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Poslání organizace 

 

Útočiště o.p.s. - „Obecně prospěšná společnost Útočiště 

pomáhá překonávat nepříznivé životní situace v životě dětí, 

mladistvých a jejich rodin z Chebu a blízkého okolí.“ 

  

 

 

Zaměstnanci rok 2016 
 

Bc. Jana Kotounová, DiS. – ředitelka a sociální pracovnice pro 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub 

Mgr. Hana Strádalová, DiS. – sociální pracovnice pro sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub (od září 
2015 na mateřské dovolené) 

Petra Vorlová – pracovník v sociálních službách pro sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Denisa Střelcová, DiS. - sociální pracovnice pro sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahový klub a 
koordinátorka dobrovolníků  

Kateřina Kučová, DiS. – pracovník v sociálních službách 
v nízkoprahovém klubu   

Externí pracovníci: 

supervize – Mgr. Dana Šedivá 
účetní služby – Lenka Fuksová 
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Členové správní rady organizace: 

předseda správní rady -  Renata Šalátová 
člen správní rady – Regina Navrátilová 
člen správní rady -  Sigrid Ingeburg Richter-Unger 
 

 

Členové dozorčí rady organizace: 

předseda dozorčí rady -  Karl Bernd Biermann 
člen dozorčí rady –  PhDr. Jaroslav Hála 
člen dozorčí rady -  Norbert Schweers 

Zakladatel:   EJF gemeinnützige AG, Berlin   
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Obsah činnosti 

CENTRUM PRO RODINY S DĚTMI  

sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 

Našim posláním je usilovat o to, aby dítě mohlo žít ve své 

rodině a za tímto účelem podporovat rodinu, aby vytvářela 

podmínky pro jeho zdárný vývoj. 

 

Cílová skupina: 

1. Rodiny s dětmi ve věku do 18 let z Chebu a blízkého 
okolí, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která 
by mohla vést k ohrožení zdárného vývoje dítěte. 
 

2. Rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jejichž dítě bylo 
odebráno a rodina usiluje o jeho návrat zpět. 
 

3. Nastávající rodiče, kteří byli během svého vývoje 
zanedbáváni nebo ohroženi, je zde riziko, že nebudou umět 
o dítě pečovat, nemají pro dítě připravené podmínky 
odpovídající jeho potřebám, nemají ve svém okolí 
spolehlivou soc. podporu. 
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Statistické údaje za rok 2016: 

Počet uživatelů 27 

Počet intervencí 451 

Počet kontaktů 92 

 
  Základní stabilizace  

potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 
potřeby 

úspěšně 
vyřešená v  

r. 2016 

možnost řešit nepříznivou 
sociální situaci 

6 5 

možnost poradit se/požádat o 
radu 

7 7 

možnost materiální pomoci 6 6 

 
  Základní doklady 

potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 
potřeby 

úspěšně 
vyřešená v  

r. 2016 

pomoc při zajištění 
identifikačních dokladů 

1 0 

pomoc při zajištění ostatních 
osobních dokladů 

0 0 

pomoc při zajištění ostatních 
dokladů – oblast rodinného 
práva a zákona o sociálně 
právní ochraně dětí 

6 5 

 
Vzdělávání 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

získání kvalifikace 0 0 
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nalezení pracovního 
uplatnění 

4 3 

získání pracovního uplatnění 3 3 

udržení pracovního uplatnění 0 0 

 
Hmotné zabezpečení 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

orientace ve finanční oblasti 5 3 

bezpečné hospodaření s 
finančními prostředky 

1 1 

uplatnění dalších zdrojů 
finančního zabezpečení 

0 0 

identifikace svých dluhů a 
závazků z nich plynoucích 

4 3 

požádání o sociální dávky 2 2 

požádání o důchod 0 0 

 
 

  Bydlení, vedení domácnosti 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

hledání vhodného bydlení 7 4 

kontaktování vlastníka 
nemovitosti a sjednání 
podmínek 

0 0 

plnění finančních závazků 
spojených s bydlením 

0 0 

orientace a plnění požadavků 
vyplývající 
nájemní/podnájemní smlouvy 

1 1 

udržování bydlení a vedení 
domácnosti 

6 3 
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  Zdraví a bezpečí 

potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 
potřeby 

úspěšně 
vyřešená v  

r. 2016 

možnost čerpání základní 
zdravotní péče 

3 2 

udržování zdravotního stavu 
a předcházení rizikům 
spojeným se zdravotním 
stavem 

1 0 

znalost prevence a řešení 
infekčních onemocnění 

0 0 

soužití s osobou se sociálně 
patologickým chováním 

0 0 

zvládnutí vlastního soc. 
patologického chování 

0 0 

 
 

