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Úvodní slovo ředitele společnosti 
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Vážený čtenáři, 
 

do rukou se Vám právě dostává Výroční zpráva obecně prospěšné 
společnosti Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Pod křídly 
o.p.s. za sebou máme dva a půl roku  fungování, to ale neznamená, že 
bychom byli společností nově vzniklou, bez tradice, vždyť naše historie 
sahá až do roku 1990. 

 
Takže i když se Vám do rukou dostává Výroční zpráva naší o. p. s. teprve 
potřetí, za společností je vidět již 26 let práce a pomoci ve prospěch 
zdravotně postižených a seniorů. Naše společnost má v síti poskytovatelů 
sociálních služeb v Karlovarském kraji své pevné místo a prestiž, za což 
patří velké poděkování všem zaměstnancům, donátorům a partnerům. 

 
Naší snahou a mottem stále zůstává, že jsme tady „Pro snadnější cestu 
životem…“. 

 



Základní informace o organizaci 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Sídlo Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře 

IČ 26594307 

DIČ CZ26594307 
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Běžný účet 180600547/0300, ČSOB Karlovy Vary 

Sbírkový účet 995555599/0300, ČSOB Karlovy Vary 

Číslo zápisu v rejstříku O 276, vedená u Krajského soudu v Plzni z 28. 9. 2013 

Webová adresa www.sluzbypostizenym.cz 

Facebook www.facebook.com/centrumprozdravotnepostizenekarlovarskehokraje 

E-mailová adresa petrkoncel@sluzbypostizenym.cz 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. je neziskovou organizací, s historií od roku 1993. 
Má  stabilní, spolehlivý tým, který zajišťuje chod a harmonii Center na třech pobočkách okresních měst 
Karlovarského kraje. Poskytuje především ambulantní služby a terénní sociální služby zdravotně postiženým bez 
rozdílu věku a seniorům.  



Lidé 

 STATUTÁRNÍ ORGÁN 
Bc. Petr Končel , ředitel 

 

 SPRÁVNÍ RADA 
Jiří Vencl, předseda 
Pavel Rogaczewski, člen 
Mgr. Jiří Morávek, člen 

 

 DOZORČÍ RADA 
Mgr. Pavel Hříbek, předseda 
Ing. Jitka Líkařová, členka 
PhDr. Jana Petrová, členka 

 

 ZAKLADATEL 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
České republiky, z.s. 

 POBOČKY 

 

 KARLOVY VARY 
Sokolovská 54 
360 05 Karlovy Vary 

 SOKOLOV 
Rokycanova 1756 
356 01 Sokolov 

 CHEB 
Májová 19 
350 02 Cheb 
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Poslání a cíle společnosti 

Cílem Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. je přispívat ke zkvalitňování života 
zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci se svými 
členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany. 

 

Pomáháme bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně 
postižených, věk a situaci uživatele. 

 

Centrum v trvalé součinnosti s členy plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené, kontaktního 
místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených, informačního a 
poradenského centra, zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a 
kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu, poskytovatele sociálních služeb i 
obhájce práv zdravotně postižených. 
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Poskytované registrované sociální služby  
– odborné sociální poradenství 

 

 Tato služba je poskytována se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v 
poradně pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Zahrnuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
Služba se poskytuje bezúplatně. 

 Posláním služby Odborné sociální poradenství Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o. p. 
s. je poskytování ambulantních a terénních služeb odborného sociálního poradenství lidem se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území 
Karlovarského kraje tak, aby uživatele tyto služby podpořily v aktivním řešení nepříznivé sociální situace 
především prostřednictvím poskytnutí rady, informací, pomoci a podpory.  

 Zásadně je bezpodmínečně respektována osobnost uživatele, jeho vůle a přání, schopnosti, možnosti a 
sociální vazby. Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným 
partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich 
prosazování. 

