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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. 2018 pracovala správní a dozorčí rada ve stejném složení jako v předchozích letech. 
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. 
 
V r. 2018 jsme rozšířili námi poskytované služby, především pečovatelskou službu a 
nízkoprahové denní centrum.  
S vedením města Kynšperk nad Ohří jsme v rámci fakultativních činností pečovatelské 
služby zahájili provoz tzv. seniortaxi. Toto žádoucí doplnění pečovatelské služby prospívá 
klientům, rozpočet města Kynšperku zatěžuje nepatrně a našim pracovníkům dává další 
prostor pro zkvalitnění a zklidnění života klientů. 
Ve spolupráci s vedením města Sokolov jsme rozšířili službu nízkoprahové denní centrum. 
S pomocí dotace pokračujeme v realizaci projektu „Učíme se být spolu, bez dluhů a násilí“. 
Tento projekt podporuje tzv. fakultativní činnosti služeb Azylový dům, Domy na půl cesty, 
Intervenční centrum a Odborné sociální poradenství zaměřené na finanční gramotnost a 
dluhovou problematiku. Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost potrvá 
do 31.3.2021. 
Více o našich službách v komentářích vedoucích služeb v příslušné části výroční zprávy. 
 
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 
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Služby 
sociální 

prevence 
 

Ambulantní Nízkoprahová denní 
centra § 61 

Sokolov 2009 

Pobytová Azylové domy § 57 Sokolov  
Kynšperk nad 
Ohří 
Cheb 
Nebanice 

2008 

Ambulantní Intervenční centra  § 
60a 

Sokolov  
Cheb  
Karlovy Vary 

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 2018 jsme zrealizovali řadu akcí, o kterých si můžete přečíst na našich 

stránkách www.pomocvnouziops.cz. Zmíním jen několik zásadních aktivit roku 2018. Jednali 
jsme s Karlovarským krajem o rozšíření odborného sociálního poradenství - dluhové poradny 
a tento náš návrh byl pro rok 2019 akceptován. Na jaře 2018 nás kontaktoval Tomáš Kábrt a 
přizval nás k jednání o řešení situace bývalého Petrklíče. Tato jednání koordinoval OSV 
Karlovarského kraje a výsledkem bylo rozdělení bývalých klientů a zaměstnanců Petrklíče 
mezi různé pečovatelské služby v našem kraji. My jsme takto začali poskytovat 
pečovatelskou službu v Lomnici, v Plesné, v Lubech a v dalších místech kraje. Od 1.5.2018 
se nám takto zvýšila podpořená personální kapacita této služby na 5,5 úvazků.  

Evergreenem bylo jednání o dofinancováním, to ale Karlovarský kraj zvládl rychle a 
dofinancování služeb proběhlo již v průběhu července. Dofinancování jsme kvitovali 
především my zaměstnanci, neboť to pro nás znamenalo možnost rozdělit velice příjemné 
odměny. 
 

Všem spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří v roce 2018 pro nás pracovali, 
upřímně děkuji!  

Již potřetí jsme spolupracovali s f. KOMPAKT, výsledkem spolupráce byl vůz Dacia 
Dokker, který využívají převážně naše sokolovské služby, děkujeme panu Maruškovi, ale i 
mnoha laskavým lidem z firem, které si předplatily reklamu a tím pořízení vozu podpořily! 

 
V neposlední řadě děkuji také klientům, kteří se na nás s důvěrou obrátili a dali nám 

možnost je podpořit.  

http://www.pomocvnouziops.cz/
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Děkuji všem donátorům, z nichž nemohu opomenout Karlovarský kraj, města 
Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary a obce Libavské Údolí a Šabinu, manžele 
Lindnerovi ze SRN, MPSV které přispělo na automobil pro pečovatelskou službu a řadě 
dalších menších dárců, každá i malá pomoc je pro nás důležitá, děkujeme! 
  

Robert Pisár, ředitel Pomoci v nouzi, o.p.s. 
 
Vybrané události roku 2018 z pohledu jednotlivých služeb 
 
Azylový dům a Dům na půl cesty  
Vedoucí služby Jaromíra Fajtová, zástupci Klára Damašková (AD) a Martin Polák (DNPC) 
 
Od roku 2017 jsou obě služby významně propojeny. Azylový dům (dále jen AD) a Dům na 
půl cesty (dále jen DNPC).  
 
