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Komunitní plánování sociálních služeb – úvodní slovo 

Vážení čtenáři, občané města Karlovy Vary, právě máte v ruce nový 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a ostatních služeb na území 

města Karlovy Vary, který je nepostradatelnou součástí komunitního 

plánování. Katalog vznikl díky činnosti Komunitního plánování. Na 

jeho vzniku spolupracovala Řídící skupina komunitního plánování, 

společně s dalšími třemi Pracovními skupinami komunitního 

plánování, které jsou rozděleny podle cílových skupin a pod 

vedením koordinátorky. 

V katalogu najdete informace o sociálních službách a ostatních 

službách, které jsou rozděleny pro přehlednost dle cílových skupin. 

A to na Zdravotně postižené; Seniory; Děti, mládež, rodina a Osoby 

ohrožené krizí. 

Pevně věříme, že tento katalog zvýší informovanost občanů města 

Karlovy Vary a doufáme, že se stane dobrým pomocníkem a rádcem 

občanů, kteří hledají pomoc. 

Lucie Maršálková 

koordinátorka komunitního plánování 
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Informace k používání katalogu 

Katalog je určen pro občany města Karlovy Vary. 

Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny sociální služby, jejichž 

poskytovatel: 

 je registrován v Karlovarském kraji a poskytuje služby na 

území města Karlovy Vary 

 v Karlových Varech poskytuje sociální služby, i když je 

registrován v jiném kraji 

Katalog rovněž obsahuje i ostatní služby, související se sociální 

oblastí. 

Tento katalog v elektronické podobě naleznete na www.mmkv.cz 

komunitní plánování sociálních služeb. 

Vymezení základních pojmů 

A/ Sociální službou 

(definuje zákon o sociálních službách) se rozumí činnost nebo 

soubor činností, kterými se zajišťuje pomoc osobám nebo skupinám 

osob s cílem sociálního začlenění a předcházení sociálního 

vyloučení. 

B/ Poskytovatel sociálních služeb 

je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k poskytování sociálních 

služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

http://www.mmkv.cz/
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znění pozdějších předpisů, rozhodnutím o registraci. O tom, že je 

zaregistrován a splňuje dané podmínky se můžete přesvědčit na 

adrese: www.mpsv.cz/ sociálni služby/ registr poskytovatelů 

sociálních služeb v ČR 

C/ Ostatní služby, související se sociální oblastí 

služby, které dle zákona nejsou sociálními službami, rozšiřují a 

doplňují spektrum služeb v našem městě; nesplňují podmínky 

registrace uvedené v bodu B. 

Jak vyhledávat v katalogu? 

Katalog je rozdělen podle zařazení na cílové skupiny uživatelů a 

v jednotlivých skupinách řazen abecedně. 

 

1. Sociální služby – formy a druhy 

FORMY poskytování sociálních služeb 

 sociální služby se poskytují jako služby pobytové, 

ambulantní nebo terénní, přičemž pobytové služby jsou 

uživatelům zajišťovány v zařízeních sociálních služeb, u 

ambulantních služeb uživatel za službami dochází do 

zařízení sociálních služeb a při využití terénních služeb je 

uživatel příjemcem služby ve svém přirozeném sociálním 

prostředí. 

 

http://www.mpsv.cz/%20sociálni%20služby/%20registr%20poskytovatelů%20sociálních%20služeb%20v%20ČR
http://www.mpsv.cz/%20sociálni%20služby/%20registr%20poskytovatelů%20sociálních%20služeb%20v%20ČR
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DRUHY sociálních služeb  

A/ - sociální poradenství  

je službou, která je základní činností u všech druhů poskytovaných 

sociálních služeb a člení se na poradenství základní a odborné 

 základní sociální poradenství – jsou povinni dodržovat 

všichni poskytovatelé sociálních služeb a jeho 

prostřednictvím občané získávají potřebné informace, které 

napomáhají k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

 odborné sociální poradenství – jsou pak informace 

zaměřené už na konkrétní potřeby jednotlivých občanů i 

sociálních skupin a jsou zajišťovány ve speciálních 

poradnách (se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivců) 

B/ - služby sociální péče 

jsou služby, které umožňují zapojení občanů do běžného života, a to 

při zajištění jejich fyzické a psychické soběstačnosti, důstojného 

prostředí a zacházení u osob, kde to jejich stav vylučuje. 

 Osobní asistence  

je terénní službou sociální péče, která se poskytuje osobám 

se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí a při 

činnostech, které tato osoba potřebuje. 
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 Pečovatelská služba  

 je službou sociální péče a poskytuje se ve vymezeném čase 

 terénní nebo ambulantní formou osobám se sníženou 

 soběstačností, ať již z důvodu věku, chronického 

 onemocnění nebo zdravotního postižení. 

 Podpora samostatného bydlení 

je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nebo 

chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

 Tísňová péče 

je službou terénní, poskytující nepřetržitou hlasovou a 

elektronickou komunikaci lidem vystaveným vysokému 

riziku ohrožení zdraví nebo života. 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

patří do služeb sociální péče, které jsou poskytovány 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. 

 Odlehčovací služby 

jsou službami sociální péče, jejichž cílem je umožnění 

odpočinku osobám, které pečují o osoby se sníženou 

soběstačností ať již z důvodu věku, chronického onemocnění 
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nebo zdravotního postižení. Služby se poskytují ve všech 

třech formách (terénní, ambulantní i pobytové). 

 Centrum denních služeb  

poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. 

 Denní stacionář 

je zařízením sociálních služeb, ve kterém jsou poskytovány 

ambulantní služby sociální péče osobám se sníženou 

soběstačností jak z důvodu věku, tak zdravotního postižení 

nebo chronického duševního onemocnění. 

