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MEDIALIZAČNÍ PLÁN  

TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB , ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011 -  2015. 

 

„Velká transformace“  :  Projekt MPSV ČR „ Podpora transformace sociálních služeb“ 

„Malá transformace“ :    I. Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních  
       služeb v KK, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. 
 
         II. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti  
                                                               krajské  sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji“. 
 

 

I. Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( DOZP) zařazené do transformace: 

 DOZP „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace  - velká transformace (VT) 

 DOZP v Mariánské, příspěvková organizace  - velká transformace (VT + MT) 

 DOZP v Radošově, příspěvková organizace  - malá transformace (MT) 

 DOZP v Lubech, příspěvková organizace   - malá transformace (MT)

 DOZP „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace - malá transformace (MT) 

 DOZP „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace - malá transformace (MT) 

 DOZP v Kynšperku nad Ohří ( SS,přísp. organizace) - malá transformace (MT) 

 
 
 
II. Spolupracující  organizace a sociální služby v transformačních procesech: 
 
 JOKER, o.s.,  Cheb      - sociálně terapeutická dílna 

 Farní Charita Karlovy Vary    - sociálně terapeutická dílna 

INSTAND o.s.  - realizátor  některých  
specifických cílů                       
individuálních projektů KK 

 DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení  -  chráněné bydlení 

 RYTMUS o.s.      - podpora samostatného 

bydlení 

 EUROPROFIS s.r.o.     -  

 

Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace    - realizátor  některých  
specifických cílů                       
individuálních projektů KK 
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III. Medializační nástroje: 
 
 1. informační portál KK   -  www.kr-karlovarsky.cz 
 
 2. webový portál  

transformačních procesů - www.ipkktransformace.cz 
 

 3. ROZHLAS   - Radio Egrensis s.r.o.. Dlouhá 42/10. Cheb 
 
 4. TISK    - Krajské listy Karlovarského kraje 

- Mladá fronta 
- Deníky Bohemia: Karlovarský deník, Chebský  

deník, Sokolovský deník 
-        Listy Ašska 

 
 5. TISKOVÉ KONFERENCE   - k tématu transformačních procesů,  
       Projednávaných  orgány Karlovarského kraje 

 
 6. KULATÉ STOLY   - tematické rozhovory s dotčenými osobami  
       v transformačních procesech 
 7. TELEVIZE   - Regionální vysílání TV VŘÍDLO 
  
 8. DALŠÍ AKTIVITY KK  - letáky a jiné informační materiály, odborné 

pracovní skupiny 
 
 
 
 
IV. Osoby zajišťující medializaci transformačních procesů za zřizovatele a transformované  
 zařízení :  
  
 Karlovarský kraj  - hejtman Karlovarského kraje 

-        náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a oblast 
       neziskových organizací       

      -             odbor  kanceláře hejtmana – tiskové mluvčí 
    -             odbor sociálních věcí  

- vedoucí odboru sociálních věcí  KÚ KK 
                          - odborník pro správu informačního portálu KK 

               - odborník pro správu webového portálu  
     transformačních procesů 

 
            DOZP zařazený do transformace  -  ředitel příspěvkové organizace 
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PLÁN MEDIALIZAČNÍCH AKTIVIT KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 
PLÁNOVANÝ 
TERMÍN 
PLNĚNÍ 

MEDIALIZOVANÉ TÉMA MEDIALIZAČNÍ 
NÁSTROJ 

REALIZÁTOR AKTIVITY TERMÍN  
SPLNĚNÍ  

4/2009 
MT  + VT 

 Zlepšit systém 
poskytovaných 
sociálních služeb v KK 
především osobám se 
zdravotním postižením. 

Zahajovací Konference 
k IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

30. 4. 2009 

5/2009 
MT + VT 

Chráněné bydlení 
pomůže lidem z ústavů 
prožít normální život 

TELEVIZE Regionální vysílání TV 
VŘÍDLO  

5/2009 

6/2009 
MT + VT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“ 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

1.6.2009 

7/2009 
 
VT 

Zapojení DOZP „PATA“ 
v Hazlově a DOZP 
v Mariánské do projektu 
MPSV ČR „Podpora 
transformace sociálních 
služeb“ 

Informační leták Karlovarský kraj – odbor 
sociálních věcí KÚKK 

7/2009 

9/2009 
 
MT + VT 

Zlepšit systém 
poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském 
kraji především osobám 
se zdravotním 
postižením a 
konkrétními akcemi 
podpořit proces jejich 
přechodu z pobytových 
ústavních zařízení do 
potřebných 
alternativních sociálních 
služeb 

