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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) je střednědobým rozvojovým 

dokumentem obce. Nynější SPRSS je zpracován pro období let 2022 až 2024. Navazuje na 

předcházející plány vytvořené v minulých letech, především na SPRSS pro období 2019 až 

2021. Zpracování plánu na období 3 let se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (konkrétně § 94 písm. d) zákona). Ve své podstatě se jedná o 

dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb. Je vytvářen ve 

vzájemné spolupráci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Možnost zapojit 

se do tvorby plánu má také široká veřejnost. Tvorba plánu představuje zjišťování stavu 

poskytování sociálních služeb v daném území a zároveň skutečných potřeb. Plánování 

sociálních služeb představuje cyklický a opakující se proces. 

Zjišťování potřeb na území města je uloženo obecní samosprávě zákonem č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách. 

Záměrem města Sokolova je zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb všem 

znevýhodněným skupinám obyvatel ať z hlediska věku (seniorům), zdravotních omezeních 

nebo osobám v nepříznivé sociální situaci (příjmově slabým obyvatelům, vzdělanostně 

znevýhodněným, osobám bez přístřeší apod.). Sociální plánování je dynamickým odvětvím 

reagující na měnící se charakteristiky sociálních služeb (jejich specifikům, jejich kapacitě) a 

sociodemografické charakteristiky, z tohoto důvodu bude pravidelně vyhodnocováno jeho 

plnění. 

1.1 Základní pojmy SPRSS a jejich vymezení 

Plánování rozvoje sociálních služeb – Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve 

stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. 

Poskytovatel – Je jím subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek 

stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Sociální služba – Rozumí se jí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Pracovní skupina – Je tvořena zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 

a dalšími případnými zájemci o danou problematiku. Zabývá se konkrétními úkoly, oblastmi a 

tématy spojenými s rozvojem sociálních služeb v řešeném území. 

Uživatel – Osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. 

Široká veřejnost – Rozumí se jí všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich 

fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni a ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu 

a jeho následné realizaci. Dále se širokou veřejností myslí obyvatelstvo dotčeného regionu. 

Zadavatel – Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území (obec). 

Účastník plánování sociálních služeb – Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i 

další osoba či organizace, která je zainteresovaná na plánovaném problému či tématu a jeho 

řešení se účastní. Tzn. jedná se o všechny, kterých se daný problém či téma dotýká. 

1.2 Principy plánování sociálních služeb 

V plánování sociálních služeb se uplatňují hodnoty či principy, které umožňují všem 

zúčastněným subjektům (sektoru municipalit, poskytovatelů, obyvatel a jiných subjektů) 

v procesu plánování spravedlivé zapojení a zodpovědné vynakládání zdrojů ve všech úrovních 

jeho významu.  

• Princip rovnosti: 

o Každý má právo starat se o věci veřejné a společné 

o Každý má právo vyjádřit se a právo mluvit 

o Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován. 

• Princip triády – v rámci komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně 

tři strany 

o uživatelé 

o zadavatelé 
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o poskytovatelé. 

• Princip skutečných potřeb – analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání 

s normativy mohou být užitečnou pomůckou pro plánování rozvoje sociálních služeb. 

Nemohou však nahradit aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech 

zúčastněných stran. 

• Princip transparentnosti – plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. 

Informace o dění v něm jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. 

• Princip dohody – v komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí. 

• Princip kompetence účastníků – je potřeba vybudovat kvalitní tým. 

• Princip dosažitelnosti řešení – plánování sociálních služeb může být zaměřeno na jeden 

nebo více problémů v sociální oblasti. Plánování sociálních služeb a jeho rozvah musí 

být přiměřeno místnímu společenství, jeho podmínkám a přání lidí. 

• Princip efektivnosti a hospodárnosti – stavuje, aby veřejné prostředky byly 

vynakládány efektivně v kontextu potřeb obyvatel a municipalit a hospodárně 

• Princip přímé úměry – kvalitně probíhající proces plánování je pro komunitu a její 

občany stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná 

kvalitě jeho průběhu. 

• Princip proveditelnosti – rozsah sociálních služeb musí vystihovat/postihovat místní 

podmínky a místní specifika (včetně požadavků obyvatel a zainteresovaných subjektů) 

• Princip cyklického opakování – plánování tvoří spirálu, v níž se fáze a jednotlivá témata 

cyklicky opakují. Je nutné se jimi opakovaně zabývat dle nového vývoje. 

• Princip monitoringu – je nutné sledovat vytyčené vize či cíle a adekvátně reagovat na 

jejich naplňování či nenaplňování. 

1.3 Financování sociálních služeb 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se v § 95 písm. h) praví, že kraj určuje síť 

sociálních služeb na území kraje, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. 

f). Pro zefektivnění financování a samotné činností poskytovatelů sociálních služeb je nutné 

systematicky sledovat nákladovost jednotlivých poskytovatelů a jednotlivých sociálních 

služeb, a to i vzhledem k počtu klientů a nabídce jejich služeb. 
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Zdroje financování sociálních služeb na území města Sokolova (s přihlédnutím na financování 

z Karlovarského kraje) jsou tyto: 

• Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) – Jedná se o 

účelově určenou dotaci ze státního rozpočtu, která bude poskytnuta kraji na zajištění 

dostupnosti poskytování sociálních služeb na jeho území. 

• Prostředky Karlovarského kraje (krajské prostředky) – Jedná se o finanční prostředky 

z rozpočtu Karlovarského kraje, které kraj vydá na spolufinancování sociálních služeb 

na svém území. 

• Prostředky města Sokolova (obecní/městské prostředky) – Jedná se o finanční 

prostředky z obecních rozpočtů, o jejich přidělení rozhoduje obec ve své samostatné 

působnosti. 

• Úhrady uživatelů – Významným zdrojem financování sociálních služeb (zejména služeb 

sociální péče) jsou úhrady uživatelů sociálních služeb, hrazené z příspěvku na péči či 

vlastních příjmů. 

• Platby z veřejného zdravotního pojištění – Jedná se o zdroje veřejného zdravotního 

pojištění, určené k hrazení zdravotní péče poskytované osobám, kterým se poskytují 

pobytové služby sociální péče v zařízeních sociálních služeb, pokud je zdravotní péče 

těmto osobám poskytována vlastními zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb. 

• Dotační tituly z ESI fondů – Jedná se o finanční prostředky ze strukturálních fondů 

Evropské unie, především Operačního programu zaměstnanost (OPZ). 

• Dotační tituly z národních a krajských zdrojů 
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2 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE MĚSTA SOKOLOVA 

2.1 Základní charakteristika 

Město Sokolov je centrem stejnojmenného okresu Sokolov, který se nachází v západní části 

České republiky při hranicích se Spolkovou republikou Německo. Sídelně spadá pod 

Karlovarský kraj, z nichž je okres Sokolov jedním ze tří okresů jej tvořících (dále ještě okres 

Karlovy Vary a okres Cheb). Jedná se počtem obyvatel o nejmenší kraj v rámci České republiky, 

z hlediska rozlohy o druhý nejmenší kraj. Katastrální území města Sokolova čítá 2 290 ha. 

Z hlediska přírodních charakteristik se město nachází v průměrné nadmořské výšce 401 m n. 

m. v Sokolovské pánvi spadající pod Podkrušnohorskou oblast. Reliéfem se jedná o podhorské 

město v úpatí Krušných hor, jímž protéká řeka Ohře. Samotné město leží na jejím soutoku 

s řekou Svatavou. Město Sokolov a okres Sokolov jako celek jsou vysoce průmyslovými 

oblastmi, charakteristickými zejména nerostným bohatstvím – nalezišti a těžbou hnědého 

uhlí, na rozdíl od okresů Karlovy Vary a Cheb, které jsou orientovány na lázeňství, cestovní 

ruch a tradiční výrobu porcelánu. Pro město samotné, vyjma zmíněno průmyslu paliv, je dále 

významný strojírenský a chemický průmysl. Těžba hnědého uhlí, která je klíčová pro region, 

prochází restrukturalizací a tento faktor bude v budoucích letech výrazně ovlivňovat 

socioekonomickou strukturu města a obyvatelstva. 

Zemědělství zde není příliš rozšířeno vzhledem k členitému a složitému terénu, převažuje tak 

vysoké zastoupení luk, pastvin a ostatní nezemědělské půdu. Rovněž v souvislosti s důlní 

činností není půdní fond vhodný k zemědělskému obdělávání, bonita půdy je nízká. V současné 

době však probíhají rozsáhlé rekultivační práce na zahlazení důsledků důlní činnosti. 

První písemná zmínka o Sokolově pochází z roku 1279. Město i region prošly od 13. století 

německou kolonizací, která výrazně utvářela ráz obyvatelstva, kdy původní slovanské 

obyvatelstvo bylo nahrazeno či asimilováno německým. Původní název města do roku 1948 

zněl Falknov nad Ohří, resp. německy Falkenau an der Eger. Většina obyvatelstva města byla 

do první poloviny 20. století německé národnosti. Při posledním předválečném sčítání 

obyvatelstva v roce 1930 měl Sokolov 12 647 obyvatel, z tohoto počtu se k české (resp. 
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československé) národnosti přihlásilo 1 228 obyvatel, k německé národnosti 9 825. Po druhé 

světové válce došlo k odsunu 80 % obyvatel města Sokolova německé národnosti a jejich 

nahrazení nově přistěhovalými jak z centrálních oblastí Čech, tak rovněž nově příchozími ze 

Slovenska včetně příchozích maďarské národnosti. Taktéž došlo k populačnímu zmenšení 

obyvatelstva. Při sčítání v roce 1950 žilo na území města 9 777 obyvatel. V období těsně po 

válce existovaly úvahy o neobnovení města a ustoupení jeho území těžbě hnědého uhlí. K 

realizaci tohoto záměru však nedošlo, naopak až do 70. let 20. století bylo město systematicky 

doosídlováno. Od 80. let se počet obyvatel ustálil v rozmezí 24–25 tis. obyvatel, tedy jednalo 

se o dvojnásobek předválečného stavu. Dříve byl Sokolov rozdělen do městských částí: 

Sokolov, Těšovice, Dolní Rychnov, Svatava, Hrušková, Novina a Vítkov. V tomto období 

dosahoval nejvyššího počtu obyvatel. Po roce 1991 dochází k oddělení městských částí 

Těšovice, Svatava a Dolní Rychnov a počet obyvatel Sokolova se vznikem samostatných obcí 

snížil přibližně o tisíc občanů. K 1. lednu 2021 žilo ve městě 22 924 obyvatel.  

 

Graf 1: Počet obyvatel města Sokolova mezi lety 1896–2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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2.2 Struktura obyvatelstva 

 

Graf 2: Počet obyvatel města Sokolov mezi lety 2016–2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Počet obyvatel dosáhl vrcholu při sčítání obyvatelstva v roce 1991, kdy město Sokolov čítalo 

více než 25 tisíc obyvatel. Celkově do počátku milénia byl trend z hlediska vývoje obyvatelstva 

stoupající. V poslední fázi zkoumaného období však setrvale klesá. Svůj vliv mají 

sociodemografické tendence, které ovlivňují populaci v rámci celé České republiky, a to 

konkrétně klesající, resp. záporný přirozený přírůstek obyvatelstva. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je přetrvávající vystěhovalectví, přičemž obyvatelstvo se přestěhovává jak do 

okolních obcí v rámci procesu suburbanizace, tak i do regionálních a republikových center. 

V horizontu posledních 4 let došlo k poklesu o více než 500 obyvatel. K 31. prosinci 2020, resp. 

k 1. lednu 2021 žilo ve městě Sokolově zmíněných 22 924 trvale žijících obyvatel.   

Z hlediska struktury obyvatel dle pohlaví převažují ženy, kterých je v rámci města zastoupeno 

o 600 více nežli mužů. Tento stav je však obdobný v rámci celé České republiky, město Sokolov 

tímto nijak nevybočuje. Důvodem uvedeného jevu je obecně vyšší naděje dožití u žen. 
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Graf 3: Počet mužů a žen ve městě Sokolově mezi lety 2016–2020 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 4: Počet obyvatel ve městě Sokolově dle věkových kategorií mezi lety 2016–2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf 5: Věková struktura/pyramida obyvatelstva městě Sokolov při sčítání (SLDB) 2011 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Z hlediska věkového složení obyvatelstva je, kromě převažujícího obyvatelstva v produktivním 

věku 15 až 64 let, populačně více zastoupena seniorská kategorie, tedy obyvatelé nad 64 let 

věku. V průběhu posledních 4 let se každoročně počet starších obyvatel zvyšoval přibližně o 

100 s výjimkou posledního analyzovaného roku, avšak v tomto případě měla podstatný vliv 

epidemie COVID-19, a i přes tuto skutečnost se populace seniorů zvýšila. V roce 2016 
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převažovala populace seniorů nad skupinou osob do 15 let věku o 800 obyvatel. V roce 2020 

byla zastoupena již o více než 1 100 osob oproti nejmladší věkové kategorii. Věková pyramida 

(dle poslední dostupné informace, tj. ze sčítání v roce 2011) ukazuje, že skupina seniorů se 

bude dynamicky zvyšovat. 

 

Graf 6: Průměrný věk obyvatel města Sokolova mezi lety 2016–2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Tuto skutečnost nastiňuje i indikátor průměrného věku obyvatel města Sokolova, který je vyšší 

než v rámci České republiky jako celku. V první dekádě tohoto milénia mělo město Sokolov 

mladší populaci oproti celorepublikové situaci. V roce 2020 byl průměrný věk 43,0 let. 

Hodnoty indikátoru indexu stáří, který porovnává podíl věkové kategorie do 15 let oproti 

seniorské kategorii, dynamicky narůstá, což je sice typický fenomén pro celou Českou 

republiku, avšak v rámci města Sokolova roste rychleji, což bude v následujících letech výrazně 

ovlivňovat nároky na sociální služby a zdravotnická zařízení. Na konci roku 2020 hodnota 

indexu stáří činila 132,4. V rámci České republiky je jeho hodnota o 6 bodů nižší, tedy město 

Sokolov má starší populaci oproti celorepublikové situaci. 
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Tento jev je obdobný i v rámci Karlovarského kraje jako celku. Podíl populační složky seniorů 

narůstá oproti ostatním kategorií (zejména osobám mladším 15 let věku). Jak z pohledu kraje, 

tak i města Sokolova je problematická dynamika tohoto jevu. V rámci 5 let se index stáří zvýšil 

o 9, resp. 10 bodů, avšak v rámci celé republiky nastalo zvýšení pouze o 5 bodů. Naopak stav 

rámci celého okresu Sokolov je rozdílný. Index stáří zde dosahuje nižších hodnot. 