  Posilování rodičovských kompetencí 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

obstát v plnění školních 
povinností dětí 

2 0 

zajištění péče o dítě 
v domácím prostředí 

6 3 

udržování zdravotního stavu 
dítěte a předcházení rizikům 
spojených se zdr. stavem 

1 1 

řešení zdravotního handicapu 
dítěte 

0 0 

 
 
 



 

Stránka 8 z 24 
 

 
  Kontakt se společenským prostředím 

potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 
potřeby 

úspěšně 
vyřešená v  

r. 2016 

vytváření funkčních 
partnerských vztahů 

0 0 

vytváření funkčních soc. 
vazeb v rodině 

4 1 

vytváření funkčních soc. 
vazeb s vrstevníky 

1 1 

podpora dítěte při vytváření 
funkčních sociálních vazeb 
s rodinou 

1 1 

podporovat dítě při vytváření 
funkčních sociálních vazeb 
s vrstevníky a okolím 

5 5 

 

Nízkoprahový klub Útočiště pro děti od 6 

do 15 let 

 

„Nízkoprahový klub Útočiště nabízí bezpečný prostor dětem ve 

věku od 6 do 15 let z Chebu a blízkého okolí, které jsou 

ohroženy nežádoucími sociálními jevy. Pracovníci klubu se 

snaží, aby se tyto děti nedostávaly do obtížných životních 

situací, a nabízí jim pomoc a podporu, pokud se v takových 

situacích ocitnou.“ 
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Statistické údaje za rok 2016: 

Počet uživatelů 42 

Počet intervencí 951 

Počet kontaktů 716 

 

Základní stabilizace  
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

možnost řešení nepříznivé 
sociální situaci 

35 1 

možnost poradit se, požádat 
o radu 

36 4 

možnost naplnit volný čas 23 11 

možnost kontaktu s 
vrstevníky 

20 2 

 
Vzdělávání 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

pravidelná docházka do školy 0 0 

pravidelná příprava do školy 20 7 

chování ve škole 0 0 

znalost oblastí možné 
přípravy na budoucí povolání 
a posouzení svých schopností 

0 0 

získání kvalifikace 0 0 
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Osobnostní kompetence 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

orientace ve změnách 
spojených s dospíváním 

6 3 

získání náhledu na svá 
osobnostní práva 

0 0 

získání náhledu na své 
povinnosti v běžném životě 

0 0 

schopnost využívat veřejných 
služeb 

16 1 

 
Předcházení rizikovému chování a jeho řešení 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

schopnost včas vyhodnotit 
situaci vystavení se soc. pat. 
jednání a reagovat na ni 

11 0 

schopnost včas vyhodnotit 
situaci vlastního soc.pat. 
jednání a jeho důsledků 

22 2 

 
Kontakt se společenským prostředím 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

naplňování svého volného 
času 

43 9 

funkční vztahy s rodinou 7 0 

styk s vrstevníky 19 7 

 
  Zdraví a bezpečí 

potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 
potřeby 

úspěšně 
vyřešená v  

r. 2016 
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možnost čerpat zdravotní 
péči 

2 1 

znalost důsledků užívání 
návykových látek včetně 
alkoholu a dalších závislostí 

3 0 

znalost důsledků užívání 
návykových látek včetně 
alkoholu a dalších závislostí 

6 6 

znalost důsledků rizik. 
způsobu života pro zdraví 

0 0 

 
Hmotné zabezpečení 
potřeby uživatelů, které služba řeší Identifikované 

potřeby 
úspěšně 

vyřešená v  
r. 2016 

potřeba orientovat se ve 
finanční oblasti 

0 0 

možnost poradit se, požádat 
o radu 

0 0 

možnost naplnit volný čas 0 0 

možnost kontaktu s 
vrstevníky 

0 0 
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Otevírací doba klubu v roce 2016: 

Po, Út, St 

 14 - 16 hod (pro děti 6-11 let) 

 16 - 18 hod (pro děti 12-15 let) 

 

 

Akce a preventivní programy v klubu v roce 2016 

27.1. Preventivní aktivita na téma „Bezpečný internet“ 

(promítání filmu Seznam se bezpečně, diskuse) 

10.2. Preventivní aktivita na téma „prevence popálenin, 

první pomoc, nebezpečná místa“ 

23.2. Maškarní párty 

1.3. Preventivní aktivita „Nástrahy internetu“ s Jiřím 

Ištvaníkem a Petrem Buřičem 

22.3. Velikonoční dílna 

19.4. Návštěva Retromuzea 

16.-17.5. Fotbal pro rozvoj 

18.5. Návštěva protidrogového vlaku 

1.6. Den dětí na Krajince 

13.7. Návštěva Ekocentra + výukový program a 

opékání buřtů 
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8-10.7. Tábor na Jedlové 

