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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.“ 

  

 

 

 

 

V roce 2015 oslavila organizace desetileté výročí od svého 
založení. 
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Zaměstnanci rok 2015  
 

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) 

Bc. Barbora Hradečná – pracovník v sociálních službách pro 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub 
(do března 2015) 

Petra Vorlová – pracovník v sociálních službách pro sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (od února 2015) 

Denisa Střelcová, DiS. - sociální pracovnice pro sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahový klub a 
koordinátorka dobrovolníků (od září 2014) 

Kateřina Kučová – pracovník v sociálních službách 
v nízkoprahovém klubu  (od března 2015) 

Externí pracovníci: 

supervize – Mgr. Dana Šedivá 
účetní služby – Lenka Fuksová 
 

Členové správní rady organizace: 

předseda správní rady -  Ewald Möller byl nahrazen Renatou 
Šalátovou 
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člen správní rady – Karl Bernd Biermann byl nahrazen Reginou 
Navrátilovou 
člen správní rady -  Dr. Dipl.Ing. René Milfait, Th.D. byl nahrazen 
Sigrid Ingeburg Richter-Unger 
 

 

Členové dozorčí rady organizace: 

předseda dozorčí rady -  Sigrid Ingeburg Richter-Unger 
nahrazena Karlem Berndem Biermannem 
člen dozorčí rady –  Jaroslav Hála 
člen dozorčí rady -  Regina Navrátilová nahrazena Norbertem 
Schweersem 

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. 

 

Co je našim cílem? 
 

Našim cílem je pomoc a podpora uživatele v následujících 
oblastech: 
 

1. Základní stabilizace  
a) základní informace, možnost poradit se 
b) zprostředkování materiální pomoci 

2. Základní doklady 
a) pomoc při zajištění identifikačních dokladů 
b) pomoc při zajištění ostatních osobních dokladů 
c) pomoc při zajištění ostatních dokladů – oblast 

rodinného práva a zákona o sociálně právní ochraně 
dětí 

3. Vzdělávání 
a) podpora v přípravě na zařazení se na trh práce 

4. Pracovní uplatnění 
a) podpora v zařazení se a udržení se na trhu práce 

5. Hmotné zabezpečení 
a) hospodaření s finančními prostředky 
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b) řešení dluhové problematiky 
c) využití sociálních dávek 
d) uplatnění práva na hmotné zabezpečení (důchody) 

6. Bydlení, vedení domácnosti 
a) pomoc při hledání bydlení 
b) podpora při udržení bydlení a vedení domácnosti 

7. Zdraví a bezpečí 
a) pomoc při zajištění základní zdravotní péče 
b) pomoc při řešení infekčních onemocnění 
c) řešení rizikového chování osoby 

8. Posilování rodičovských kompetencí 
a) podpora v péči o děti 
b) opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí 

9. Kontakt se společenským prostředím 
a) podpora společenských a osobních kontaktů členů 

rodiny 
b) podpora společenských a osobních kontaktů 

nezletilých dětí 
 

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 2015: 

Počet uživatelů 46 

 

Seznam řešených potřeb v roce 2015 
 

Počet uživatelů, 
u kterých byla 
potřeba řešena 

základní informace, možnost poradit se 
 

24 

podpora v přípravě na zařazení se na trh práce 
 

1 

hospodaření s finančními prostředky 
 

9 

řešení dluhové problematiky 
 

1 

využití sociálních dávek 
 

2 

pomoc při hledání bydlení 
 

10 

podpora při udržení bydlení a vedení domácnosti 
 

4 

pomoc při zajištění základní zdravotní péče 
 

2 

řešení rizikového chování osoby 
 

1 

podpora v péči o děti 
 

11 

podpora společenských a osobních kontaktů členů 
rodiny 
 

29 

podpora společenských a osobních kontaktů 
nezletilých dětí 
 

15 
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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.“ 

Našim cílem je: 

1. Základní stabilizace  
a) základní informace, možnost poradit se 
b) bezpečný prostor 

2. Vzdělávání 
a) docházka do školy 
b) obstát v plnění školních povinností 
c) dodržování pravidel chování stanovené školou 
d) orientace ve volbě prof. přípravy 
e) příprava na zařazení se na trh práce 

3. Pracovní uplatnění 
a) zařazení se a udržení se na trhu práce 

4. Osobnostní kompetence 
a) zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním 
b) práva a povinnosti v běžném životě 