Služba AD je službou pobytovou a je určena pro cílovou skupinu osoby v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení, jak udává zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Službu poskytujeme také rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. 
 
Služba DNPC je určena pro cílovou skupinu osoby ve věku od 18 do 26 let, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby a chtějí spolupracovat na 
zlepšení své životní situace. 
 
V rámci poskytování obou služeb se snažíme naplňovat naše 
cíle, a to nejen ve směru ke službě, ale také ve směru k 
jednotlivým klientům, a to především ve spolupráci s nimi. 
Pro poskytování služby je pro nás závazné naplňování standardů 
služeb a plnění smluvních podmínek, které jsou určeny smlouvou 
s Karlovarským krajem jako hlavním donátorem služby, 
respektive subjektem odpovědným za tvorbu a fungování sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
S klienty přicházejícími do služby pracujeme tak, abychom 
respektovali jejich individualitu, a společně nastavujeme pravidla 
spolupráce. Po vstupu klienta do služby začínáme s mapováním 
jeho potřeb a s vytvářením jeho individuálního plánu. Individuálním plánem se rozumí 
dokument, ve kterém jsou obsaženy cíle klienta a kroky k jejich dosažení. Individuální 
plánování je klíčový proces při poskytování sociální služby, sociální pracovník ho vytváří 
společně s klientem a motivuje ho tak k dosažení naplánovaných cílů. Hodnocení plánu, jeho 
případné změny a vytváření dalších cílů aktivně určuje klient služby. Pokud přichází 
nemotivovaný klient, je úkolem pracovníka klienta namotivovat a provádět jej službou, 
eventuálně včas rozpoznat, že klient o naši službu nejeví zájem. Ke každému klientovi máme 
individuální přístup a respektujeme jeho právo na svobodnou volbu v jeho rozhodnutích. 
Naším cílem je klienty maximálně podporovat v jejich snahách o zlepšení jejich situace. 
 
Naši klienti mají převážně tyto cíle: 
najít si práci – vzhledem k zadluženosti a nedosaženému odbornému vzdělání se většinou 
jedná o různé brigády, či „dohody“, 
najít si bydlení – na komerční nájemné naši klienti nemají už téměř šanci „dosáhnout“, tak 
odcházejí do ubytoven.  
 
Při práci s rodinami jde o stejné cíle a ještě přibývají: 
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získání dětí zpět do své péče – pokud se rodina stabilizuje a navážeme dobrou spolupráci 
s úřady, většinou se daří, 
stabilizace rodiny po traumatizujících zážitcích – většinou se jedná o domácí násilí. Pokud se 
osoba nevrátí k osobě násilné, je velká naděje na změnu životního stylu, ale toto se děje 
opravdu minimálně. 
 
V rámci hodnocení individuálního plánu mají klienti možnost se také vyjádřit k sociální službě 
jako takové, tedy k tomu, jak vnímají nás coby poskytovatele služby. Službu zpravidla 
hodnotí kladně, nejvíce připomínek je k provoznímu řádu – nevyhovující zařízení, neshody 
mezi klienty navzájem, což je dáno spolubydlením – sdílené kuchyně a sociální zařízení. 
Snažíme se vytvářet atmosféru důvěry, aby klienti měli možnost vyjádřit se přímo k 
problémům, které chtějí řešit, a to i pokud mají připomínky k pracovníkovi. Veškeré 
připomínky řešíme podle povahy problému buď individuálně nebo ve skupině, kde problém 
vznikl. 
V průběhu služby dochází ke společnému setkávání pracovníků a klientů formou společných 
porad a také v průběhu akcí, které připravují pracovníci ve spolupráci s klienty nebo i klienti 
sami. 
 
Hodnocení služby 
Měřitelnými ukazateli kvality a výkonnosti služby jsou čísla, proto níže uvádíme počty, 
kterých jsme dosáhli v rámci služeb AD a DNPC v r. 2018. 
 