17.8. Promítání dokumentárního filmu „Jak to vidím já: 

Amia“z cyklu Jeden svět na školách – téma: 

rozdílné životní styly, diskuse 

3.8. Sportovní odpoledne na Krajince 

10.8. Stopovačka po zajímavých místech v Chebu 

24.8. Sportovní odpoledne na Krajince 

19.9. Promítání dokumentárního filmu „Mallory“ a 

diskuse na téma užívání drog 

4.10. Promítání dokumentárního filmu „Katka“ a 

diskuse na téma užívání drog 

20.9. Preventivní aktivita na téma „šikana“, krátký film 

z cyklu Jeden svět na školách, diskuse, práce ve 

skupinách 

25.10. výroba masek na Halloween párty 

31.10. Halloween párty 

30.11. Vánoční dílna 

7.12. kino v klubu – promítání filmu s vánoční 

tématikou 

20.12. vánoční posezení + výroba krmítek pro ptáky 

21.12. procházka v přírodě, zdobení stromečku pro 

ptáky 
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11.1., 9.3., 16.3., 

6.6., 27.6., 23.8., 

6.9.,18.10., 22.11. 

Artehrátky na klubu – skupinová arteterapie 

 

 

Program „Kamarád pro dítě“ v roce 2016: 

Program „Kamarád pro dítě“ je program pro děti ve věku 6 - 15 let 
založený na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. 
Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy, a 
kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - 
kamarádem. Nabízí pomoc například dětem ze sociálně slabých 
rodin, dětem, které si obtížně hledají kamarády, mají výchovné 
problémy, poruchy učení, jsou z početných rodin apod. Dítě má tak 
nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má se komu svěřit, 
s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu 
může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální 
vzorce chování i prožívání– projektu se v roce 2016 účastnily 3 
dvojice  dobrovolník + dítě.  Jedna dvojice program 
nedokončila z důvodu odstěhování se rodiny, tudíž proběhlo 
jen velmi málo společných schůzek dobrovolníka s dítětem, 
v dalším případě přestal, z důvodu pracovní vytíženosti,  
spolupracovat dobrovolník. Třetí dvojice program  dokončila. 
Z hodnocení vyplynulo, že se dítě zlepšilo v oblasti sociální 
adaptace a osobních kompetencí – rozšířilo  si své zájmy a 
koníčky, má větší zájem o nové věci, větší sebedůvěru, lépe 
dokáže vyjádřit své pocity a lépe se samostatně rozhodovat. 
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Finanční zpráva za rok 2016 

Výkaz zisku a ztráty Hlavní Hospodářská 

A. Náklady 1870943,51 0,00 

I. Spotřebované nákupy a  
nakupované služby 

560253,91 0,00 

    a) Spotřeba materiálu, energie  200063,17 0,00 

          - Kancelářské potřeby 8596,00 0,00 

          - Pohonné hmoty 21637,00 0,00 

          - Čistící a hygienické  
            potřeby, režijní materiál 

25367,00 0,00 

         - Nákup drobného hm.  
           majetku 

69416,00 0,00 

         - Pomůcky pro pracovně     
           výchovnou činnost + akce 

9380,00 0,00 

         - Spotřeba plynu 47930,00 0,00 

         - Spotřeba elektrické energie 11106,17 0,00 

         - Spotřeba vodného a stočné 6631,00 0,00 

    b) Prodané zboží 0,00 0,00 

    c) Oprava a udržování  74589,90 0,00 

         - Oprava a údržba vozu 9048,90 0,00 

         - Oprava a údržba neb.  
            prostor 

65541,00 0,00 

    d) Náklady na cestovné                                      12418,00 0,00 

    e) Náklady na reprezentaci 1627,00 0,00 

     f) Ostatní služby  271555,84 0,00 

           - Nájemné 84000,00 0,00 

           - Právní a ekonom. služby 76250,00 0,00 

          - Poštovné 835,00 0,00 
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          - Školení, semináře, 
            kurzovné zaměstnanců 

22500,00 0,00 

          - Telefony mobilní, pevná  
             linka, internet 

31866,84 0,00 

          - Inzerce, propagace 11746,00 0,00 

          - Ostatní služby drobné 30508,00 0,00 

          - Služby jednorázové akce 13850,00 0,00 

II. Změny stavu zásob vlastní  
    činnosti a aktivace 

0,00 0,00 

III. Osobní náklady 1241238,00 0,00 

    a) Mzdové náklady   943756,00 0,00 

    b) Zákonné pojištění (ZP a SP)                293851,00 0,00 

    c) Ostatní sociální náklady       3631,00 0,00 

IV. Daně a poplatky 9236,60 0,00 

        - Poplatky banky 4374,00 0,00 

        - Ostatní poplatky různé,  
           pojištění 

4862,60 0,00 

V. Ostatní náklady 1766,00 0,00 

VI.  Odpisy  58449,00 0,00 

VII. Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 

VIII. Daň z příjmů 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM          1870943,51 0,00 

 