 

Graf 7: Index stáří ve městě Sokolově a jiných území – vývoj mezi lety 2016–2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf 8: Index stáří obyvatel města Sokolova mezi lety 2016–2020    Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Graf 9: Počet narozených a zemřelých ve městě Sokolově mezi lety 2010–2020 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Od roku 2012 v rámci přirozeného pohybu obyvatelstva (narozených a zemřelých) převažují 

zemřelé osoby nad narozenými. V prvním desetiletí tohoto milénia byl stav opačný (především 

vlivem silných populačních ročníků 70. let, tzv. Husákových dětí). Vývoj přirozeného přírůstku 

však poměrně kolísá. V roce 2019 byla jeho hodnota pouze mírně záporná – počet zemřelých 

a počet narozených byl takřka identický (pouze o 7 osob více zemřelo). V absolutních 

hodnotách od roku 2015 se pohybuje počet narozených mezi 218 až 249 osobami. Počet 

zemřelých v tomto období kolísal v rozmezí 239 až po 333 v roce 2020, avšak na tuto 

skutečnost měla vliv pandemie COVID-19. 

 

 

Graf 10: Počet přistěhovalých a vystěhovalých ve městě Sokolově mezi lety 2010–2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Graf 11: Přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním a celkový přírůstek ve městě Sokolově mezi lety 2010–2020 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

  

Graf 12: Podíl dětí narozených v manželství ve městě Sokolov mezi lety 2010–2020 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Stav populace ve městě Sokolově výrazně ovlivňuje migrace. Od roku 2010 s výjimkou dvou 

let převažovalo vystěhovalectví nad přistěhovalectvím. Rozdíl se v posledních zkoumaných 

letech prohluboval. V roce 2019 se odstěhovalo o 201 osob více, nežli přistěhovalo 

V posledním analyzovaném roce došlo k změně – počet přistěhovalých mírně převýšil trvale 

žijící obyvatelé, kteří odešli z města. Celkový přírůstek, který sdružuje oba výše zmíněné 

indikátory, byl od roku 2011 negativní, tzn., že dochází k populačnímu snižování v rámci města 

Sokolova. 

Tabulka 1: Počet cizinců v okresech Sokolov, Cheb a Karlovy Vary v roce 2020 

Počet cizinců okres Cheb 
okres Karlovy 

Vary 
okres Sokolov 

Počet 
cizinců 

celkem 
8 742 10 037 3 253 

Počet 
cizinců 

ženy 
3 915 4 440 1 246 

Počet 
cizinců 

země EU (bez ČR) 2 862 2 896 1 685 

z toho 
Slovensko 

941 830 686 

Polsko 131 101 54 

ostatní země 5 880 7 141 1 568 

z toho 

Ukrajina 
1 310 1 958 450 

Vietnam 3 292 2 449 786 

Ruská federace 
371 1 626 149 

Počet obyvatel celkem 
91 434 114 374 87 503 

Podíl cizinců na obyvatelstvu (%) 
9,6 8,8 3,7 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Z hlediska zastoupení cizinců je okres Sokolov jako celek územím s jejich nejmenším podílem 

v rámci Karlovarského kraje. Na populaci okresu jsou zastoupeny pouhými 3,7 %, oproti 

okresům Cheb (9,6 %) a Karlovy Vary (8,8 %). Nejvyšší početnost dle země původu mají cizinci 

z Vietnamu a Slovenska. 
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2.3 Zaměstnanost a nezaměstnanost 

 

Graf 13: Podíl nezaměstnaných ve městě Sokolově v období prosinec 2014 až duben 2021 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

Nezaměstnanost na počátku analyzovaného období byla výrazně vyšší než v rámci České 

republiky jako celku. Postupně však docházelo k jejímu snižování. V roce 2019 se podíl 

nezaměstnaných na populaci v produktivním věku snížil na hodnotu 4,0 %, což se již blíží stavu 

absolutní zaměstnanosti, kdy osoby, které chtějí pracovat, jsou v zaměstnaneckém poměru. 

V poslední fázi zkoumaného období se nezaměstnanost opětovně navyšovala, což bylo 

primárně způsobeno pandemií COVID-19. V prvních měsících roku 2021 překročil podíl 

nezaměstnaných hodnotu 6,0 %. 

Celkově je podíl nezaměstnaných osob (vůči osobám v produktivním věku) ve městě Sokolově 

i okresu Sokolov v posledním sledovaném období o třetinu vyšší oproti situaci v České 

republice jako celku. V letech před pandemií COVID-19 byl podíl nezaměstnaných osob pouze 

mírně vyšší oproti celorepublikové situaci. Dopady nepříznivé ekonomické situace se projevují 
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v rámci města, okresu i Karlovarského kraje výrazněji, nežli je tomu v České republice. Nadto 

je okres Sokolov nejpostiženějším okresem v rámci Karlovského kraje.  

 

Graf 14: Podíl nezaměstnaných ve městě Sokolově, okresu Sokolov, Karlovarském kraji a ČR v období prosinec 2014 až duben 
2021 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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Graf 15: Podíl nezaměstnaných v okresech Karlovarského kraje a Karlovarském kraji v měsíci dubnu 2020 a dubnu 2021 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

Karlovarský kraj, spolu s Ústeckém krajem a Moravskoslezským krajem, měly výrazně vyšší 

nezaměstnanost oproti ostatním regionům České republiky. V dubnu 2021 se nezaměstnanost 

(vyjádřená ukazatelem podílu nezaměstnaných osob) přibližovala 6 %. Zbylé kraje měly 

nezaměstnanost pod 4,5 %. 

Počet registrovaných uchazečů o zaměstnání překračoval v dubnu 2021 hranici 1 000 osob, 

přičemž na konci roku 2019 nedosahoval ani počtu 700. Počet volných pracovních míst činil 

v dubnu 2021 pouze 327.  
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Graf 16: Podíl nezaměstnaných v krajích ČR v měsíci dubnu 2021 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

Z pohledu budoucího vývoje na trhu práce bude situace ve městě Sokolově ovlivněna 

restrukturalizací těžby hnědého uhlí. Významný zaměstnavatel Sokolovská uhelná, a.s. bude 

v příštích letech utlumovat těžbu. Tato skutečnost bude mít dopad na socioekonomický stav 

obyvatelstva a přeneseně i na oblast sociálních služeb. 
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Obrázek 1: Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech České republiky k 30. 4. 2021 
Zdroj: MPSV – Úřad práce 

 
Graf 17: Počet uchazečů o zaměstnání ve městě Sokolově v letech 2014–2021 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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Graf 18: Počet volných pracovních míst ve městě Sokolově v letech 2014–2021 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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2.4 Vzdělanostní struktura 

 

Graf 19: Obyvatelstvo města Sokolova podle nejvyššího ukončeného vzdělání – SLDB (sčítání) 2011 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Poslední dostupné údaje o vzdělanostní struktuře města Sokolova pocházejí ze Sčítání lidu, 

domů a bytů 2011 (SLDB 2011). V tomto ohledu má město Sokolov i značná část Karlovarského 

kraje jednu z nejnižších vzdělanostních struktur v rámci České republiky. Počet vysokoškolsky 

i středoškolsky vzdělaných osob je značně pod republikovým průměrem, což přináší i 

zhoršenou uplatnitelnost na pracovním trhu a vytváří podmínky pro psychopatologické jevy. 



  
 

31 
 

 

Graf 20: Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání ve městě Sokolov a dalších území – SLDB (sčítání) 2011 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Na druhou stranu město Sokolov mělo vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob, než tomu 

bylo v okresu Sokolov a Karlovarskému kraji. Jejich podíl přesahoval hodnotu 7 %. Nejvíce byly 

zastoupeny osoby se středoškolským vzděláním bez maturity – jejich podíl dosahoval třetiny 

osob.  

V rámci města působí 7 mateřských škol, 5 základních škol, 4 střední školy a dále jeden subjekt, 

který zahrnuje v sobě mateřskou, základní školu i gymnázium. 
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Tabulka 2: Přehled školských zařízení ve městě Sokolově 

Přehled školských zařízení ve městě Sokolově 

Mateřské školy: 

Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 

Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 

Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 

Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 

Základní školy: 

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 

Střední školy: 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

Sdružená škola 

Škola Můj Projekt Mánesova – gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o. 

Ostatní školská zařízení 

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 

Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace 

Zdroj: Registr školských zařízení, vlastní zpracování 

2.5 Příspěvek na péči o osobu blízkou 

Počet poskytnutých příspěvků na péči osobám starším 18 let se, v rámci města Sokolova, 

v roce 2020 mírně zvýšil oproti situaci v roce 2018. Jejich počet dosáhl hodnoty 25 503 (v roce 

2018 jich bylo vyplaceno 23 969). Nejvíce poskytnutých příspěvků bylo pro II. stupeň (středně 

těžká závislost). 

Počet poskytnutých příspěvků na péči osobám mladším 18 let byl rovněž v roce 2020 vyšší 

oproti stavu z roku 2018. Celkový jejich počet dosahoval hodnoty 3 583 (o 314 více než v roce 

2018. Nejvíce poskytnutých příspěvků bylo v I. stupni (lehká závislost).  
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Tabulka 3: Počty poskytnutých příspěvků na péči osobám starším 18 let ve městě Sokolově 

Počty poskytnutých příspěvků na péči osobám starším 18 let 

Rok I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

2018 6454 8192 5907 3416 

2019 6417 8565 6230 3330 

2020 6447 8860 6600 3596 

2021 3883 5492 4299 2430 

Zdroj: Úřad práce – územní pracoviště Sokolov, vlastní zpracování 

Tabulka 4: Počty poskytnutých příspěvků na péči osobám mladším 18 let ve městě Sokolově 

Počty poskytnutých příspěvků na péči osobám mladším 18 let 

Rok I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

2018 1311 747 733 478 

2019 1380 838 666 508 

2020 1428 889 644 622 

2021 875 620 450 421 

Zdroj: Úřad práce – územní pracoviště Sokolov, vlastní zpracování 

Tabulka 5: Počty poskytnutých dávek v hmotné nouzi ve městě Sokolově 

Počty poskytnutých dávek v hmotné nouzi 

Rok Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení 

2018 8323 3555 

2019 7125 3093 

2020 7333 2850 

2021 5669 2102 

Zdroj: Úřad práce – územní pracoviště Sokolov, vlastní zpracování 

Počet poskytnutých dávek v hmotné nouzi se v roce 2020 snížil proti stavu z roku 2018. 

Celkově bylo vyplaceno ve městě Sokolově 7 333 příspěvků na živobytí a 2 850 doplatků na 

bydlení. 

Počet poskytnutých dávek na pěstounskou péči dosahoval, co do odměn pěstouna, v roce 

2020 výše 2 592 a z hlediska příspěvků na úhradu potřeb dítěte 3 090. 
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Tabulka 6: Počty poskytnutých dávek pěstounské péče ve městě Sokolově 

Počty poskytnutých dávek pěstounské péče 

Rok  Odměna pěstouna Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

2018 2407 3009 

2019 2444 3014 

2020 2592 3090 

2021 1937 2310 

Zdroj: Úřad práce – územní pracoviště Sokolov, vlastní zpracování 
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2.6 Exekuce 

 

Graf 21: Podíl osob v exekuci ve městě Sokolově a dalších územích v letech 2016–2019 

Zdroj: Ekumenická akademie, z. s. – mapa exekucí, vlastní zpracování 

Z hlediska exekucí, které ovlivňují kvalitu života a socioekonomickou charakteristiku 

obyvatelstva, město Sokolov, co do četnosti a podílu osob jimi zatíženém, trpí zhoršenými 

ukazateli. V rámci České republiky dosahoval v roce 2019 podíl osob zatížený exekucemi 8,6 

%. Ve městě Sokolově byla pětina obyvatelstva v exekučním řízení. Obdobný stav panoval i 

pohledu z regionální dimenze. V rámci Karlovarského kraje i okresu Sokolov byl značně vyšší 
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podíl obyvatel v exekuci vůči celorepublikovému průměru. Oproti roku 2016 došlo k mírnému 

zhoršení situace. 

Celkově ve městě Sokolově bylo v roce 2019 vůči obyvatelům nařízeno 21 514 exekucí. Řízení 

se týkalo konkrétně 3 828 osob. Průměrný počet exekucí na osobu, která jimi byla stižena, činil 

5,6. Celkově, dle dostupných statistik, z těchto osob bylo 39 % ve 3–9 exekučních řízení 

současně. Pětina osob stižených exekucí měla více než 10 exekucí. 

Tabulka 7: Obyvatelstvo v exekuci ve městě Sokolově a dalších území v letech 2016–2019 

Obyvatelstvo v exekuci v roce 2016 
Město 

Sokolov 
ORP 

Sokolov 
okres 

Sokolov 
Karlovarský 

kraj 

Podíl osob v exekuci 17,14 % 18,06 % 18,33 % 15,88 

Meziroční změna počtu osob v exekuci – – – – 

Průměrný počet exekucí na osobu 5,8 5,0 5,1 5,2 

Počet osob starších 15 let 19 996 64 197 75 482 352 336 

Počet osob v exekuci 3 427 11 592 13 837 40 068 

Celkový počet exekucí 19 873 57 733 70 468 207 517 

Osoby v exekuci     

Podíl dětí a mladiství – – – – 

Podíl osob ve věku 18–29 let – – – – 

Podíl seniorů (65 let a více) – – – – 

Podíl osob s 1 exekucí – – – – 

Podíl osob s 2 exekucemi – – – – 

Podíl osob s 3–9 exekucemi – – – – 

Podíl osob s 10–29 exekucemi – – – – 

Podíl osob s 30 a více exekucemi – – – – 

Obyvatelstvo v exekuci v roce 2017 
Město 

Sokolov 

ORP 
Sokolov 

okres 
Sokolov 

Karlovarský 
kraj 

Podíl osob v exekuci 20,02 % 20,67 % 21,00 % 17,59 % 

Meziroční změna počtu osob v exekuci 16,30 % 14,00 % 14,00 % 10,30 % 

Průměrný počet exekucí na osobu 19 914 5,0 5,0 4,8 

Počet osob starších 15 let 3 987 63 953 75 101 251 334 

Počet osob v exekuci 31 048 13 217 15 769 44 215 

Celkový počet exekucí  66 393 79 811 211 655 

Osoby v exekuci     

Podíl dětí a mladiství 0 % 2 % 2 % 0 

Podíl osob ve věku 18–29 let 15 % 14 % 14 % 13 % 

Podíl seniorů (65 let a více) 7 % 7 % 7 % 7 % 

Podíl osob s 1 exekucí 33 % 33 % 33 % 35 % 

Podíl osob s 2 exekucemi 10 % 11 % 11 % 11 % 



  
 