Již druhým rokem poskytujeme obě služby AD i DNPC v Sokolově, v Kynšperku i 
v Nebanicích. Spojení těchto dvou služeb vnímáme jako pozitivní krok hlavně z důvodu 
dlouhodobé nevytíženosti služby Dům na půl cesty. 
V uplynulém roce 2018 vyhledalo služby Domu na půl cesty a Azylového domu v Kynšperku 
nad Ohří a Nebanicích celkem 48 osob, z nichž značnou část tvořily matky s dětmi ohrožené 
sociálním vyloučením.  Z těchto 48 osob, 39 využilo služeb poskytovaných na lůžkách 
Azylového domu a 9 osob na lůžkách domu na půl cesty.  
 
V Azylovém domě a v Domě na půl cesty v Sokolově v roce 2018 využilo službu 89 osob, 
z nichž pouze 1 osoba využila lůžko domu na půl cesty.  Z množství využitých lůžek služby 
Domu na půl cesty je patrné, že služba je jako v předchozích letech nevytížená a do 
budoucna plánujeme přesun této nevyužité kapacity ve prospěch lůžek azylového domu.   
 

 
Rok 2018 byl pro obě služby velmi 
náročný. Nedařilo se nám plně 
zajistit personální obsazení. Je to 
situace zatěžující celý tým. Vede nás 
to k zamyšlení, co dělat jinak a lépe, 
abychom byli atraktivním 
zaměstnavatelem pro případné 
žadatele o zaměstnání.  
Dále řešíme nastavení individuálních 
přístupů ke klientům, zajištění jejich 
soukromí a nastavení kvalitních 

pravidel nejen v tom, že my budeme plně respektovat požadavky klienta, ale také že 
nenastane působení opačným směrem. Zároveň si uvědomujeme, že jsme nastavili pravidla 
participace, kdy se klienti podílí na chodu azylového domu a nově příchozímu klientovi je 
z řad klientů k dispozici osoba, která „nováčka“ chodem služby v začátcích provází. Někdy je 
velmi náročné pravidla participace plnit především ze strany pracovníků, kteří mají obavy 
z toho, aby se nezbavovali svých kompetencí. Vzhledem k tomu, že každý případný žadatel 
prochází informačním pohovorem, dochází k velmi dobrému určení, zda je žadatel v cílové 
skupině naší služby a zda budeme schopni společně plnit cíle, které si stanovíme. 
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V roce 2018 jsme s klienty Azylového domu a Domu na půl cesty barvili vajíčka přírodními 
materiály, přivítali jsme jaro pálením čarodějnice, v létě jsme si užili letní kino na zahradě, 
zapojili jsme se s klienty do Národní potravinové sbírky, na podzim dorazil Mikuláš s čertem 
a andělem a na Vánoce jsme upekli cukroví pro osoby bez domova. Milým překvapením bylo 
uspořádání sbírky pro rodiny v azylovém domě od žáků ze Základní školy v Křižíkově ulici 
v Sokolově. Žáci základní školy v Lomnici přišli do Azylového domu na exkurzi.  
 
V roce 2018 jsme rozběhli projekt Učíme se být spolu bez dluhů a násilí, který podporuje 
rodiny s dětmi ve zvyšování kompetencí ve vztahu k výchově dětí, řešení dluhové 
problematiky a pracovních dovedností. Rodiny jsou podporovány terapeuty, sociálními 
pracovníky, právníkem a pedagogy. Po roce fungování projektu konstatujeme, že 
poskytování podpory rodinám nad rámec sociální služby je přínosem pro jejich navrácení do 
běžného života.  
 
Děkujeme všem našim podporovatelům, dárcům a lidem, kteří si uvědomují, že dostat se do 
zlé sociální situace dnes není zase až tak velký problém. 
 
"Jsme tu pro ty, kteří naši pomoc potřebují, ale my můžeme pomoci jen uživateli sociální 
služby nebo zájemci, který o to opravdu stojí." 
 

Intervenční centra 
Vedoucí služby Eva Chalupníková Doležalová, zástupce Veronika Drozdová 
 
Služba intervenční  centrum pracuje s osobami ohroženými domácím násilím (dále též „DN“) 
a nebezpečným pronásledováním bez ohledu na jejich věk. Těmto osobám poskytujeme 
poradenství, základní právní informace, psychickou podporu, snažíme se zprostředkovat jim 
náhled na jejich aktuální nepříznivou životní situaci, najít vlastní zdroje na řešení a také 
hledáme společně další veřejné zdroje podpory a pomoci např. ve spolupráci s poskytovateli 
jiných sociálních služeb, OSPOD, policií, státním zastupitelstvím, soudy atd. 
 