5. Předcházení rizikovému chování a jeho řešení 
a) rozpoznání rizikového chování směřovaného na 

osobu 
b) znalost důsledků rizikového chování 

6. Kontakt se společenským prostředím 
a) vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou  
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b) vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky  
 

7. Zdraví a bezpečí 
a) základní zdravotní péče 
b) prevence onemocnění spojených s rizikovým 

způsobem života 
c) řešení infekčních onemocnění 

8. Hmotné zabezpečení 
a) hospodaření s finančními prostředky 

 

Otevírací doba klubu v roce 2015: 

Po, Út, St 

 14 - 16 hod (pro děti 6-11 let) 

 16 - 18 hod (pro děti 12-15 let) 

 

Statistické údaje za rok 2015: 

Počet uživatelů  42 

Seznam řešených potřeb v roce 2015 

 

Počet uživatelů, u 

kterých byla 

potřeba řešena 

základní informace, možnost poradit se 

 

7 

bezpečný prostor 

 

231 

obstát v plnění školních povinností 

 

95 

dodržování pravidel chování stanovené školou 
1 
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zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním 

 

19 

znalost důsledků rizikového chování 

 

33 

vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou  

 

170 

vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky  

 

98 

prevence onemocnění spojených s rizikovým 

způsobem života 

 

30 

hospodaření s finančními prostředky 

 

10 

 

 

Akce a preventivní programy v klubu v roce 2015 

21.1.2015 Preventivní program na téma užívání návykových 

látek (promítání filmu „To za nás fakt nebylo“) + 

diskuse 

10.2.2015 Preventivní program pro dospívající dívky 

(projekce filmu „Hormonální akvárium“, beseda o 

antikoncepci) 

1.4.2015  Arteterapie - autoportrét 
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21.4.2015  Opékání “buřtů“ na zahradě klubu 

25.-26.5.2015 Workshopy pro děti v rámci kampaně „Fotbal pro 

rozvoj“ 

1.6.2015 Návštěva lanového centra 

1.-3.7.2015 Tábor plný zážitků na Jedlové 

7.7.2015 Návštěva ekocentra 

8.7.2015 Fotbalový turnaj pro děti v rámci kampaně 

„Fotbal pro rozvoj“ 

15.7.2015 Skákací boty – vyzkoušení netradičního 

sportovního náčiní 

22.7.2015 Výlet do Techmanie v Plzni 

12.8.2015 Návštěva chebského muzea (výstava hraček) 

18.8.2015 Stopovačka na Stein 

24.8.2015 Návštěva lanového centra 

26.10.2015 Halloweenské pečení 

27.10.2015 Haloweenská párty 

5.11.2015 Návštěva kina 

16.12.2015 Vánoční posezení 
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Další projekty organizace: 

„Systémová podpora procesů transformace systému 

péče o ohrožené děti a rodiny“ (OP LZZ) - „Pilotní 

ověřování sítě služeb v Karlovarském a Pardubickém 

kraji“ 

Jendou z aktivit, realizované v rámci individuálního projektu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Systémová podpora 
procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, bylo 
pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském a Pardubickém 
kraji. Cílem bylo zjistit reálnou potřebu služeb pro ohrožené 
rodiny a děti na území obou krajů, identifikovat minimální síť 
služeb, definovat potřebné služby a pilotně ověřit poskytování 
definovaných služeb v daném kraji. Na začátku této aktivity byly 
vyhlášeny veřejné zakázky na uzavření rámcových smluv s 
poskytovateli služeb pro ohrožené děti a rodiny ve čtyřech 
oblastech: krizový pobyt, dlouhodobý pobyt, odborné poradenství a 
diagnostika, terénní a ambulantní služby. Vybraní poskytovatelé měli 
následně možnost ucházet se o dílčí zakázky v rámci systému 
minitendrů. Systém minitendrů byl spuštěn na začátku roku 2014 a 
poté byl prodloužen do září 2015. Jednotlivé dílčí zakázky 
(minitendry) byly vyhlašovány koordinátory MPSV na základě 
konkrétních poptávek služeb definovaných OSPOD. Pracovníci 
OSPOD na základě individuálních plánů ochrany dítěte definovali 
potřeby dítěte nebo rodiny a navrhli potřebné služby, které měli 
pomoci ke zlepšení situace ohrožených dětí nebo rodin. V 
minitendrech byly tak poptávány služby, které v zapojených krajích 
nebo v územní působnosti některých OSPOD nebyly k dispozici, 
nebyly poskytovány v dostatečném rozsahu, kvalitě nebo byly 
časově a místně obtížně dostupné.  
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Služby realizované v systému minitendrů v roce 2015: 

