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Motto společnosti:     
                                            
„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.“ 

 
Charles Dickens 

 
 

Úvodní slovo ředitele 
 
 

Vážení čtenáři, 

v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami naší organizace 
KSK centrum o.p.s. v roce 2014. 

Na následujících stránkách jsou popsány principy naší práce, podoba jednotlivých 
činností a je zhodnocen jejich průběh v uplynulém roce.  

Rok 2014 byl pro naši společnost prvním rokem po transformaci na o.p.s. a částečně 
s novým pracovním týmem. Započali jsme další významnou etapu stabilizace 
poskytovaných sociálních služeb. Rozšířili jsme naši působnost o službu Odborného 
sociálního poradenství. Naše občanská poradna zahájila nelehký proces přijetí do 
Asociace občanských poraden ČR jako jediná v Karlovarském kraji.  

Několik kolegů si doplnilo vzdělání, takže se nám zvýšil počet vzdělaných pracovníků. 
Tak jako v předešlých letech jsme zajišťovali především poskytování sociálních služeb 
v rámci terénních programů a nově i odborného sociálního poradenství. Podíleli 
jsme se na volnočasových aktivitách dětí, mládeže i dospělých Romů.  

KSK centrum o.p.s. se za dobu své existence stalo jednou z významných neziskových 
organizací působící nejen v Karlových Varech, ale i v rámci celého území 
Karlovarského kraje. Je tedy organizací s celokrajskou působností.  

Rozvoj činnosti a významu organizace by jistě nebyl možný bez dobré spolupráce s 
Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a dalších subjektů.  

Musím ocenit profesionální práci všech našich zaměstnanců a dalších 
spolupracovníků.  

Na tomto místě si dovoluji poděkovat všem za opravdu velký kus odvedené práce. 

Vřelé poděkování patří samozřejmě také všem institucím a jedincům, kteří finančně i 
jinak podporovali a podporují činnost naší obecně prospěšné společnosti. 

Přeji všem, ať je rok 2015 minimálně stejně úspěšný, jako byl minulý rok 2014. 

 

 

Milan Kováč 

Ředitel KSK centrum o.p.s. 
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1. Základní informace o organizaci 
 
 

KSK centrum o.p.s. byla založena transformací dne 4. 2. 2014 jako nástupnická 
organizace po o. s. ROMA Karlovy Vary. 
 
Je evidována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským 
soudem v Plzni, oddíl O, složka 292. 
 
Sídlo společnosti je Sedlec 125, 306 10 Karlovy Vary. 
 
IČ: 708 00 812 
 
Ředitelem společnosti je Milan Kováč. 
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2. Historie a současnost organizace 
 
 

Historie 

V roce 2000 byla založena nezisková organizace - občanské sdružení o. s. Roma 
Karlovy Vary,  registrovaná u Ministerstva vnitra ČR.  Vznikla jako organizace 
otevřená pro všechny věkové skupiny obyvatel a různá etnika.  Jejími členy byli jak 
Romové, tak občané aktivní při realizaci akcí na Karlovarsku, ať už pro mládež nebo 
pro dospělé, kteří přicházeli do kontaktu s romskou problematikou. Sportovně 
kulturní akce sdružení realizovalo v rámci projektu „Škola a sport základ života “, 
které spolu s dalšími sportovně-kulturními akcemi byly podpořeny Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byly velkou zkušeností aktivistů v práci mezi 
multikulturní společností.  Sdružení bylo zapojeno do programu předcházení 
sociálního vyloučení, který zadávala Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. 
 Projekty se orientovaly zejména na oblasti poskytování sociálních služeb široké 
veřejnosti a sociálně vyloučeným komunitám v Karlových Varech a Karlovarském 
kraji. 

K neopominutelným činnostem patřily i volnočasové a doučovací aktivity pro děti a 
mládež. Sdružení spolupracovalo se Základní školou v Karlových Varech - Dvorech na 
přípravě nultého ročníku základní školy, který slouží k přípravě na školní docházku 
dětí, které by jinak skončily ve speciálních školách. 

 
 

Současnost 

Na podzim r. 2013 se občanské sdružení začalo transformovat dle příslušné 
legislativy na obecně prospěšnou společnost. Transformace byla dovršena dne 4. 2. 
2014 zápisem do Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v 
Plzni, a to pod názvem KSK centrum o.p.s. (Karlovarské sociální komunitní centrum 
o.p.s.). 