V roce 2018 jsme naši službu poskytli celkem 166 klientům, v 71 případech došlo k vykázání 
osoby páchající domácí násilí Policií ČR. Problematika DN byla řešena ve 152 
domácnostech, kde vyrůstají děti, kterých bylo celkem 276. Specifickou skupinou, které 
věnujeme zvláštní pozornost,  jsou také domácím násilím ohrožení senioři – v r. 2018 využilo 
naši službu celkem 20 osob ve věku nad 60 let. 
 
Nejčastější zakázkou našich klientů je: porozumět svojí situaci, získat informace o 
možnostech řešení DN, získat naši podporu pro zvládnutí těžké životní situace, mít možnost 
sdílet v bezpečí velmi osobní téma, kterým domácí násilí je. 
 
Pracovníci naší služby se v r. 2018 věnovali také dalšímu vzdělávání: práce s oběťmi 
sexuálního násilí, práce s dětmi v kontextu DN, práce s klienty, kteří užívají návykové látky, 
práce s obětmi trestných činů, psychosociální výcvik pro sociální pracovníky. 
 
Vzhledem k počtu dětí ohrožených DN nabízíme rodinám možnost pracovat s celým 
rodinným systémem, tedy i s osobou, která DN páchá, pokud je to v nejlepším zájmu 
ohrožených osob. 
 
V r. 2018 jsme se zapojili do projektu PvN Učíme se být spolu bez dluhů a násilí. Pracovali 
jsme s osobami ohroženými i násilnými formou mediace a podpůrné terapie. 
 
Na podporu ohrožených dětí celé ČR jsme v dubnu 2018 zajišťovali prodej peříček v rámci 
celonárodní sbírky. 
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Nízkoprahová denní centra („NDC“) 
Vedoucí služby Iveta Leischová, zástupkyně Pavlína Belantová 
 
Cílem služby je 

- poskytnout uživateli našich služeb maximální podporu v jeho návratu do společnosti, 
podpořit jej v krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do života – mít své 
bydlení, práci, rodinu, okruh přátel, 

- pomoc uživatelům, aby měli zajištěny své základní životní potřeby (strava, hygiena, 
ošacení, odpočinek), měli vyřízené osobní doklady, 

- poskytování základních informací pro možná řešení obtížné životní situace, pomoc v 
získání zdrojů příjmů, nalezení alespoň dočasného ubytování, 

- podpora rozvoje soběstačnosti uživatelů při zvládání nepříznivé situace.     
 

K základním činnostem daným zákonem patří:  

1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, řešeno u 
69 uživatelů, 

2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, řešeno u 147 uživatelů, 
3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, 

řešeno u 99 uživatelů. 
 

V r. 2019 využilo naši službu celkem 164 uživatelů. Okamžitá kapacita služby byla do 

31.8.2018 8 uživatelů. Dne 1.9.2018 se služba přestěhovala do nových, větších a více 

vyhovujících prostorů na nové adrese. Bylo tak možné navýšit kapacitu služby až 

dvojnásobně, tedy na 16 uživatelů. 

Potřeby zjišťujeme u uživatelů služby s využitím Regionální karty sociálních služeb. 

Nejžádanějšími potřebami k řešení situace klientů jsou: 

- možnost udržovat osobní hygienu - řešeno u 69 uživatelů, 
- možnost najíst se - řešeno u 147 uživatelů, 

- možnost řešit nepříznivou sociální situaci - řešeno u 12 uživatelů, 

- možnost poradit se - řešeno u 11 uživatelů, 

- chráněné prostředí - ambulantní forma - řešeno u 147 uživatelů, 

- možnost získat čisté oblečení, vhodnou obuv - řešeno u 63 uživatelů. 

Stále zaznamenáváme i potřeby, které v minulých letech nebyly tak žádané, a to získání 

pracovního uplatnění, hledání vhodného bydlení a pomoc se získáním osobních dokladů. 

 

Díky spolupráci s Potravinovou bankou Karlovarského kraje z.s. se nám stále daří zajišťovat 

možnost stravování, která vede k tomu, že se uživatelé začali zajímat o vaření ve službě a 

společně s pracovníky NDC začali pracovat na této schopnosti, která přispěje k jejich 

osamostatnění a návratu do běžného života. 

