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Důvod vzniku výroční zprávy 
Výroční zpráva je zpracována v souladu se zněním § 19 a následujících zákona 245/1998 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále též „Zákon“, a v souladu se zněním § 21 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, 
činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky (§ 21, odst. 1 zákona o 
účetnictví). 
Výroční zprávu přezkoumala a bez výhrad ke schválení doporučila dozorčí rada a schválila 
správní rada ((§ 16, odst. 1. a) a § 13, odst. 2. b) Zákona)). 
 
 

Zakladateli Pomoci v nouzi, o. p. s., dále též „PvN“, jsou Soňa Pisárová a Eva Pisárová. 

Společnost byla založena 20.7.2007 a do rejstříku obecně prospěšných společností byla 
zapsána 17.10.2007.  
 
 

V r. 2016 pracovala správní a dozorčí rada ve stejném složení jako v předchozích 
letech. V obou orgánech máme osoby s vysokým morálním kreditem a odborně zdatné. 

Široké spektrum odbornosti přispívá k naší lepší orientaci nejen v oblasti sociálních služeb, 
nýbrž i v oblastech souvisejících. Správní radu tvoří Mgr. Dagmar Herianová, Jana 
Pavlovicová, Ing. Theodor Rajdl a dozorčí radu Lenka Klimešová, Vladimíra Weinlichová, 
DiS., a Ing. Josef Štýbr. 
 
Nejdůležitější informace o administrativních záležitostech a ekonomice včetně zprávy 
nezávislého auditora obsahují dokumenty uložené ve sbírce listin zveřejněné v rejstříku 
obecně prospěšných společností.   
 
 

Druhy obecně prospěšných služeb 
Jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
které jsou vyjmenovány v příslušném rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
odboru sociálních věcí, a registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Koncem r. 2016 jsme zahájili poskytování další sociální služby, a to noclehárny. Vyšli jsme 
vstříc potřebám příslušné cílové skupiny a městu Sokolovu, které bylo jediným okresním 
městem v našem kraji, v jehož katastru tato služba chyběla. 
Zahájení provozu předcházelo značné úsilí vedení města Sokolova a našich pracovníků. 
Zásadní části z pohledu praxe byly zajištění personálu a zajištění odpovídajících prostor. 
Obojí se podařilo a mimo několik řešitelných potíží daných chováním uživatelů služby jsme 
nezaznamenali negativní jevy. 
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Tabulka 1_Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách 
 

Druh sociálních 
služeb 

Forma 
poskytování 

Druh služby Místo 
poskytování  

Poskytujeme 
od roku 

Služba sociální 
péče 

Terénní Pečovatelská služba § 40 Kynšperk nad 
Ohří 

2010 

Sociální 
poradenství 

Ambulantní Odborné sociální 
poradenství dle § 37 
zaměřené na tzv. dluhové 
poradenství a finanční 
gramotnost 

Sokolov 2011 

Služby sociální 
prevence 

 

Ambulantní Nízkoprahová denní centra 
§ 61 

Sokolov 2009 

Pobytová Azylové domy § 57 Sokolov  
Kynšperk nad 
Ohří 
Cheb 
Mariánské Lázně 

2008 

Ambulantní Intervenční centra  § 60a Sokolov  
Cheb  
Karlovy Vary 
Žlutice 
Jáchymov 
Kraslice 

2009 

Pobytová Domy na půl cesty § 58 Nebanice 
Kynšperk nad 
Ohří 
Sokolov 
Cheb 

2009 
 

Ambulantní Noclehárny § 63 Sokolov 2016 

 

 
Naše poslání a cíle 

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a 
vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti 
domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod. 

Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a 
hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout.  

My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda 
jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým 
stereotypům a hledáme nové cesty.  

Cílem a smyslem našeho snažení je, aby ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své 
místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci. 

 
V roce 2016 skončilo naše angažmá v projektu „Bojovníci proti násilí na ženách“ 

podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Podpořil 
upevnění značky Pomoc v nouzi, o.p.s., rozšířil mezi veřejnost povědomí o možnostech 
řešení domácího násilí a mimo jiné je jeho výstupem poptávaná publikace „S komiksem o 
domácím násilí a stalkingu“.  

 
Na jaře jsme se začali prát s eQuipem, což je informační systém, který zvyšuje kvalitu 

práce a vykazování o ní. Tento program si většina zaměstnanců zamilovala. 
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Z úspěšných akcí bych rád zmínil pochod pro Helppes a s tím související kulturní 
odpoledne na Vránově. Velký podíl práce na této akci odpracovali naši kolegové z Azylového 
domu.  

