ORP Kraslice a Ostrov. 

Nejméně rozšířenými službami jsou nízkoprahová denní centra (pouze ORP Karlovy Vary) a raná péče (pouze 
ORP Cheb). 

Graf č. 8.10 – Srovnání počtů služeb a jejich poskytovatelů (terénní služby) 

 

 Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

Tabulka č. 8.13 – Přehled zajištění služeb v rámci jednotlivých ORP (terénní služby) 

Terénní služby Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Intervenční centra Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Nízkoprahová denní centra Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Odborné sociální poradenství Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Osobní asistence Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Pečovatelská služba Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Průvodcovské a předčitatelské služby Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Raná péče Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Sociální rehabilitace Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Telefonická krizová pomoc Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano 

Terénní programy Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Tísňová péče Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 
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PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY   

Cílová skupina Aš Cheb 
Karlovy 

Vary Kraslice 

Mariáns
ké 

Lázně Ostrov Sokolov 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano 

Etnické menšiny Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Emigranti a imigranti Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne 

Oběti domácího násilí Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Oběti obchodu s lidmi Není k dispozici 

Oběti trestné činnosti Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne 

Osoby bez přístřeší Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano 

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 
péče 

Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Osoby komerčně zneužívané Není k dispozici 

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Osoby s chronickým duševním onemocněním Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Osoby s chronickým onemocněním Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Osoby s jiným zdravotním postižením Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Osoby s kombinovaným postižením Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Osoby s mentálním postižením Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Osoby s tělesným postižením Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ne 

Osoby se sluchovým postižením Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Osoby se zdravotním postižením Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Osoby se zrakovým postižením Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

Osoby v krizi Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano 

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 

Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Pachatelé trestné činnosti Není k dispozici 

Rodiny s dítětem/dětmi Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Senioři Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb 

V Karlovarském kraji jsou celkově sociální či návazné služby poskytovány všem cílovým skupinám, kromě  
3. Služby cílené na skupiny 5. oběti obchodu s lidmi, 9. osoby komerčně zneužívané a 23. pachatelé trestné 
činnosti nejsou nabízeny. Cílové skupiny se zajištěnou službou tvoří 88 % z celkového počtu cílových skupin 
uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Poskytovatelé v ORP Karlovy Vary nabízejí služby všem cílovým skupinám (kromě 3 výše uvedených). Většina 
cílových skupin bude uspokojena v ORP Cheb, ORP Mariánské Lázně a ORP Sokolov. Pouze čtyři cílové skupiny 
mohou svou poptávku uspokojit ve všech ORP Karlovarského kraje, a to osoby s chronickým onemocněním,  
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. 

V průměru by připadalo na každou skupinu 3,2 poskytovatele. Nejvíce poskytovatelů se zaměřuje na skupinu 
seniorů (47 poskytovatelů), druhá v pořadí je skupina osoby se zdravotním postižením (36 poskytovatelů), na 
třetím místě je skupina osoby s chronickým onemocněním (23 poskytovatelů) a na čtvrtém místě jsou skupiny 
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osoby s kombinovaným postižením a rodiny s dítětem/dětmi (21 poskytovatelů). Naopak pouze po jednom 
poskytovateli má skupina emigranti a imigranti, po dvou poskytovatelích skupina oběti trestné činnosti. Služby 
pro nejvíce různých cílových skupin nabízí Farní Charita Karlovy Vary – celkem 4 služby pro 14 cílových 
skupin. 

Z 22 skupin, pro které jsou na území Karlovarského kraje nabízené sociální či návazné služby, jich 19 tvoří pro 
některého z poskytovatelů prioritní skupinu klientů. V průměru je každá ze skupin převažující pro  
4,2 poskytovatele. Absolutně nejčastější převažující cílovou skupinou jsou senioři (35 poskytovatelů). Na 
druhém místě jsou skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením  
(8 poskytovatelů). 