KSK centrum o.p.s.  reaguje na změny ve společnosti a na potřeby sociálně a 
zdravotně postižených osob. Proto vyvinula maximální úsilí, aby od roku 2014 mohla 
poskytovat, kromě dosavadních terénních služeb, i další služby dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, a to především služby odborného sociálního 
poradenství. V současné době je naše společnost kandidátskou Občanskou 
poradnou v rámci Asociace občanských poraden - jako jediná Občanská poradna v  
Karlovarském kraji bude akreditována Asociací občanských poraden. 
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Od 1. ledna 2014 se v závislosti na rozšíření služeb pro klienty rozrostl pracovní 
kolektiv o nové zaměstnance. 

3. Poslání a cíle organizace, rozvoj organizace 
 

Poslání organizace 

Své hlavní poslání vidí KSK centrum o.p.s.  v osobním rozvoji a uplatnění každého 
člena společnosti a jeho rovnocenného postavení, kterého je možno dosáhnout, 
kromě jiného, využitím obecně prospěšných činností, které v maximální míře 
pomohou rozvinout jeho schopnosti a možnosti.  

 

Cíle organizace 
 

Poskytovat obecně prospěšné služby v rámci okruhů činnosti: 

a) Poskytování sociálních služeb a podpůrné činnosti v rámci zapojení a integrace 
sociálně i zdravotně postižených osob do společnosti. 

b) Poskytování sociálních služeb a podpůrné činnosti s cílem napomáhat soužití 
majoritní společnosti s minoritní bez zjevné či skryté diskriminace. 

 

Rozvoj organizace 
 

KSK centrum o.p.s. soustavně zkvalitňuje a rozšiřuje okruh poskytovaných sociálních 
služeb a další doplňkovou činností. K tomuto účelu organizace zpracovává projekty a 
rozvíjí další aktivity v souladu se zakládacími listinami společnosti. 

 

 
 

4. Vedení organizace 
 

KSK centrum o.p.s. je navenek zastupováno ředitelem společnosti. Dalšími orgány 
společnosti jsou správní rada a dozorčí rada společnosti. 

Ředitel společnosti zastává současně i funkci vedoucího jednotlivých registrovaných 
sociálních služeb. 
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Pravomoci a odpovědnost jednotlivých orgánů společnosti jsou řešeny v zakládacích 
listinách. 

5. Činnost v roce 2014 
 
 
 

Terénní programy 
 
 

Poslání služby 
Posláním terénních sociálních pracovníků je snižovat rozdíly v životních 

podmínkách mezi uživateli a dalšími spoluobčany a chudobu uživatelů, podporovat 
maximálně možné zapojení uživatelů do společnosti ostatních občanů v okolí. 
Poslání je realizováno prostřednictvím profesionálně proškolených pracovníků.  
 
Cíle služby  
Cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatelů, zlepšení jejich 
sociálních dovedností, zvýšení jejich životní úrovně. Cíle jsou dosahovány postupně, 
osobním přístupem a jejich naplňování je řešeno osobním způsobem v osobních 
plánech uživatelů včetně termínů jednotlivých cílů. 
 
Jednotlivé cíle 

 stabilizovat životní situaci uživatelů 

 snižovat zadluženost a předcházet nepromyšleným půjčkám  

 stabilizovat bytovou situaci  

 zajištění pravidelných příjmů (také sledování pracovních příležitostí) 

 snižovat riziko závislostí (drogy, alkohol apod.) 

 podpora vzdělávání (motivace ke vzdělávání) 

 zajištění volnočasových aktivit jako prevence sociálně-patologických jevů 
  
Cílová skupina uživatelů 

 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 
(v přípravné fázi) 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. 

 etnické menšiny 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a lokalitách 
  
Principy poskytování služeb 
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Sociální služby jsou poskytovány na základě těchto standardů. Vše je v souladu 
s právními normami ČR a EU. Služby jsou poskytovány bez rozdílů národnosti, 
náboženství a sociálního postavení. Služba se poskytuje s ohledem na ochranu práv 
uživatele, která se týká zejména osobních dat uživatele a možnosti volby uživatele.  