 Týdenní stacionář 

je pobytovým zařízením sociálních služeb, ve kterém se 

poskytují pobytové služby osobám, a to jak z důvodu věku 

nebo zdravotního postižení, ale i chronického duševního 

onemocnění. 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 Domov pro seniory 
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je pobytovým zařízením sociálních služeb, řadí se mezi 

služby sociální péče a poskytují se v něm služby občanům se 

sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. 

 Domovy se zvláštním režimem 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové 

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 

v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče 

 Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují 

 pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují 

 lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

 nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a 

 nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení 

 lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc 

 osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

 poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 

 anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních 

 služeb. 
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C/ - služby sociální prevence 

jsou služby, jejichž cílem je pomoc při překonávání nepříznivé 

sociální situace u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, 

dále zabránit tomuto vyloučení a tímto chránit společnost před 

vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

 Raná péče 

je terénní, případně ambulantní služba, která je 

poskytována dítěti a rodičům zdravotně postiženého dítěte 

ve věku do 7 let nebo dítěte ohroženého nepříznivou 

sociální situací. 

 Tlumočnické služby 

jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

osobám s poruchami komunikace způsobenými především 

 Telefonická krizová pomoc 

je zahrnuta pod službami sociální prevence a terénní formou 

je jejím prostřednictvím poskytována pomoc osobám, jež se 

nacházejí v obtížné situaci, kterou nemohou zvládnout 

vlastními silami. 

 Azylové domy 

jsou zařízení sociální péče s poskytovanými službami sociální 

prevence v pobytové formě. Služby se poskytují osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
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 Domy na půl cesty  

poskytují pobytové služby osobám do 26 let, které po 

dosažení zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy, nebo osobám z jiných zařízení pro 

péči o děti a mládež a taktéž osobám propuštěným z výkonu 

trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. 

 Kontaktní centra 

poskytují ambulantní nebo terénní formou služby sociální 

prevence, jejichž cílem je snížení sociálních rizik, které jsou 

spojeny se zneužíváním návykových látek. 

 Intervenční centra  

jsou služby poskytované ambulantní, terénní nebo 

pobytovou formou. Na základě vykázání ze společného 

obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě 

ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta 

pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního 

záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc 

intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na 

základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné 

osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového 

podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum 

o ohrožení osoby násilných chováním dozví. Součástí služby 

je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi 

intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, 

orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie 
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České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány 

veřejné správy. 

 Krizová pomoc 

je službou sociální prevence a je poskytována na 

přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci 

ohrožující jejich život nebo zdraví 

 Nízkoprahová denní centra 

jsou službami sociální prevence. Služby v nich se poskytují ve 

formě ambulantní nebo terénní. Mohou být určené nejen 

pro cílové skupiny osob v krizi a bez přístřeší, ale také pro 

osoby ohrožené rizikovým způsobem života nebo závislostí, 

případně pro osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách. 

 Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež 

poskytují ambulantní, případně terénní služby dětem ve 

věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky 

nežádoucími jevy, s cílem zlepšení jejich kvality života a 

předcházení nebo snížení sociálních rizik souvisejících 

s jejich způsobem života. 

 Noclehárny 

patří mezi zařízení sociálních služeb. Poskytovány jsou pouze 

ve formě ambulantní, a to osobám nacházejícím se bez 
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přístřeší. Služba zahrnuje přenocování a poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu. 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

jsou poskytovány terénní, případně ambulantní formou 

rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen 

důsledkem dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, 

kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u 

kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

jsou službami sociální prevence, které se poskytují 

v ambulantní nebo terénní formě osobám v důchodovém 

věku nebo osobám se zdravotním postižením. Cílem těchto 

služeb je zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob. 

 Sociálně terapeutické dílny 

jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které 

z tohoto důvodu nejsou umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a 

pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a 

dovedností, a to formou sociálně pracovní terapie. 
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 Sociální rehabilitace 

je službou sociální prevence a jejím cílem je pomoc osobám 

při udržení a zajištění jejich samostatnosti a nezávislosti. 

Poskytuje se ve formě ambulantní a terénní, ale v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb i formou pobytovou. 

 Terénní programy 

jsou službami sociální prevence, které se poskytují terénní 

formou osobám, které vedou, nebo jsou ohroženy rizikovým 

způsobem života. Služby jsou zaměřeny na osoby v krizi, 

etnické menšiny i osoby žijící ve vyloučených komunitách. 

Posláním této služby je zmíněné osoby vyhledávat a 

pomáhat jim s řešením jejich obtížné situace. 
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ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ 

Agentura domácí péče LADARA, o.p.s.  

služby: 

 osobní asistence 

 pečovatelská služba 

 tísňová péče 

cílová skupina:  osoby s chronickým postižením, zdravotním  

  postižením, senioři 

kontakt: 

  Ing. Pavel Andrejkiv, DiS. 

tel.:  +420 777 143 124 

e-mail:  ladara@ladara.eu 

web:   www.ladara.eu 

adresa: 

Čankovská 1021/19 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:ladara@ladara.eu
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Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE, s.r.o. 

zdravotní domácí péče 

cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři 

kontakt: 

  Světlana Smolínová 

tel.:   +420 353 220 407,     

  +420 602 415 376,  

  +420 608 211 299 

e-mail:   smolinova@volny.cz 

web:   www.smolinova.cz 

adresa: 

Národní 222/26 

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smolinova@volny.cz
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BAMBINI, z.s.  

spolek pro hipoterapii 

cílová skupina:  děti s tělesným nebo mentálním postižením 

kontakt: 

  Lenka Seberová 

tel.:  +420 608 141 838 

e-mail:  lseberova@volny.cz 

web:  www.bambinihipo.websnadno.cz 

adresa: 