Tabulka 8.14 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš 

Farní Charita Aš Rodiny s dítětem/dětmi 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Cheb 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Nemá převažující skupinu 

Útočiště o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy 
Vary 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Český západ o.s. 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

Mariánské 
Lázně Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.15 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 2. etnické menšiny 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb Útočiště o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Český západ o.s. 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

Občanské sdružení Světlo Kadaň 
Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

o.s. ROMA KARLOVY VARY 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

Sokolov Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.16 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 3. emigranti a imigranti 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Karlovy Vary Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR. Emigranti a imigranti 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.17 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 4. oběti domácího násilí 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš Farní Charita Aš Rodiny s dítětem/dětmi 

Cheb Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Oběti domácího násilí 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Sokolov Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
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Tabulka 8.18 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 6. oběti trestné činnosti 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb Diecézní charita Plzeň Osoby bez přístřeší 

Karlovy Vary Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.19 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 7. osoby bez přístřeší 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb Diecézní charita Plzeň Osoby bez přístřeší 

Karlovy Vary 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Světlo Kadaň 
Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Kraslice Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.20 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 
pro výkon ústavní péče 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Cheb Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Kraslice Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 
Mariánské 
Lázně Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.21 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Občanské sdružení Světlo Kadaň 
Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Kraslice Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 
Mariánské 
Lázně Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.22 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb 

Joker o.s. Nemá převažující skupinu 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 
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Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Mariánské 
Lázně Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 

Ostrov NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Sociální služby, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 

DOP – HC s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Oáza klidu o.p.s. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

TOREAL, spol. s. r. o. Nemá převažující skupinu 

Dům klidného stáří spol. s.r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.23 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 12. osoby s chronickým onemocněním 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš 

CARVAC s. r. o. Senioři 

Město Aš Senioři 

Cheb 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Nemá převažující skupinu 

Joker o.s. Nemá převažující skupinu 

Město Františkovy Lázně Senioři 

AMICA CENTRUM s.r.o. Senioři 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemá převažující skupinu 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Senioři 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 

Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Senioři 

Kraslice Město Rotava Senioři 

Mariánské 
Lázně 

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Senioři 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Ostrov NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

DOP – HC s.r.o. Nemá převažující skupinu 

TOREAL, spol. s. r. o. Nemá převažující skupinu 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Osoby s kombinovaným postižením 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. Senioři 

Dům klidného stáří spol. s.r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.24 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 13. osoby s jiným zdravotním postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš CARVAC s. r. o. Senioři 

Cheb 

Joker o.s. Nemá převažující skupinu 

AMICA CENTRUM s.r.o. Senioři 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 
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Město Toužim Senioři 

Mariánské 
Lázně 

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, 
příspěvková organizace Senioři 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Ostrov NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

NEJSTE SAMI 
Osoby s jiným zdravotním 
postižením 

Oáza klidu o.p.s. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. Senioři 

DOP – HC s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.25 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 14. osoby s kombinovaným postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Nemá převažující skupinu 

Joker o.s. Nemá převažující skupinu 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, příspěvková 
organizace Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením  Dveře dokořán Osoby s mentálním postižením 

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Tyfloservis, o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Kraslice Město Kraslice Senioři 

Mariánské 
Lázně 

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, 
příspěvková organizace Senioři 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Ostrov 

Sabina Fialková Domov pro seniory  "Květinka" Senioři 

NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Sokolov 

NEJSTE SAMI 
Osoby s jiným zdravotním 
postižením 

Oáza klidu o.p.s. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Osoby s kombinovaným postižením 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Rytmus o.s. Nemá převažující skupinu 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.26 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 15. osoby s mentálním postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Nemá převažující skupinu 

Joker o.s. Nemá převažující skupinu 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán Osoby s mentálním postižením 
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Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 

Sokolov 

Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov Osoby s mentálním postižením 

Rytmus o.s. Nemá převažující skupinu 

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení Osoby s mentálním postižením 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.27 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 16. osoby s tělesným postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb 

Joker o.s. Nemá převažující skupinu 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 

KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Osoby s tělesným postižením 

Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Senioři 
Mariánské 
Lázně Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.28 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 17. osoby se sluchovým postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Ostrov NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Sokolov Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Osoby se sluchovým postižením 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.29 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 18. osoby se zdravotním postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš 

Město Aš Senioři 
Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, příspěvková 
organizace Osoby se zdravotním postižením 

Cheb 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb  Nemá převažující skupinu 

Město Františkovy Lázně Senioři 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace Osoby se zdravotním postižením 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osoby se zdravotním postižením 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Osoby se zdravotním postižením 

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení Senioři 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osoby se zdravotním postižením 

Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Senioři 

DPS Žlutice, příspěvková organizace Senioři 

Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. Senioři 
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 Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Senioři 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Kraslice 