 
Metodika poskytovaných služeb 

 pozorování uživatele v jeho přirozeném prostředí 

 pozorování zpětných vazeb uživatele na jeho sociální prostředí  

 aktivní spolupráce s uživatelem  

 podpora uživatele při jednání na úřadech  

 komunikace s úřady 

 motivační rozhovor (uživateli je vysvětlována činnost zaměřená na 
uspokojování jeho potřeb) 

 nácvik sociálních dovedností  

 analýza záznamových dokumentů 

 koordinace sociálních a pedagogických služeb 
 
Dosahování cílů 
Poskytované služby: 

 prosazování práv a oprávněných zájmů uživatele 

 informativní služba o právech a povinnostech uživatele 

 zprostředkování kontaktu uživatele s odborníky v sociálních a právních 
oblastech 

 jednání s místními institucemi 

 jednání s orgány činnými v trestním řízení a orgány působícími v sociální 
oblasti   

 
Kritéria pro odmítnutí nebo ukončení poskytované služby 

 uživatel není naší cílovou skupinou, požaduje jiný druh sociální služby, kterou 
služba neposkytuje – týká se zájemce o službu 

 služba nemá v současné době volné kapacity pro řešení potřeb uživatele – 
týká se zájemce o službu 

 pracovník se cítí být ohrožen na zdraví či životě ze strany uživatele, je 
nepřiměřeně a opakovaně agresivní a tím uživatel porušuje podmínky 
smlouvy o poskytování sociálních služeb – týká se uživatele služby 

 uživatel je manipulativní, odmítá spolupracovat a tím porušuje podmínky 
smlouvy o poskytování sociálních služeb – týká se uživatele služby 
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Výsledky činnosti terénních programů v roce 2014 
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Terénní programy KSK centrum o.p.s. rok 2014 
uživatelé služeb podle cílových skupin

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 2

etnické menšiny 62

imigranti a azylanti 1

oběti domácího násilí 1

osoby bez přístřeší 160

osoby s chronickým onemocněním 1

osoby s mentálním postižením 2

osoby se sluchovým postižením 1

osoby se zdravotním postižením 2

osoby se zrakovým postižením 1

osoby v krizi 139

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 14

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 3

pachatelé trestné činnosti 2

rodiny s dítětem/dětmi 46

senioři 19
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Unikátní uživatelé služby Terénní programy 
KSK centrum o.p.s. rok 2014 podle bydliště

Abertamy 2 Aš 17 Bečov 2 Bochov 7

Bražec 3 Březová 4 Bublava 1 Bukovany 4

Dasnice 1 Dolní Rychnov 2 Doubrava 4 Habartov 10

Herstošice 2 Horní Blatná 5 Horní Poutnov 1 Horní Slavkov 8

Hranice 4 Hroznětín 3 Cheb 89 Chodov 18

Jáchymov 9 Jenišov 1 Karlovy Vary 161 Kozlov 2

Královské Poříčí 3 Kraslice 6 Kynšperk nad Ohří 6 Kyselka 1

Lázně Kynžvart 2 Libavské Údolí 2 Loket 1 Luby 1

Mariánské Lázně 1 Merklín 1 Mirotice 2 Nejdek 5

Nová Ves 2 Nové Sedlo 2 Oloví 3 Ostrov 13

Pastviny 1 Pernink 2 Pila 1 Radošov 1

Rotava 9 Rovná 3 Služetín 1 Sokolov 9

Stráž nad Ohří 1 Studánka 2 Šidelová 1 Štírany 1

Tašovice 1 Údrč 1 Velichov 1 Verušičky 1

Vintířov 5 Žlutice 4



 
 

11 
 

Odborné sociální poradenství 
 

 

Poslání OP Karlovy Vary: 
  
Poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí s cílem, aby si 
uvědomovali svá práva a povinnosti, dokázali vyjádřit své potřeby a přání, přejímali 
odpovědnost za své jednání a byli schopni využívat síť dostupných služeb a tím 
předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit běžný způsob života.  
Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při 
jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, 
neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své 
oprávněné zájmy. 
  
 
Dlouhodobý cíl činnosti OP Karlovy Vary: 
 
Pomáhat uživatelům sociální služby ke kvalitnějšímu životu podle jejich možností a 
představ s maximální mírou nezávislosti na okolí. Prostřednictvím kvalitního 
občanského poradenství přispívat k sociální reintegraci menšin a poskytnutí 
dlouhodobé podpory potřebným občanům, kteří se octli v nepříznivé životní situaci 
nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. V praxi to znamená poskytnutí podpory a 
pomoci lidem v tom, jak porozumět sobě samým, svému prostředí a kontextu 
řešeného problému. K tomu patří například hledání zdrojů podpory ve svém okolí, 
naučení se dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat 
pomoc, poznat a uplatňovat svá práva a vůbec využívat dostupné vnitřní i vnější 
zdroje k prospěchu osob zvolených uživatelem. 
 