37 
 

Podíl osob s 3–9 exekucemi 38 % 40 % 40 % 39 % 

Podíl osob s 10–29 exekucemi 18 % 16 % 16 % 14 % 

Podíl osob s 30 a více exekucemi 0 % 0 % 0 % 0 % 

Obyvatelstvo v exekuci v roce 2018 
Město 

Sokolov 

ORP 
Sokolov 

okres 
Sokolov 

Karlovarský 
kraj 

Podíl osob v exekuci N/A N/A 20,68 % 17,05 % 

Meziroční změna počtu osob v exekuci N/A N/A 2,20 % -3,40 % 

Průměrný počet exekucí na osobu N/A N/A 5,3 5,0 

Počet osob starších 15 let N/A N/A 74 606 250 435 

Počet osob v exekuci N/A N/A 15 428 42 699 

Celkový počet exekucí N/A N/A 81 902 213 107 

Osoby v exekuci     

Podíl dětí a mladiství N/A N/A 1 % 1 % 

Podíl osob ve věku 18–29 let N/A N/A 11 % 10 % 

Podíl seniorů (65 let a více) N/A N/A 9 % 9 % 

Podíl osob s 1 exekucí N/A N/A 32 % 34 % 

Podíl osob s 2 exekucemi N/A N/A 10 % 11 % 

Podíl osob s 3–9 exekucemi N/A N/A 39 % 39 % 

Podíl osob s 10–29 exekucemi N/A N/A 18 % 16 % 

Podíl osob s 30 a více exekucemi N/A N/A 0 % 0 % 

Obyvatelstvo v exekuci v roce 2019 
Město 

Sokolov 

ORP 
Sokolov 

okres 
Sokolov 

Karlovarský 
kraj 

Podíl osob v exekuci 19,61 % 18,77 % 19,40 % 16,53 % 

Meziroční změna počtu osob v exekuci – – -6,60 % -3,30 % 

Průměrný počet exekucí na osobu 5,6 5,3 5,4 5,1 

Počet osob starších 15 let 19 517 62 215 74 330 249 914 

Počet osob v exekuci 3 828 11 863 14 417 41 303 

Celkový počet exekucí 21 514 63 182 77 686 212 296 

Osoby v exekuci     

Podíl dětí a mladiství 0 % 1 % 1 % 1 % 

Podíl osob ve věku 18–29 let 13 % 12 % 12 % 11 % 

Podíl seniorů (65 let a více) 9 % 8 % 9 % 9 % 

Podíl osob s 1 exekucí 31 % 32 % 32 % 33 % 

Podíl osob s 2 exekucemi 10 % 10 % 10 % 11 % 

Podíl osob s 3–9 exekucemi 39 % 40 % 40 % 39 % 

Podíl osob s 10–29 exekucemi 20 % 18 % 18 % 17 % 

Podíl osob s 30 a více exekucemi 0 % 0 % 0 % 0 % 
Zdroj: Ekumenická akademie, z. s. – mapa exekucí, vlastní zpracování 
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2.7 Kriminalita 

 

Graf 22: Index kriminality ve městě Sokolově, okresu Sokolov, Karlovarském kraji a ČR v období leden 2015 až listopad 2020 

Zdroj: Ekumenická akademie, z. s. – mapa kriminality, vlastní zpracování 

Z hlediska kriminality (indexu kriminality) vykazovalo město Sokolov v posledních sledovaných 

letech mírně nadprůměrné hodnoty. Dle zveřejněného indexu celorepubliková hodnota činila 

148,6 za období leden až listopad 2020. Index kriminality v rámci města Sokolova dosahoval 
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výše 158,8. V roce 2019, který nebyl poznamenán pandemií COVID-19, v rámci České republiky 

dosahoval index kriminality hodnoty 189,6; ve městě Sokolově činil 221,9. 

Tabulka 8: Kriminalita ve městě Sokolově v letech 2016 až 2020 

Kriminalita ve městě Sokolově – rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Trestné činy celkem 477 518 516 570 408 

Vraždy 1 1 0 1 1 

Znásilnění 0 3 3 2 3 

Fyzické útoky 32 49 52 65 19 

Loupeže 6 1 5 1 0 

Vloupání do obydlí 0 4 23 5 8 

Krádeže vloupáním do víkendových chat  0 1 5 4 3 

Krádeže motorových vozidel dvoustopých 3 6 7 8 6 

Krádeže věcí z automobilů 14 15 22 19 17 

Krádeže jízdních kol 11 11 6 4 3 

Výroba držení a distribuce drog 12 19 20 14 17 

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 24 22 22 13 16 

Vraždy ostatní 0 0 0 1 0 

Násilné činy 37 57 61 63 25 

Mravnostní činy 7 5 11 6 11 

Krádeže vloupáním 46 54 82 68 55 

Krádeže prosté 121 155 117 115 103 

Majetkové činy 234 283 248 247 200 

Ostatní činy 69 67 72 78 67 

Zbývající činy 72 67 67 79 67 

Hospodářské činy 58 39 57 97 38 

Zdroj: Ekumenická akademie, z. s. – mapa exekucí, vlastní zpracování 
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2.8 Sociálně vyloučené lokality 

Dle „Analýzy sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví se zřetelem na bydlení 2016“, 

kterou zpracovala Agentura pro sociální začleňování, jsou evidovány čtyři sociálně vyloučené 

lokality v rámci města Sokolova. Jedná se o tyto lokality či jejich části: 

• v ulici Nádražní,  

• v ulici U Divadla,  

• v blízkosti kina Alfa  

• na sídlišti Michal. 

 

Problematika sociálního vyloučení se nevztahuje pouze na obyvatele identifikovaných 

sociálně vyloučených lokalit, ale zasahuje i ostatní obyvatele města. Tato problematika není 

výlučně etnicky ukotvená – týká se jak etnických menšin, tak většinové populace. 

Charakteristickými rysy je zvýšená míra nezaměstnanosti, zhoršený charakter bydlení, nízká 

míra vzdělání, zadluženost a doprovodné psychopatologické jevy. 
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2.9 Prognóza budoucího vývoje 

Stěžejním jevem, který bude ovlivňovat sociodemografické charakteristiky města, a tím i 

nároky kladené na oblast sociálních služeb a jejich plánování, je poměrně rychlé stárnutí 

obyvatelstva i oproti celorepublikové situaci. Město Sokolov mělo na přelomu milénia výrazně 

mladší populaci oproti České republice jako celku, nyní je situace přesně opačná. Dle odhadu 

v horizontu 4–5 let přesáhne početnost seniorské věkové kategorie hodnotu 5 000 obyvatel, 

naopak nejmladší věková kategorie se bude postupně snižovat pod hranici počtu 3 500 

obyvatel. (Přesnou prognózu vývoje značně komplikuje epidemie COVID-19.)  

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci plánování sociálních služeb na území města Sokolova, 

bude nutné klást důraz na potřeby seniorské kategorie, která je významným „konzumentem“ 

sociálních služeb. 
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3 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOVA 

3.1 Registr poskytovatelů 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů jsou rozlišovány 

sociální služby a poskytovatelé sociálních služeb (§ 32–70). Základní dělení služeb (dle § 32) je 

na:  

• sociální poradenství, 

• služby sociální péče, 

• služby sociální prevence. 

Sociální služby, se dle jejich formy, poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní 

Na území města Sokolova je poskytována většina, zákonem o sociálních službách stanovených, 

sociálních služeb. Samotné město tvoří centrum regionu (ORP a okresu) a jedná se i o 

spádovou oblast pro celý okres. Z tohoto důvodu se v něm koncentrují poskytovatelé 

sociálních služeb. Část služeb je realizována více poskytovateli. 

Z celkového počtu zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definovaných 34 sociálních 

služeb působí přímo na území města 30 sociálních služeb včetně služeb s regionální či 

celorepublikovou působností. 

Záměrem města není poskytovat veškeré sociální služby definované zákonem, což by bylo i 

z ekonomického hlediska neefektivní, ale poskytovat ty služby, po nichž je poptávka vzhledem 

k potřebám obyvatelů města (resp. klientů služeb) a jeho sociodemografickým 

charakteristikám, a rovněž poskytovat ty služby, které jsou užitné pro obyvatele a které budou 

žádoucí vzhledem k budoucímu vývoji města.  

Záměrem je tak nalezení optimálního mixu sociálních služeb ve vztahu ke struktuře 

obyvatelstva, jejich potřebám a potřebám města. 

Obligatorním subjektem, který (spolu) určuje množství a rozsah poskytovaných služeb, je 

Karlovarský kraj. Část služeb je poskytována prostřednictvím podpory Karlovarského kraje. 
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Rozsah poskytovaných služeb odpovídá potřebám území vycházejícím z plánování sociálních 

služeb (prostřednictvím koncepčních materiálů – SPRSS, Akční plán). Kapacitu jednotlivých 

sociálních služeb upravují, dle potřeb daného území, sami poskytovatelé u registrujícího 

orgánu Karlovarského kraje. Kapacita sociálních služeb musí být v souladu s Akčním plánem 

pro oblast sociálních služeb Karlovarského kraje, který rozšiřuje Strategický plán rozvoje 

sociálních služeb Karlovarského kraje (SPRSS KK) v časovém horizontu 2 let.  

Níže v tabulce je uveden výčet služeb a jejich působnost v rámci města (včetně služeb, které 

mají regionální nebo celorepublikový charakter) a v rámci širšího regionu (obvodu ORP 

Sokolov). 

Tabulka 9: Přehled přítomnosti sociálních služeb dle zákona. č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo 

Sociální služba dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních 

službách 

Poskytovatel 

rámci území 

města 

Poskytovatel v 

rámci ORP 
Typ 

1 Pečovatelská služba ANO ANO Služby sociální péče 

2 Osobní asistence ANO ANO Služby sociální péče 

3 
Podpora samostatného 
bydlení 

ANO ANO Služby sociální péče 

4 Centra denních služeb NE ANO Služby sociální péče 

5 Denní stacionáře ANO ANO Služby sociální péče 

6 Týdenní stacionáře NE NE Služby sociální péče 

7 
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

ANO ANO Služby sociální péče 

8 Domovy pro seniory 
NE (bude 

poskytována od 
2022) 

ANO Služby sociální péče 

9 Domovy se zvláštním režimem 
NE (bude 

poskytována od 
2022) 

ANO Služby sociální péče 

10 Chráněné bydlení ANO ANO Služby sociální péče 
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11 
Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

ANO ANO Služby sociální péče 

12 
Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

ANO ANO Služby sociální péče 

13 Odlehčovací služby ANO NE Služby sociální péče 

14 Tísňová péče 
ANO 

(celorepublikové 
rozšíření) 

ANO 
(celorepublikové 

rozšíření) 
Služby sociální péče 

15 Azylové domy ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

16 Domy na půl cesty NE NE 
Služby sociální 
prevence 

17 Kontaktní centra ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

18 Intervenční centra ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

19 Nízkoprahová denní centra ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

20 
Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež 

ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

21 Noclehárny ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

22 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

23 
Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

24 Sociálně terapeutické dílny ANO NE 
Služby sociální 
prevence 

25 Terénní programy ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

26 Sociální rehabilitace ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

27 Raná péče ANO ANO 
Služby sociální 
prevence 

28 Terapeutické komunity 
ANO 

(celorepublikové 
rozšíření) 

ANO 
(celorepublikové 

rozšíření) 

Služby sociální 
prevence 

29 Služby následné péče 
ANO 

(celorepublikové 
rozšíření) 

ANO 
(celorepublikové 

rozšíření) 

Služby sociální 
prevence 

30 Krizová pomoc 
ANO (regionální 

rozšíření) 
ANO (regionální 

rozšíření) 
Služby sociální 
prevence 
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31 Tlumočnické služby 
ANO 

(neregistrovaný 
poskytovatel) 

ANO 
(neregistrovaný 
poskytovatel) 

Služby sociální 
prevence 

32 Telefonická krizová pomoc 
ANO 

(celorepublikové 
rozšíření) 

ANO 
(celorepublikové 

rozšíření) 

Služby sociální 
prevence 

33 Základní sociální poradenství 
ANO (všichni 

poskytovatelé) 
ANO (všichni 

poskytovatelé) 
Sociální poradenství 

34 Odborné sociální poradenství ANO ANO Sociální poradenství 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Jak bylo uvedeno výše v textu, na území města Sokolova působí 29 z 34 zákonem taxativně 

vymezených sociálních služeb. V současné době na území města nejsou realizovány sociální 

služby:  

• centra denních služeb,  

• týdenní stacionáře,  

• domovy pro seniory,  

• domovy se zvláštním režimem 

• domy na půl cesty (ukončeno k 31. 12. 2019).  

Vyjma sociální služby týdenní stacionáře jsou poskytovány všechny chybějící služby v rámci 

obvodu ORP Sokolov (pozn.: sociální služba denního stacionáře však na území města působí). 

Tyto služby jsou tak pro obyvatele města v dojezdové vzdálenosti a mohou být jimi využívány 

(klienty, rodinnými příslušníky apod.).  

Z údajů uvedených v části věnované sociodemografické struktuře města a jejich vývoji, 

vyplývá, že narůstá průměrný věk, stoupá index stáří a rovněž se zvětšuje populace města 

v seniorském věku, vyvstává zde tedy potřeba vyššího zacílení sociálních služeb na tuto 

kategorii osob.  

Vzhledem k demografickému vývoji lze do budoucna očekávat zvýšený zájem o některou 

pobytovou formu sociální služby přímo na území města Sokolova, tj. především zřízení 

domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.  
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Takového zařízení se na území města v současné době nevyskytuje, ale plánuje se zprovoznění 

a zavedení těchto dvou služeb od počátku roku 2022, díky čemuž obyvatelé města nebudou 

muset využívat zařízení mimo město Sokolov. 

Vzhledem ke stárnutí populace v celorepublikovém měřítku se dá předpokládat zvýšená 

poptávka o sociální službu Pečovatelská služba, která podporuje klienty přímo v jejich 

přirozeném prostředí. Jako další potřebu do budoucna lze vnímat i podporu pečujícím 

osobám, kteří jsou ve svém životě, s ohledem na poskytování téměř celodenní péče, velmi 

omezeni. 
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Sociální poradenství 

Sociální poradenství (dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) zahrnuje: 

• základní sociální poradenství, 

• odborné sociální poradenství. 

Tabulka 10: Přehled sociálních služeb v oblasti sociálního poradenství působících ve městě Sokolově a na území ORP Sokolov 

Sociální služba 

vymezená dle 

zákona 

Poskytovatel na území města 

Sokolova 

Případný poskytovatel na území 

ORP  

(v případě nedostupnosti na 

území města) 

Základní sociální 

poradenství 
• Poskytují všechny sociální služby • Poskytují všechny sociální služby 

Odborné sociální 

poradenství 

• Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského kraje, 

o.p.s. 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

• Sociální služby v Kynšperku nad 

Ohří, p.o. (vykonává poradna pro 

rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy v Sokolově) 

• Člověk v tísni, o.p.s. 