 
Projekt pečovatelské služby vybrali zákazníci TESCO Sokolov jako nejpotřebnější 

projekt a tím byla tato služba podpořena částkou ve výši 30 000 Kč.  
Již tradičně náš maskot Trabant 601 šířil věhlas Pomoc v nouzi, o.p.s. pilotován 

Milanem Hlouškem, čerstvým držitelem ceny Křesadlo. Ten na akci NEW ACTION TUNING 
Krásno soutěžil v exhibičním duelu a přivezl výtěžek 5000 Kč. Organizátorům akce 
děkujeme. 

Společnost KiK textil a Non-Food, spol. s.r.o. zorganizovala sbírku pro azylový dům a 
podpořila jej částkou 51793 Kč.  

 
V létě služba Intervenční centrum prošla inspekcí z MPSV bez zásadních nálezů. Na 

další službu Odborné sociální poradenství se přišla podívat kontrola z krajského úřadu, 
kolegové z obou služeb tyto kontroly s anglickým klidem a plným pochopením přijali a 
aktivně napomáhali zdárnému průběhu.  

 
Trvale jsme podporovali Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s., darovali jsme jí 

osobní vozidlo Škoda Fabia a také jsme se hromadně, zaměstnanci i naši rodinní příslušníci, 
zapojili jako dobrovolníci do Národní potravinové sbírky, která v našem kraji vynesla téměř 
10 tun potravin. 

 
I v roce 2016 jsme spolupracovali s Josefem Hofbauerem, který u nás zastupuje 

Hermann Gutmann Stiftung. 
 
 Od jara jsme se podíleli na přípravě nové Noclehárny v Sokolově, která úspěšně 
začala svou činnost od prosince 2016. Byl to náročný a velice hektický úkol, který se 
především díky skvělé a obětavé spolupráci všech zúčastněných podařilo splnit. Děkujeme 
na tomto místě vedení města Sokolov a zastupitelům, kteří toto řešení podpořili, za aktivní 
přístup k řešení problematiky bezdomovectví. Děkujeme projektantovi, pracovníkům odborů 
městského úřadu v Sokolově, kteří s tím měli spoustu práce. Děkujeme také pracovnicím 
OSSZ Sokolov a dalším lidem z širší veřejnosti, že noclehárně darovali deky, povlečení a 
oblečení a v neposlední řadě Městské policii v Sokolově a PČR za podporu, kterou 
poskytovala a stále poskytuje zaměstnancům této služby.  
 

V roce 2016 jsme zrealizovali řadu dalších akcí, o kterých si můžete přečíst na 
stránkách www.pomocvnouziops.cz. 
 

Rok 2016 přinesl i spoustu změn v organizaci, finanční propad v první polovině roku a 
související plošné snižování mezd. Následovalo chaotické dofinancování, které spolu se 
zastropováním mezd krajskými pravidly, přineslo výraznou zátěž nejen naší paní účetní.  

 
S tím vším jsme se poprali se ctí, byť jsme poprvé za své fungování zažili i větší 

personální obměny.  
Všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří v roce 2016 pro nás pracovali, děkuji.  
 
Děkuji také klientům, kteří se na nás s důvěrou obrátili a dali nám možnost je 

podpořit. Děkuji samozřejmě donátorům, z nichž nemohu opomenout Karlovarský kraj, 
města Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary a obec Šabinu. 
  

Robert Pisár, ředitel Pomoci v nouzi, o.p.s. 
 

http://www.pomocvnouziops.cz/
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Vybrané události roku 2016 z pohledu jednotlivých služeb 
 
Azylové domy 
Vedoucí služby Jaromíra Fajtová 
 
K základním činnostem daným zákonem patří:  

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
b) poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
Jako každý rok děkujeme všem dárcům, kteří na nás v průběhu celého roku mysleli a 
podarovali nás ať finančně, či věcně. 
 
V rámci projektu Krokuz (Krok ku zdraví) se muži z azylového domu zúčastnili semináře 
zaměřeného na zvýšení zdravotní gramotnosti.  
 
Pracovníci a klienti azylového domu ve spolupráci s městem Sokolov a Městskou policií 
Sokolov zorganizovali benefiční akci „Pochod pro Helppes“, která se konala v červnu na 
Ranči Vránov u Sokolova. 
 
Klienti oslavili společně velikonoce a tradicí je každoroční pálení čarodějnic na zahradě 
azylového domu. 
V listopadu pracovníci a klienti rozšířili řady dobrovolníků Národní potravinové sbírky. Od 
dárců v sokolovském TESCO vybrali rekordní množství, a sice 1 tunu potravin.

 
V rámci zkvalitnění poskytování služeb se pracovníci pravidelně účastnili jednání 
interdisciplinárních a pracovních týmů na Městském úřadě v Sokolově, absolvovali odborné 
vzdělávací semináře a kurzy, aktivně se zúčastňovali supervizí a stáží v zařízení sociálních 
služeb. 
 
Využití našich služeb v roce 2016 
V r. 2016 využilo naši službu celkem 158 klientů. Kapacita služby je 57 lůžek a průměrná 
obsazenost během roku byla 67 %.  
 