Kpt. Nálepky 261 

360 04 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lseberova@volny.cz
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  

služby: 

 raná péče 

 odborné sociální poradenství 

a) raná péče – Raná péče Čechy 

cílová skupina:  rodiny s dětmi se sluchovým postižením do 7 let 

  věku 

kontakt: 

tel.:   +420 235 517 313,     

  +420 251 510 744,      

e-mail:   ranapece@detskysluch.cz 

web:   www.detskysluch.cz 

b) odborné sociální poradenství – Sociální poradna pro osoby se 

sluchovým postižením a jejich blízké 

cílová skupina: osoby se sluchovým postižením od 11 let věku 

  rodiče, rodiny a opatrovníci dětí se sluchovým  

  postižením do 11 let věku 

kontakt: 

tel.:   +420 235 517 313,     

  +420 734 674 844,      

e-mail:   socpor@detskysluch.cz 

web:   www.detskysluch.cz 

adresa:  

Hábova 1571 

155 00 Praha 5 

mailto:ranapece@detskysluch.cz
http://www.detskysluch.cz/
mailto:socpor@detskysluch.cz
http://www.detskysluch.cz/
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Centrum pro zdravotně postižené  

Karlovarského kraje, o.p.s.  

 

služby: 

 osobní asistence 

 odborné sociální poradenství 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením a senioři 

kontakt:   

tel.:   +420 353 234 666,     

  +420 602 340 549 

e-mail:   karlovyvary@sluzbypostizenym.cz 

web:   www.sluzbypostizenym.cz 

adresa: 
Sokolovská 119/54 

360 05 Karlovy Vary 
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

služby: 

 denní stacionář 

 sociálně terapeutické dílny 

cílová skupina:  osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 

  osoby s poruchou autistického spektra, osoby se 

  zdravotním postižením 

kontakt: 

tel.:   +420 607 718 345,     

  +420 352 665 992 

e-mail:   info@opschodov.cz 

web:   www.dcmat.cz 

adresa: 
Školní 737 

357 35 Chodov 

 

 

 

 

 

 

http://www.dcmat.cz/
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Denní centrum Žirafa, z.s. 

služby: 

 centrum denních služeb 

cílová skupina:  osoby od 1 do 26 let se zdravotním postižením, 

  zejména autismem, osoby s kombinovaným  

  postižením a pro osoby s mentálním postižením 

kontakt: 

  Ing. Renata Kunešová 

tel:  +420 602 535 366   

e-mail:  renatakunesova@seznam.cz  

web:  www.dennicentrumzirafa.cz 

adresa:  

a) sídlo zapsaného spolku: 

Gagarinova 506/20 

360 01 Karlovy Vary, Drahovice 

b) místa poskytování služby: 

Masarykova 217 

357 34 Nové Sedlo 

Opletalova 1121 

358 01 Kraslice 
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DiaKar, z.ú.  

pacientská organizace, prevence, edukace, podpora kvality života 

s onemocněním jak pro pacienty, tak jejich blízké 

 

cílová skupina:  osoby s diabetem  

  a kardiovaskulárním onemocněním 

kontakt: 

  Ing. Mgr. Edita Šimáčková 

tel.:   +420 773 587 710 

e-mail:   info@diakar.cz 

web:   www.diakar.cz 

adresa: 

U Řempa 895/14 

360 17 Karlovy Vary – Stará Role 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@diakar.cz
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Domácí péče Karlovy Vary, s. r. o.  

služby: 

 pečovatelská služba 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Michaela Bečková, DiS. 

tel.:   +420 777 780 122 

e-mail:   miskbeck@gmail.com 

web:   www.domacipecekv.cz 

adresa: 

Národní 222/26 

360 01 Karlovy Vary - DrahoviceAKTY 

 

 

 

 

 

 

mailto:miskbeck@gmail.com
http://www.domacipecekv.cz/
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Domov pro osoby se zdravotním postižením “PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

služby: 

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením 

kontakt: 

tel.:   +420 354 692 134 

e-mail:   pramen.mnichov@tiscali.cz 

web:   www.domovpramen.cz 

adresa: 

Mnichov 142 

353 01 Mariánské Lázně 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pramen.mnichov@tiscali.cz
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Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

služby: 

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

 domov pro seniory 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Ing. Pavel Novák 

tel.:   +420 354 224 207,     

  +420 730 524 749,     

  +420 601 132 456 

e-mail:   domov.marianska@domov-marianska.cz 

web:   www.domov-marianska.cz 

adresa: 

Jáchymov, část Mariánská, č. p. 161 

363 01 Ostrov 

 

 

 

 

 

mailto:domov.marianska@domov-marianska.cz
http://www.domov-marianska.cz/
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Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

služby: 

 domov pro osoby se zdravotním postižením 

cílová skupina:  osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

kontakt: 

tel.:   +420 353 941 111,     

  +420 353 941 550 

e-mail:   reditelka@domovradosov.cz 

web:   www.usp-radosov.cz 

adresa: 

Kyselka, část Radošov, č. p. 137 

363 01 Ostrov 
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DOP – HC, s.r.o.  

služby: 

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

cílová skupina:  osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou  

  a senioři 

kontakt: 

tel.:   +420 352 628 698 

e-mail:   info@dop-hc.cz 

web:   www.dop-hc.cz 

adresa:  

Bergmanova 140 

356 04 Dolní Rychnov 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dop-hc.cz
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Dveře dokořán, z.s. 

služby: 

 osobní asistence 

cílová skupina:  osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve 

  věku 7 – 80 let 

kontakt: 

  Bohumil Svoboda 

tel.:   +420 353 235 267,     

  +420 603 107 099 

e-mail:   svoboda.dveredokoran@seznam.cz 

web:   www.dveredokoran.cz 

adresa: 

U Ohře 210/19 

360 18 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

mailto:svoboda.dveredokoran@seznam.cz
http://www.dveredokoran.cz/
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Farní charita Karlovy Vary 

služby:  

 denní stacionář 

 sociálně terapeutická dílna 

 týdenní stacionář 

a) denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, tělesným,  

  mentálním, kombinovaným, chronickým, duševním 

  postižením 

kontakt: 