• Gopala o.p.s. sídlo Nové Sedlo 

• Člověk v tísni, o.p.s. Chodov 

• Sociální služby v Kynšperku  

nad Ohří, p.o. 

• Debitum gratis, spolek,  

sídlo Kamenice 

• Centrum pro zdravotně  

postižené Karlovarského kraje, 

o.p.s. 

• KSK Centrum o.p.s. – terén, sídlo 

Karlovy Vary 
 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 
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Služby sociální péče 

Služby sociální péče jsou (dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) definovány 

jako služby „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 

důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně 

omezujícím prostředí“. 

Tabulka 11: Přehled sociálních služeb v oblasti služeb sociální péče působících ve městě Sokolově a na území ORP Sokolov 

Sociální služba vymezená 

dle zákona 

Poskytovatel na území 

města Sokolova 

Případný poskytovatel na 

území ORP  

(v případě nedostupnosti 

na území města) 

Pečovatelská služba 
• Centrum sociálních služeb 

Sokolov, o.p.s. 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

• Sociální služby Sokolov, p.o. 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Sokolov 

• Peč. služba, p.o. Horní 

Slavkov 

• Město Habartov 

• Město Chodov 

• DOP-HC s.r.o. D. Rychnov 

• Centrum sociálních služeb 

Sokolov, o.p.s. 

Osobní asistence 
• Agentura osobní asistence a 

sociálního poradenství, 

o.p.s 

• Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského 

kraje, o.p.s. 

• Agentura osobní asistence a 

sociálního poradenství, 

o.p.s  

• Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského 

kraje, o.p.s. 
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Podpora samostatného 

bydlení 

• Rytmus o.p.s. 

• Společnost Dolmen, z.ú. 

• Fokus Mladá Boleslav, z.s. 

• Rytmus o.p.s. 

• Společnost Dolmen, z.ú. 

• Fokus Mladá Boleslav, z.s. 

Centra denních služeb 
• bez poskytovatele • Denní centrum Žirafa, z.s N. 

Sedlo 

Denní stacionáře 
• Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 

• Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 

Týdenní stacionáře 
• bez poskytovatele • bez poskytovatele 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

• DOZP SOKOLÍK p. o. • Sociální služby v Kynšperku 

nad Ohří, p.o. 

Domovy pro seniory 

• bez poskytovatele 

• od 1. 1. 2022 Sociální služby 

Sokolov, p.o. 

• DOP-HC s.r.o. D. Rychnov 

• Sociální služby, p.o. 

Kynšperk 

Domovy se zvláštním režimem 

• bez poskytovatele 

• od 1. 1. 2022 Sociální služby 

Sokolov, p.o. 

•  DOP-HC s.r.o. D. Rychnov 

•  Dům klidného stáří spol. s 

r.o. 

•  Oáza klidu o.p.s. Nové 

Sedlo – Loučky 

•  Sociální služby v Kynšperku 

nad Ohří 

• TOREAL, s.r.o. Kr. Poříčí 

Chráněné bydlení 
• Společnost Dolmen, z.ú. 

• Chráněné bydlení Sokolov, 

z.s. 

• Společnost Dolmen, z.ú. 

Liberec 

Sociální služby poskytované 

ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče 

 

• NEMOS Sokolov, s.r.o. 

(Nemocnice Sokolov) 

• DOP – HC s.r.o. D. Rychnov 
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Průvodcovské a předčitatelské 

služby 

• TyfloCentrum KarlovyVary 

o.p.s. 

• TyfloCentrum KarlovyVary 

o.p.s. 

Odlehčovací služby 
• Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 

• bez poskytovatele 

Tísňová péče 
• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením 

• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 
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Služby sociální prevence 

Služby sociální prevence (§ 53 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) jsou definovány 

jako služby „napomáhající zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 

sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné 

fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich 

nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů“. 

Tabulka 12 Přehled sociálních služeb v oblasti služeb sociální prevence působících ve městě Sokolově a na území ORP Sokolov 

Sociální služba vymezená 

dle zákona 

Poskytovatel na území 

města Sokolova 

Případný poskytovatel na 

území ORP  

(v případě nedostupnosti 

na území města) 

Azylové domy 
• Pomoc v nouzi, o.p.s • Pomoc v nouzi, o.p.s 

Domy na půl cesty 
• Ukončeno k 31. 12. 2019, 

dříve: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

• Ukončeno k 31. 12. 2019, 

dříve: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Kontaktní centra 
• KOTEC o.p.s • KOTEC o.p.s 

Intervenční centra 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. • Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Nízkoprahová denní centra 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. • Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež 

• KOTEC o.p.s • KOTEC o.p.s  

 

Noclehárny 
• Pomoc v nouzi, o.p.s. 

• Pomoc v nouzi, o.p.s. 
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Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

 

• Člověk v tísni, o.p.s. 

• Kotec, o.p.s. 

•  Člověk v tísni, o.p.s. 

•  Centrum pro dítě a rodinu 

Valika, z.s.  

• KSK Centrum, o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

 

• TyfloCentrum Karlovy Vary 

o.p.s. 

• TyfloCentrum Karlovy Vary 

o.p.s. 

• TyfloServis, o.p.s. Karlovy 

Vary 

Sociálně terapeutické dílny 
• Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s. 

 

Terénní programy 
• Kotec, o.p.s 

• Člověk v tísni, o.p.s. 

• Kotec, o.p.s 

• Člověk v tísni, o.p.s. 

Sociální rehabilitace 
• TyfloCentrum Karlovy Vary 

o.p.s. 

• Rytmus, o.p.s. 

• Fokus Mladá Boleslav, z.s 

• TyfloCentrum Karlovy Vary 

o.p.s. 

• Rytmus, o.p.s. 

• Fokus Mladá Boleslav, z.s 

Raná péče 
• Správa zdravotních a 

sociálních služeb Cheb 

• Středisko pro ranou péči 

Praha, z.s. 

• Raná péče Kúk, z.ú 

• Správa zdravotních a 

sociálních služeb Cheb 

• Středisko pro ranou péči 

Praha, z.s. 

• Raná péče Kúk, z.ú 

Terapeutické komunity 
• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením (Sananim z.ú., 

White lichti, z.ú., 

Magdalena o.p.s.) 

• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením (Sananim z.ú., 

White lichti, z.ú., 

Magdalena o.p.s.) 

Služby následné péče 
• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením (Lotos 

doléčovací centrum - o.p.s.) 

• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením (Lotos 

doléčovací centrum - o.p.s.) 
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Krizová pomoc 
• poskytovatelé s regionálním 

rozšířením (Diecézní charita 

Plzeň) 

• poskytovatelé s regionálním 

rozšířením (Diecézní charita 

Plzeň) 

Tlumočnické služby 
• Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob, z.s. 

(neregistrovaná soc. služba) 

• Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob, z.s. 

(neregistrovaná soc. služba 

Telefonická krizová pomoc 
• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením 

• poskytovatelé 

s celorepublikovým 

rozšířením 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Níže je uveden výčet sociálních služeb. 

  



  
 

54 
 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Základní sociální poradenství  

Základní sociální poradenství je poskytování potřebných informací o možnostech řešení 

nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Základní sociální poradenství 

je obsaženo ve všech druzích sociálních služeb jako základní činnost, kterou jsou poskytovatelé 

sociálních služeb povinni vždy zajistit. 

Je poskytováno všemi registrovanými poskytovateli sociálních služeb. 

Odborné sociální poradenství  

Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, 

sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a 

domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Služba obsahuje poradenství, socializační a terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova je poskytována čtyřmi subjekty – poskytovateli sociálních služeb. 

Tabulka 13: Poskytovatel – Odborné sociální poradenství: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

Služba: Odborné sociální poradenství 

Číslo služby 9570418 

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Odborné sociální poradenství 

Adresa: Rokycanova 1756, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku 
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Telefon: 
352 628 788 
602 340 482 

E-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz 

Web: www.sluzbypostizenym.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 14: Poskytovatel – Odborné sociální poradenství: Člověk v tísni, o.p.s. 

Služba: Odborné sociální poradenství 

Číslo služby 6895063 

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s. 

Adresa: Gagarinova 1934, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 
osoby v krizi 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

Věková kategorie klientů: 

dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 

Telefon: 353 829 261 

E-mail: jan.nemecek@clovekvtisni.cz 

Web: 
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-
prace/pobocka/karlovy-vary 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 15: Poskytovatel – Odborné sociální poradenství: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Odborné sociální poradenství 

Číslo služby 8396604 

mailto:sokolov@sluzbypostizenym.cz
http://www.sluzbypostizenym.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/karlovy-vary
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/karlovy-vary
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Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Odborné sociální poradenství 

Adresa: Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: osoby v krizi 

Věková kategorie klientů: od 18 let věku výše 

Telefon: 
733 705 593 
359 574 095 

E-mail: poradna@pomocvnouziops.cz 

Web: www.pomocvnouziops.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 16: Poskytovatel – Odborné sociální poradenství: Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

Služba: Odborné sociální poradenství 

Číslo služby 8631866 

Název poskytovatele: Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Adresa: Karla Hynka Máchy 1276, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 
osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie klientů: 
bez omezení věku; pro děti je sociální služba určena v rámci 
práce s rodinou 

Telefon: 731 549 170 

E-mail: rp.sokolov@ss-po.cz 

mailto:rp.sokolov@ss-po.cz
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Web: www.ss-po.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistence je poskytována seniorům či zdravotně postiženým osobám, a to v přirozeném 

sociálním prostředí (obvykle v jejich domově) za vyjednaných. Tyto osoby jsou závislé na 

pomoci jiné osoby, ale je u nich vyšší míra samostatnosti. Služba obvykle obsahuje asistenci 

při běžných úkonech spojených s chodem domácnosti, péče o vlastní osobu či osobní hygieně. 

Služba se poskytuje za úhradu. 

V rámci města působí dva poskytovatelé této služby: Agentura osobní asistence a sociálního 

poradenství, o.p.s. a Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

Tabulka 17: Poskytovatel – Osobní asistence: Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 

Služba: Osobní asistence 

Číslo služby 6128230 

Název poskytovatele: Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. 

Adresa: Hornická 1595, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby s kombinovaným postižením 
senioři 

Věková kategorie klientů: osoby od 3 let věku výše 

Telefon: 352 600 588 

E-mail: djanurova@volny.cz 
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Web: www.agenturapomoci.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 18: Poskytovatel – Osobní asistence: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

Služba: Osobní asistence 

Číslo služby 5897939 

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Osobní asistence 

Adresa: Rokycanova 1756, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: senioři 

Telefon: bez omezení věku 

E-mail: 
352 628 788 
602 340 482 

Web: givt.cz/centrum-pro-zdravotne-postizene-karlovarskeho-kraje 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní či ambulantní formou sociální služby. Poskytuje se osobám, 

které nejsou plně soběstačné (senioři, osoby se zdravotním postižením či rodinám s dětmi) a 

potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba obvykle obsahuje asistenci při běžných úkonech 

spojených s chodem domácnosti, péče o vlastní osobu či osobní hygieně. Služba se poskytuje 

za úhradu (vyjma specifických skupin). 

V rámci města působí tři poskytovatelé této služby: Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s., 

Pomoc v nouzi, o.p.s. a Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace. 

http://www.agenturapomoci.cz/
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Tabulka 19: Poskytovatel – Pečovatelská služba: Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 

Služba: Pečovatelská služba 

Číslo služby 3136162 

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 

Adresa: Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři 

Věková kategorie klientů: 

děti předškolního věku (1–6 let) 
mladší děti (7–10 let) 
dospělí (27–64 let) 
mladší senioři (65–80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku) 

Telefon: 
359 808 408 
607 080 537 

E-mail: m.osickova@volny.cz 

Web: www.sokolov.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 20: Poskytovatel – Pečovatelská služba: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Pečovatelská služba 

Číslo služby 4642969 

Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Pečovatelská služba Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Adresa: Zámečnická 501/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

mailto:m.osickova@volny.cz
http://www.sokolov.cz/
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Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby se zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku 

Telefon: 734 389 745 

E-mail: ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz 

Web: www.pomocvnouziops.cz 

 Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 21: Poskytovatel – Pečovatelská služba: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Služba: Pečovatelská služba 

Číslo služby 1784585 

Název poskytovatele: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Adresa: Komenského 113, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 

Věková kategorie klientů: od 27 let věku výše 

Telefon: 770 110 203 

E-mail: info@sossokolov.cz 

Web: www.sossokolov.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 
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TÍSŇOVÁ PÉČE 

Tísňová péče je terénní službou. Jedná se o vzdálenou hlasovou nebo elektronickou 

komunikaci s osobami, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, 

popřípadě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Služba se poskytuje za úhradu. 

Poskytovatel služby má celorepublikovou působnost. 

 

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 

Průvodcovské a předčitatelské služby mají terénní či ambulantní formu službu. Jsou 

poskytovány osobám se sníženými schopnostmi v oblasti komunikace a orientace (zdravotně 

postiženým i seniorům). Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. 

Poskytovatel TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. má regionální působnost. 

Tabulka 22: Poskytovatel – Průvodcovské a předčitatelské služby: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Služba: Průvodcovské a předčitatelské služby 

Číslo služby 2868217 

Název poskytovatele: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Adresa: 

Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1 
Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1 
Hlavní třída 1365, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří 
Svobody 547/19, Cheb, 350 02 Cheb 2 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby se zrakovým postižením 

Věková kategorie klientů: od 16 let věku 

Telefon: 731446281 

E-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz 
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Web: www.tyflocentrum-kv.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

 

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná v domácnosti osobám se zdravotním 

postižením či duševním onemocněním, jež nejsou plně soběstačné. Zahrnuje jak pomoc 

v domácnosti, tak vzdělávací nebo výchovné činnosti. Služba se poskytuje za úhradu. 

V rámci města působí dva poskytovatelé této služby: Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. a 

Společnost Dolmen, z.ú. 

Tabulka 23: Poskytovatel – Podpora samostatného bydlení: Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. 