 Partnerský vztah mezi organizací a uživatelem je udržován po celou dobu poskytování sociální služby, tj. 
při sjednávání smluvních podmínek, sestavování osobního plánu a stanovení žádaných cílů, při 
vyhodnocování plnění tohoto plánu s hodnocení přínosu poskytované služby pro uživatele. 
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Poskytované registrované sociální služby  
– odborného sociálního poradenství 

 Respektování individuality a soukromí uživatele předpokládá bezpodmínečné dodržování ochrany 
osobnosti a jejích práv, ochrany osobních údajů. 

 Poskytované sociální služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením (tělesné, mentální, duševní, 
smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci 
jiné osoby) a seniorům. 

 Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace, přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů 
sociálních služeb. 

 Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením. 
Věnuje se i činnostem, týkající se praktických rad, jako je sepsání a podání různých žádostí, či odkaz na 
instituce, které by mohl uživatel kontaktovat a způsob, jak s nimi komunikovat i to, jak se chovat 
v odvolacím či správním řízení, apod. 

 Našim cílem je poskytovat chybějící informace, napomáhat při orientaci v problémové situaci uživatele, 
předcházet vzniku a rozvoji nežádoucích sociálních jevů, působit preventivně, výchovně, obnovovat 
vztahy se svým okolím, přispívat k sociální integraci klienta, pomoci při sociální adaptaci klienta, zvyšovat 
sociální kompetence uživatele a přispívat k jeho celkovému osobnostnímu růstu. 
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Počet intervencí odborného sociálního 
poradenství v roce 2015 

1235 

1097 

1021 

Karlovy Vary

Sokolov

Cheb
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Poskytované registrované sociální služby  
– služby osobní asistence 

 

  Tato terénní služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez 
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Poskytované 
sociální služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením (tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo 
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby) a seniorům. 

 Posláním sociální služby osobní asistence Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. je poskytování 
terénních služeb osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení na území Karlovarského kraje tak, aby uživatele tyto služby podpořily v aktivním řešení 
nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím přirozeném prostředí.  

 Hlavním cílem služeb osobní asistence je přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností uživatele způsobené 
zdravotním postižením, věkem nebo chronickým onemocněním a to především těmito způsoby. 

 Nalezením pro uživatele přijatelného řešení nepříznivé situace, stanovením dosažitelných cílů dle konkrétních 
možností a schopností a v souladu se zájmy, vůlí a osobním přání uživatele.  

 Umožněním uživateli v obtížné sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá 
způsobu, kterým žil doposud a podporovat rozvoj samostatnosti a aktivního řešení nepříznivé sociální situace. 

 Udržením stávajících či navázáním nových kontaktů uživatele se společností, hledáním nových příležitostí a aktivit, 
které by uživatele zaujaly a podpořily co nejpřirozenějším způsobem rozvoj jeho psychických i fyzických schopností a 
dovedností.  
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Poskytované registrované sociální služby  
– služby osobní asistence 

 Bezpodmínečně je respektována osobnost uživatele, jeho vůle a přání, schopnosti, možnosti i sociální vazby. 
Uživatel je vždy (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem) rovnocenným partnerem, jehož 
práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. Partnerský 
vztah mezi organizací a uživatelem je udržován po celou dobu poskytování sociální služby, tj. při sjednávání 
smluvních podmínek, sestavování osobního plánu a stanovení žádaných cílů, při vyhodnocování plnění 
tohoto plánu s hodnocení přínosu poskytované služby pro uživatele. 

 

         Základní činnosti při poskytování osobní asistence: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně, 

 pomoc při zajištění stravy, 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní prádla, žehlení, vaření, nákupy), 

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

 přeprava uživatele podle jeho požadavků osobním vozem provozovaným poskytovatelem (fakultativní 
činnost). 
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Počet klientů osobní asistence za rok 2015 

15 

6 

12 

Karlovy Vary

Sokolov

Cheb
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Ostatní služby 
     Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 

 Naše společnost disponuje velmi dobře vybavenou půjčovnou kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek. Občané si mohou vypůjčit pomůcky v oblasti vybavení toalet, koupelen, pomůcky 
napomáhající chůzi, pomůcky pro děti, rehabilitační pomůcky i elektrická polohovací lůžka. 