Potřeby zjišťujeme u klientů pomocí Regionální karty služeb.  
Nejžádanější potřeby jsou:  
- ubytování - chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace, 
- možnost poradit se / požádat o radu, 
- možnost mít oděvy a boty a pečovat o ně,  
- možnost najíst se. 
 

K mírnému poklesu zájmu o 
službu došlo na jaře, když byla 
otevřena nová ubytovna mimo 
město Sokolov. Po několika 
týdnech se situace opět 
stabilizovala. 
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Domy na půl cesty 
Vedoucí služby Jaromíra Fajtová, která vystřídala ve vedení služby p. O. Žáka, který od nás 
odešel na podzim.    
 
K základním činnostem daným zákonem patří: 

a) poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu 
zpravidla nepřevyšující 1 rok, 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování, 

c) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování, a 
aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných 
pro integraci na trh práce, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

 
I v roce 2016 naši pracovníci absolvovali odborné vzdělávací semináře a kurzy, aktivně se 
zúčastňovali supervizí, stáží v zařízení sociálních služeb a činnosti arteterapeutických 
skupin.  
Průběžné vzdělávání podporuje jeden z našich cílů, a to trvalé zvyšování kvality námi 
poskytované služby. 
 
Prezentovat naši službu na prodejních akcích v ČSOB Praha se stává každoroční tradicí a 
výrobky mají velký ohlas. Zde představujeme výsledky práce našich klientů v rámci sociálně 
terapeutických činností.  
Společně s klienty jsme se zúčastnili Dnů sociálních služeb v Sokolově a v Chodově. 
 
Naši klienti pracovali v arteterapeutických skupinách v našich dílnách v Kynšperku.  
Klienti pracovali na zahradě domu na půl cesty v Nebanicích, starali se o drůbež a zapojovali 
se do společných aktivit – procházky, zimní sporty a podobně.  
 
Někteří klienti se přihlásili do rekvalifikačních kurzů. 
 
Využití našich služeb v roce 2016 
V r. 2016 využil naši službu celkem 41 klient. Kapacita služby je 22 lůžek a průměrná 
obsazenost během roku byla 34 %.  
 
Potřeby zjišťujeme u klientů pomocí Regionální karty služeb.  
Třemi nejžádanějšími potřebami jsou:  
- možnost řešit nepříznivou sociální situaci, 
- ubytování - chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace, 
- nalezení pracovního uplatnění. 

Na fotografii je objekt domu na půl cesty v Kynšperku 
nad Ohří 

 
Každoročně klesá zájem o tuto naši službu. Je to 
patrné i z výše uvedených čísel. Mladí lidé 
vyrůstající v institucích a žijící nějakou dobu ve 
výchovných zařízeních nemají chuť být opět 
institucionalizováni a chtějí žít sami. Dalším 
faktorem je, že je z naší strany snaha udržet 
v prostředí jasná pravidla – neužívat alkohol, 
drogy. Mnozí klienti nemají zájem tato pravidla 
dodržovat.  
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Intervenční centra 
Vedoucí služby Eva Chalupníková Doležalová 
 
Základní činnosti naší sociální služby ze zákona jsou: 

a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného 
terapeutického procesu, 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, 

c) poskytnutí ubytování a stravy jde-li o pobytovou formu služby (tuto však 
neposkytujeme).  

 
Intervenční centra je sociální služba, která pomáhá osobám ohroženým domácím násilím, 
dále též „DN“, a stalkingem, jehož původ je v existujících nebo někdejších vztazích osob, se 
kterými bylo řešeno domácí násilí. Ohrožené osoby vystavené násilnému chování ze strany 
osob blízkých, či osob žijících s nimi ve společné domácnosti. Cílem poskytovaných služeb 
Intervenčních center je napomoci klientovi porozumět situaci, v níž se nachází, najít životní 
jistoty, o které by se mohl opřít a podpořit tak jeho schopnosti vedoucí k samostatnému 
řešení tíživé situace. 
 
Intervenční centrum poskytuje ambulantní i terénní službu v rámci Karlovarského kraje, 
ambulantní prostřednictvím kanceláří a konzultačních místností v Sokolově, Chebu a 
Karlových Varech. Služba je poskytována bezplatně a bez omezení věkové kategorie. 
Zájemce či uživatel služby může zůstat po celou dobu v anonymitě. 
 
Pracovníci Intervenčního centra procházeli v roce 2016 vzdělávacími a výcvikovými kurzy 
Komplexní krizové intervence a Práce s traumatem, pravidelně se účastní týmových i 
individuálních supervizí. 
 