  Mgr. Vojtěch Dušek 

tel.:   +420 731 433 037 

e-mail:   vojtech.dusek@kv.charita.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Závodu Míru 303/142 

360 17 Karlovy Vary 

b) sociálně terapeutická dílna 

cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, tělesným,  

  mentálním, kombinovaným, chronickým,  

  duševním postižením 

 

 

mailto:vojtech.dusek@kv.charita.cz
http://www.kv.charita.cz/
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kontakt: 

  Mgr. Vojtěch Dušek 

tel.:   +420 731 433 037 

e-mail:   vojtech.dusek@kv.charita.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Závodu Míru 303/142 

360 17 Karlovy Vary 

c) týdenní stacionář – certifikované pracoviště pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou 

cílová skupina:  osoby s různými formami demence, převážně  

  Alzheimerova choroba 

kontakt: 

  Dita Matoušová, DiS. 

tel.:   +420 353 434 214,     

  +420 731 433 030,     

  +420 731 433 036 

e-mail:   dita.matousova@kv.charita.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Svobodova 743/12 

360 17 Karlovy Vary 

 

 

mailto:vojtech.dusek@kv.charita.cz
http://www.kv.charita.cz/
http://www.kv.charita.cz/
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FOKUS Mladá Boleslav, z.s. 

 

služby: 

 podpora samostatného bydlení 

 sociálně terapeutická dílna 

 sociální rehabilitace 

cílová skupina:  osoby s duševním onemocněním 

a) podpora samostatného bydlení 

kontakt: 

  Andrea Hůlová 

tel.:   +420 777 481 105 

e-mail:   hulova@fokus-mb.cz 

web:   www.fokus-mb.cz   

adresa: 

Plzeňská 1445/11 

360 01 Karlovy Vary 

 

b) sociálně terapeutická dílna 

kontakt: 

  Ing. Karolína Fialová 

tel.:   +420 775 562 060 

e-mail:   fialova@fokus-mb.cz 

web:   www.fokus-mb.cz   

mailto:hulova@fokus-mb.cz
http://www.fokus-mb.cz/
mailto:chudacikova@fokus-mb.cz
http://www.fokus-mb.cz/


36 

 

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45 

360 01 Karlovy Vary 

c) sociální rehabilitace 

kontakt: 

  Andrea Hůlová 

tel.:   +420 777 481 105 

e-mail:   hulova@fokus-mb.cz 

web:   www.fokus-mb.cz   

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

mailto:hulova@fokus-mb.cz
http://www.fokus-mb.cz/


37 

 

Hipocentrum PÁ – JA, z.s. 

sdružení pro hipoterapii 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Hana Tejklová 

tel.:  +420 777 674 017 

e-mail:  hipopa.ja@seznam.cz 

web:  www.hipocentrum-paja.netstranky.cz 

adresa: 

sídlo: 

Kolmá 29 

360 01 Karlovy Vary 

provozovna: 

Stanovice čp. 99 

360 01 KARLOVY VARY 

 

 

 

 

 

mailto:hipopa.ja@seznam.cz
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INSTAND, institut pro podporu vzdělávání 

a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. 

organizace na podporu kvality sociálních služeb 

cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři, děti, mládež, rodina, 

  osoby ohrožené krizí 

kontakt: 

  Mgr. Romana Trutnovská  

tel.:   +420 605 001 954 

e-mail:   trutnovska@instand.cz 

web:   www.instand.cz 

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45  

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trutnovska@instand.cz
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Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace 

služby: 

 pečovatelská služba 

 domov pro seniory 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Mgr. Milan Martinek  

tel.:   +420 353 226 492,     

  +420 353 225 060  

e-mail:   mzss@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Východní 16 

360 20 Karlovy Vary 

a) Domov pro seniory – Stará Role 

kontakt: 

  Vlasta Čábelová 

tel.:   +420 353 563 437,     

  +420 602 354 319  

e-mail:   vcabelova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

 

 

mailto:mzss@kv-mzss.cz
mailto:vcabelova@kv-mzss.cz
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adresa:  

Závodu Míru 96 

360 17 Karlovy Vary 

b) Středisko pečovatelské služby 

kontakt: 

  Ilona Šmejkalová 

tel.:   +420 353 563 171,     

  +420 602 371 982  

e-mail:   ismejkalova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Severní 869/5 

360 05 Karlovy Vary 

c) Dům s pečovatelskou službou - Východní 

kontakt: 

  Bc. Ivana Jindrová 

tel.:   +420 353 226 492,     

  +420 702 040 489  

e-mail:   ijindrova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Východní 16 

360 20 Karlovy Vary 

 

mailto:ismejkalova@kv-mzss.cz
mailto:ijindrova@kv-mzss.cz
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d) Dům s pečovatelskou službou – Stará Role 

kontakt: 

  Bc. Marcela Volková 

tel.:   +420 353 562 233,  

  +420 602 371 986  

e-mail:   mvolkova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Závodu Míru 790 

360 17 Karlovy Vary 

e) Dům s pečovatelskou službou – Sedlecká 

kontakt: 

  Bc. Klára Rubášová 

tel.:   +420 353 564 555,     

  +420 602 371 968  

e-mail:   krubasova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Sedlecká 2 

360 10 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:mvolkova@kv-mzss.cz
mailto:krubasova@kv-mzss.cz
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f) Dům s pečovatelskou službou – Jateční 

kontakt: 

  Bc. Petra Netrhová 

tel.:   +420 353 226 701,   

  +420 725 759 284  

e-mail:   pnetrhova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Jateční 9 

360 01 Karlovy Vary 

 

g) Dům s pečovatelskou službou – Severní 

kontakt: 

  Bc. Jaroslava Novotná 

tel.:   +420 353 434 222,     

  +420 725 102 353  

e-mail:   jnovotna@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Severní 869/5 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

mailto:pnetrhova@kv-mzss.cz
mailto:jnovotna@kv-mzss.cz
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h) Jídelna Zlatá kotva 

kontakt: 