 

Dle našich možností jsme se podíleli na přípravě a průběhu rekonstrukce nových prostor pro 

poskytování naší služby. Nové prostory, které jsou v téže budově jako služba Noclehárna, 

nám umožnily rozšíření a zkvalitnění našich služeb. V tomto kroku se nám dostalo veliké 

podpory ze strany města Sokolov, jehož zástupci podpořili naši snahu o zkvalitnění námi 

poskytované sociální služby.  

Na stavební úpravy, které umožnily přestěhování Nízkoprahového denního centra do 

budovy, ve které sídlí i Noclehárna, město získalo evropskou dotaci z IROP.  

Městu Sokolov také patří náš velký dík za pravidelnou finanční podporu naší služby. 
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Stěhování v září 2018 jsme zvládli bez přerušení provozu, a to i díky ochotě některých 

uživatelů, kteří dobrovolně nabídli pomoc při stěhování. To proběhlo rychle a hladce. Pomoc 

zaměstnanců a uživatelů služby vedla k tomu, že jsme stěhování zvládli vlastními silami. 

 

V souvislosti se změnou kapacity bylo nutné i navýšení pracovních úvazků pracovníků 

v přímé péči, kteří se věnují uživatelům služby. Toto navýšení v loňském roce financovalo 

město Sokolov.  

 

Doufáme, že se nám v příštím roce podaří udržet navýšení úvazků, a tak i dodržet stávající 

otvírací dobu Nízkoprahového denního centra, které je otevřené 7 dní v týdnu. Tak je možné 

zajistit pomoc uživatelům této služby každý den a zamezuje se tomu, že v nouzi hledají úkryt 

a zázemí v místech, která k tomu nejsou vhodná (nemocnice, nádraží, chodby bytových 

domů…). Případné další navýšení úvazků by také pomohlo tomu, abychom se mohli více 

věnovat individuální práci s uživateli služby. 

 

Pravidelně se účastníme jednání se spolupracujícími organizacemi, vedením města Sokolov, 

náměstkem hejtmanky pro sociální oblast, Policií ČR, Městskou policií Sokolov a se 

zaměstnanci sociální odboru při MÚ Sokolov pro zlepšování kvality poskytování služeb ve 

městě Sokolov a její koordinaci. 

 
 
Noclehárny 
Vedoucí služby Iveta Leischová, zástupkyně Pavlína Belantová 
 
U této služby pokládáme za veliký úspěch už to, že vznikla. Město Sokolov bylo až do 

prosince roku 2016 jediným okresním městem v Karlovarském kraji, ve kterém tato služba 

nebyla poskytována. Za možnost tuto službu poskytovat vděčíme vedení města, které s námi 

o vzniku jednalo a podpořilo jej koupí domu, který nám pro účel jejího poskytování město 

pronajalo a upravilo. Město Sokolov také poskytlo Noclehárně část finančních prostředků, 

které umožnují její fungování.  

 

Služba byla spuštěna v prosinci roku 2016, a tak rok 2018 byl druhým celým rokem, ve 

kterém jsme tuto službu poskytovali. Službu využilo 125 uživatelů, přičemž kapacita služby je 

26 uživatelů / lůžek.  

 

Cílem služby je poskytnout uživateli maximální podporu v jeho návratu do společnosti a v 

krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do života – mít své bydlení, práci, rodinu a 

okruh přátel.   

 

K základním činnostem daným zákonem patří:  

1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, za celý rok 
fungování byla tato služba poskytnuta u 118 uživatelů, 

2. poskytnutí přenocování 125 uživatelů. 
 

Potřeby zjišťujeme u klientů s využitím Regionální karty sociálních služeb. Nejžádanějšími 

potřebami k řešení situace mimo výše uvedených potřeb jsou:  

- možnost materiální pomoci - řešeno u 34 uživatelů, 
- chráněné prostředí pro přespání - řešeno u všech 125 uživatelů, 
- možnost udržovat osobní hygienu - řešeno u 118 uživatelů. 
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Uživatelé služby Noclehárna často využívají služeb Nízkoprahového denního centra, kde jim 

je i mnohem častěji poskytováno sociální poradenství.  