Město Rotava Senioři 

Město Kraslice Senioři 

Mariánské 
Lázně 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Senioři 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. Nemá převažující skupinu 
Domov pro osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově, příspěvková 
organizace Osoby se zdravotním postižením 

Ostrov 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková 
organizace Osoby se zdravotním postižením 

Oblastní charita Ostrov Senioři 

Sabina Fialková Domov pro seniory  "Květinka" Senioři 

NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Sociální služby, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 
Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková 
organizace Osoby se zdravotním postižením 

Oáza klidu o.p.s. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

DOP – HC s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Senioři 

Město Habartov Senioři 

Rytmus o.s. Nemá převažující skupinu 

Město Chodov Senioři 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osoby se zdravotním postižením 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.30 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 19. osoby se zrakovým postižením 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Cheb TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Tyfloservis, o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Ostrov TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Sokolov TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. Osoby se zrakovým postižením 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.31 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 20. osoby v krizi 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš Farní Charita Aš Rodiny s dítětem/dětmi 

Cheb 

Diecézní charita Plzeň Osoby bez přístřeší 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Světlo Kadaň 
Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení Senioři 
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Sokolov 

Sociální služby, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 

Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.32 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Cheb 

Diecézní charita Plzeň Osoby bez přístřeší 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Světlo Kadaň 
Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Český západ o.s. 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

o.s. ROMA KARLOVY VARY 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

Mariánské 
Lázně Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Ostrov Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.33 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Cheb Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Karlovy Vary 

Armáda spásy v ČR Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Světlo Kadaň 
Osoby ohrožené závislostí nebo 
závislé na návykových látkách 

Český západ o.s. 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

o.s. ROMA KARLOVY VARY 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

Kraslice Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 
Mariánské 
Lázně Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Útočiště o.s. Nemá převažující skupinu 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.34 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 24. rodiny s dítětem/dětmi 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš 

Farní Charita Aš Rodiny s dítětem/dětmi 

Město Aš Senioři 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Cheb 

Diecézní charita Plzeň Osoby bez přístřeší 

Útočiště o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb  Nemá převažující skupinu 
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Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Senioři 

Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

DPS Žlutice, příspěvková organizace Senioři 

Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. Senioři 

Český západ o.s. 
Osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách 

Náhradním rodinám, o.p.s. Rodiny s dítětem/dětmi 

Kraslice 

Město Rotava Senioři 

Město Kraslice Senioři 

Mariánské 
Lázně 

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Senioři 

Kotec o.s. Nemá převažující skupinu 

Ostrov 

Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Sokolov 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Sociální služby, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. Senioři 

Člověk v tísni, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Město Chodov Senioři 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

Tabulka 8.35 – Přehled poskytovatelů pro skupinu 25. senioři 

ORP Poskytovatel Převažující cílová skupina 

Aš 

Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organiza Senioři 

CARVAC s. r. o. Senioři 

Město Aš Senioři 

Cheb 

Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu Senioři 

Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace Senioři 

Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Senioři 

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb  Nemá převažující skupinu 

Město Františkovy Lázně Senioři 

AMICA CENTRUM s.r.o. Senioři 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osoby se zdravotním postižením 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemá převažující skupinu 

Mravenec, spol. s r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Karlovy Vary 

Farní Charita Karlovy Vary Nemá převažující skupinu 

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Senioři 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Senioři 

Židovská obec Karlovy Vary Senioři 

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení Senioři 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osoby se zdravotním postižením 

Agentura domácí péče LADARA o.p.s. Senioři 

DPS Žlutice, příspěvková organizace Senioři 

Domácí péče Karlovy Vary s.r.o. Senioři 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Město Toužim Senioři 
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Kraslice 

Město Rotava Senioři 

Město Kraslice Senioři 

Mariánské 
Lázně 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně Nemá převažující skupinu 
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, 
příspěvková organizace Senioři 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Senioři 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Jah jireh občanské sdružení Senioři 

Ostrov 

Občanské sdružení Res vitae Nemá převažující skupinu 

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace Senioři 

Oblastní charita Ostrov Senioři 

NEMOS PLUS – Nemocnice Ostrov s.r.o. Nemá převažující skupinu 

Sabina Fialková Domov pro seniory "Květinka" Senioři 

Sokolov 

Sociální služby, příspěvková organizace Nemá převažující skupinu 

DOP – HC s.r.o. Nemá převažující skupinu 

TOREAL, spol. s. r. o. Nemá převažující skupinu 

Oáza klidu o.p.s. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. Osoby s kombinovaným postižením 