V rámci projektu Pomoci v nouzi, o. p. s. „Bojovníci proti násilí na ženách“ jsme i v roce 2016 
besedovali se studenty středních škol a s občanskou veřejností na téma domácí násilí, vydali 
jsme komiks o domácím násilí určený především žákům druhého stupně ZŠ a studentům 
středních škol. 
 

Na fotografii: Členky týmu IC s oceněním od Policie ČR za 
dlouholetou úspěšnou spolupráci 

 
 
Jako člen Asociace pracovníků intervenčních center 
ČR jsme se podíleli na projektu „Zlepšení praxe při 
prevenci, identifikaci a potírání DN prostřednictvím 
profesní specializace“ podpořeným Nadací Open 
Society Fund Praha. Do tohoto projektu jsme zapojili i 
některé naše klientky.  
 
Připojili jsme se ke kampani „Mlčení bolí“, podíleli se 
na tvorbě e-learningových vzdělávacích modulů o DN 
pro Policii ČR, OSPOD, státní zastupitelství a soudy.  
 
Jedním z výstupů projektů, kterých jsme se účastnili, 
je nová publikace o DN „Mlčení bolí“. V rámci projektu 
proběhl také rozsáhlý výzkum, jehož výsledkem je 

publikace „Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu“. 
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Součástí služby Intervenčního centra je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi 
intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany 
dětí, obcemi, útvary Policie ČR, obecní policie a ostatními orgány veřejné správy. 
 
 
Využití naší služby v roce 2016 
V roce 2016 využil naši službu 331 klient, v 89 případech DN příslušníci Policie ČR vykázali 
násilnou osobu ze společné domácnosti. 
Potřeby klientů zjišťujeme pomocí Regionální karty služeb.  
Nejžádanější potřeby v řešení tíživé situace našich klientů jsou: 
- identifikace problému, 
- získání informací o možnostech řešení vlastní situace a orientace v nich, 
- orientace v situaci a pochopení smyslu vykázání, 
- prodloužení personální a teritoriální ochrany, 
- potřeba zajištění bezpečí ve stávajícím bytě. 

 
Význam a důležitost naší služby pro osoby ohrožené domácím násilím jsou zřejmé 
z konkrétních kladných hodnocení pracovníků naší služby a ze strany klientů. Klienti zároveň 
oceňují příjemné a přívětivé prostředí našich konzultačních prostor. 
 
 
Nízkoprahová denní centra 
Vedoucí služby Iveta Leischová 
 
Základní činnosti ze zákona jsou: 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
Využití naší služby v roce 2016 
 
Na fotografii: kuchyňka v objektu NDC v Sokolově 

V r. 2016 využili naši službu 
celkem 132 uživatelé. Okamžitá 
kapacita služby je 8 přítomných 
uživatelů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Potřeby zjišťujeme u klientů pomocí Regionální karty služeb.  
Nejžádanější potřeby jsou: 
- chráněné prostředí – ambulantní forma, 
- možnost získat čisté oblečení a vhodnou obuv, 
- možnost poradit se, 
- možnost najíst se. 
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Zaznamenali jsme nárůst potřeb, které v minulých letech nebyly tak žádané, a to získání 
pracovního uplatnění, hledání vhodného bydlení a pomoc se získáním osobních dokladů. 
 
Uživatelé našich služeb se jako každý rok zúčastnili pomoci s úklidem okolí areálu Bohemia, 
ve kterém je budova naší služby umístěna. 
 
Díky spolupráci s Potravinovou bankou Karlovarského kraje z.s. se nám podařilo zajistit 
pravidelné stravování, které vedlo k tomu, že se uživatelé začali zajímat o vaření ve službě a 
společně s našimi pracovníky začali rozvíjet tuto schopnost, která vede k jejich 
osamostatnění a návratu do běžného života. 
 
V roce 2017 nebo v roce následujícím bychom naši službu rádi přestěhovali do nových 
prostor, které by nám umožnily rozšíření naší služby a byly by se sociální službou 
noclehárny v téže budově (v oddělených prostorách). 
 
 
Noclehárny 
Vedoucí služby Iveta Leischová 
 
Na fotografii: společná chodba se skříňkami na osobní věci v prostorách Noclehárny v Sokolově 

 
K základním činnostem daným zákonem patří:  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu (v průběhu prvního měsíce 
fungování byla tato služba poskytnuta 24 uživatelům), 

b) poskytnutí přenocování (v prvním měsíci fungování 
byla tato služba poskytnuta 24 uživatelům). 
 
Vznik této služby pokládáme za veliký úspěch, za který 
občané Sokolova a okolních obcí vděčí vedení města 
Sokolov a jeho zastupitelům.  
Město Sokolov s námi o vzniku noclehárny jednalo od jara 
2016 a po schválení záměru zastupitelstvem, zakoupilo 
dům, jehož část následně pro poskytování služby 
stavebně upravilo.  
 