Služba: Podpora samostatného bydlení 

Číslo služby 3388509 

Název poskytovatele: Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Podpora samostatného bydlení 

Adresa: Jednoty 1931, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 

Telefon: 737 248 467 

E-mail: sokolov@rytmus.org 

Web: www.rytmus.org 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

 

Tabulka 24: Poskytovatel – Podpora samostatného bydlení: Společnost Dolmen, z.ú. 

https://www.google.com/search?q=rytmus+sokolov&rlz=1C1GCEU_csCZ820CZ820&ei=uTOSYZyPMaqr0PEP5u-gwAI&oq=rytmus+sokolov&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoHCAAQRxCwAzoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOgsILhCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgUIABCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6BAgAEEM6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6DQguELEDEMcBENEDEEM6BQguEIAEOggIABCABBDJA0oECEEYAFCoBli8KmD_MWgCcAJ4BYAB9gKIAe4ckgEIMjguNy4xLjGYAQCgAQGwAQrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjcz5fukZr0AhWqFTQIHeY3CCgQ4dUDCA4&uact=5
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Služba: Podpora samostatného bydlení 

Číslo služby 8798523 

Název poskytovatele: Společnost Dolmen, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Společnost Dolmen, z. ú. 

Adresa: Staré náměstí 24, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: 
dorost (od 18 let) - mladí dospělí (19–26 let) - dospělí (27–64 
let) - mladší senioři (65–80 let) - starší senioři (nad 80 let) 

Telefon: 352 672 471 

E-mail: 
radova.marcela@spolecnostdolmen.cz 
info@spolecnostdolmen.cz 

Web: www.spolecnostdolmen.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Odlehčovací služby mají všechny tři formy – terénní, ambulantní či pobytovou. Jsou přeneseně 

určeny pro pečující osoby v domácnosti, které se starají znevýhodněnou osobu. Cílem služby 

je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a poskytnutí asistence osobě, o níž se stará. 

Služba se poskytuje za úhradu. 

V rámci města Sokolova působí poskytovatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Tabulka 25: Poskytovatel – Odlehčovací služby: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Služba: Odlehčovací služby 

Číslo služby 9133275 

Název poskytovatele: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
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Zařízení poskytovatele: Odlehčovací služby Mateřídouška 

Adresa: Sokolovská 1508, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: 
- děti předškolního věku (3–6 let) - mladší děti (7–10 let) - 
starší děti (11–15 let) - dorost (16–18 let) - mladí dospělí (19–
26 let) - dospělí (27–64 let) 

Telefon: 607 718 345 

E-mail: info@dcmat.cz 

Web: www.dcmat.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 

Centra denních služeb jsou ambulantní službou pro osoby, které nejsou plně soběstačné. 

Náplní služby je posílit soběstačnost a odvrátit hrozící sociální vyloučení. Služba se poskytuje 

za úhradu. 

Poskytovatel není přítomen na území města. Poskytovatelem v rámci ORP je Denní centrum 

Žirafa, z.s v Novém Sedle. 

DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘE 

Denní stacionáře jsou zařízením poskytující ambulantní služby osobám, které s nedostatečnou 

soběstačností (senioři, zdravotně postižení aj.). Služba poskytuje asistenci při všednodenních 

osobních záležitostech, stravování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti apod. Služba se 

poskytuje za úhradu. 

Poskytovatelem denního stacionáře v rámci města Sokolova je Denní centrum Mateřídouška, 

o.p.s. 
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Tabulka 26: Poskytovatel – Denní stacionáře: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Služba: Denní stacionáře 

Číslo služby 4701183 

Název poskytovatele: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Denní centrum Mateřídouška Sokolov 

Adresa: Sokolovská 1508, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: 

děti předškolního věku (1–6 let) 
mladší děti (7–10 let) 
starší děti (11–15 let) 
dorost (16–18 let) 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 

Telefon: 722 095 242 

E-mail: info@dcmat.cz 

Web: www.dcmat.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Týdenní stacionáře jsou od denních stacionářů pobytovou formou služby pro osoby 

s nedostatečnou soběstačností. 

Poskytovatel není přítomen na území města. 

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovou formou sociální služby pro 

osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace se 

neobejde bez pravidelné pomoci jiné osoby. Služba poskytuje asistenci při všednodenních 

http://www.dcmat.cz/
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osobních záležitostech, stravování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti apod.  Služba se 

poskytuje za úhradu. 

Tabulka 27: Poskytovatel – Domovy pro osoby se zdravotním postižením: Domov pro osoby se zdravotním postižením 
"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

Služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Číslo služby 1822560 

Název poskytovatele: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v 
Sokolově, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v 
Sokolově, příspěvková organizace 

Adresa: Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: 

dorost (od 18 let) 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 
mladší senioři (65–80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 

Telefon: 
731 549 161 
354 222 131 

E-mail: dozp@sokolik-po.cz 

Web: www.sokolik-po.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

DOMOVY PRO SENIORY 

Domovy pro seniory jsou formou dlouhodobé pobytové služby pro osoby v seniorském věku s 

nedostatečnou soběstačností, která vyžaduje pravidelnou asistenci jiné osoby. Služba 

poskytuje asistenci při všednodenních osobních záležitostech, stravování, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti apod. Služba se poskytuje za úhradu. 
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Poskytovatel není přítomen na území města, avšak je v plánu zahájení jeho činnosti v roce 

2022. Poskytovatelem budou Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace. 

Tabulka 28: Poskytovatel – Domovy pro seniory: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Služba: Domovy pro seniory 

Název poskytovatele: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: 
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 
(Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem „Čtyřka“) 

Adresa: 
Komenského 113, Sokolov, 356 01 Sokolov 1; 
zařízení: Sokolovská 1507, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: senioři 

Věková kategorie klientů: od 60 let věku výše 

Telefon: 770 110 203 

E-mail: info@sossokolov.cz 

Web: www.sossokolov.cz 

Zdroj: SOS Sokolov, vlastní zpracování 

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Domovy pro seniory jsou formou dlouhodobé pobytové služby pro osoby s chronickým 

duševním onemocnění, demencí, Alzheimerovou chorobou, závislých na návykových látkách, 

které mají nedostatečnou soběstačnost, která vyžaduje pravidelnou asistenci jiné osoby.  

Služba poskytuje asistenci při všednodenních osobních záležitostech, stravování, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti apod. Služba se poskytuje za úhradu. 

Poskytovatel není přítomen na území města, avšak je v plánu zahájení jeho činnosti v roce 

2022. Poskytovatelem budou Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace. 
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Tabulka 29: Poskytovatel – Domovy se zvláštním režimem: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Služba: Domovy se zvláštním režimem 

Název poskytovatele: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

Zařízení poskytovatele: 
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 
(Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem „Čtyřka“) 

Adresa: 
Komenského 113, Sokolov, 356 01 Sokolov 1; 
zařízení: Sokolovská 1507, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů: od 50 let věku výše 

Telefon: 770 110 203 

E-mail: info@sossokolov.cz 

Web: www.sossokolov.cz 

Zdroj: SOS Sokolov, vlastní zpracování 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

Chráněné bydlení je pobytovou formou služby (poskytovanou často v rámci skupinového 

bydlení), která je určena osobám s nedostatečnou soběstačností z důvodu zdravotního 

postižení či duševního onemocnění, která vyžaduje pravidelnou asistenci jiné osoby. Služba 

poskytuje asistenci při všednodenních osobních záležitostech, stravování, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti apod. Služba se poskytuje za úhradu. 

Tuto sociální službu v rámci města Sokolova poskytují dva poskytovatelé: Chráněné bydlení 

Sokolov, z. s. a Společnost Dolmen, z.ú. 

Tabulka 30: Poskytovatel – Chráněné bydlení: Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

Služba: Chráněné bydlení 

Číslo služby 7720798 
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Název poskytovatele: Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

Zařízení poskytovatele: Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

Adresa: Slavíčkova 1696, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: osoby od 18 let věku 

Telefon: 
359 808 409 
605 438 971 

E-mail: reditelka@chbsokolov.eu 

Web: www.chbsokolov.eu 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 31: Poskytovatel – Chráněné bydlení: Společnost Dolmen, z.ú. 

Služba: Chráněné bydlení 

Číslo služby 1154490 

Název poskytovatele: Společnost Dolmen, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Společnost Dolmen,z.ú. 

Adresa: 
Slavíčkova 1696, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 
Staré náměstí 24, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 
Závodu míru 1913, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: 

dorost (od 18 let) 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 
mladší senioři (65–80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
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Telefon: 
352 672 471 
774 716 737 

E-mail: 
info@spolecnostdolmen.cz 
radova.marcela@spolecnostdolmen.cz 

Web: www.spolecnostdolmen.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH  

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních jsou formou pobytové sociální služby 

pro osoby, jejichž stav sice nevyžaduje další ústavní zdravotní péči, avšak v důsledku svého 

zdravotnímu vyžadují pomoc jiné osoby, tudíž není možné propuštění ze zdravotnického 

zařízení ústavní péče, dokud tato pomoc nebude zajištěna jinou službou nebo jinou. Služba 

poskytuje asistenci při všednodenních osobních záležitostech, stravování, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti apod. Služba se poskytuje za úhradu. Služba se poskytuje za 

úhradu. 

Tyto služby poskytují zdravotnická zařízení – Nemocnice Sokolov. 
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Služby sociální prevence 

RANÁ PÉČE  

Raná péče je terénní formou služby, která je určena dítěti se zdravotním postižením (nebo 

s rizikem ohrožení jeho vývoje) do věku 7 let a jeho rodičům. Služba slouží k podpoře rodiny a 

dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba poskytuje výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti apod. Služba se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova působí tři služby s regionální (krajskou) působností: Společnost pro 

ranou péči, z.s., Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace a Raná 

péče Kuk, z.ú. 

Tabulka 32: Poskytovatel – Raná péče: Společnost pro ranou péči, z.s. 

Služba: Raná péče 

Číslo služby 2812601 

Název poskytovatele: Společnost pro ranou péči, z.s. 

Zařízení poskytovatele: Společnost pro ranou péči, z.s. 

Adresa: 
Klimentská 1203/2, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1 
Třeboňská 907/90, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 

osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se zrakovým postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie klientů: 
děti kojeneckého a předškolního věku - 0 až 7 let, dospělí 
starší 18 let – popřípadě mladší, stanou-li se rodiči 

Telefon: 
224 826 858 
777 234 036 

E-mail: 
vedouci.praha@ranapece.cz 
centrum@ranapece.cz 



  
 

72 
 

Web: www.ranapece.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 33: Poskytovatel – Raná péče: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

Služba: Raná péče 

Číslo služby 8353234 

Název poskytovatele: 
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková 
organizace 

Zařízení poskytovatele: 
Raná péče Krůček - terénní forma 
Raná péče Krůček - ambulantní forma 

Adresa: 
Kamenná 656/40, Cheb, 350 02 Cheb 2 
Sokolovská 1508, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: děti od narození do 7 let věku a rodiče bez omezení věku 

Telefon: 
354 694 560 
607 051 012 

E-mail: 
ambulance.sokolov@szss-cheb.cz 
ranapece@szss-cheb.cz 

Web: www.szss-cheb.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 34: Poskytovatel – Raná péče: Raná péče Kuk, z.ú. 

Služba: Raná péče 

Název poskytovatele: Raná péče Kuk, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Raná péče Kuk, z.ú. 

Adresa: Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 
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Cílová skupina klientů: 
osoby s jiným zdravotním postižením 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: děti od narození do 7 let věku a rodiče bez omezení věku 

Telefon: 
377 420 035  
724 400 815 

E-mail: plzen@ranapece.eu 

Web: www.ranapecekuk.eu 

Zdroj: Raná péče Kuk, vlastní zpracování 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC 

Telefonická krizová pomoc je terénní formou služby poskytovanou na dálku prostřednictvím 

telefonické komunikace pro osoby, které jsou ohroženi na zdraví nebo v jiné sociálně krizové 

situaci. Služba se poskytuje bez úhrady.  

Na území města působí poskytovatel s celorepublikovou příslušností. 

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 

Tlumočnické služby jsou terénní formou služby (případně ambulantní) určené pro osoby se 

smyslovým postižením, které jim neumožňuje plnohodnotnou komunikaci s okolím bez 

pomoci jiné osoby. Tlumočnické služby jsou poskytovány bez úhrady. 

Na území města působí neregistrovaný poskytovatel s celorepublikovou příslušností Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých osob, z.s. 

AZYLOVÉ DOMY 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 

poskytuje za úhradu. 
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Tabulka 35: Poskytovatel – Azylové domy: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Azylové domy 

Číslo služby 7703067 

Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Azylový dům 

Adresa: 
Slavíčkova 1685, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 
Dvořákova 853, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

pobytové 

Cílová skupina klientů: 
osoby bez přístřeší 
rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku 

Telefon: 733 729 819 

E-mail: 
ad.sokolov@pomocvnouziops.cz 
admd.sokolov@pomocvnouziops.cz 

Web: www.pomocvnouziops.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

 

DOMY NA PŮL CESTY 

Domy na půl cesty jsou pobytovou formou služby poskytované osobám do 26 let věku, které 

potřebují intervenci pro dosažení plnohodnotné samostatnosti. Zpravidla se jedná o osoby 

opouštějící ústavní nebo ochrannou výchovu a nemající možnost ubytování. Služba poskytuje 

ubytování, socializační aktivity, sociálně terapeutické činnosti apod. Služba se poskytuje za 

úhradu. 

Poskytovatel na území města Sokolova v současné době chybí. Dříve tuto službu zajišťoval 

poskytovatel Pomoc v nouzi, o.p.s. Činnost této služby byla ukončena k 31. 12. 2019. 

 

http://www.pomocvnouziops.cz/
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KONTAKTNÍ CENTRA 

Kontaktní centra jsou určena pro osoby závislé na návykových látkách nebo jimi ohrožené. 

Jedná se o nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní či terénní služby. Cílem služby je 

snížení rizikového chování uživatelů návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické 

činnosti. Služba se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova poskytuje tuto službu KOTEC o.p.s. 

Tabulka 36: Poskytovatel – Kontaktní centra: KOTEC o.p.s. 

Služba: Kontaktní centra 

Číslo služby 3832437 

Název poskytovatele: KOTEC o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: K-centrum Sokolov 

Adresa: Marie Majerové 1763 a 1764, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

Věková kategorie klientů: od 15 do 64 let věku 

Telefon: 739 570 103 

E-mail: kc.sokolov@kotec.cz 

Web: www.kotec.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

KRIZOVÁ POMOC 

Krizová pomoc je sociální službou obsahující všechny tři formy – terénní, ambulantní či 

pobytovou. Je určena pro osoby v nepříznivé sociální situaci či zdraví ohrožující situaci, jež 

mailto:kc.sokolov@kotec.cz
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nemají možnost ji řešit vlastními silami. Služba poskytuje ubytování, stravování, sociálně 

terapeutické činnosti apod. Služba se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města působí poskytovatel s regionální příslušností. 

INTERVENČNÍ CENTRA 

Intervenční centra jsou určena pro oběti domácího násilí či osoby jím ohrožené. Služba má 

terénní či ambulantní formu a zmíněným osobám poskytuje sociálně terapeutické činnosti. 