 
 
Definice poradenství, poslání a principy OP Karlovy Vary:  
 
Občanské poradenství:  
 

 Jedná se o odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých 
životních situací uživatelů sociální služby založené na principech bezplatnosti, 
diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. 

 Způsob práce s uživatelem služby je determinován zejména zmocňováním 
uživatele služby k řešení svojí situace vlastními silami a prostředky, využitím 
místně dostupných institucí včetně dalších sociálních služeb, dále komplexním 
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přístupem k uživateli i jeho situaci formou zapojení osobní vztahové sítě a 
okolí uživatele do řešení jeho situace.  

 Je poskytováno v níže uvedených oblastech a ve 4 úrovních: 
o informace,  
o rada,  
o aktivní pomoc  
o asistence. 

 
 
Poslání OP Karlovy Vary v rámci činnosti v AOP:  
 

 Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují 
příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené 
problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 

 
 
Principy občanského poradenství v OP Karlovy Vary: 
 

 Bezplatnost 
Občanské poradenství je zásadně bezplatné. 

 Diskrétnost 
Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že 
poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu uživatele, předáno 
nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel může vystupovat 
anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to 
v rozporu s platnými právními předpisy. 

 Nestrannost 
Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, 
pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, 
světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou 
poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními 
názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce. 
 
 

 Nezávislost 
Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních 
nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu 
finančně podporují nebo dotují. 
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Cílová skupina OP Karlovy Vary:  
 
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo 
kterým taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami, dále 
jen „osoby v krizi“.  

 

OP Karlovy Vary neposkytuje služby těmto okruhům osob: 

o Osobám ohrožujícím zdraví zaměstnanců organizace (např. osobám pod 
vlivem návykových látek, osobám agresívním,…) 

o Osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci dle Zákona 108/2006 Sb. o 
sociálních službách (§ 1 odst. 1, §2, §53)  

o Osobám mimo cílovou skupinu  
o Osobám mladším 18 let 

 

Způsob poskytování služeb v OP Karlovy Vary:  
 

 OP Karlovy Vary poskytuje své služby převážně v rámci osobní návštěvy 
uživatele v poradně formou poradenského rozhovoru, dále prostřednictvím 
telefonického rozhovoru nebo e-mail doručený na adresu občanské poradny.  

 OP Karlovy Vary poskytuje poradenství i mimo své sídlo, služby jsou zájemcům 
poskytovány po předchozí dohodě v jejich přirozeném prostředí dle zvážení 
pracovníka organizace – např. zdravotně postižení, matky s malými dětmi a 
další případy vhodné zřetele. 

 Poradenské služby jsou uživatelům poskytovány buď na základě ústní 
smlouvy, nesepisuje se žádná zvláštní písemná smlouva, anebo v případě, kdy 
si jedna ze stran vyžádá, ve formě písemné smlouvy. Ohledně informací, které 
poradce od uživatele získá, zachovává Občanská poradna naprostou 
diskrétnost. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě a kdykoli, bez uvedení 
důvodu, od užívání služby ustoupit. 

 Pokud uživatel potřebuje k vyřešení svého problému více konzultací, věnuje se 
mu zpravidla stejný poradce, který přijímal zakázku uživatele. V případě 
nepřítomnosti tohoto poradce je uplatňována vzájemná zastupitelnost 
poradců. Informace z jednotlivých setkání s uživatelem jsou vždy uvedeny 
v Záznamovém archu – tento způsob sdílení informací umožňuje fungující 
zastupitelnost poradců. 
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 Poradenství je poskytováno formou Eganova modelu práce s uživatelem a za 
využití Charty a metodiky občanského poradenství a Etického kodexu 
občanského poradce. V rámci realizace poradenství je vždy dbáno na 
autonomii uživatele služby a služba je poskytována pouze v souladu se 
svobodnou vůlí uživatele služby.  

 V rámci tohoto procesu je vždy zohledněna otázka rovných příležitostí. 
Uživatelé služby jsou shodně, hodnověrně a pravdivě informováni o všech 
okolnostech, které mohou přispět k řešení jejich situace včetně možností 
získání finanční dávky či jiné finanční pomoci. 

 V rámci realizace konkrétních případů OP Karlovy Vary spolupracuje 
s veřejnou správou a samosprávou na místní úrovni při řešení problémů 
občanů, na optimalizaci úředních postupů a při hledání nových možností 
řešení problémů prostřednictvím upozorňování na nedostatky legislativy, 
vznášení připomínek a podnětů k příslušným správním orgánům, medializace 
kazuistik uživatelů apod. s cílem zefektivnit fungování veřejné správy ve 
prospěch uživatelů sociální služby. 