Město Sokolov rovněž podpořilo první měsíc provozu této 
služby částkou ve výši 148 000 Kč a částkou 96 200 Kč 
jsme se podíleli na prosincových nákladech z vlastních 
zdrojů Pomoc v nouzi, o.p.s.   
 
Služba byla spuštěna 1.12.2016. Zatím jen odhadujeme, 

jak se její poskytování bude vyvíjet, přesto dosavadní zájem uživatelů předčil naše 
očekávání. 
 
Využití našich služeb v roce 2016 
V r. 2016 (pouze prosinec) využili naši službu celkem 24 uživatelé. Kapacita služby je 26 
uživatelů / lůžek.  
 
Potřeby klientů zjišťujeme pomocí Regionální karty služeb.  
Nejžádanější potřeby jsou:  
- chráněné prostředí, 
- vyhledávání vhodného bydlení, 
- možnost poradit se. 
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Město Sokolov plánuje další úpravy budovy, ve které se noclehárna poskytuje. Tyto změny 
by měly umožnit sestěhovat do tohoto objektu i službu nízkoprahové denní centrum, jejíž 
klientela je téměř totožná.  
 
Sokolov podal žádost do program IROP prostřednictvím MAS Sokolovsko a podle 
posledních neoficiálních informací, tento projekt uspěl, tudíž věříme, že se v brzké době tj. 
ještě v roce 2017, ale nejpozději v roce 2018 tyto dvě služby, které k sobě patří sestěhují do 
jednoho objektu. 
 
 
Odborné sociální poradenství 
Vedoucí služby Iveta Leischová 
 
K základním činnostem daným zákonem patří:  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
Služba byla i v roce 2016 poskytována v prostorách kanceláře umístěné 
v budově sokolovského úřadu práce.  
 
Službu poskytovali dva pracovníci. Jeden na pozici sociální pracovník a druhý na pozici jiný 
odborný pracovník.  
 
Služba je využívána zejména pro zkušenosti pracovníků s finančním, dluhovým a právním 
poradenstvím. 
 
Využití našich služeb v roce 2016 
V r. 2016 využili naši službu celkem 124 uživatelé. Kapacita služby je 2 aktuálně přítomní 
uživatelé.  
 
Potřeby klientů zjišťujeme pomocí Regionální karty služeb.  
Nejžádanější potřeby jsou:  
- řešení dluhů a exekucí (řešeno u 94 uživatelů služby), 
- orientace v insolvenčním řízení (68 uživatelů), 
- hospodaření s finančními prostředky (35 uživatelů), 
- využití sociálních dávek a jiných výhod (28 uživatelů), 
- uzavírání smluv (14 uživatelů). 

 
K nejžádanějším výsledkům naší činnosti patří soudem schválené oddlužení plněním 
splátkového kalendáře. V této oblasti působíme ke spokojenosti našich uživatelů a, troufáme 
si tvrdit též insolvenčních soudů; nezaznamenali jsme naše pochybení při tvorbě 
insolvenčních návrhů. 
 
Od 1.7.2017 vstoupí v účinnost novela insolvenčního zákona. Změny vyvolané novelou 
očekáváme částečně s obavami (zhoršení možností podávání insolvenčních návrhů) a 
částečně s nadějemi (doufáme v případné rychlé legislativní změny v případě, že se naplní 
varovná sdělení týkající se novelizovaného procesu insolvenčního řízení). 
Hledáme možnosti, jak naši službu nadále poskytovat v, z pohledu uživatelů, nezúžené 
(dosavadní) podobě. Už nyní je však téměř jisté, že se tato služba změní, stále ještě 
doufáme, že to nebudou změny, které povedou k znepřístupnění této služby těm nejchudším 
klientům.  
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Pečovatelská služba 
Vedoucí služby Libor Račko 
 
K základním činnostem daným zákonem patří:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

 
Poskytujeme terénní pečovatelskou službu ve městě Kynšperk nad Ohří a jeho okolí a v 
obcích Libavské Údolí, Šabina, Lipoltov  a Kaceřov. 
 
Pečovatelky pomáhají klientům se základní péčí, a to pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení dospělých 
na úřady, k lékaři a základní sociální poradenství. 
 
K některým klientům jezdí pečovatelky pravidelně i dvakrát denně. V těchto případech se 
většinou pomáhá s osobní hygienou, přesunem z lůžka či na něj, s podáním jídla, pití, 
drobným úklidem.  
 
O víkendech a svátcích (když se nemůže postarat rodina), jde zpravidla o osobní hygienu a 
pomoc při přípravě a podání jídla a pití. 
 
Také se v souladu se zákonem o sociálních službách bezplatně staráme o účastníka 
národního boje za osvobození. Pečovatelka do domácnosti účastníka národního boje 
dochází na jednu hodinu týdně. Během této hodiny pomáhá s chodem domácnosti, jako je 
úklid, mytí oken, věšení záclon apod. 
 