Služba se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova zajišťuje tuto službu poskytovatel Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Tabulka 37: Poskytovatel – Intervenční centra: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Intervenční centra 

Číslo služby 2575539 

Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Intervenční centrum 

Adresa: Josefa Kajetána Tyla 461, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí 

Věková kategorie klientů: bez omezení věku 

Telefon: 
736514095 
736 514 096 

E-mail: 
dolezalova@pomocvnouziops.cz 
domacinasili@pomocvnouziops.cz 

Web: www.pomocvnouziops.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 
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NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA 

Nízkoprahová denní centra jsou určena pro osoby bez přístřeší. Služba je poskytována 

ambulantní formou (případně terénní). Služba napomáhá při zajištění stravy, osobní hygieně 

apod. Strava poskytovaná v rámci služby je hrazena klientem. 

V rámci města Sokolova zajišťuje tuto službu poskytovatel Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Tabulka 38: Poskytovatel – Nízkoprahová denní centra: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Nízkoprahová denní centra 

Číslo služby 4711739 

Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

Adresa: Nádražní 2140, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 

Věková kategorie klientů: od 18 let věku výše 

Telefon: 
733 705 593 
730 518 861 

E-mail: leischova@pomocvnouziops.cz 

Web: www.pomocvnouziops.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou ambulantní či terénní formou služby pro děti a 

mládež do 26 let věku, které jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem služby je zlepšit kvalitu 

jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich 

způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 
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podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba poskytuje 

výchovné, vzdělávací, socializační a aktivizační činnosti, rovněž sociálně terapeutické aktivity. 

Služba se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova tuto službu zajišťuje poskytovatel KOTEC o.p.s. 

Tabulka 39: Poskytovatel – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: KOTEC o.p.s. 

Služba: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Číslo služby 4207744 

Název poskytovatele: KOTEC o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Klub Refresh 

Adresa: Nádražní 189, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

Věková kategorie klientů: od 7 do 26 let věku 

Telefon: 608 656 548 

E-mail: vs.nzdm.sokolov@kotec.cz 

Web: www.kotec.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

NOCLEHÁRNY 

Noclehárny jsou určeny pro osoby bez přístřeší. Slouží pro přenocování těchto osob a 

poskytnutí základních hygienických služeb. Služba je poskytována ambulantní formou. Služba 

se poskytuje za úhradu. 

Tuto službu zajišťuje poskytovatel Pomoc v nouzi, o.p.s. 

mailto:vs.nzdm.sokolov@kotec.cz
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Tabulka 40: Poskytovatel – Noclehárny: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Noclehárny 

Číslo služby 4534646 

Název poskytovatele: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Noclehárna  

Adresa: Nádražní 2140, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: osoby bez přístřeší 

Věková kategorie klientů: od 18 let věku výše 

Telefon: 733 705 593 

E-mail: 
leischova@pomocvnouziops.cz 
nocleharna.sokolov@pomocvnouziops.cz 

Web: www.pomocvnouziops.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE 

Služby následné péče poskytují ambulantní a pobytové služby pro osoby s duševním 

onemocněním či osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují 

léčbu. Služba zajišťuje sociálně terapeutické a socializační činnosti. Služba se poskytuje bez 

úhrady. 

V rámci města Sokolova ji zajišťuje poskytovatel KOTEC o.p.s. 

Tabulka 41: Poskytovatel – Služby následné péče: KOTEC o.p.s. 

Služba: Služby následné péče 

Číslo služby 7733622 
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Název poskytovatele: KOTEC o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Ambulance následné péče 

Adresa: Marie Majerové 1763, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

Věková kategorie klientů: od 15 do 64 let věku 

Telefon: 739 570 103 

E-mail: ambulance.sokolov@kotec.cz 

Web: www.kotec.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují terénní či ambulantní formu služby pro 

rodiny s dětmi se specifickými potřeba nebo v krizové sociální situaci. Služba zajišťuje 

výchovné, vzdělávací socializační a aktivizační činnosti či, sociálně terapeutické aktivity. Služba 

se poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova je poskytována dvěma poskytovateli: KOTEC o.p.s. a Člověk v tísni, 

o.p.s. 

Tabulka 42: Poskytovatel – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: KOTEC o.p.s. 

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Číslo služby 1312049 

Název poskytovatele: KOTEC o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Centrum podpory rodiny Sokolov 

mailto:ambulance.sokolov@kotec.cz
http://www.kotec.cz/
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Adresa: Marie Majerové 1763, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi 

Věková kategorie klientů: 
uživateli služby mohou být děti od narození do 18 let a jejich 
rodiče bez omezení věku 

Telefon: 
733 745 827 
733 745 827 

E-mail: cpr.sokolov@kotec.cz 

Web: www.kotec.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 43: Poskytovatel – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: Člověk v tísni, o.p.s. 

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Číslo služby 1899810 

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s. - SAS Karlovarsko 

Adresa: Gagarinova 1934, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 

děti předškolního věku (1–6 let) 
mladší děti (7–10 let) 
starší děti (11–15 let) 
dorost (16–18 let) 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 
mladší senioři (65–80 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku) 

Věková kategorie klientů: 353 829 261 

Telefon: jan.nemecek@clovekvtisni.cz 
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E-mail: 
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-
prace/pobocka/karlovy-vary 

Web: 353 829 261 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytují ambulantní 

a terénní služby osobám ohroženým sociálním vyloučením, a to v seniorském věku či osobám 

se zdravotním postižením. Služba zajištuje socializační a terapeutické činnosti. Služba se 

poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova je zajišťována pro osoby se smyslovým postižením společností 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Tabulka 44: Poskytovatel – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: TyfloCentrum Karlovy 
Vary, o.p.s. 

Služba: 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Číslo služby 8843326 

Název poskytovatele: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Adresa: 

Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1 
Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1 
Hlavní třída 1365, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří 
Svobody 547/19, Cheb, 350 02 Cheb 2 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby se zrakovým postižením 

Věková kategorie klientů: od 16 let věku 

Telefon: 731446281 

E-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz 

http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/karlovy-vary
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/karlovy-vary
mailto:sokolov.tyflocentrum@seznam.cz
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Web: www.tyflocentrum-kv.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 

Sociálně terapeutické dílny poskytují ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením, 

které nejsou, vzhledem ke snížené soběstačnosti, plnohodnotně uplatnitelné na trhu práce 

(včetně chráněných dílen). Služby jsou určeny pro zlepšení a zdokonalení pracovních návyků a 

dovedností prostřednictvím pracovní terapie. Služba je určena k sociálnímu začlenění a 

případnému postupnému začlenění na pracovní trh. Služba se poskytuje za úhradu. 

Tuto službu na území města poskytuje Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Tabulka 45: Poskytovatel – Sociálně terapeutické dílny: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Služba: Sociálně terapeutické dílny 

Číslo služby 6794705 

Název poskytovatele: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Adresa: Karla Havlíčka Borovského 1267, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 

osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů: 
dorost (16–18 let) 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 

Telefon: 
727 827 446 
352 668 385 

E-mail: info@dcmat.cz 

Web: www.dcmat.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

http://www.tyflocentrum-kv.cz/
http://www.dcmat.cz/
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TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

Terapeutické komunity jsou pobytovou formou sociální služby. Jsou určeny pro osoby se 

závislostí nebo osoby s duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného 

života. Služba poskytuje stravu, ubytování, socializační a sociálně terapeutické činnosti. Služba 

se poskytuje za úhradu. 

V rámci území města působí poskytovatel s celorepublikovou působností. 

TERÉNNÍ PROGRAMY 

Terénní programy jsou terénní formou služby pro osoby s rizikovým způsobem života, 

zpravidla pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby závislé na návykových 

látkách, osoby bez přístřeší apod. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Cílem služby je za prvé 

identifikace těchto osob a následně omezení rizikovosti jejich způsobu života. Služba se 

poskytuje bez úhrady. 

V rámci města Sokolova působí dva poskytovatelé této služby: Člověk v tísni, o.p.s. a KOTEC 

o.p.s. 

Tabulka 46: Poskytovatel – Terénní programy: Člověk v tísni, o.p.s. 

Služba: Terénní programy 

Číslo služby 3137035 

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s. - TP Karlovarsko 

Adresa: Gagarinova 1934, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
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Věková kategorie klientů: 

dorost (16–18 let) 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 
mladší senioři (65–80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 

Telefon: 777 333 879 

E-mail: jan.nemecek@clovekvtisni.cz 

Web: 
http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-
prace/pobocka/karlovy-vary 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 47: Poskytovatel – Terénní programy: KOTEC o.p.s. 

Služba: Terénní programy 

Číslo služby 3752319 

Název poskytovatele: KOTEC o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: Terénní programy Sokolovsko 

Adresa: Marie Majerové 1764, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

terénní 

Cílová skupina klientů: 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

Věková kategorie klientů: od 16 do 64 let věku 

Telefon: 739 570 103 

E-mail: vs.tp.sokolov@kotec.cz 

Web: www.kotec.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

 

 

mailto:vs.tp.sokolov@kotec.cz
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sociální rehabilitace je poskytována formou terénních, ambulantních či pobytových služeb a 

je určena pro zajištění soběstačnosti a samostatnosti osob prostřednictví nácviku dovedností 

a schopností pro vedení samostatného život. Jedná se o nácvik činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění. Služba zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za 

úhradu. 

Službu v rámci města Sokolova zajišťují tři poskytovatelé: FOKUS Mladá Boleslav z.s., Rytmus 

- od klienta k občanovi, z.ú. a pro osoby se smyslovým postižením TyfloCentrum Karlovy Vary, 

o.p.s. 

Tabulka 48: Poskytovatel – Sociální rehabilitace: FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

Služba: Sociální rehabilitace 

Číslo služby 3209956 

Název poskytovatele: FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

Zařízení poskytovatele: 
Sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné 
Karlovy Vary 

Adresa: Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů: 15–80 let 

Telefon: 775 562 065 

E-mail: sokolov@fokus-mb.cz 

Web: www.fokus-mb.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 
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Tabulka 49: Poskytovatel – Sociální rehabilitace: Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. 

Služba: Sociální rehabilitace 

Číslo služby 1074208 

Název poskytovatele: Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. 

Zařízení poskytovatele: Agentura pro sociální habilitaci Rytmus Sokolov 

Adresa: Jednoty 1931, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 

Věková kategorie klientů: 
mladí dospělí (19–26 let) 
dospělí (27–64 let) 

Telefon: 603 280 941 

E-mail: pzsokolov@rytmus.org 

Web: www.rytmus.org 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

Tabulka 50: Poskytovatel – Sociální rehabilitace: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Služba: Sociální rehabilitace 

Číslo služby 5339732 

Název poskytovatele: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Zařízení poskytovatele: TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

Adresa: 

Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1 
Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1 
Hlavní třída 1365, Ostrov, 363 01 Ostrov nad Ohří 
Svobody 547/19, Cheb, 350 02 Cheb 2 

Formy poskytování sociálních 
služeb: 

ambulantní, terénní 

mailto:pzsokolov@rytmus.org
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Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby se zrakovým postižením 

Věková kategorie klientů: od 16 let věku 

Telefon: 731446281 

E-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz 

Web: www.tyflocentrum-kv.cz 

Zdroj: MPSV – registr poskytovatelů soc. služeb, vlastní zpracování 

  

mailto:sokolov.tyflocentrum@seznam.cz
http://www.tyflocentrum-kv.cz/
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3.2 Služby spadající do sociální oblasti ve městě Sokolově (neregistrované) 

Na území města Sokolova působí široká škála tzv. souvisejících služeb, které spadají do sociální 

oblasti, avšak jejich poskytovatelé nejsou službou registrovanou dle zákona o sociálních 

službách. V tomto případě se tak nejedná o služby podle zákona o sociálních službách, přesto 

jsou tyto služby velmi důležitou součástí systému poskytování pomoci v regionu. Sociální 

oblast se překrývá i s ostatními veřejnými sférami, které jsou do ní rovněž zainteresovány. 

Důležitými subjekty vstupujícími do sociální oblasti jsou např. Úřad práce, vzdělávací zařízení 

všech typů, poskytovatelé volnočasových aktivit pro děti apod. 

Níže je uveden přehled služeb, které spadají do sociální oblasti, avšak nejedná se o sociální 

služby dle zákona o sociálních službách. 

Organizace/služby pro osoby v seniorském věku: 

• Občanské sdružení STŘÍPKY – Domácí hospic Motýl 

• Tísňová pomoc – zajišťuje Městská policie Sokolov. 

Organizace pro osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním: 

• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 

• Svaz diabetiků v ČR, územní organizace Sokolov, pobočný spolek 

• Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. 

• Psychiatrická péče. 

Organizace/služby pro rodiny s dětmi a mládež: 

• Dům dětí a mládeže Sokolov  

• Baby klub Robinson. 

Ostatní služby sociálního charakteru: 

• Potravinová banka Karlovarského kraje, z.s. 

• Český červený kříž Karlovy Vary, oblastní spolek 
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• Probační a mediační služba. 

Samotné město Sokolov nabízí či podporuje (finančně či jiným způsobem) tyto své 

aktivity: 

• Senior Expres pro občany města Sokolova od 70 let věku 

• Bezplatnou právní poradnu pro občany města Sokolova od 65 let věku 

• Zvýhodněné vstupné do bazénu pro občany města Sokolova od 65 let věku 

• Zdravotní cvičení pro seniory pro občany města Sokolova od 65 let věku 

• Tři kluby seniorů (Hornická, Komenského, Jiřího z Poděbrad) 

• Taneční odpoledne pro seniory 

• Odpoledne pro sociální služby (představení poskytovatelů sociálních služeb) 

• Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně potřebných rodin 

• Ocenění dárců krve 

• Besedu pro seniory s vedením města a s kulturním programem 

• Vydávání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

• Poskytuje dotace na integraci těžce zdravotně postiženým dětem 

• Zprostředkovává přidělování nízkonákladového bydlení pro seniory 

• Bezplatná hromadná doprava pro seniory nad 70 let věku. 
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3.3 Financování sociálních služeb – poskytnuté dotace z rozpočtu OSV 

Financování sociálních služeb města Sokolova je zajištěno vícezdrojově. Hlavními zdroji jsou 

finanční prostředky z MPSV a Karlovarského kraje. Službám zapsaným v registru poskytovatelů 

sociálních služeb poskytuje MPSV dotaci ze státního rozpočtu, nikoliv však přímo, ale 

prostřednictvím rozpočtu kraje. Dotace jsou stanovovány na základě krajského SPRSS. Finance 

jsou poskytovány formou tzv. vyrovnávacích plateb. Karlovarský kraj poskytuje sociálním 

službám na svém území příspěvky z tzv. fondu pro poskytování dotací v sociální síti.  