Pomoc v nouzi, o.p.s. Nemá převažující skupinu 

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. Senioři 

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Senioři 

Město Habartov Senioři 

Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum Nemá převažující skupinu 

Město Chodov Senioři 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Osoby se zdravotním postižením 

Dům klidného stáří spol. s.r.o. 
Osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

Zdroj: Statistické údaje Karlovarského kraje (2013) a registr sociálních služeb. 
  

 

PŘEHLED SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 

Graf č. 8.11 – Srovnání počtů poskytovatelů pro věkové kategorie v rámci kraje 
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V rámci Karlovarského kraje jsou zajištěny služby pro všechny věkové kategorie. Absolutně nejvíce 
poskytovatelů se zaměřuje na skupinu dospělých (27 až 64 let), druhou skupinu tvoří mladší senioři (65 až 80 
let) a na třetím místě jsou starší senioři (nad 80 let). Většina poskytovatelů nabízí své služby pro více věkových 
kategorií. Mnoho poskytovatelů poskytuje služby zcela bez omezení věku. 

SPECIFICKÁ SITUACE JEDNOTLIVÝCH ORP 

ORP Aš 

Správní obvod Aš je svojí rozlohou 143,75 km2 nejmenším správním obvodem v Karlovarském kraji. Počtem 
obyvatel 17.612 je druhým nejmenším obvodem v kraji (za Kraslicemi). Ašský obvod je také druhým  
(po Sokolovu) nejhustěji osídleným obvodem v kraji se 123 obyvateli na km2. 

Co se týče věkové struktury je ORP Aš jedním z regionů s nejmladším obyvatelstvem. Dětská složka populace  
je nadprůměrná, seniorská složka podprůměrná. Počet příjemců PnP i příjemců dávek hmotné nouze je ve 
srovnání s ostatními ORP velmi nízký. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů se předpokládá srovnatelný s průměrným nárůstem v kraji. 
Celkově lze říct, že trend bude v nejbližších letech udržen. 

Oproti krajskému průměru region disponuje nižší vybaveností sociálními službami obecně. Počet 
registrovaných služeb sociální péče i prevence je velmi nízký, služby sociálního poradenství nejsou nabízeny 
vůbec. Pouze počet pobytových služeb se přibližuje průměrnému počtu v kraji. 

ORP Cheb 

Správní obvod Cheb je druhým největším obvodem v Karlovarském kraji s rozlohou 496,88 km2. Počtem 
obyvatel 50 721 je až na 3. místě (za Karlovými Vary a Sokolovem). Hustotou osídlení 102 obyvatel na km2 se 
řadí na 3. místo v kraji (za Sokolovem a Aší). 

ORP Cheb je dalším z regionů s nejmladším obyvatelstvem. Dětská složka populace je nadprůměrná, seniorská 
složka podprůměrná. Počet příjemců PnP a příjemců dávek hmotné nouze odpovídá krajskému průměru. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů i počtu příjemců příspěvků na péči se předpokládá srovnatelný 
s průměrným nárůstem v kraji. Celkově lze říct, že trend bude v nejbližších letech udržen. 
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Většina druhů služeb je v ORP Cheb zajištěna. Počet registrovaných služeb sociální péče a sociálního 
poradenství odpovídá krajskému průměru, počet služeb sociální prevence je o něco vyšší. Ve srovnání 
s ostatními ORP Cheb rovněž disponuje vyšší vybaveností pobytovými a ambulantními službami. Počet 
terénních služeb je průměrný. 

ORP Karlovy Vary 

Správní obvod Karlovy Vary je největším obvodem v Karlovarském kraji, jak rozlohou – 1 196,38 km2, tak 
počtem obyvatel – 88 969. Počtem 74 obyvatel na km2 patří mezi 3 nejřidčeji osídlené obvody v Karlovarském 
kraji (další Kraslice, Mariánské Lázně). Vliv na řídké osídlení má existence Vojenského újezdu Hradiště, který je 
celý součástí karlovarského správního obvodu. 