Využití našich služeb v roce 2016 
V roce 2016 využívalo našich služeb 56 osob v průměrném věku 81,75 roku.   
 
Potřeby klientů zjišťujeme pomocí Regionální karty služeb.  
 
Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli 
Naše služba se mj. řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování 
služeb. Standard č. 15 se zabývá zjišťováním kvality poskytovaných služeb. U náhodně 
vybraných klientů jsme formou dotazníku provedli anonymní zjišťování kvality námi 
poskytované služby. Z výsledků vyplývá, že klienti jsou ve většině případů s našimi službami 
spokojeni. Přesto, resp. právě proto se nadále snažíme naši službu zkvalitňovat. 
 
Se zaměstnanci ctíme a snažíme se naplňovat poslání pečovatelské služby, a to poskytovat 
službu tak, aby klienti mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí dle svých zvyklostí.  
 
Snažíme se vyhovět potřebám a přáním klienta vždy v rámci všech možností. O využívaných 
službách se s klienty vždy domluvíme, abychom předcházeli komplikacím a nedorozuměním. 
Usilujeme o to, aby příliš často nedocházelo ke změně klientovy pečovatelky a k narušení již 
vytvořeného přátelského a pohodového vztahu s uživatelem. 
 
Naše služba je žádoucí také z důvodu prevence proti sociálnímu vyloučení. Laskavou a 
odbornou péčí klienty podporujeme a pomáháme jim zmírnit potíže plynoucí ze stáří, nemoci 
či postižení a přispíváme k zachování co nejvyšší míry soběstačnosti. 
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Naší snahou je spolupracující a dobře fungující kolektiv, jelikož i to se odráží na kvalitě 
poskytovaných služeb a spokojenosti našich klientů. 
 
Velmi důležité i další doplňující vzdělávání pracovníků. Kvalifikaci zaměstnanců pravidelně 
prohlubujeme prostřednictvím odborných seminářů, jejichž témata přímo souvisí s výkonem 
práce. Tímto zvyšujeme kvalitu práce zaměstnanců a zlepšujeme jejich schopnost poradit si 
v mimořádných situacích. 
Naši pracovníci se učí, jak s klienty správně komunikovat a pracovat a dozvídají se mnoho 
dalších velmi užitečných a potřebných informací. Absolvování těchto kurzů a seminářů 
probíhá v rozsahu min. 24 hodin ročně. 
 
Kromě terénních služeb mohou klienti využívat i setkání v „Klubu třetího věku“, která 
probíhají v sídle služby, tj. v Kynšperku nad Ohří, Zámečnické 501/7. Zde se klienti věnují 
skládání obrázků, malování, výrobě dekorací na Vánoce, Velikonoce, zabývají se i 
hlavolamy, hádankami apod. Mají příležitost zvládat různé manuální i paměťové úkoly. 
 
Každým rokem také pořádáme, zejména pro klienty využívající naše služby, v sídle naší 
služby v Kynšperku nad Ohří posezení klientů s pečovatelkami, kde všichni strávíme 
příjemné odpoledne.  
 
S ohlédnutím za rokem 2016 vřele děkuji všem našim zaměstnancům za jejich vysoké 
pracovní nasazení, za snahu vyhovět klientům v jejich přáních a potřebách, rozveselit je a 
zpříjemnit jim každodenní život. Naše díky patří rovněž institucím a lidem, kteří nás 
podporují. 
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V souladu se zněním § 21 odst. 1 zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech poskytujeme informace o                                               
 

a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně 
prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení 
V rámci obecně prospěšných služeb jsme poskytovali sociální služby tak, jak je 
uvádíme v předchozích částech výroční zprávy. Zmíněné služby jsme poskytovali 
v souladu s legislativou ve prospěch příjemců (klientů – uživatelů) těchto služeb. 
V rámci doplňkových činností jsme 
- podnajímali nebytový prostor Potravinové bance Karlovarského kraje z.s. (výše 
námi inkasovaného podnájemného odpovídala výši námi hrazeného nájemného), 
- v rámci projektu města Sokolova „Stan pro bezdomovce“ městu Sokolovu 
podnajímali prostor nízkoprahového denního centra,  
- v průběhu roku ze šatníku služby azylové domy vyřazovali neupotřebitelné a  
poškozené oblečení, které od nás odebírala společnost DIMATEX CS s.r.o., 
 

b) lidských zdrojích 
Naši zaměstnanci na všech pracovních pozicích, jakož i dobrovolníci a členové 
správní a dozorčí rady jsou vybíráni výlučně na základě svých znalostí, schopností a 
dobrovolnosti, bez jakékoli diskriminace. 
Všem pracovníkům jsou poskytovány stejné pracovní podmínky, možnosti osobního 
a profesního rozvoje a záleží především na nich, jak tyto možnosti využívají. 
Vedoucí služeb jsou zkušení a znalí lidé, z nichž každý vychovává svého zástupce. 
Vedeme evidenci zájemců o zaměstnání v naší společnosti a v případě potřeby tyto 
lidi oslovujeme, 
 