 Smyslem poskytované služby je pomoci v obtížných a krizových životních situacích těžce zdravotně 
postiženým uživatelům, například při poruše vlastní pomůcky. Okamžitě lze poskytnout pomůcku 
postiženému občanu, který čeká na její předepsání, případně schválení revizního lékaře zdravotní 
pojišťovny, nebo čeká na její dodání od výrobce, případně osobě s dočasným postižením (po úrazu, po 
operaci, apod.). 

 Občané mohou také využít možnost vyzkoušet si speciální pomůcku dříve, než o její předepsání 
požádají lékaře. 
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Ostatní služby 
     Přeprava osob speciálně upraveným vozidlem 

 

 V našem kraji existuje jen velmi málo veřejných dopravních prostředků, které jsou uzpůsobeny pro převoz 
zdravotně znevýhodněných osob. 

 Pro obtížně pohyblivé občany zajišťuje Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. 
individuální přepravu upravenými vozidly.  

 Služba je individuální, dle potřeb klienta a v rámci celého kraje, vše je homologováno a přizpůsobeno k provozu 
na pozemních komunikacích. Službu lze objednat i telefonicky, vždy na základě volné kapacity vozidla. 

 

 Osobní vozidlo se speciálně upravenou sedačkou spolujezdce - počet míst 4 + řidič.  

 Mikrobus s nájezdovou rampou a možností bezpečné přepravy osob přímo na vozíku - počet míst 7 + řidič. 
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Ostatní služby 

     Prodej a půjčování Euroklíče 

 

 Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně 
pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých 
evropských zemích. 

 Cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost 
veřejných sociálních (WC) a technických kompenzačních zařízení 
(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) 

 Euroklíč si mohou zapůjčit osoby se zdravotním postižením, 
senioři a osoby krátkodobě zdravotně indisponované. 

 Euroklíč může získat každá osoba se zdravotním postižením, 
držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik nebo onkologický 
pacient s bydlištěm v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených 
průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“  uvede krátké čestné 
prohlášení o typu postižení. 
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Ostatní služby 

     Masáže 

 

 Prováděli jsme masáže za velmi příjemné ceny, 

které byly zajištěné specializovanými odborníky na 

pobočce v Karlových Varech, Sokolovské 54. 

Masáže byly určené nejen pro zdravotně postižené 

a seniory, ale i pro veřejnost. Na výběr bylo 

z několika druhů. 
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Členství v organizacích 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o. p. s.  je členem významných organizací s 
celostátní působností. 

 

 Asociace poraden pro zdravotně postižené České republiky, 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z.s., 

 Česká rada sociálních služeb, 

 ANNA KK, z.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje). 

 

 

Zastoupení má Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. 

 

 v poradním sboru ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech, 

 v odborné pracovní skupině pro pracovní rehabilitaci Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Karlových 
Varech, 

 v komisi pro sociální věci a seniory Magistrátu města Karlovy Vary, 

 ve Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje. 
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Účast na akcích, vzdělávání 
14.05.2015 (Plzeň) – „Praktické výpočty sociálních dávek“ 

25.05.2015 (Karlovy Vary) – „Školení poskytovatelů sociálních služeb v používání a aplikaci Regionálních karet“ 

12.06.2015 (Chodov) – „Den pro sociální služby“ 

25.06.2015 (Sokolov) – „ Odpoledne pro sociální služby“ 

09. 07. 2015 (Karlovy Vary) – účast v projektu Pomáhej pohybem v rámci MFF 2015, konaného v K. Varech 