Kulatý stůl k IP KK 

„Poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském 
kraji, které jsou 
dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

22.9.2009 

9/2009 
 
MT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“ 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

9/2009 

11/2009 
 
MT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“ 

TISK - Karlovarský, 

Chebský a Sokolovský 

deník 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí   

16.11.2009 

2/2010 
 
MT + VT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“  

TISK - Chebský deník 

- oznámení o 
budoucím konání 
Kulatého stolu v 
Chebu, na téma 
Podpora 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

15.2.2010 
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uplatnitelnosti osob se 
zdravotním postižením 
na trhu práce v 
podmínkách 
Karlovarského kraje 

2/2010 
 
MT + VT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“ 

Kulatý stůl IP KK 

Podpora 
uplatnitelnosti osob se 
zdravotním postižením 
na trhu práce v 
podmínkách 
Karlovarského kraje 
 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

25.2.2010 

3/2010 
 
MT + VT 

Záměr přípravy postupu 
při hodnocení stupně 
závislosti 
uživatelů/zájemců o 
sociální službu 

Kulatý stůl IP KK 

„Poskytování sociálních 

služeb v Karlovarském 

kraji, které jsou 

dostupné a kvalitní 

z pohledu uživatele“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

18.3.2010 

4/2010 
 
MT + VT 

Možnosti podpory osob 
se zdravotním 
postižením 
prostřednictvím metod 
podporovaného 
zaměstnávání 

Kulatý stůl IP KK 

„Poskytování sociálních 

služeb v Karlovarském 

kraji, které jsou 

dostupné a kvalitní 

z pohledu uživatele“. 

 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

20.4.2010 

6/2010 
 
MT + VT 

"Mají podnikatelé zájem 
o zaměstnávání 
zdravotně postižených 
lidí v Karlovarském 
kraji?", shrnutí Kulatého 
stolu konaného v Chebu, 
pozvání na Kulatý stůl v 
Karlových Varech 

TISK  - Krajské listy 
Karlovarského kraje 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

6/2010 

9/2010 
MT + VT 

Problematika 
způsobilosti k právním 
úkonům a opatrovnictví 

Kulatý stůl IP KK 

„Poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském 
kraji, které jsou 
dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 
 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

13.9.2010 

9/2010 
 
MT + VT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“ - oznámení o 
budoucím konání 
Kulatého stolu na téma 
Podpora uplatnitelnosti 
osob se zdravotním 
postižením na trhu 
práce v podmínkách 
Karlovarského kraje 

TISK - Karlovarský, 

Chebský a Sokolovský 

deník 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

25.9.2010 
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9/2010 
 
MT + VT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“ - oznámení o 
budoucím konání 
Kulatého stolu na téma 
Podpora uplatnitelnosti 
osob se zdravotním 
postižením na trhu 
práce v podmínkách 
Karlovarského kraje 

TISK  - Krajské listy 
Karlovarského kraje 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

9/2010 

9/2010 
MT + VT 

Uplatnitelnost lidí s 
mentálním postižením 
na běžném trhu práce 

Kulatý stůl IP KK 

„Poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském 
kraji, které jsou 
dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

30.9.2010 

10/2010 
MT + VT 

Uplatnitelnost lidí s 
mentálním postižením 
na běžném trhu práce 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

10/2010 

10/2010 
MT + VT 

"První noc v chráněném 
bydlení", přestěhování 
prvních klientů do bytů 
chráněného bydlení, 
poskytování služby 
chráněného bydlení, 
příprava klientů na 
přechod 

TISK   - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 

 

DOLMEN, o.p.s. 
Agentura pro chráněné 
bydlení 

14.10.2010 

10/2010 
MT + VT 

"První noc v chráněném 
bydlení", přestěhování 
prvních klientů do bytů 
chráněného bydlení, 
poskytování služby 
chráněného bydlení, 
příprava klientů na 
přechod 

TISK   - Karlovarský, 
Chebský a Sokolovský 
deník 

 

DOLMEN, o.p.s. 
Agentura pro chráněné 
bydlení 

16.10.2010 

10/2010 
MT + VT 

Shrnutí Kulatého stolu 
konaného v Karlových 
Varech na téma 
"Uplatnitelnost lidí s 
mentálním postižením 
na trhu práce"  
 

TISK  - Krajské listy 
Karlovarského kraje 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