 Zavedení služby doprovázející osoba – okres Cheb - 
Program „Kamarád pro dítě“ (od dubna 2014 do září 2015, 

od října 2015 pokračuje jako samostatný projekt Útočiště 
o.p.s.). 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. (od dubna 2014 do září 2015) – projektu se do 
září zúčastnilo celkem 7 dětí, od září 2015 pokračují 3 
dvojice. 
 

 Doučování pro děti (od dubna 2014 do června 2015) -  v 

roce 2015 se doučovalo celkem 5 dětí, proběhlo celkem 241 
hodin doučování. 
 

 Terénní komplexní podpora rodiny (od června 2014 do 

září 2015) podpora 3 rodin – v r. 2015 celkem 76 hodin 
přímé práce v rodinách  zaměřené především na  zvyšování 
rodičovských kompetencí, finanční stabilizaci rodiny, zajištění 
zdravotní péče dětí,stabilizace vztahů a zlepšení komunikace 
v rodině, zlepšení přípravy dětí do školy a zajištění  
sociálních dávek . 
 

 Individuální arteterapie (od listopadu 2014 do června 2015) 

– v roce 2015 probíhaly individuální sezení s 1 chlapcem. 
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Setkání byly především zaměřené na výtvarné techniky 
posilující sebevědomí, zlepšení komunikačních dovedností a 
uvolnění napětí. 
 

 

 

 

 

 

Doučování v klubu Útočiště  

Projekt kladl důraz na systematickou školní přípravu dětí ve školním 
roce 2014/2015, které pravidelně navštěvují nízkoprahový klub 
Útočiště. Cílem bylo udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu 
(u těch, které jsou stále žáky běžných škol), pomoci jim v 
předmětech, se kterými mají problém a podporovat je v pravidelné 
přípravě na vyučování. Do nízkoprahového klubu pravidelně 
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docházeli 3 lektoři a doučovali a psali s dětmi domácí úkoly dle jejich 
potřeby.  

Výstupy projektu: 

 11 dětí, které se zapojovaly pravidelně  

 proběhlo celkem 133 hodin doučování  

 v rámci doučování bylo vypracováno celkem 68 
domácích úkolů 

 ani jedno ze zapojených 11 dětí “nepropadlo“ v žádném 
předmětu a 4 děti se zlepšily o jeden stupeň v nějakém 
předmětu oproti pololetí 

 

 

  

Tento projekt byl finančně podpořený Nadačním fondem Albert 
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  Finanční zpráva za rok 2015  

Výkaz zisku a ztráty 

Náklady na činnost Hlavní 
 

Doplňková 
 

Správní 
 

Spotřeba materiálu (pohonné 

hmoty,nákup metodiky programu Pět 
P,kanc. potřeby, odborná literatura, 
režijní materiál, PC, telefony) 

121127,00 0,00 0,00 

Pomůcky pro 
prac.vých.činnost + 
jednorázové akce  

7519,00 0,00 0,00 

Spotřeba elektřiny                          15999,78 0,00 0,00 

Spotřeba plynu                               56000,00 0,00 0,00 

Spotřeba vody + stočné                       4939,00 0,00 0,00 

Oprava a udržování 
(automobilu)         

30161,00 0,00 0,00 

Oprava a udržování 
(zařízení, budovy)     

27415,50 0,00 0,00 

Cestovné                                      12234,20 0,00 0,00 

Propagace, inzerce 16783,00 0,00 0,00 

Výkony spojů, poštovné          48385,95 0,00 0,00 

Nájemné                                       84230,00 0,00 0,00 

Školení, semináře                           21430,00 0,00 0,00 

Ostatní služby 
vč.jednorátových akcí                                       

75500,24 0,00 0,00 

Právní ,ekonomické služby                 65200,00 0,00 0,00 

Mzdové náklady + ost. soc 
náklady          

983543,00 0,00 0,00 

Zákonné pojištění (ZP a SP)                285570,00 0,00 0,00 

Ostatní poplatky, provozní 
náklady      

11657,33 0,00 0,00 

Odpisy                                       37205,00 0,00 0,00 

Náklady na reprezentaci             9708,00 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM          1914608,00 0,00 0,00 
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Výnosy na činnost Hlavní 
 