  Helena Vaníčková 

tel.:   +420 353 563 171,  

  +420 720 045 805  

e-mail:   zlata.kotva@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Sokolovská 105 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zlata.kotva@kv-mzss.cz
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Národní rada osob se zdravotním postižením  

České republiky, z.s. 

celostátní organizace sdružující spolky 

osob se zdravotním postižením, 

regionální pracoviště pro Karlovarský kraj 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením 

kontakt: 

  Ing. Jitka Líkařová 

tel.:  +420 736 751 205 

e-mail:  k.vary@nrzp.cz 

web:  www.nrzp.cz 

adresa: 

Jugoslávská  3/1706 

360 01 Karlovy Vary 

 

  

 

 

 

 

mailto:k.vary@nrzp.cz
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NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

poskytování konzultací o požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

cílová skupina: zdravotně postižení 

kontakt: 
  Hana Skopová  
tel.:   +420 731 108 224 
e-mail.:  ks-karlovarsky@nipi.cz 
  skopovaprojekty@volny.cz 
web:   www.nipi.cz 

adresa:  
Sokolovská 120/149  
360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ks-karlovarsky@nipi.cz
mailto:skopovaprojekty@volny.cz
http://www.nipi.cz/
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Parkinson-Help, z.s. 

pomoc pacientům s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinám                 

a ošetřujícím 

cílová skupina: osoby s Parkinsonovou nemocí 

kontakt: 

  Jana Patočková 

tel.:   +420 602 265 505 

e-mail:   karlovarsko@parkinson-help.cz 

web:   www.parkinson-help.cz 

adresa: 

Jugoslávská 3/1706 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karlovarsko@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-help.cz/
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Pavla Andrejkivová – LADARA, s.r.o. 

odborná ošetřovatelská zdravotní péče, 

rehabilitace, fyzioterapie,paliativní péče – hospicová péče 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Bc. Petr Andrejkiv, DiS. 

tel.:  +420 353 563 595, +420 777 121 242 

e-mail:  fyzio@ladara.eu 

web:  www.ladara.eu 

adresa: 

Čankovská 1021/19 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fyzio@ladara.eu
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Raná péče Kuk, z.ú. 

služby: 

 raná péče 

cílová skupina:  rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 

postižením od narození do 7 let věku 

kontakt: 

   

tel.:   +420 377 420 035,     

  +420 724 400 815 

e-mail:   plzen@ranapece.eu 

web:   www.ranapecekuk.eu 

adresa: 

Tomanova 2645/5 

301 00 Plzeň - Jižní Předměstí 

 

 

 

 

 

 

mailto:plzen@ranapece.eu
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Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 

služba:  

 sociální rehabilitace  

 podpora samostatného bydlení 

cílová skupina:  osoby s mentálním postižením 

kontakt: 

a) sociální rehabilitace  

  Ing. Bc. Jiří Novák 

tel.:   +420 734 346 878 

e-mail:   sokolov@rytmus.cz 

web:   www.rytmus.org 

b) podpora samostatného bydlení 

  Šárka Paříková 

tel.:   +420 737 249 597 

e-mail:   sokolov@rytmus.cz 

web:   www.rytmus.org 

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

http://www.rytmus.org/
http://www.rytmus.org/
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  

České republiky, zapsaný spolek 

– oblastní odbočka SONS Karlovy Vary 

organizace podporující zrakově postižené 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením 

kontakt: 

tel.:   +420 778 412 713 

e-mail:  karlovy.vary-sons@seznam.cz 

web:   www.sons.cz 

adresa: 

Stará Kysibelská 602 

360 09 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karlovy.vary-sons@seznam.cz
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SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 

pohybová terapie, plavání pro zdravotně postižené 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Mgr. Šárka Řehořková 

tel.:  +420 724 219 096 

e-mail:  skkv@sk-kkv.cz 

web:  www.kontaktbb.cz 

adresa: 

Smetanovy sady 1145/1 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skkv@sk-kkv.cz
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Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary 

školské poradenské zařízení, jehož činnost vykonává Základní škola a 

Střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

cílová skupina:  děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

kontakt: 

  Mgr. Martina Kheilová 

tel.:  +420 739 322 351 

e-mail:  spc_karlovyvary@volny.cz  

web:  www.specskoly.cz 

adresa: 

korespondenční adresa: 

Vančurova 83/2 

360 17 Karlovy Vary 

adresa poskytované služby: 

Závodu Míru 339/144 

360 17 Karlovy Vary 

 

 

 

 

mailto:spc_karlovyvary@volny.cz
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Společnost Dolmen, z.ú. 

služby: 

 podpora samostatného bydlení 

cílová skupina:  dospělé osoby  s mentálním postižením 

kontakt: 

  Bc. Marcela Radová 

tel.:   +420 774 716 737 

e-mail:   radova.marcela@spolecnostdolmen.cz 

web:   www.spolecnostdolmen.cz 

adresa: 

ul. Jednoty 1628 

356 01 Sokolov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Spolek rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary 

spolek podporující sociální integraci dětí a dospělých osob 

se zdravotním postižením 

cílová skupina: rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

kontakt: 

  Mgr. Ivana Harzerová  

tel.:  +420 353 220 998,     

  +420 774 279 557 

e-mail:  ivana.harzerova@email.cz 

web:  www.detsky-zapisnik.cz 

adresa: 

Vítězná 31 

360 09 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivana.harzerova@email.cz
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SPOLEK STOMIKŮ ILCO Karlovy Vary, z.s. 

poradenství osobám se stomií 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Monika Gašpariková 

tel.:  +420 736 647 210 

e-mail:  klubstomiku.kv@seznam.cz 

web:  www.ilco.cz 

adresa: 

Hory ev. č. 16 

357 07 Oloví 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klubstomiku.kv@seznam.cz
http://www.ilco.cz/
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Společnost pro ranou péči, z.s.  