10/2010 

1/2011 
MT + VT 

Analýza prostředí a 
nákladovost sociálních 
služeb a metoda BSC 

Kulatý stůl IP KK – v 

Sokolově 

„Poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském 
kraji, které jsou 
dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

26.1.2011 

1/2011 
MT + VT 

„Poskytování sociálních 
služeb v Karlovarském 
kraji, které jsou 

Kulatý stůl IP KK – 

v Karlových Varech 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 

27.1.2011 
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dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 

Analýza prostředí a 
nákladovost sociálních 
služeb 

oblast neziskových 
organizací 

3/2011 
 
MT + VT 

Informace o 
proběhnutých 
vzděláváních, závěry z 
jednotlivých 
vzdělávacích aktivit 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

24.3.2011 

4/2011 
MT + VT 

IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“. 

Závěrečná Konference 
k IPKK „Poskytování 
sociálních služeb v KK, 
které jsou dostupné a 
kvalitní z pohledu 
uživatele“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací 

26.4.2011 

4/2011 
MT + VT 

Informace o skončení 
realizace IPKK 
„Poskytování sociálních 
služeb v KK, které jsou 
dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

30.4.2011 

4/2011 
MT + VT 

„Poskytování sociálních 
služeb v KK, které jsou 
dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“. 

Závěrečná publikace IP 
KK 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací  
INSTAND o.s. 

4/2011 

4/2011 
 
MT + VT 

Lidé z ústavů mohou být 
našimi sousedy. 
Chráněné bydlení jim 
pomáhá prožít normální 
život. 

TELEVIZE Regionální vysílání TV 
VŘÍDLO  

4/2011 

8/2011 
 
MT + VT 

IPKK - „Udržitelnost 
dostupnosti krajské sítě 
sociálních služeb 
v Karlovarském kraji 
informace o zahájení 
projektu, úvodní 
konferenci, hlavní cíle 
projektu 
 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

14.8.2011 

9/2011 Souhrnné informace o 
individuálních 
projektech 
Karlovarského kraje 
v sociální oblasti 

TISK - Mladá Fronta 
Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

30.9.2011 

3/2012 
MT + VT 

Co je sociální podnikání 
a jak lze financovat jeho 
rozjezd 

Kulatý stůl IP KK – 

v Karlových Varech 

„Udržitelnost 
dostupnosti krajské 
sítě sociálních služeb 
v Karlovarském kraji“. 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí a 
oblast neziskových 
organizací  
 

29.3.2012 
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MEDIALIZAČNÍ PLÁN  

TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ v DOZP „PATA“ v HAZLOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
V OBDOBÍ r. 2011 - 2015 
 
Tento medializační plán navazuje a rozpracovává schválený Transformační plán Domova pro osoby se 
zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, který je realizován v rámci 
projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“. 
 
Plán aktivit 
 
PLÁNOVANÝ 
TERMÍN 
PLNĚNÍ 

MEDIALIZOVANÉ 
TÉMA 

MEDIALIZAČNÍ 
NÁSTROJ 

REALIZÁTOR AKTIVITY TERMÍN PLNĚNÍ 

9/2010 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 
 

Setkání se starosty 
měst Hazlov, Aš – 
transformace DOZP 
„PATA“ v Hazlově, 
příspěvková organizace 

ředitel DOZP „PATA“ 
Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 
neziskových organizací  
 
 

24.9.2010 

10/2010 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 
 

Setkání se starosty obcí 
Podhradí, Hranice 
v Čechách, Krásná – 
transformace DOZP 
„PATA“ v Hazlově, 
příspěvková organizace 

ředitel DOZP „PATA“ 
Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 
neziskových organizací  
 
 

5.10.2010 

10/2010 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 
 

Setkání se zástupci 
Joker. o.s. – 
vyhodnocení výsledků 
jednání se starosty 
měst a obcí 

ředitel DOZP „PATA“ 
Karlovarský kraj – 

14.10.2010 

10/2010 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 
 

Setkání se starostou 
obce Libá 

ředitel DOZP „PATA“ 
Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 
neziskových organizací  
 

19.10.2010 

11/2010 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 
 

Setkání se starosty obcí 
a měst  Františkovy 
Lázně, Cheb, Skalná     
– transformace DOZP 
„PATA“ v Hazlově, 
příspěvková organizace 

ředitel DOZP „PATA“ 
Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 
neziskových organizací  
 

1.11.2010 

1/2011 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 
 

Setkání se starosty obcí 
a měst  Cheb, Aš, 
Hazlov, Krásná,             
– transformace DOZP 
„PATA“ v Hazlově, 