Jak jsme uvedli v části „Nízkoprahová denní centra“, po stavebních úpravách v r. 2018 jsme 

do budovy, kde již poskytujeme službu Noclehárna, přestěhovali službu „Nízkoprahová denní 

centra“.    

Vzhledem k velkému počtu uživatelů služby v roce 2018, který nepolevil ani v letních 

měsících, jsme oproti předpokladu byli nuceni udržet stejnou kapacitu lůžek i v letních 

měsících na celkové kapacitě služby 26 lůžek.  

 

Pravidelně se účastníme jednání se spolupracujícími organizacemi, vedením města Sokolov, 

náměstkem hejtmanky pro sociální oblast, policií ČR, Městskou policií a zaměstnanci 

sociální odboru. To vše pro zlepšování kvality námi poskytovaných služeb. 

 
 
Odborné sociální poradenství 
Vedoucí služby Iveta Leischová, zástupkyně Pavla Jezberová 
 
Služba nazývaná občany „Dluhová poradna“ byla i v roce 2018 poskytována v prostorách 

kanceláře, kterou máme pronajatou v budově Úřadu práce v Sokolově. Od února 2018 se 

nám podařila rozšířit místa poskytování služby o další kancelář na adrese Sokolov, Jiráskova 

763. 

Nové prostory jsou pro klienty dostupnější, protože prostory v budově Úřadu práce jsou 

závislé na provozní době Úřadu práce, kdy nastávají komplikace při vstupu do budovy.  

 

Službu zajišťuje v každých prostorách jiný zaměstnanec dle nasmlouvaných uživatelů. 

 

Službu poskytovali dva pracovníci. Jeden na pozici sociální pracovník a druhý na pozici jiný 

odborný pracovník. Služba byla využívána zejména pro zkušenosti pracovníků s finančním, 

dluhovým a právním poradenstvím, proto se také tyto potřeby nejčastěji vyskytují u uživatelů, 

kteří ji využili.  

 

Cílem služby z pohledu uživatelů je: 

- získání nových informací a/nebo dovedností, směřujících ke zvýšení samostatnosti a 
zvládnutí náročné situace, 

- aktivní spolupráce a přístup přispívající k řešení vlastní nepříznivé situace, 
- podpora při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, soudy, příp. dalšími institucemi a 

orgány státu, 
- motivace k řešení své platební neschopnosti aktivním a zodpovědným přístupem. 

 

K základním činnostem daným zákonem patří:  

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
2. sociálně terapeutické činnosti, 
3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 

V r. 2018 využilo naši službu celkem 78 uživatelů. Kapacita služby jsou 2 aktuálně přítomní 

uživatelé.  
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Potřeby zjišťujeme u klientů s využitím Regionální karty sociálních služeb. Nejžádanějšími 

potřebami k řešení situace jsou mimo výše uvedených potřeb:  

- řešení dluhů a exekucí - řešeno u 52 uživatelů služby, 
- orientace v insolvenčním řízení - řešeno u 38 uživatelů služby, 
- využití sociálních dávek a jiných výhod - řešeno u 7 uživatelů služby, 
- uzavírání smluv - řešeno u 10 uživatelů služby. 

 
V roce 2018 jsem s úspěchem požádali o navýšení pracovních úvazků pro rok 2019, kdy 

bychom rádi začali poskytovat naši službu i terénní formou.  

V prosinci 2018 se nám podařilo získat novou pracovnici pro Dluhovou poradnu, která rozšíří 

náš tým od 1.1.2019, dále jsme ještě získali jednu kolegyni na zkrácený úvazek.  

Díky navýšení jsme rozšířili i dobu poskytování služby, abychom tak vyšli vstříc uživatelům 

služby, kteří mají mnohdy časově náročné zaměstnání. 

 
Stále ještě hledáme nového kolegu/kolegyni pro práci v Dluhové poradně.  
 
Pro rok 2019 plánujeme získání vzdělání, abychom mohli nabídnout mimo jiné pomoc 
s vyřízením přídavků ze zahraničí na dítě, konkrétně z Německa (tzv. Kindergeld). V praxi 
jsme se již setkali s rodiči samoživiteli, kteří žili s dítětem v ohrožení sociální krize, ač jejich 
bývalý/á partner/partnerka manžel/manželka, pracovala v zahraničí a rodič samoživitel tak 
má možnost získat tyto přídavky. Informace o této možnosti jsou málo dostupné, navíc je 
získání těchto příspěvků též administrativně velmi náročné. Také jsme se dozvěděli, že 
získání přídavků ze zahraničí na dítě nabízí určité soukromé subjekty, které ovšem lidem 
v takovéto nouzi účtují nemalý poplatek za vyřízení celé věci.  
 