služba: 

 raná péče 

cílová skupina: děti s mentálním a tělesným hendikepem od 

narození do sedmi let a jejich rodinám, děti s poruchou autistického 

spektra od narození do sedmi let a jejich rodinám, děti s ohroženým 

vývojem od narození do sedmi let a jejich rodinám 

kontakt: 

  PhDr. Jitka Barlová 

tel.:   +420 777 235 630 

e-mail:   centrum@ranapece.cz 

web:   www.ranapece.cz 

adresa: 

Klimentská 2 

110 00 Praha 1 
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Svaz diabetiků ČR,  

pobočný spolek Karlovy Vary 

podpora, rehabilitace a integrace osob s diabetem 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  MUDr. Zdenka Krejsová 

e-mail:  z.krejsova@volny.cz 

web:  www.diabetes-kv.cz 

adresa: 

I. P. Pavlova 456/32 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:z.krejsova@volny.cz
https://www.diabetes-kv.cz/
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob  

v České republice, z.s. 

služby: 

 odborné sociální poradenství 

 tlumočnické služby 

cílová skupina:  sluchově postižení občané 

kontakt: 

  Bc. Petra Beránková, DiS. 

tel.:   +420 724 964 771 

e-mail:   petra-berankova@seznam.cz 

web:   www.snncr.cz 

adresa:  

Jugoslávská 3/1706 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra-berankova@seznam.cz


59 

 

SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. 

organizace pomáhající lidem bez omezení věku s pohybovými 

potížemi 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Mgr. Václav Krucký  

  Mgr. Hana Kučerová 

tel.:   +420 777 939 527 

e-mail:   krucky.vaclav@volny.cz 

   kucerova.h@email.cz 

web:   www.svr-reha.eu 

adresa:  

Dvořákova 468 

363 01 Ostrov 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krucky.vaclav@volny.cz
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TOREAL, spol. s.r.o. 

služby: 

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

cílová skupina:  senioři, osoby s duševním onemocněním 

kontakt: 

  Ilona Valentíková 

tel.:   +420 352 695 981 

e-mail:   toreal@seznam.cz  

web:   www.toreal.cz 

adresa:  

Lázeňská 174 

356 01 Královské Pořičí 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:toreal@seznam.cz
http://www.toreal.cz/
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TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. 

služby: 

 průvodcovské a předčitatelské služby 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

 sociální rehabilitace 

cílová skupina:  osoby se zrakovým a kombinovaným postižením 

  starší 16-ti let 

kontakt: 

  Pavlína Lišková 

tel.:   +420 353 226 511 

e-mail:   reditel@tyflocentrum-kv.cz  

web:   www.tyflocentrum-kv.cz 

adresa:  

sídlo organizace: 

Mozartova 444/6 

360 20 Karlovy Vary 

místo poskytování služby: 

Stará Kysibelská 602 

360 20 Karlovy Vary 

 

 

 

mailto:reditel@tyflocentrum-kv.cz
http://www.tyflocentrum-kv.cz/
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Tyfloservis, o.p.s. 

služby: 

 sociální rehabilitace 

cílová skupina:  osoby se zrakovým a kombinovaným postižením 

  starší 15-ti let 

kontakt: 

  Mgr. Petra Marková  

tel.:   +420 353 236 068  

e-mail:   k.vary@tyfloservis.cz 

web:   www.tyfloservis.cz 

adresa:  

Mozartova 444/6 

360 20 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.vary@tyfloservis.cz
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Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče,  

příspěvková organizace 

služby:  

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče 

cílová skupina:  osoby s chronickým duševním onemocněním, 
                           osoby s chronickým onemocněním, 
                           osoby s jiným zdravotním postižením, 
                           osoby s kombinovaným postižením, 
                           osoby s tělesným postižením, 
                          osoby se sluchovým postižením, 
                           osoby se zdravotním postižením, 
                           osoby se zrakovým postižením, senioři 
Věková struktura uživatelů 
                          dospělí (27 - 64 let) 
                          mladší senioři (65 - 80 let) 
                          starší senioři ( nad 80 let) 

kontakt: 

  Bc. Karin Sasáková 

tel.:   +420 602 447 320 

e-mail:   k.sasakova@rehos-nejdek.cz 

web:   www.rehos-nejdek.cz 

adresa: 

Perninská 975 

362 22 Nejdek 

mailto:k.sasakova@rehos-nejdek.cz
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SENIOŘI 

Agentura domácí péče LADARA, o.p.s.  

služby: 

 osobní asistence 

 pečovatelská služba 

 tísňová péče 

cílová skupina:  osoby s chronickým postižením, zdravotním  

  postižením, senioři 

kontakt: 

  Ing. Pavel Andrejkiv 

tel.:  +420 777 143 124 

e-mail:  ladara@ladara.eu 

web:   www.ladara.eu 

adresa: 

Čankovská 1021/19 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:ladara@ladara.eu
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Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE, s.r.o. 

zdravotní domácí péče 

cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři 

kontakt: 

  Světlana Smolínová 

tel.:   +420 353 220 407,     

  +420 602 415 376,     

  +420 608 211 299 

e-mail:   smolinova@volny.cz 

web:   www.smolinova.cz 

adresa: 

Národní 222/26 

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:smolinova@volny.cz
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Centrum pro zdravotně postižené  

Karlovarského kraje, o. p. s.  