ředitel DOZP „PATA“ 
Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 

31.1.2011 
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příspěvková organizace neziskových organizací  
 

6/2011 Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

TISK – článek na téma 
 „ Přesun lidí z „Paty“ 

má svůj přínos i rizika“ 

Listy Ašska – redaktor 
Petr Všetečka 

15.6.2011 

7/2011 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Setkání s rodiči a 
opatrovníky uživatelů  
v DOZP „PATA“ – 
představení 
transformačního plánu 
DOZP 

ředitel DOZP „PATA“ 23.7.2011 

8/2011 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Účast uživatelů sociální 
služby DOZP PATA na 
akci „Ašské 
buchtobraní“                - 
stánková prezentace 
DOZP Pata a 
transformace 
sociálních služeb (mj. 
rozdávání informačních 
letáčků ,prodej 
výrobků klientů 
domova ve spolupráci 
s organizací Joker, o.s. 

Město Aš 
Stadt Rehau 
ředitel DOZP „PATA“ 
JOKER, o.s.,  Cheb  

20.8.2011 

10/2011 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Den otevřených dveří  
v DOZP PATA - v rámci 
akce „Týden sociálních 
služeb“  

ředitel DOZP „PATA“ 10.10.2012 

10/2011 Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

TISK -  článek „Nový 
ředitel DOZP „PATA“ 
má před sebou hodně 
úkolů 

Listy Ašska 
 

19.10.2011 

10/2011 Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

TISK –tisková zpráva o 
účasti uživatelů sociální 
služby DOZP PATA na 
plese „Ašský candrbál“ 

Listy Ašska 26.10.2011 

12/2011 
 
VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Setkání s nájemníky 
domu Sibiřská 10 v Aši 
(zřízena domácnost 
pro uživatele),  
Představení obecných 
principů transformace, 
transformace DOZP 
Pata v Hazlově 

ředitel DOZP „PATA“ 10.12.2011 

12/2011 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

TISK – článek na téma 
 „ Děti dělají ve školce 

velké pokroky“ – o 
dětech z DOZP „PATA“ 

Listy Ašska  
Mgr. Jaromíra 
Stančíková – ředitelka 
Mateřské školky 
v Moravské ulici v Aši 

14.12.2011 

2/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Jednání s redaktorem 
Hradílkem z 
aktuálně.cz v DOZP – 
k procesu 
transformace DOZP  

ředitel DOZP „PATA“ 15.02.2012 
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2/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

TELEVIZE - natáčení ČT 
v objektu Pata 

Televize ČT  
ředitel DOZP „PATA“ 

20.02.2012 

2/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Kulatý stůl „Proces 
transformace 
v zařízeních pro 
nezletilé uživatele  

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 
neziskových organizací  
- ředitel DOZP „PATA“ 

21.02.2012 

3/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Účast uživatelů sociální 
služby DOZP PATA na 
diskotéce 
v Mariánských Lázních 

- ředitel DOZP „PATA“ 01.03.2012 

3/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Kulatý stůl se 
starostkou obce Skalná 
–  nákup pozemku,  
- pečovatelská služba,  
- jednání se sousedy 

Karlovarský kraj – 
náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních 
věcí a oblast 
neziskových organizací  

7.3.2012 

2012   

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb 
“Pata Hazlov“ 

Kulatý stůl  - 
k prezentaci procesu 
transformace,  
-benefiční koncert 
skupiny „TAP TAP“  
( uskuteční se 
13.9.2012) 

Joker o.s. Cheb ve 
spolupráci s VOŠ Cheb 

12.3.2012 

3/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Účast uživatelů sociální 

služby DOZP PATA na 

plese v Aši  

- ředitel DOZP „PATA“ 
- JOKER o.s. 