Významné finanční zdroje pro sociální služby na svém území poskytuje i samo město Sokolov 

prostřednictvím odboru OSV. Město Sokolov tak podporuje sociální služby dle 

identifikovaných priorit a potřeb jeho obyvatel. Níže je uveden výčet poskytnutých dotací 

z rozpočtu OSV. 

Tabulka 51: Financování sociálních služeb ve městě Sokolově – poskytnuté dotace z rozpočtu OSV MěÚ Sokolova 

Poskytovatel – dotace (Kč) 2016 2017 2018 2019 2020 

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství 
o.p.s. 

60 000 90 000 130 000 130 000 250 000 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje o.s. 

40 000 40 000 0 0 0 

Centrum sociálních služeb Sokolov o.p.s. 500 000 0 0 80 000 50 000 

Člověk v tísni o.p.s. 50 000 50 000 0 25 000 0 

Denní centrum Mateřídouška o.p.s. 560 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Kotec o.p.s.  220 000 350 000 350 000 350 000 350 000 

Chráněné bydlení Sokolov, z.s. 300 000 300 000 150 000 150 000 150 000 

Pomoc v nouzi o.p.s. 465 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

TyfloCentrum Karlovy Vary 70 000 100 000 80 000 80 000 75 000 

Raná péče Kúk, z.ú. 9 000 9 000 10 000 9 000 9 000 

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. 0 0 50 000 50 000 60 000 

 Zdroj: MěÚ Sokolov – OSV, vlastní zpracování 
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3.4 Šetření stavu a potřeb sociálních služeb a klientů 

Při zpracování SPRSS byly použity standardní metody a postupy používané v oblasti plánování, 

jednalo se primárně o metody řízených rozhovorů s uživateli, zadavateli a poskytovateli 

sociálních služeb, anketní a dotazníková šetření, analýzu dokumentů a existujících zdrojů. 

Plánování bylo koncipováno i s ohledem k legislativním normám a dokumentům vyšší právní 

síly, tedy SPRSS Karlovarského kraje. Reflektovány byly rovněž potřeby a záměry města, 

poskytovatelů sociálních služeb a obyvatel města. V rámci realizovaného šetření byl 

respektován princip triády: 

• Město 

• Sociální služby 

• Obyvatelé (Klienti a potenciální klienti) 

• Zapojeny byly i externí subjekty participující (Karlovarský kraj). 

V rámci šetření potřeb sociálních služeb bylo využito stanovených cílových skupin (zadavatelé, 

poskytovatelé, příjemci). 

Analýzou výstupů všech využitých metod byly stanoveny základní potřeby pro jednotlivé 

skupiny příjemců sociálních služeb: 

1. Potřeby pro osoby v seniorském věku: 

• potřeba pobytových služeb pro seniory: 

o vznik domova pro seniory 

o vznik domova se zvláštním režimem, neexistence odlehčovací služba pro 

pečující o seniory 

• potřeba navýšení kapacit pracovníků pečovatelské služby 

• mimo oblast zákona o sociálních službách: 

o zapojení seniorů do společenského života (společenské akce). 

 

2. Potřeby pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním: 

• potřeba informovanosti zacílené na tuto skupinu a jejich rodinné příslušníky 
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• nedostatek sociálních bytů, nedostatek postupného či navazujícího bydlení. 

 

3. Potřeby pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením: 

• nedostatek bytů pro návaznou práci s klienty azylového domu a celkově nedostatek 

prostupného, navazujícího bydlení 

• potřeba navýšit kapacitu pracovníků noclehárny a nízkoprahového denního centra 

vzhledem k působnosti záchytné stanice na území města  

• potřeba posílení terénní práce 

• komunitní práce 

• posílení finanční gramotnosti. 

 

4. Potřeby pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením: 

• potřeba posílení terénní práce 

• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

• spolupráce se školskými zařízeními. 

V rámci šetření sociálních služeb a potřeb proběhlo rovněž dotazníkové šetření mezi obyvateli 

města Sokolova (kontaktní formou), které se primárně soustředilo na obyvatele města 

Sokolova bez ohledu na to, zda některou ze služeb využívají. Z dotazníkového šetření vyplývají 

tyto výsledky: 

• Máte dostatek informací o poskytovaných sociálních službách ve městě Sokolově(?): 

o Ano    34,6 % 

o Ne    26,9 % 

o Nepotřebuji   38,5 %. 

• Měla by se zvýšit informovanost o sociálních službách pro obyvatele města 

Sokolova(?): 

o Ano    70,5 % 

o Ne    10,3 % 

o Nevím    19,2 %. 
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• Hodnotíte nabídku poskytovaných sociálních služeb ve městě Sokolově jako 

dostatečnou(?): 

o Ano    48,7 % 

o Ne    17,9 % 

o Nevím    33,3 %. 

• Na kterou skupinu obyvatel by měly být sociální služby nejvíce zaměřené, resp. na 

kterou skupinu by měly cílit nejvíce(?): 

o Senioři    38,5 % 

o Rodiny s dětmi  17,9 % 

o Zdravotně postižení  21,8 % 

o Sociálně vyloučené  3,8 % 

o Nevím    17,9 %. 

• Podporujete výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem(?): 

o Ano    70,5 % 

o Ne    16,7 % 

o Nevím    12,8 %. 
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4 PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA 

OBDOBÍ 2022–2024 

4.1 SPRSS Karlovarského kraje 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 95) je kraj zodpovědný za řízení sítě 

sociálních služeb na svém území a pro své občany. Základním nástrojem pro řízení této sítě je 

(krajský) střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který musí být povinně zpracován pro 

dané území. SPRSS daného města/obce musí být dle zákona v souladu s krajskými SPRSS. 

V Karlovarském kraji je v platnosti SPRSS pro období 2021–2023 a byl zpracován i za účasti 

municipalit a poskytovatelů sociálních služeb. 

Vize SPRSS Karlovarského kraje: Karlovarský kraj prostřednictvím efektivně fungující sítě 

sociálních služeb a spolupráce s návaznými subjekty nabízí podporu osobám v nepříznivé 

sociální situaci při řešení jejich potřeb s ohledem na podporu jejich samostatnosti, 

soběstačnosti a sociální začlenění. Prvotním smyslem a cílem sociálních služeb je v návaznosti 

na charakter nepříznivé sociální situace jejich uživatelů návrat osob k ekonomické aktivitě a 

nezávislosti na sociálním systému. Hlavním posláním sociální služby je snaha umožnit osobám 

v nepříznivé sociální situaci zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejích přirozených 

zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. 

Tato vize je uplatňována na základě 5 principů: 

• Sociální služby jsou poskytovány osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou není 

možné řešit pomocí veřejně dostupných služeb, jiných běžných služeb a přirozených 

zdrojů. 

• Sociální služba je poskytována uživatelům především v jejich přirozeném/domácím 

prostředí 

• Poskytování sociální služby je řízeno potřebami uživatelů 

• Sociální služby uživatele podporují v samostatném a nezávislém životě s cílem 

předcházet či zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života 

• Sociální služby jsou ekonomicky udržitelné. 
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Celkově vymezuje SPRSS 5 prioritních oblasti (I—V.) a k nim strategické a dílčí cíle: 

I. Senioři 

1.1. Podpora důstojného života seniorů 

1.1.1. Podpora života seniorů v domácím prostředí včetně zajištění bezpečí a prevence 

možných důsledků osamělosti 

1.1.2. Zajištění podpory seniorům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby 

II. Osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním 

2.1. Podpora běžného života osob se zdravotním postižením a chronickým 

onemocněním 

2.1.1. Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v 

oblasti bydlení a při zajištění života v přirozené komunitě 

2.1.2. Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v 

oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a vedení nezávislého života 

III. Osoby s duševním onemocněním 

3.1. Podpora běžného života osob s duševním onemocněním 

3.1.1. Podpora osob s duševním onemocněním v oblasti bydlení a při zajištění života v 

běžné komunitě 

IV. Osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku 

4.1. Zmírňování či zamezování sociálního vyloučení  

4.1.1. Pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací 

4.1.2. Podpora osob ohrožených chudobou, dluhy a ztrátou bydlení a osob bez 

přístřeší  

4.1.3. Podpora osob, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života 

4.2. Podpora dětí a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci 
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4.2.1. Podpora rodičovských a dalších kompetencí rodičů, podpora dětí a 

mladých dospělých do 26 let 

V. Systémová opatření 

5.1. Rozsah a obsah sociálních služeb, které odpovídají potřebám uživatelů 

5.1.1. Podpora opatření směřujících k rozvoji sítě terénních a ambulantních 

služeb 

5.1.2. Podpora opatření směřujících k rozvoji pobytových zařízení sociálních 

služeb 

5.1.3. Transformace celoročních pobytových zařízení sociálních služeb 

5.2. Funkční systém řízení sociálních služeb včetně spolupráce s navazujícími službami 

a subjekty 

5.2.1. Podpora spolupráce mezi spolupracujícími aktéry k udržení bydlení 

5.2.2. Podpora terénní sociální práce v obcích, realizace depistáží a case-

managementu 

5.2.3. Spolupráce při zajištění koordinované pomoci při řešení nepříznivé 

sociální situace osob 

5.2.4. Spolupráce při plánování a řízení sítě sociálních služeb 

5.2.5. Krajský informační systém o sociálních službách 

5.2.6. Podpora dobrovolnictví 

5.2.7. Podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními 

službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky 

5.2.8. Zajištění podpory osob specifických cílových skupin 

5.2.9. Optimalizace územní dostupnosti celoročních pobytových zařízení 

sociálních služeb pro seniory 

5.2.10. Rozvoj center duševního zdraví na území Karlovarského kraje 
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4.2 Cílové skupiny 

V rámci plánování sociálních služeb byly na základě analýz a stávajícího stavu vymezeny 4 

cílové skupiny: 

• Osoby v seniorském věku 

• Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním 

• Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením 

• Rodiny s dětmi a mládež 

Osoby v seniorském věku 

V rámci této cílové skupiny se jedná o osoby od věkové hranice 65 let a výše. Tato skupina je 

ohrožena sociálně nepříznivou situací z důvodu zhoršeného zdravotního stavu zahrnujícího i 

snížené kognitivní vnímání a mentální schopnosti. Do cílové skupiny nenáleží všechny osoby 

nad definovaný věk, ale osoby, které vyžadují částečnou nebo úplnou podporu při zajištění 

základních činností péče o vlastní osobu. Tyto osoby vyžadují asistenci od rodiny (osoby blízké) 

nebo poskytovatelů sociálních služeb zahrnující všechny formy, tedy ambulantní, terénní či 

pobytovou.  

Osoby se zdravotním postižením včetně osob s duševním onemocněním 

Jedná se o cílovou skupinu, která je definována v zákoně o sociálních službách a není omezena 

věkovou hranicí. Zákon vymezuje zdravotní postižení jako tělesné, mentální, duševní, 

smyslové nebo kombinované postižení (včetně osob s autismem a dlouhodobě nemocných), 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 

Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby 

mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 

situace. Sociálně vyloučení znamená obtížnou životní situaci, která člověka vylučuje z běžné 

pospolitosti ostatních lidí a bez podpory (intervence) jeho návrat znemožňuje. Příčiny 

sociálního vyloučení jsou jak vnitřní (dané samotnou osobou), tak vnější (bez vlivu dané 

osoby). Formy sociálního vyloučení mohou být ekonomické, sociální, kulturní, individuální 
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apod. Do této skupiny patří např. dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací či 

nízkým vzděláním, osoby s nízkými příjmy, osoby po výkonu trestu, oběti domácího násilí, 

oběti trestné činnosti, osoby se závislostmi, osoby minoritního etnika, osoby jiného socio-

kulturního prostředí, cizinci apod. 

Děti, mládež a rodiny s dětmi 

Tato skupina zahrnuje osoby ve věkovém rozmezí 0–26 let a jejich rodinné příslušníky. Do 

cílové skupiny patří osoby ohrožené sociálně nepříznivou situací. Jedná se jednak o samotné 

děti a mládež – děti z dětských domovů, děti v náhradní péči, děti s patologickými formami 

chování (pachatelé trestné činnosti, uživatelé návykových látek apod.), děti s výchovnými 

problémy, děti vystavené šikaně, mládež opouštějící dětské domovy, mládež vracející se 

z ústavní výchovy, nezletilé rodiče aj. Dále zahrnuje samotné rodiny, které jsou sociálně 

ohrožené. Jedná se o rodiny v tíživé sociální (ekonomické) situaci – ohrožené chudobou, 

ztrátou bydlení, v partnerské krizi, ohrožené domácím násilím, rodiny se samoživitelem aj. 
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5 PRIORITY MĚSTA SOKOLOVA NA OBDOBÍ 2022–2024 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) města Sokolova vychází ze strategického 

plánování, což je nástroj pro správu a rozvoj daného segmentu. Jedná se o proces, v němž se 

hodnotí současná situace a prognóza budoucího vývoje, stanovují se priority a cíle a 

vypracovává se strategie či plán pro jejich dosažení. Celý proces je zakončen monitoringem a 

přijímáním opatření pro dosažení stanovených cílů. 

5.1 Strategie rozvoje sociálních služeb 

SPRSS dané obce či města musí být dle zákona o sociálních službách v souladu s SPRRS kraje. 

Proto SPRSS města Sokolova vychází ze SPRSS Karlovarského kraje a uplatňuje 5 definovaných 

principů, na nichž je plán postaven: 

• Sociální služby jsou poskytovány osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou není 

možné řešit pomocí veřejně dostupných služeb, jiných běžných služeb a 

přirozených zdrojů. 

• Sociální služba je poskytována uživatelům především v jejich přirozeném/domácím 

prostředí. 

• Poskytování sociální služby je řízeno potřebami uživatelů 

• Sociální služby uživatele podporují v samostatném a nezávislém životě s cílem 

předcházet či zamezit jeho sociálnímu vyloučení, navrátit jej do běžného života 

• Sociální služby jsou ekonomicky udržitelné. 

Prioritní oblasti a strategické a dílčí cíle stanovené SPRSS Karlovarského kraje adaptuje SPRSS 

města Sokolova a rozšiřuje je o lokální dimenzi a lokální specifika včetně budoucích prognóz 

stavu obyvatelstva a jeho potřeb.  

5.2 Globální vize 

Pro SPRSS města Sokolova je definována vize rozvoje sociálních služeb takto: 
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„Rozvíjet síť sociálních služeb v souvislosti se zjištěnými potřebami, zachovat stávající sít 

sociálních služeb ve městě Sokolově při dodržení rozsahu Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb Karlovarského kraje.“ 

5.3 Priority města Sokolova 

Z analýzy socioekonomického stavu území, analýzy stavu sociálních služeb byly definovány 

tyto priority města Sokolova pro období 2022–2024: 

1. Rozšíření sítě sociálních služeb o potřebné sociální služby a podpora jejich uvedení do 

provozu a následného rozvoje. 

2. Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb a přidružených služeb pro všechny 

cílové skupiny. 

3. Podpora procesu komunitního plánování. 

4. Zvýšení efektivnosti financování sociálních služeb. 

5. Krizové řízení sociálních služeb. 

6. Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách a zvyšování renomé 

poskytovaných služeb. 
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Priorita 1: Rozšíření sítě sociálních služeb o potřebné sociální služby a 

podpora jejich uvedení do provozu a následného rozvoje 

Dle analytické části se zvyšuje počet osob v seniorském věku a projevují se dopady stárnutí 

obyvatelstva města Sokolova. Tato cílová skupina – seniorů – vyžaduje specifický charakter 

sociálních služeb nejenom ve formě ambulantní a terénní, ale také pobytové, která na území 

města pozbývala. V roce 2022 budou uvedena do provozu nová zařízení – domov pro seniory 

a domov se zvláštním režimem, která mají zajistit dosud chybějící sociální služby na území 

města a postihnout trendy, které budou v blízkém horizontu ovlivňovat strukturu obyvatelstva 

(tj. procesy stárnutí). Záměrem priority 1 je zajištění funkčnosti, chodu a rozvoje těchto 

zařízení a pokrytí potřeby této cílové skupiny po pobytové formě sociálních služeb.  

2 opatření: 

1. Podpora zprovoznění a funkčnosti domova pro seniory s ohledem na potřeby cílové 

skupiny 

2. Podpora domova se zvláštním režimem s ohledem na potřeby cílové skupiny 

Tabulka 52: Opatření 1.1 SPRSS Sokolova: Podpora zprovoznění a funkčnosti domova pro seniory s ohledem na potřeby cílové 
skupiny 

Opatření 1.1 Podpora zprovoznění a funkčnosti domova pro seniory s ohledem 

na potřeby cílové skupiny 

Aktivity • Podpora sociálních služeb – doplnění nové sociální služby na 

území města 

• Podpora příspěvkové organizace města Sokolova – 

zkvalitnění péče o seniory 

Výstupy opatření • Doplnění chybějící sociální služby na území města 

• Dosažení komplexnějšího systému sociálních služeb pro 

seniory 
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Realizátoři • Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

• Sociální služba – Domov pro seniory 

Spolupráce • Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram • Průběžně (individuální) 

Financování a zdroje • Rozpočet města 

• MPSV a další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 53: Opatření 1.2 SPRSS Sokolova: Podpora domova se zvláštním režimem s ohledem na potřeby cílové skupiny 

Opatření 1.2 Podpora domova se zvláštním režimem s ohledem na potřeby 

cílové skupiny 

Aktivity • Podpora sociálních služeb – doplnění nové sociální služby na 

území města 

• Podpora příspěvkové organizace města Sokolova – 

zkvalitnění péče pro osoby se zdravotním (př. duševním) 

onemocněním 

Výstupy opatření • Doplnění chybějící sociální služby na území města 

• Dosažení komplexnějšího systému sociálních služeb pro 

osoby se zdravotním (př. duševním) onemocněním 

Realizátoři • Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

• Sociální služba – Domov se zvláštním režimem 
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Spolupráce • Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram • Průběžně (individuální) 

Financování a zdroje • Rozpočet města 

• MPSV a další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Priorita 2: Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb a 

přidružených služeb pro všechny cílové skupiny 

Dle analýz a individuálních šetření vyplývá potřeba zachování stávající sítě poskytovaných 

sociálních služeb na území města Sokolova a jejich další rozvoj, a to pro všechny 4 vymezené 

cílové skupiny: osoby v seniorském věku, osoby se zdravotním postižením a duševním 

onemocněním, osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a 

rodiny s dětmi. 

Tabulka 54: Opatření 2.1 SPRSS Sokolova: Podpora sociálních služeb pro seniory 

Opatření 2.1 Podpora sociálních služeb pro seniory 

Aktivity 
• Podpora sociálních služeb, které zajistí co nejdelší setrvání 

osoby v přirozeném prostředí 

• Podpora samostatnosti seniorů 

• Podpora příspěvkové organizace města Sokolova – 

Pečovatelská služba 

Výstupy opatření 
• Zajištění dostupných sociálních služeb pro seniory 

• Dosažení komplexnějšího systému sociálních služeb pro 

seniory (včetně souladu s opatřením 1.1) 

Realizátoři 
• Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

• Sociální služby poskytující pečovatelskou služby a osobní 

asistenci  

Spolupráce 
• Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram 
• Průběžně (individuální) 
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Financování a zdroje 
• Rozpočet města 

• MPSV a další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 55: Opatření 2.2 SPRSS Sokolova: Podpora sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním 
onemocněním 

Opatření 2.2 Podpora sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a 

duševním onemocněním 

Aktivity 
• Podpora sociálních služeb, které zajistí co nejdelší setrvání 

osoby v přirozeném prostředí 

• Zajištění integrace do společnosti 

• Podpora sociálních služeb – domovů pro osoby se 

zdravotním postižením, chráněného bydlení, samostatného 

bydlení, sociálně terapeutických dílen, denních stacionářů 

pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Výstupy opatření 
• Zajištění dostupných sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a duševním onemocněním 

• Dosažení komplexnějšího systému sociálních služeb pro 

seniory (včetně souladu s opatřením 1.2) 

Realizátoři 
• Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

• Sociální služby poskytující pečovatelskou služby a osobní 

asistenci  

Spolupráce 
• Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram 
• Průběžně (individuální) 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města 

• MPSV a další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 56: Opatření 2.3 SPRSS Sokolova: Podpora sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
vyloučením 

Opatření 2.3 Podpora sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením 

Aktivity 
• Podpora sociálních služeb, které napomáhají řešení 

nepříznivých sociálních (a životních) situací cílových skupin 

• Identifikace osob spadajících do této cílové skupiny 

• Identifikace potřeb cílové skupiny 

• Zajištění zdrojů pro financování výše uvedených aktivit 

Výstupy opatření 
• Systém služeb sociální prevence a systém doplňkových 

služeb 

Realizátoři 
• Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

• Sociální služby poskytující pečovatelskou služby a osobní 

asistenci  

Spolupráce 
• Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram 
• Průběžně (individuální) 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města 

• MPSV a další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 57: Opatření 2.4 SPRSS Sokolova: Podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi a pro mladistvé 

Opatření 2.4 Podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi a pro mladistvé 

Aktivity 
• Podpora sociálních služeb, které napomáhají fungování 

rodiny a zajištění příznivého stavu rodinné prostředí – 

podpora terénních programů, sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
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• Podpora sociálních služeb, které napomáhají řešení 

nepřiznivé sociální situace cílové skupiny, resp. mající 

preventivní charakter – podpora intervenčních center, 

azylového bydlení, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi 

• Identifikace problémů cílové skupiny 

• Identifikace potřeb cílové skupiny 

• Zajištění zdrojů pro financování výše uvedených aktivit 

Výstupy opatření 
• Systém služeb sociální prevence a systém doplňkových 

služeb 

Realizátoři 
• Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

• Sociální služby poskytující pečovatelskou služby a osobní 

asistenci  

Spolupráce 
• Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram 
• Průběžně (individuální) 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města 

• MPSV a další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Priorita 3: Podpora procesu komunitního plánování 

Záměrem priority 3 je zajištění komunitního plánování. Tato priorita navazuje na předchozí 

SPRSS z důvodu pokračování zapojení všech složek v rámci sociální sféry (potažmo sociálních 

služeb a dalších dodatečných služeb sociálního charakteru) v procesu plánování. Tento proces 

přispívá i k optimalizaci stávající sítě. Dalšími efekty je sdílení dobré praxe a přenos zkušeností 

mezi poskytovateli sociálních služeb. 

Tabulka 58: Opatření 3.1 SPRSS Sokolova: Zajištění spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a s Karlovarským krajem 

Opatření 3.1 Zajištění spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a 

s Karlovarským krajem 

Aktivity 
• Zajištění pravidelné komunikace se zástupci Karlovarského 

kraje v kontextu potřeb města Sokolova v sociální oblasti 

• Zajištění setkávání s poskytovateli sociálních služeb na území 

města Sokolova 

• Sdílení dobré praxe a zajištění komunikace napříč mezi 

poskytovateli sociálních služeb na území města Sokolova 

• Podpora zapojení veřejnosti 

Výstupy opatření 
• Poklady pro plánování na další období 

• Změny plánu rozvoje služeb dle aktuální situace a aktuálních 

problémů 

• Akční plány pro oblast sociálních služeb 

Realizátoři 
• Vedení města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce 
• Orgány města 

• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

• Krajský úřad Karlovarského kraje 
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Harmonogram 
• Pravidelné setkávání pracovních platforem 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 59: Opatření 3.2 SPRSS Sokolova: Identifikace situace a identifikace potřeb obyvatel města Sokolova 

Opatření 3.2 Identifikace situace a identifikace potřeb obyvatel města Sokolova 

Aktivity 
• Podpora zapojení a komunikace s veřejností 

• Sběr informací o potřebách obyvatel ve spolupráci 

s poskytovateli sociálních služeb 

• Individuální sběr informací od obyvatel (získávání zpětné 

vazby) 

• Vyhodnocení potřeb a případné provedení aktivit 

Výstupy opatření 
• Seznam potřeb obyvatel v sociální oblasti s definováním 

aktivit 

Realizátoři 
• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce 
• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

• Uživatelé služeb 

• Veřejnost 

Harmonogram 
• Pravidelný sběr informací 

• Vyhodnocení 1–2krát ročně 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města 

• Další zdroje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Priorita 4: Zvýšení efektivnosti financování sociálních služeb 

Priorita 4 slouží k posouzení současného systému financování. Tato priorita navazuje na 

předchozí SPRSS z důvodu uchování efektivnosti. Postupem doby se mění vstupní proměnné, 

socioekonomické podmínky a demografické podmínky, které ovlivňují, resp. postupně 

proměňují potřeby obyvatel města po využívání sociálních služeb. Záměrem je optimalizace 

financování z rozpočtu města a její přesné zacílení na potřeby obyvatel města. 

Tabulka 60: Opatření 4.1 SPRSS Sokolova: Efektivní systém financování sociálních služeb 

Opatření 4.1 Efektivní systém financování sociálních služeb 

Aktivity 
• Analýza současného systému financování a hodnocení jeho 

efektivity v kontextu veřejných zdrojů (města Sokolova) 

• Promítnutí analytických závěrů do systému 

Výstupy opatření 
• Systém financování sociálních služeb z rozpočtu města, který 

vychází z potřebnosti sociálních služeb 

Realizátoři 
• Orgány města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce 
• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram 
• Průběžně 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města (nízká míra nákladů) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Priorita 5: Krizové řízení sociálních služeb 

Priorita 5 reaguje na pandemii v souvislosti s onemocněním COVID-19. Cílem je připravit 

sektor sociálních služeb a ostatní zainteresované složky na mimořádné události. 

Tabulka 61: Opatření 5.1: Systém krizového řízení sociálních služeb 

Opatření 5.1 Systém krizového řízení sociálních služeb 

Aktivity 
• Analýza fungování jednotlivých složek plánování v oblasti 

sociálních služeb v mimořádné době (v souvislosti 

s onemocněním COVID-19) 

• Promítnutí závěrů do vytvoření systému v době 

mimořádné/nadstandardní události 

Výstupy opatření 
• Systém krizového řízení sociálních služeb 

Realizátoři 
• Orgány města 

• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce 
• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram 
• Ad-hoc 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města (nízká míra nákladů) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Priorita 6: Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních službách a 

zvyšování renomé 

Priorita 6 cílí na potřebu pravidelné informovanosti a osvěty obyvatel města v oblasti 

sociálních služeb. Záměrem je poskytování informací o sociálních službách a zvyšování znalostí 

obyvatel, kam se obrátit v případě hrozící nepříznivé sociální situace jich samotných nebo 

blízké osoby. Priorita si klade za cíl nejen zvyšování informovanosti, ale také renomé 

poskytovaných služeb na území města.  

Tabulka 62: Opatření 6.1: Informování obyvatel o sociálních službách a jejich působnosti 

Opatření 6.1 Informování obyvatel o sociálních službách a jejich působnosti 

Aktivity 
• Uvedení a pravidelná aktualizace informací o 

poskytovatelích sociálních služeb na webových stránkách 

města 

• Zveřejňování informací o poskytovatelích sociálních služeb 

v místním periodiku radnice města Sokolova 

• Veřejná prezentace sociálních služeb 

Výstupy opatření 
• Uvedení informací na webu (v elektronické formě) 

• Uvedení informací v tištěném periodiku 

• Veřejná prezentace – veřejná akce pro poskytovatele a 

veřejnost 

Realizátoři 
• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce 
• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram 
• Průběžně 
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Financování a zdroje 
• Rozpočet města (nízká míra nákladů) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 63: Opatření 6.2 SPRSS Sokolova: Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Opatření 6.2 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Aktivity 
• Sběr dat o poskytovatelích sociálních služeb 

• Návrh struktury katalogu 

• Vydání katalogu 

• Prezentování katalogu na webových stránkách 

Výstupy opatření 
• Katalog poskytovatelů v tištěném vydáním 

• Katalog poskytovatelů v elektronickém vydáním (na 

webových stránkách) 

Realizátoři 
• Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

Spolupráce 
• Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

Harmonogram 
• Pravidelně (1krát ročně) 

Financování a zdroje 
• Rozpočet města (nízká míra nákladů) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4 Monitoring a implementace opatření  

 

Proces plánování, nejen sociálních služeb, v sobě zahrnuje i potřebu implementace (uvedení 

do praxe) navržených opatření a pravidelné vyhodnocování jejich dosahování včetně 

případných opatření (fáze monitoringu a evaluace). 

Ve fázi implementace budou jednotlivá opatření a z nich vycházející aktivity rozpracovány do 

podrobnějšího akčního plánu včetně harmonogramu, na jehož základě budou realizovány. 

Plány jsou určeny obdobím platnosti SPRSS, tedy do roku 2024. 

Monitoring jednotlivých opatření (případně aktivit) bude realizován dle uvedeného 

harmonogramu. Celkový monitoring SPRSS bude prováděn jednou ročně. Cílem je 

vyhodnocení postupu v rámci plánu a podniknutí případných opatření na jeho dosažení. 

Vyhodnocováno bude i dílčí dosažení aktivit, resp. úspěšnost v jejich dosažení aktivit. 

Monitoring bude sloužit pro představitele města a zaměstnance MěÚ Sokolov k podniknutí 

případných opatření na realizaci SPRSS. 
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