 

služby: 

 osobní asistence 

 odborné sociální poradenství 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením a senioři 

kontakt:   

tel.:   +420 353 234 666,     

  +420 602 340 549 

e-mail:   karlovyvary@sluzbypostizenym.cz 

web:   www.sluzbypostizenym.cz 

 

adresa: 
Sokolovská 119/54 

360 05 Karlovy Vary 
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Domácí péče Karlovy Vary, s. r. o.  

služby: 

 pečovatelská služba 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Michaela Bečková, DiS. 

tel.:   +420 777 780 122 

e-mail:   miskbeck@gmail.com 

web:   www.domacipecekv.cz 

adresa: 

Národní 222/26 

360 01 Karlovy Vary - DrahoviceAKTY 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miskbeck@gmail.com
http://www.domacipecekv.cz/
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Domov pro seniory Květinka, s. r. o. 

služby: 

 domov pro seniory 

 cílová skupina:  senioři 

kontakt: 

  Sabina Fialková 

tel.:   +420 353 892 853 

e-mail:   dps.kvetinka@seznam.cz 

web:   www.kvetinka-dps.cz 

adresa: 

Krušnohorská 788 

363 01 Ostrov 
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Domov se zvláštním režimem “MATYÁŠ“ v Nejdku, 

příspěvková organizace 

služby: 

 domov se zvláštním režimem 

cílová skupina:  osoby nad 60 let s  chronickým duševním  

  onemocněním ve 3. a 4. stupni závislosti na pomoci 

  jiné osoby 

kontakt:  

tel.:   +420 353 176 452 

e-mail:   ddnejdek@ddnejdek.cz 

web:   www.ddnejdek.cz 

adresa: 

Mládežnická 1123 

362 21 Nejdek 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddnejdek@ddnejdek.cz
http://www.ddnejdek.cz/
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DOP – HC, s.r.o.  

služby: 

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

cílová skupina:  osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou a 

  senioři 

kontakt: 

tel.:   +420 352 628 698 

e-mail:   info@dop-hc.cz 

web:   www.dop-hc.cz 

adresa:  

Bergmanova 140 

356 04 Dolní Rychnov 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dop-hc.cz
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Dům klidného stáří, spol. s.r.o. 

služby: 

 domov se zvláštním režimem 

cílová skupina:  osobám nad 50 let s chronickým duševním  

  onemocněním 

kontakt: 

tel.:   +420 352 629 867 

e-mail:   ldnsvatava@gmail.com,    

  dkssocialni@gmail.com 

web:   www.klidne-stari.cz 

adresa: 

Kraslická 26 

357 03 Svatava 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ldnsvatava@gmail.com
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Farní charita Karlovy Vary 

služby:  

 týdenní stacionář – certifikované pracoviště 

pro osoby s Alzheimerovou chorobou 

cílová skupina: osoby s různými formami demence, převážně  

  Alzheimerova choroba 

kontakt: 

  Dita Matoušová, DiS. 

tel.:  +420 353 434 214,     

  +420 731 433 030,     

  +420 731 433 036 

e-mail:   dita.matousova@kv.charita.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Svobodova 743/12 

360 17 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

http://www.kv.charita.cz/
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INSTAND, institut pro podporu vzdělávání 

a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. 

organizace na podporu kvality sociálních služeb 

cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři, děti, mládež, rodina, 

  osoby ohrožené krizí 

kontakt: 

  Mgr. Romana Trutnovská  

tel.:   +420 605 001 954 

e-mail:   trutnovska@instand.cz 

web:   www.instand.cz 

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45  

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trutnovska@instand.cz
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Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace 

služby: 

 pečovatelská služba 

 domov pro seniory 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Mgr. Milan Martinek  

tel.:   +420 353 226 492,     

  +420 353 225 060  

e-mail:   mzss@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Východní 16 

360 20 Karlovy Vary 

a) Domov pro seniory – Stará Role 

kontakt: 

  Vlasta Čábelová 

tel.:   +420 353 563 437,     

  +420 602 354 319  

e-mail:   vcabelova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

 

 

mailto:mzss@kv-mzss.cz
mailto:vcabelova@kv-mzss.cz
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adresa:  

Závodu míru 96 

360 17 Karlovy Vary 

b) Středisko pečovatelské služby 

kontakt: 

  Ilona Šmejkalová 

tel.:   +420 353 563 171,     

  +420 602 371 982  

e-mail:   ismejkalova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Severní 869/5 

360 05 Karlovy Vary 

c) Dům s pečovatelskou službou - Východní 

kontakt: 

  Bc. Ivana Jindrová 

tel.:   +420 353 226 492,     

  +420 702 040 489  

e-mail:   ijindrova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Východní 16 

360 20 Karlovy Vary 

 

mailto:ismejkalova@kv-mzss.cz
mailto:ijindrova@kv-mzss.cz
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d) Dům s pečovatelskou službou – Stará Role 

kontakt: 

  Bc. Marcela Volková 

tel.:   +420 353 562 233,  

  +420 602 371 986  

e-mail:   mvolkova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Závodu míru 790 

360 17 Karlovy Vary 

e) Dům s pečovatelskou službou – Sedlecká 

kontakt: 

  Bc. Klára Rubášová 

tel.:   +420 353 564 555,     

  +420 602 371 968  

e-mail:   krubasova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Sedlecká 2 

360 10 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:mvolkova@kv-mzss.cz
mailto:krubasova@kv-mzss.cz
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f) Dům s pečovatelskou službou – Jateční 

kontakt: 

  Bc. Petra Netrhová 

tel.:   +420 353 226 701,   

  +420 725 759 284  

e-mail:   pnetrhova@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Jateční 9 

360 01 Karlovy Vary 

 

g) Dům s pečovatelskou službou – Severní 

kontakt: 

  Bc. Jaroslava Novotná 

tel.:   +420 353 434 222,     

  +420 725 102 353  

e-mail:   jnovotna@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Severní 869/5 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

mailto:pnetrhova@kv-mzss.cz
mailto:jnovotna@kv-mzss.cz
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h) Jídelna Zlatá kotva 

kontakt: 

  Helena Vaníčková 

tel.:   +420 353 563 171,  

  +420 720 045 805  

e-mail:   zlata.kotva@kv-mzss.cz 

web:   www.kv-mzss.cz 

adresa:  

Sokolovská 105 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zlata.kotva@kv-mzss.cz
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Pavla Andrejkivová – LADARA, s.r.o. 