c) výnosech v členění podle zdrojů 
Výnosy „zvenčí“ dle zdrojů detailně uvádíme v části „Poděkování všem, kteří naši 
činnost podpořili“. 
Naše vlastní zdroje, tedy úhrady přijaté od klientů za poskytování ubytování v rámci 
služeb azylové domy a domy na půl cesty a za poskytování zpoplatněných úkonů 
v pečovatelské službě uvádíme v přiložených účetních výkazech. 
Výnosy z prodeje výrobků – výsledků sociálně terapeutických činností našich klientů 
– uživatelů služby domy na půl cesty také uvádíme v přiložených účetních výkazech, 
 

d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 
Přijaté a nespotřebované dary představovaly k počátku účetního období 174 491,50 
Kč a ke konci účetného období 55 824,14 Kč, 
 

e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o 
jejich struktuře 
Příslušné informace poskytujeme v přiložených účetních výkazech, 
 

f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost 
obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na odměnu ředitele a na 
odměny členů správní rady a členů dozorčí rady 
Příslušné informace poskytujeme v přiložených účetních výkazech, 
 

g) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o 
změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období  
Nedošlo k žádné z výše uvedených změn. 
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Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili 
 
Za naši společnost a za klienty velmi děkujeme všem, kteří nás jakkoli podpořili.  
 

 
 
MPSV a dotace ze státního rozpočtu 
 
Tabulka 2_Dotace z MPSV (přímo a prostřednictvím Úřadu práce ČR) 

Pilotní ověřování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji (MPSV) 2 799,00 

Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací z rozpočtu Evropského sociálního fondu, OP LZZ (Úřad práce ČR) 195 064,00 

Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV celkem 197 863,00 Kč 

 
 
Karlovarský kraj  
Karlovarský kraj v r. 2016 přispěl na naši činnost nejvyšší částkou 
ze všech subjektů.  
 

Tabulka 3_Financování našich služeb v r. 2016 v rámci tzv. Individuálního projektu 
Karlovarského kraje 

Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově 903  781,74 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje 492 200,00 

Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb 781 110,00 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově 201 100,00 

Individuální projekt Karlovarského kraje celkem 2 378 191,74 Kč  

  
Tabulka 4_Financování našich služeb v r. 2016 z Fondu pro NNO Karlovarského kraje 
v rámci Veřejnoprávní smlouvy. Sociální služby byly poskytovány za finanční podpory 
Karlovarského kraje 

Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově 502 100,00 

Odborné sociální poradenství v Sokolově 59 200,00 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje 450 736,93 

Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb 704 700,00 

Pečovatelská služba se sídlem v Kynšperku nad Ohří 110 300,00 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově 155 300,00 

Fond pro nestátní neziskové organizace Karlovarského kraje celkem 1 982 336,93 Kč 

 
Tabulka 5_Financování našich služeb v r. 2016 Karlovarským krajem v rámci Veřejnoprávní 
smlouvy. Sociální služby byly poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje 

Azylový dům pro jednotlivce a matky s dětmi v Sokolově 4 386 886,31 

Odborné sociální poradenství v Sokolově 285 500,00 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje 1 618 851,93 

Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb 3 106 890,00 

Pečovatelská služba se sídlem v Kynšperku nad Ohří 575 480,55 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově 647 026,98 

Dotace od Karlovarského kraje v rámci Veřejnoprávní smlouvy  10 620 635,77 Kč 

 
 
Město Sokolov 
Velice vstřícný postoj města Sokolova k poskytovatelům 
sociálních služeb pokračoval i v r. 2016. Radnice každoročně 
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rozděluje ze svého sociálního fondu na podporu poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO 
několik milionů korun. Vážíme si spolupráce se Sokolovem a bude-li to v našich silách, rádi 
se zapojíme a podpoříme další jeho aktivity. Spolupráce s odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví a s vedením města je stále velice dobrá   
  
Tabulka 6_Služby byly poskytovány za finanční podpory města Sokolova  

Noclehárna – zahájení poskytování služby v prosinci 2016 148 000,00 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Karlovarského kraje 45 891,99 

Domy na půl cesty pro okresy Sokolov a Cheb 115 000,00 

Odborné sociální poradenství - dluhová poradna 94 573,78 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově 198 775,00 

Město Sokolov ze svého sociálního fondu přispělo celkem 602 240,77 Kč 

 
 

Město Kynšperk nad Ohří  
Ani v r. 2016 město Kynšperk nad Ohří neporušilo svůj slib podílet se na 
spolufinancování provozu naší pečovatelské služby. 200 000 Kč ročně je 
částka, díky které pečovatelskou službu v Kynšperku nad Ohří a okolí využívalo 
56 občanů  

  
 
Norské fondy – „Bojovníci“ 
V rámci dokončení projektu „Bojovníci proti násilí na ženách“ jsme v r. 2016 obdrželi 232 164 
Kč. 
 