  Hlavní Hospodářská 

B. Výnosy 1870922,51 0,00 

I. Provozní dotace 1702399,00 0,00 

     - Provozní dotace MPSV                 1234700,00 0,00 
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     - Provozní dotace Karlovar. kraj 342699,00 0,00 

     - Provozní dotace ÚM  Cheb                125000,00 0,00 

II. Přijaté příspěvky 105580,51 0,00 

     - Přijaté příspěvky - dary 105580,51 0,00 

III. Tržby za vlastní výrobky a zboží 3272,00 0,00 

IV. Ostatní výnosy 59671,00 0,00 

       - Zúčtování fondů                     59671,00 0,00 

       - Kurzové rozdíly                     0,00 0,00 

V. Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 

VÝNOSY CELKEM               1870922,51 0,00 

 

Rozvaha 2016     

AKTIVA          stav k 
1.1.2016 

stav k 
31.12.2016 

A. Dlouhodobý majetek celkem 276676,00 218227,00 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek  
celkem 

0,00 0,00 

1. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 

489832,00 489832,00 

    -Stavby (technické zhodnocení  
     kulturní památky) 

260710,00 260710,00 

    - Hmotné movité věci a jejich 
      soubory  

229122,00 229122,00 

3. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 

4. Oprávky k dlouhodobému  
majetku celkem 

- 213156,00 - 271605,00 

    - Oprávky ke stavbám (TZ  
      kulturní památky) 

- 153134,00 - 169308,00 

    - Oprávky k hmotným movitým  
      věcem a souborům  

- 60022,00 - 102297,00 
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B. Krátkodobý majetek celkem 669131,80 556114,31 

1. Zásoby   0,00 0,00 

2. Pohledávky  55620,00 53100,00 

    - Odběratelé 0,00 0,00 

    - Poskytnuté provozní zálohy  
     (energie, plyn) 

55620,00 53100,00 

    - Jiné pohledávky 0,00 0,00 

3. Krátkodobý finanční majetek 613511,80 496510,91 

    - Peněžní prostředky v  
      pokladnách (Kč,EURO) 

13155,60 20587,60 

    - Peněžní prostředky na  
      bankovních účtech  

600356,20 475923,31 

4. Jiná aktiva celkem 0,00 6503,40 

    - Náklady příštích období 0,00 6503,40 

AKTIVA CELKEM  945807,80 774341,31 

      

PASIVA stav k 
1.1.2016 

stav k 
31.12.2016 

A: Vlastní zdroje celkem 403161,09 344967,09 

1. Jmění celkem 273646,00 215473,00 

    - Vlastní jmění  169100,00 126825,00 

    - Fondy 104546,00 88648,00 

2. Výsledek hospodaření celkem 129515,09 129494,09 

    - Účet výsledku hospodaření 159439,00 0,00 

    - Výsledek hospodaření ve  
     schvalovacím řízení 

0,00 -21,00 

    - Nerozdělený zisk, neuhrazená 
      ztráta minulých let 

-29923,91 129515,09 

B. Cizí zdroje celkem 542646,72 429374,22 

1. Rezervy celkem 0,00 0,00 
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2. Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 

3. Krátkodobé závazky celkem 94084,00 26792,02 

    - Dodavatelé 0,00 3780,02 

    - Ostatní závazky 0,00 0,00 

    - Zaměstnanci 0,00 0,00 

    - Ostatní závazky k 
zaměstnancům 

0,00 0,00 

    - Závazky k institucím SP a ZP  36294,00 -1293,00 

    - Daň z příjmů 0,00 0,00 

    - Ostatní přímé daně 10606,00 -6395,00 

    - Závazky ke státnímu rozpočtu,  
      KK, MÚ 

0,00 0,00 

    - Jiné závazky 22,00 0,00 

    - Krátkodobé úvěry 0,00 0,00 

    - Dohadné účty pasivní 47162,00 30700,00 

    - Ostatní krátkodobé finanční 
      výpomoci 

0,00 0,00 

4. Jiná pasiva celkem 448562,72 402582,20 

    - Výdaje, výnosy příštích období 448562,72 402582,20 

PASIVA CELKEM 945807,81 774341,31 
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Poděkování 

 

Služby Útočiště o.p.s. v roce 2016 spolufinancovaly: 
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Němečtí přátele nadace Olgy Havlové Berlín        

                                             

 

          

Dále děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, podporují naší činnost a 

pomáhají nám, zejména děkujeme našim dobrovolníkům: Dagmar Drášilové, 

Zuzaně Ďurišové a Andree Kafkové. 

 

Moc děkujeme! 