11.09.2015 (Rolava) – „Setkání vozíčkářů Karlovarského regionu“ 

21.10.2015 (Brno – Výstaviště) – „Rehaprotex – Veletrh pomůcek“ 

22. 10. 2015 (Buď klíčem o. p. s.) – „Zvládání stresu při práci v sociální oblasti“ 

18. – 20. 11. 2015 (Karlovy Vary) – „ Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního 
vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby“  

28. – 29. 11. 2015 (Karlovy Vary) – „3. Dobročinný vánoční bazar pro Honzíka“ 

08. 12. 2015 (Karlovy Vary) – „Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách“ 
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Účast na akcích, vzdělávání 
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Volnočasové aktivity 

V roce 2015 Centrum pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje o. p. s. uskutečnilo 5 zahraničních 
zájezdů.  

 

Zájezd do aquaparku Weiden je každoročně vyprodán, 
ani tentokrát tomu nebylo jinak. Účastníci jeli za 
zábavou, ale také za nákupy či výlety. Hojně 
vyhledávaný je převážně seniory, ale i zdravotně 
handicapovanými a širokou veřejností. Tento zájezd 
jsme uskutečnili na jaře a na podzim.  

 

Dalšími jsou pobytové zájezdy k moři do Itálie a do 
Maďarska, které jsme pořádali ve spolupráci s CK 
Morava Tour, s. r. o. I tyto akce jsou velmi oblíbené a 
téměř okamžitě obsazené. 

 

Nově jsme pro zájemce připravili zájezd na adventní 
trhy v Norimberku. 

20 



Senioři komunikují 

Centrum pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje o. p. s. pořádá tyto 
kurzy, za finančního přispění Nadačního 
fondu manželů Livie a Václava 
Klausových, dlouhodobě také díky své 
oblíbenosti. Kurzy jsou bezplatné a 
určené pro seniory v Karlovarském kraji.  

 

Cílem tohoto projektu je podpora 
vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a 
užívání osobních počítačů. Vzdělávací 
projekt je zaměřen především na ty 
seniory, kteří doposud neměli příležitost 
se seznámit s těmito moderními 
komunikačními prostředky blíže a chtějí 
se je alespoň v základních funkcích 
naučit ovládat. 
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XXII. Ples Harmonie 2015 

Také tento 22. ples Harmonie se, jako již 
tradičně, konal poslední březnovou sobotu v GH 
Pupp v Karlových Varech. Ples je určen nejen 
zdravotně postiženým, ale i široké veřejnosti.  

 

Pro účastníky plesu byly vypraveny zvláštní 
autobusy, které je pohodlně přivezly na místo 
konání. 

 

Večerem provázel Petr Rychlý a hosté se 
tentokrát bavili pod taktovkou Fortebandu J. P. Š. 
a skupiny Ametyst.  

 

Za pomoci našich sponzorů byla připravena 
bohatá tombola. 

 

Vystoupili – Jana Hafsa Zelená, Richard Nedvěd a 
Petr Bende! 
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Rozvaha 
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Rozvaha 
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Rozvaha 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Zpráva nezávislého 
auditora 
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Příloha k roční uzávěrce 
k datu 31. 12. 2015 



Poděkování 

Děkujeme partnerům podporující činnost Centra pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje, o. p. s. Velice si vážíme vašeho přispění, jelikož bez vás by naše 
organizace nemohla podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. 
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Vize 2016 
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1. Zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro zajištění poskytovaných 
registrovaných sociálních služeb a dalších aktivit společnosti.  

2. Udržet rozsah a kvalitu těchto služeb. 

3. Začít s přípravnými pracemi pro inovaci odborného sociálního poradenství             
v terénu, především v sociálně vyloučených lokalitách. 

4. Zajistit finanční prostředky z evropských fondů ke spuštění projektu „Proaktivní 
přístup k hledání zaměstnání pro osoby zdravotně znevýhodněné v Karlovarském 
kraji“. 
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Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. 2016 

Zpracovala Denisa Matuszná, DiS. 