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

 
 

Město Karlovy Vary 
Město Karlovy Vary přispělo na provoz služby Intervenční 
centra 45 000 Kč. 

 
 
Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 
Od Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. jsme pro naše klienty obdrželi 
potraviny a drogistické zboží v souhrnné částce 47 911 Kč. 
 

 
 Nadační fond TESCO 
Od Nadačního fondu TESCO jsme obdrželi 30 000 
Kč na vylepšení provozu pečovatelské služby. 
 
 

Zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení Sokolov nám předali více než 300 
kg oblečení, povlečení a hygienických potřeb pro klienty nově poskytované služby 
(prosinec 2016) Noclehárny. 
 

 
 KiK textil a Non-Food, spol.s r.o.  

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/
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Z výtěžku sbírky ve výši 51793 Kč organizované společností KiK textil a Non-Food, spol.s 
r.o., jsme v r. 2016 využili pro službu Azylové domy pro matky s dětmi 8 770 Kč. 

 
 Obec Šabina 
Obec Šabina přispěla na provoz Pečovatelské služby 5 000 Kč. 
 
 

 
 
Ze soukromých osob – občanů nás podpořili 
Tabulka 7_Finanční podpora našich služeb ze strany občanů  

Ing. Zdeněk Berka 4 700 

Tomáš Plechatý 5 000 

Celkem od občanů 9 700 Kč 

 
 
Za pomoc děkujeme všem dobrovolníkům. Práce dobrovolníků je důkazem jejich životního 
postoje a ochoty naplnit ho konkrétními skutky.   

 
 
Naše ekonomika v roce 2016 
 
Přiznání k dani z příjmů za rok 2016, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha poskytují 
kompletní číselné informace o našem hospodaření. Výkazy vždy zasíláme ke zveřejnění ve 
Sbírce listin při Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. Ve výroční zprávě 
zmiňujeme vybrané ukazatele. 
 
V r. 2016 došlo k nárůstu našich aktiv, resp. pasiv z 5 612 tis. Kč na 5 675 tis. Kč.  
 
Stále platí, že naším hlavním cílem není zvyšovat číselné ukazatele naší aktivity, ale  

a) trvale zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, 
b) přispívat k rozvoji sociálních služeb a navazujících / souvisejících činností v našem 

kraji, 
c) efektivně pracovat v subjektech podporujících smysluplné rozšiřování sociálních 

služeb, ať mají působnost místní, celorepublikovou nebo i zahraniční.   
 

Vzhledem k nižšímu počtu a ve finančním vyjádření objemu realizovaných projektů jsme v r. 
2016 zaznamenali pokles celkových nákladů 24 839 tis. Kč na 18 909 tis. Kč, tj. o 5 930 tis. 
Kč, resp. o 24 %.  
Osobní náklady meziročně klesly ze 14 137 tis. Kč na 12 456 tis. Kč, tedy o 1 681 tis. Kč, 
resp. o 12 %, při poklesu průměrného počtu zaměstnanců z 32 v r. 2015 na 29 v r. 2016. V 
prosinci došlo k nárůstu počtu zaměstnanců díky zprovoznění nové sociální služby 
„noclehárny“.  
 
Doznali jsme též meziročního poklesu výnosů z celkových 26 212 tis. Kč na 18 275 Kč, tedy 
méně o 7 937 tis. Kč, resp. o 30 %. 
 
Pokračuje sestupný trend přijatých příspěvků (darů) z 848 tis. Kč v r. 2015 na 288 tis. Kč (o 
560 tis. Kč, resp. o 66 %), tedy v oblasti, kterou považujeme za realistický projev 
společenské odpovědnosti firem i jednotlivců.  
 
Z podstaty našeho působení naším cílem není tvorba zisku, ale co nejefektivnější zajišťování 
sociálních služeb a jejich rozvoj. Účelné užití maxima získaných peněz v námi 
poskytovaných službách je to nejlepší, co můžeme udělat pro dobro občanů a státu jako 
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celku. Proto je hospodářský výsledek vyrovnaný, resp. lépe mírně kladný žádoucí z titulu 
potřebnosti tvorby adekvátních rezerv pro chudší roky.  
Bohužel se potvrdilo naše očekávání, a proto byl nejen zisk roku 2015 ve výši 1 373 tis. Kč 
v r. 2016 pohlcen, nýbrž jsme v r. 2016 v konečném výsledku dospěli ke ztrátě 634 tis. Kč.  
 
 

Účetní závěrka 
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Výrok auditora 
 
 
V Sokolově dne DD.MM.2017 
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