Také chceme rozšířit naši pomoc i na osoby ohrožené krizí, které neví, co vše je nutné 
zařídit po smrti rodinného příslušníka. S ohledem na to, že víme, jak je administrativně 
náročné toto zajistit, došli jsme k závěru, že je tato pomoc nutná a účelná. Zejména starší 
osoby by se díky jednomu opomenutí mohly v krizi ocitnout. 
 
 
Pečovatelská služba 
Vedoucí služby Libor Račko, zástupce Tomáš Kábrt 
 
Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby naši klienti mohli co 
nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí dle svých zvyklostí.  
Tato služba je žádoucí z důvodu prevence proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. 
Laskavou a odbornou péčí chceme podporovat a pomáhat klientům zmírnit jejich potíže 
plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru 
soběstačnosti. 
 
Cíl služby   
podporovat klienty v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech pomoci 
překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje 
hospitalizaci napomáhat klientům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli 
žít v přirozeném prostředí podporovat klienty v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti 
sníženy 
 
Využití našich služeb v roce 2018 
V roce 2018 pečovatelská služba poskytovala své služby 71 občanům města Kynšperk nad 
Ohří a okolních obcí. Průměrný věk seniorů, o které pečuje naše PS, byl v roce 2018  77,6 
roků. Služba v uplynulém roce nadále pečovala o účastníka národního boje za osvobození 
občana města Kynšperk nad Ohří. 
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Služba měla z počátku roku personální obsazení PSS (pracovníků v sociálních službách) 
v PP (přímé péči) 2,5 úvazků, z čehož byla jedna pečovatelka trvale v pracovní 
neschopnosti. Od května 2018, došlo k navýšení úvazků v PP na 5,5. Zároveň od tohoto 
měsíce došlo k rozšíření územní působnosti služby na okruh 25 km od obcí Kynšperk nad 
Ohří a Sokolov. Za uplynulý rok bylo odpracováno 4448,40 hodin přímé péče, což je oproti r. 
2017 nárůst o 1033 hodin, resp. 23 %. Služba byla nápomocná pro naše seniory i ve dnech 
státních svátků, a to v těch případech kdy rodina nebo známí nemohli zajistit potřebnou péči. 
Například šlo o vánoční svátky, kdy byla pomoc poskytnuta ve dvaceti jedna případech. Od 
června 2018 trvale pečujeme o dva seniory každý den včetně S/N (sobot / nedělí) a svátků. 
Z úkonů, které poskytujeme nejčastěji, se jedná o pomoc s osobní hygienou, což 
představovalo 860 hodin pomoci. Při pomoci s chodem domácnosti (nákupy, úklid) 
poskytnuto 587 hodin pomoci. Pomoc s běžnými úkony péče o osobu (podání jídla a pití, 
oblékání/svlékání, pohyb ve vnitřním prostoru, přesun na lůžko nebo vozík) poskytnuto 1065 
hodin péče. Donáška a dovoz oběda, odpracováno 832 hodin. 
                  
Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli                                                                                        
Naše služba se mj. řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování 
služeb. Hodnocení služby uživateli je stanoveno/dohodnuto již na začátku poskytování 
služby, a to tak, že pečovatelky, které jsou v denním kontaktu s uživateli, zaznamenávají 
průběh poskytování služby a sledují případné změny v sociální situaci uživatele. Dále je 
nastaven cyklus od 2 do 12 měsíců pro pravidelná setkání (přehodnocení průběhu služby), 
která provádí sociální pracovnice nebo vedoucí služby.  Zjištěné poznatky využíváme 
především ke správnému nastavení průběhu poskytování služby a jsou nám také zdrojem 
informací pro vývoj a zkvalitňování služby.                                                                                                                                                                                                                                 
  
Snažíme se oslovovat nadace s prosbou o pomoc a finanční podporu na vylepšení 
podmínek poskytovaných služeb. V roce 2018 jsme na tzv. fakultativní činnosti (péče mimo 
rozsah základních činností) získali finanční pomoc od města Kynšperk 5 000 Kč na podporu 
činnosti klubu seniorů.  
 