 
Občanské poradenství je poskytováno v těchto oblastech: 

 Sociální dávky,  

 sociální pomoc,  

 pojištění,  

 pracovně právní vztahy a zaměstnanost,  

 bydlení,  

 rodina a mezilidské vztahy,  

 majetkoprávní vztahy a náhrada škody,  

 finanční a rozpočtová problematika,  

 zdravotnictví,  

 školství a vzdělávání,  

 ochrana spotřebitele,  

 základy práva ČR a právní systém EU,  

 občanské soudní řízení,  

 veřejná správa,  

 trestní právo 

 ústavní právo a jiné. 
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Výsledky činnosti odborného sociálního poradenství v roce 2014 
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6. Další aktivity 
 

Projekty: 
 

PREVENCE PROTI ŠIKANĚ A NÁSÍLÍ II - Projekt na podporu aktivit v oblasti 
prevence kriminality Karlovarského kraje  

 
Dne 31. 08. 2014 byl realizován v době od 13:00 hodin do 16:00 hodin v prostorách 
tělocvičny ZŠ Karlovy Vary Dvory 1 projekt Prevencí proti šikaně a násilí II.  
Akce se  zúčastnilo celkem 30 rodičů a 42 dětí. 
V rámci projektu proběhl kviz zaměřený na šikanu, kviz o drogách a informace o 
životě Romů na Slovensku formou promítání videa a diskuse. 
Za odměnu v rámci aktivit byly dětem předány věcné ceny (školní pomůcky). 
Akce byla velmi pozitivně kvitována ze strany účastníků. 
Projekt byl financován v rámci rozpočtu Karlovarského kraje formou příspěvku na 
podporu aktivit v oblasti prevence kriminality částkou 21.500,- Kč.  

 

 
 

DOTACE Z PROGRAMU ÚŘADU VLÁDY ČR Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce ze státního rozpočtu na rok 2014  

 

Na základě žádosti byla rozhodnutím č. 14398/2013 – KRP poskytnuta pro zahájení 
práce v oblasti odborného sociálního poradenství neinvestiční dotace ve výši 
600.000,- Kč. Dotace byla využita v souladu s rozhodnutím a byla řádně vyúčtována.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kskcentrum.cz/userFiles/logo_kk.jpg
http://www.kskcentrum.cz/userFiles/vladacr.gif
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7. Financování 
 
 
 
 

VÝSLEDOVKA období 01. 01. 2014 až 31. 12. 2014 

firma: KSK centrum o.p.s. - konečný stav 

NÁKLADY  

Celkem NÁKLADY 5 495 902,37 Kč 
  

 

 

 

 
    ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2014 

Subjekt Důvod financování Kč 

MPSV ČR Dotace na poskytování sociálních služeb 4 335 500,00 Kč 
Úřad vlády 

ČR Na zahájení provozu OP 600 000,00 Kč 
Karlovarský 

kraj Příspěvek na poskytování sociálních služeb 138 400,00 Kč 
Karlovarský 

kraj Projekt prevence kriminality 21 500,00 Kč 
MM KV Na zahájení provozu OP 100 000,00 Kč 

Sponzorský 
dar Smlouva o propagaci 260 000,00 Kč 

Příjmy z 
projektu Projekt PMS ČR "Proč zrovna já?" 20 000,00 Kč 

Sponzorský 
dar Dar 34 000,00 Kč 

Celkem 
PŘÍJMY   5 509 400,00 Kč 

 
 
 
 

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 13 497,63 Kč 
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8. Spolupráce 
 
 

Dle potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi v regionu a to 
zejména s: 

 místními samosprávami, 

 nestátními nevládními organizacemi, 

 školami a školskými zařízeními, 

 zdravotnickými zařízeními, 

 s Probační a mediační službou ČR, 

 městskou policií, 

 Policií ČR, 

 dalšími subjekty dle individuální potřeby práce a možností. 
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9. Poděkování 
 

Naše poděkování patří donátorům, kteří se finančně podílejí na práci naší 
společnosti a umožňují nám tak pracovat ve prospěch uživatelů našich sociálních 
služeb. 
 

Podporují nás: 
Úřad vlády České republiky 

 

 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování 

 

 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje 
 

 
 

Statutární město Karlovy Vary 
 

 
 

POLYPRESS s.r.o. 
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