24.03.2012 

4/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb“ 

Účast uživatelů sociální 

služby DOZP PATA- 

pomoc při výzdobě 

výlohy restaurace v Aši 

- ředitel DOZP „PATA“ 
 

02.04.2012 

4/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata 

Jednání s VOŠ Cheb v 

DOZP PATA -  příprava 

„PATAFESTU“ 

- ředitel DOZP „PATA“ 
- VOŠ Cheb 

02.04.2012 

4/2012 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

Účast uživatelů sociální 
služby DOZP PATA-  
pomoc při výzdobě 
kostela v Hazlově na 
Velikonoce 
 

- ředitel DOZP „PATA“ 
- farář kostela v 
Hazlově 
 

03.04.2012 

4/2012 

 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

Účast uživatelů sociální 
služby DOZP PATA na 
akci „Maškarní 
merenda“ pořádané 
Pečovatelskou službou 
města Aš 

Pečovatelská služba Aš 03.04.2012 
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2012  
Tisková 
zpráva ( po 
nakoupení 
potřebných 
pozemků) 
 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

TISK – Deníky Bohemia, 
Krajské listy KK,  Mladá 
Fronta Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Připraví  APDM  
Zajistí -Karlovarský kraj 
- odbor  kanceláře 
hejtmana – tiskové 
mluvčí 

 

2012   

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb 
“Pata Hazlov“ 

AKCE na místě -  
Zahájení dostavby 
prvního domku v obci 
Krásná – poklep 
základního kamene + 
na místě tisková zpráva 
pro zúčastněná media 
+ 
Tisková konference 
v místě akce 

Připraví  Karlovarský 
kraj -OSV KÚKK  
(hejtman KK, náměstek 
hejtmana pro oblast 
sociálních věcí a oblast 
neziskových organizací 
Média pozve + tiskovou 
konferenci  zajistí 
Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

 

2012   

VT  
plánovaná 
účast klientů 
na 
benefičním 
koncertu 
13.9.2012 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb 
“Pata Hazlov“ 

AKCE na místě -  
benefiční koncert 
skupiny „TAP TAP“  
( uskuteční se 
13.9.2012) 

- ředitel DOZP „PATA“ 
 

Předpoklad 

13.9.2012 

2013 

 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb 
“Pata Hazlov“ 

AKCE na místě -  
Zahájení výstavby 
prvního domku v obci 
Skalná  – poklep 
základního kamene + 
na místě tisková zpráva 
pro zúčastněná media 
+ 
Tisková konference 
v místě akce 

Připraví  Karlovarský 
kraj -OSV KÚKK  
(hejtman KK, náměstek 
hejtmana pro oblast 
sociálních věcí a oblast 
neziskových organizací 
Média pozve + tiskovou 
konferenci  zajistí 
Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

 

2013 

 

VT 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních služeb 
“Pata Hazlov“ 

AKCE na místě -  
Zahájení výstavby 
prvního domku v obci 
Hazlov  – poklep 
základního kamene + 
na místě tisková zpráva 
pro zúčastněná media 
+ 
Tisková konference 
v místě akce 

Připraví  Karlovarský 
kraj -OSV KÚKK  
(hejtman KK, náměstek 
hejtmana pro oblast 
sociálních věcí a oblast 
neziskových organizací 
Média pozve + tiskovou 
konferenci  zajistí 
Karlovarský kraj - odbor  
kanceláře hejtmana – 
tiskové mluvčí 

 

2013 - VT 

Tisková 
zpráva  
( začínáme 
se stěhovat) 

Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

TISK – Deníky Bohemia, 
Krajské listy KK,  Mladá 
Fronta Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Připraví  : ředitel DOZP 
PATA 
Zajistí -Karlovarský kraj 
- odbor  kanceláře 
hejtmana – tiskové 
mluvčí 

 

2013 - VT Projekt MPSV ČR „ AKCE na místě – Zajistí:  ředitel DOZP  



11 

 

Akce  - po 
přestěhování 
prvních 
uživatelů 
(Oslovujeme 
svoje 
sousedy- 
„Setkání u 
kafíčka“) 

Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

setkání 
přestěhovaných 
uživatelů  v jejich 
domácnostech se 
sousedy u „kafíčka“ 

2013 - VT 

Tisková 
zpráva k 
„Setkání u 
kafíčka“) 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

TISK – Deníky Bohemia, 
Krajské listy KK,  Mladá 
Fronta Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Připraví:  ředitel DOZP 
ve spolupráci s KK - 
odborem  kanceláře 
hejtmana – tiskové 
mluvčí 

 

2013 - VT 

Tisková 
zpráva o 
navazování 
kontaktů 
s ostatními 
sociálními 
službami 

Projekt MPSV ČR „ 
Podpora 
transformace 
sociálních 
služeb“Pata Hazlov 

TISK – Deníky Bohemia, 
Krajské listy KK,  Mladá 
Fronta Dnes (přílohy 
Karlovarsko, 
Sokolovsko, Chebsko) 
 

Připraví:  ředitel DOZP 
ve spolupráci s KK - 
odborem  kanceláře 
hejtmana – tiskové 
mluvčí 

 

 