Co se týče věkové struktury je ORP Karlovy Vary jedním ze dvou regionů s nejstarším obyvatelstvem. Dětská 
složka populace je podprůměrná, seniorská složka nadprůměrná. Počet příjemců PnP je velmi vysoký, počet 
příjemců dávek hmotné nouze je oproti ostatním ORP rovněž spíše vyšší. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů se předpokládá vyšší ve srovnání s průměrným nárůstem v kraji. 
Seniorů tedy bude přibývat. Totéž lze říci o nárůstu příjemců příspěvků na péči. 

Většina druhů služeb je v rámci ORP zajištěna. Oproti ostatním ORP disponují Karlovy Vary vyšší vybaveností 
službami sociální péče, prevence i sociálního poradenství. Rovněž počty nabízených pobytových, ambulantních 
i terénních služeb jsou velmi vysoké. 

ORP Kraslice 

Správní obvod Kraslice je druhým nejmenším obvodem (za Aší) v Karlovarském kraji s rozlohou 264,62 km2. 
Počtem obyvatel 13 075 je nejmenším obvodem v kraji a také nejméně zalidněným – 52 obyvatel na km2.  

Věkové rozložení obyvatel na území ORP Kraslice odpovídá krajskému průměru, a to ve všech sledovaných 
věkových kategoriích. Počet příjemců PnP i počet příjemců dávek hmotné nouze je velmi nízký. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů se předpokládá srovnatelný s průměrným nárůstem v kraji. 
Celkově lze říct, že trend bude v nejbližších letech udržen. 

Počet druhů sociálních služeb je velmi nízký, v podstatě je zajištěna pouze pečovatelská služba.  

V celém regionu není zastoupen poskytovatel pobytové služby pro seniory. Tyto služby již z minulosti 
obyvatelé regionu využívají v okolních regionech.  

ORP Mariánské Lázně 

Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,28 km2 a 24 224 obyvatel. S hustotou počtu 60 obyvatel na 
km2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji.  

Co se týče věkové struktury je ORP Mariánské Lázně druhým z regionů s nejstarším obyvatelstvem. Dětská i 
dospělá složka populace jsou podprůměrná, seniorská složka nadprůměrná. Počet příjemců PnP je oproti 
ostatním ORP spíše nižší, počet příjemců dávek hmotné nouze velmi nízký. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů i počtu příjemců příspěvků o péči se předpokládá podprůměrný. 
V nejbližších letech by tedy měl region „mládnout“. 

Oproti krajskému průměru region disponuje nižší vybaveností službami sociální prevence a sociálního 
poradenství. Celkově je počet služeb spíše průměrný.  
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ORP Ostrov 

Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,43 km2 a žije v něm 28 899 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na 
km2 dosahuje průměru Karlovarského kraje.  

Věkové rozložení obyvatel ORP Ostrov je celkově průměrné. Dětská složka populace je průměrná, seniorská 
složka je podprůměrná, ale kompenzuje ji vyšší podíl dospělé populace. Počet příjemců pnP i počet příjemců 
dávek hmotné nouze je spíše nižší. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů se předpokládá nadprůměrný, region tedy bude „stárnout“. 

Počet druhů zajištěných sociálních služeb je spíše nižší. Celková vybavenost sociálními službami je nižší až 
průměrná.  

ORP Sokolov 

Správní obvod Sokolov je třetím největším obvodem v Karlovarském kraji s rozlohou 489,19 km2 a druhým 
největším do počtu obyvatel – 77 596. Počtem 159 obyvatel na km2 se řadí na první místo v kraji v hustotě 
osídlení.  

ORP Sokolov je třetím regionem s nejmladším obyvatelstvem. Dětská i dospělá složka populace jsou 
nadprůměrné, seniorská složka podprůměrná. Počet příjemců PnP je střední, počet příjemců dávek hmotné 
nouze vysoký oproti ostatním ORP. 

Pro dopad prognózy počtu obyvatel do území jsou kromě známých údajů demografické prognózy (dostupné 
údaje možné pouze na území kraje, na menších územích je třeba prognózy realizovat individuálně) využity 
další indikativní údaje. Nárůst počtu seniorů se předpokládá spíše nadprůměrný. V nejbližších letech by tedy 
měl region „stárnout“. Nárůst počtu příjemců příspěvků o péči odpovídá krajskému průměru. 