Naplňování poslání pečovatelské služby                                                                                                          
Našim hlavním cílem je poskytovat službu tak, aby uživatelé mohli co nejdéle žít ve svém 
přirozeném prostředí dle svých zvyklostí. Tento cíl se nám v roce 2018 podařilo splnit u devíti 
imobilních uživatelů služeb. Bez pomoci naši služby by tito spoluobčané museli být umístěni 
do některé z pobytových služeb. Zdravotní stav těchto uživatelů neumožňuje pobyt ve své 
domácnosti bez zajištěné potřebné péče. Jedná se o uživatele, kteří jsou nepohybliví 
odkázaní na lůžko a na pomoc jiné fyzické osoby. K těmto uživatelům dochází naše 
pečovatelky i několikrát za den včetně sobot, nedělí a státních svátků.  Dále se podařilo u 
osmi uživatelů (5 částečně imobilní – kolečkové křeslo a 3 nevidomí) zachovat jejich 
samostatnost natolik, že mohou i nadále setrvávat doma ve svém prostředí. V ostatních 
případech naše služba spolu s rodinou a blízkými pomáhá při zajišťování základních lidských 
potřeb v takové míře, aby uživatel mohl setrvat ve své domácnosti. Snažíme se vyhovět 
potřebám a přáním uživatele vždy v rámci všech možností. O využívaných službách se s 
uživateli vždy domluvíme, pro lepší přehlednost a snazší orientaci využíváme Regionální 
karty služeb Karlovarského kraje.  
 
„Klub třetího věku“                                                                                                                            
Kromě terénních služeb mohou naši 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 
kreslení obrázků, výrobě dekorací na Vánoce, malování vajíček, společenským hrám, zpěvu 
apod. Mezi nejoblíbenější činnosti našich seniorů patří posezení venku na čerstvém vzduchu 
a s tím spojené grilování. Na tuto akci se pravidelně dostaví okolo 15 osob seniorského 
věku.                                                                                        
 
Poděkování                                                                                                                                                       
Poděkování patří všem zaměstnancům organizace Pomoci v nouzi o.p.s., kteří se podíleli na 



Stránka 13 z 15 
 

chodu Pečovatelské služby a jejich přičiněním bylo zajištěno kvalitní poskytování služby pro 
naše spoluobčany. Díky patří rovněž institucím a lidem, kteří nás podporují. 
 

  
          
 
 
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. 
 

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, 
d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 
e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o 

jejich struktuře, 
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, 

a to v přiložených výkazech a v příloze k účetní závěrce, která je součástí zprávy 

nezávislého auditora, která je přílohou této výroční zprávy, 

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.  
Detailní výčet částek, kterými byly námi poskytované služby v r. 2018 podpořeny 
v činnostech základních i fakultativních obsahuje příloha k účetní závěrce, jež je součástí 
zprávy nezávislého auditora. 
 
Naše smluvní povinnosti tzv. publicity, tedy informování o subjektech poskytujících nám 
podporu plníme v souladu se zněním smluv a níže připojujeme jejich loga. 
 

 
 
 
       Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 

 
 Karlovarský kraj  

 
 
  
             

  
 
  Město Sokolov 
 
 

     
 
    Město Kynšperk nad Ohří 
 
 
 
              Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 
 
 

 
Naše ekonomika v roce 2018 
 
Naše účetní výkazy, kterou jsou součástí zprávy nezávislého auditora připojené k této 
výroční zprávě 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. 
 
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.   
 

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 
celku. Proto je hospodářský výsledek vyrovnaný, resp. lépe mírně kladný žádoucí z titulu 
potřebnosti tvorby adekvátních rezerv pro chudší roky.  
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Účetní závěrka a její příloha 
jsou součástí zprávy nezávislého auditora, která je součástí této výroční zprávy. 
 

V Sokolově dne 14.7.2019 
 
S využitím příspěvků spolupracovníků sestavil: Petr Beránek   
 
Statutární orgán (ředitel): Robert Pisár  
 

 

Příloha: Zpráva nezávislého auditora z 28.6.2019 obsahující účetní výkazy a přílohu k účetní 
závěrce. 