Doplňková 
 

Správní 
 

Ostatní provozní výnosy  264665,00 0,00 
 

0,00 
 

Tržby z prodeje 
nepotřebného drobného 
majetku 

1500,00 0,00 0,00 

Provozní dotace MPSV                 1098100,00 0,00 0,00 

Provozní dotace - IPKK  243993,00 0,00 0,00 

Provozní dotace KÚ                     243266,00 0,00 0,00 

Provozní dotace MÚ                  149000,00 0,00 0,00 

Dary finanční – provozní            36622,00 0,00 0,00 

Zúčtování fondů                     36901,00 0,00 0,00 

Kurzové rozdíly                     0,00 0,00 0,00 

VÝNOSY CELKEM 2074047,00 0,00 0,00 
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Rozvaha 

 

AKTIVA stav k 1.1.2015 stav k 
31.12.2015 

A. STÁLÁ AKTIVA    123881,00 276676,00 

1. Stavby – pronaj.nem.kult.pam. z daru  299832,00 489832,00 
 

2. Oprávky ke stavbám -175951,00 -213156,00 

3. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek  

0,00 
 

0,00 
 

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému  
     nehmotnému majetku  

0,00 
 

0,00 
 

5. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  0,00 0,00 

6. Oprávky k drobnému dlouhodobému   
      hmotnému majetku 

0,00 
 

0,00 
 

B: OBĚŽNÁ AKTIVA   504960,94 669131,80 

1. Nedokončená výroba-převod nákladů 
Doučování 

12303,00 0,00 

2. Pohledávky  168089,00 55620,00 

3. Odběratelé 106579,00 0,00 

4. Poskytnuté provozní zálohy 61510,00 55620,00 

5. Krátkodobý finanční majetek 324568,94 613511,88 

    a)  pokladna 403,93 13155,60 

     b)   bankovní účty  324165,01 600356,20 

6. Přechodné účty aktivní (náklady 
příštích období)   

0,00 0,00 

ÚHRN AKTIV  628841,94 945807,80 
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PASIVA stav k 
1.1.2015 

stav k 
31.12.2015 

A: VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 90623,09 403161,09 

1. Jmění, fondy 120547,00  273646,00 

a) vlastní jmění 0,00 169100,00 

         b) fondy 120547,00 104546,00 

2. Hospodářský výsledek -29923,91 129515,09 

       a) účet hospodářského výsledku -67185,93 159439,00 

       b) hospodářský výsledek ve schvalovacím 
řízení 

37262,02 0,00 

      c) nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

0,00 -29923,91 

B. CIZÍ ZDROJE 538218,85 542646,71 

1. Zákonné rezervy  0,00 0,00 

2. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 

3. Krátkodobé závazky 494121,85 495484,71 

        a) dodavatelé 9255,00 0,00 

        b) ostatní závazky, jiné závazky 0,00 22,00 

        c) závazky vůči zaměstnancům 3929,00 0,00 

        d) závazky k institucím SP a ZP -707,00 36294,00 

        e) ostatní přímé daně  0,00 10606,00 

        f) jiné závazky přijaté zálohy 18815,00 0,00 

        g) daň z příjmu  0,00 0,00 

        h) závazky vůči územním samosprávným 
celkům  

0,00 0,00 

        ch) výdaje příštích období  0,00 0,00 

        i) výnosy příštích období 0,00 0,00 

        j)  výnosy příštích období – krytí provozních 
nákladů 

462829,85 448562,71 

4. Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 0,00 

5. Přechodné účty pasivní (dohadné účty pasivní) 44097,00 47162,00 

ÚHRN PASIV 628841,94 945807,80 
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Poděkování 

Činnost Útočiště v roce 2015 finančně podpořili: 

 
                             

 

 

 

 

 

                                                

                                                     

 

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

pomáhají nám, zejména děkujeme našim dobrovolníkům: Dagmar Drášilové, 

Ester Brahové, Zuzaně Ďurišové a Andree Kafkové  

Moc děkujeme! 