Vybavenost ORP Sokolov odpovídá vybavenosti ORP Karlovy Vary. Jsou zde zajištěny téměř všechny druhy 
sociálních služeb. Počty služeb dle formy i dle zaměření jsou oproti ostatním ORP ve všech skupinách vyšší. 

CELKOVÝ PŘEHLED KE KARLOVARSKÉMU KRAJI 

Tabulka č. 8.36 – Souhrnná tabulka 

Charakteristika / ORP  Aš Cheb Karlovy Vary Kraslice Mariánské 
Lázně 

Ostrov Sokolov 

Počet seniorů  Velmi nízký Střední Velmi vysoký Velmi nízký Velmi nízký Velmi nízký Spíše vysoký 

Počet příjemců PnP Velmi nízký Střední Velmi vysoký Velmi nízký Spíše nízký Spíše nízký Střední 

Počet příjemců PnŽ+MoB Velmi nízký Střední Spíše vysoký Velmi nízký Velmi nízký Spíše nízký Velmi vysoký 

Počet druhů sociálních 
služeb 

Velmi nízký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi nízký Střední Spíše nízký Velmi vysoký 

Počet registrovaných 
služeb sociální péče 

Velmi nízký Střední Spíše vysoký Velmi nízký Střední Spíše nízký Velmi vysoký 

Počet registrovaných 
služeb sociální prevence 

Velmi nízký Spíše vysoký Velmi vysoký Velmi nízký Velmi nízký Velmi nízký Spíše vysoký 

Počet registrovaných 
služeb sociálního 
poradenství 

Velmi nízký Střední Velmi vysoký Velmi nízký Velmi nízký Velmi nízký Velmi vysoký 

Počet registrovaných Spíše nízký Velmi vysoký Spíše vysoký Velmi nízký Střední Střední Velmi vysoký 
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pobytových služeb 

Počet registrovaných 
ambulantních služeb 

Velmi nízký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi nízký Spíše nízký Velmi nízký Spíše vysoký 

Počet registrovaných 
terénních služeb 

Velmi nízký Střední Velmi vysoký Velmi nízký Velmi nízký Velmi nízký Velmi vysoký 

Počet cílových skupin 
v nabídce poskytovatelů 

Spíše nízký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi nízký Střední Velmi nízký Velmi vysoký 

Počet věkových kategorií 
v nabídce poskytovatelů 

Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi vysoký Velmi vysoký 
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PŘÍLOHY 

ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Druhy sociálních služeb zahrnují dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, služby sociálního 
poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

Služby sociální péče jsou: 

• centra denních služeb 
• denní stacionáře 
• domovy pro osoby se zdravotním postižením 
• domovy pro seniory 
• domovy se zvláštním režimem 
• chráněné bydlení 
• odlehčovací služby 
• osobní asistence 
• pečovatelská služba 
• podpora samostatného bydlení 
• průvodcovské a předčitatelské služby 
• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
• tísňová péče 
• týdenní stacionáře 

Služby sociální prevence jsou: 

• azylové domy 
• domy na půl cesty 
• intervenční centra 
• kontaktní centra 
• krizová pomoc 
• nízkoprahová denní centra 
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
• noclehárny 
• raná péče 
• služby následné péče 
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
• sociálně terapeutické dílny 
• sociální rehabilitace 
• telefonická krizová pomoc 
• terapeutické komunity 
• terénní programy 
• tlumočnické služby 

CÍLOVÉ SKUPINY PRO SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 

1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2. etnické menšiny 
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3. emigranti a imigranti 

4. oběti domácího násilí 

5. oběti obchodu s lidmi 

6. oběti trestné činnosti 

7. osoby bez přístřeší 

8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

9. osoby komerčně zneužívané 

10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

11. osoby s chronickým duševním onemocněním 

12. osoby s chronickým onemocněním 

13. osoby s jiným zdravotním postižením 

14. osoby s kombinovaným postižením 

15. osoby s mentálním postižením 

16. osoby s tělesným postižením 

17. osoby se sluchovým postižením 

18. osoby se zdravotním postižením 

19. osoby se zrakovým postižením 

20. osoby v krizi 

21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

23. pachatelé trestné činnosti 

24. rodiny s dítětem/dětmi 

25. senioři 

 