odborná ošetřovatelská zdravotní péče, 

rehabilitace, fyzioterapie,paliativní péče – hospicová péče 

cílová skupina:  osoby se zdravotním postižením, senioři 

kontakt: 

  Bc. Petr Andrejkiv, DiS. 

tel.:  +420 353 563 595, +420 777 121 242 

e-mail:  fyzio@ladara.eu 

web:  www.ladara.eu 

adresa: 

Čankovská 1021/19 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fyzio@ladara.eu
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Senioři České republiky, z. s.,  

Základní organizace Karlovy Vary 

spolek podporující seniory 

cílová skupina:  senioři 

kontakt: 

  Marie Wrbiková 

tel.:  +420 604 627 665 

  + 420 354 422 035 

e-mail:  seniorikvzo@seznam.cz 

web:  www.senioricr.cz 

adresa: 

Severní 869/5 

360 05 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seniorikvzo@seznam.cz
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Senioři České republiky, z. s.,  

Městská organizace Karlovy Vary 

spolek podporující seniory 

cílová skupina:  senioři 

Kontakt: 

  Jana Timová 

tel.:  +420 739 405 521 

e-mail:  senioricrmokv@seznam.cz 

web:  www.senioricr.cz 

Adresa: 

Uvalská 603/36 

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:senioricrmokv@seznam.cz
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TOREAL, spol. s.r.o. 

služby: 

 domov pro seniory 

 domov se zvláštním režimem 

cílová skupina:  senioři, osoby s duševním onemocněním 

kontakt: 

  Ilona Valentíková 

tel.:   +420 352 695 981 

e-mail:   toreal@seznam.cz  

web:   www.toreal.cz 

adresa:  

Lázeňská 174 

356 01 Královské Pořičí 

 

 

 

 

 

 

mailto:toreal@seznam.cz
http://www.toreal.cz/
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Zařízení následné 

rehabilitační  

a hospicové péče,  

příspěvková organizace 

služby:  

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče 

cílová skupina:  osoby s chronickým duševním onemocněním, 
                           osoby s chronickým onemocněním, 
                           osoby s jiným zdravotním postižením, 
                           osoby s kombinovaným postižením, 
                           osoby s tělesným postižením, 
                          osoby se sluchovým postižením, 
                           osoby se zdravotním postižením, 
                           osoby se zrakovým postižením, senioři 
Věková struktura uživatelů 
                          dospělí (27 - 64 let) 
                          mladší senioři (65 - 80 let) 
                          starší senioři ( nad 80 let) 

kontakt: 

  Bc. Karin Sasáková 

tel.:   +420 602 447 320 

e-mail:   k.sasakova@rehos-nejdek.cz 

web:   www.rehos-nejdek.cz 

adresa: 

Perninská 975, 362 22 Nejdek 

mailto:k.sasakova@rehos-nejdek.cz
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DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

služby: 

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

cílová skupina:  děti a mládež ve věku 6 – 15 let 

kontakt: 

  Kateřina Čopová, B. A. 

tel.:   +420 773 770 363  

e-mail:   katerina_copova@armadaspasy.cz  

web:   www.armadaspasy.cz 

adresa:  

sídlo: 

Jugoslávská 16 

360 01 Karlovy Vary 

kluby: 

Uvalská 36 

360 01 Karlovy Vary 

Charkovská 10 

360 01 Karlovy Vary 

Albeřice u Hradiště č. p. 23 

364 56 Verušičky 

mailto:katerina_copova@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz/
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BAMBINI, z.s.  

spolek pro hipoterapii 

cílová skupina:  děti s tělesným nebo mentálním postižením 

kontakt: 

  Lenka Seberová 

tel.:  +420 608 141 838 

e-mail:  lseberova@volny.cz 

web:  www.bambinihipo.websnadno.cz 

adresa: 

Kpt. Nálepky 261 

360 04 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lseberova@volny.cz
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  

služby: 

 raná péče 

 odborné sociální poradenství 

a) raná péče – Raná péče Čechy 

cílová skupina:  rodiny s dětmi se sluchovým postižením do 7 let 

  věku 

kontakt: 

tel.:   +420 235 517 313,     

  +420 251 510 744,      

e-mail:   ranapece@detskysluch.cz 

web:   www.detskysluch.cz 

b) odborné sociální poradenství – Sociální poradna pro osoby se 

sluchovým postižením a jejich blízké 

cílová skupina: osoby se sluchovým postižením od 11 let věku 

  rodiče, rodiny a opatrovníci dětí se sluchovým  

  postižením do 11 let věku 

kontakt: 

tel.:   +420 235 517 313,     

  +420 734 674 844,      

e-mail:   socpor@detskysluch.cz 

web:   www.detskysluch.cz 

adresa:  

Hábova 1571 

155 00 Praha 5 

mailto:ranapece@detskysluch.cz
http://www.detskysluch.cz/
mailto:socpor@detskysluch.cz
http://www.detskysluch.cz/
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Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. 

služby: 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

cílová skupina:  rodiny s dětmi, služby pěstounům, doprovázení 

  pěstounských rodin, poradenství zájemcům                 

  o náhradní rodinnou péči 

kontakt: 

  Mgr. Ljuba Bračková 

tel.:   +420 603 891 635 

e-mail:   info@valika.cz 

web:   www.valika.cz 

adresa:  

Nádražní 61/8 

360 17 Karlovy Vary – Stará Role 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@valika.cz
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Centrum Rodinka 

předporodní a poporodní péče 

cílová skupina:  rodiny s dětmi  

kontakt: 

  Lada Macečková 

tel.:   +420 728 114 823 

e-mail:  lada@maceckova.cz 

web:   www.maceckova.cz 

adresa:  

Šmeralova 83 

360 05 Karlovy Vary  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lada@maceckova.cz
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Člověk v tísni, o.p.s. 

služba: 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

cílová skupina:  rodiny s dítětem/dětmi, které se nachází v situaci 

sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženy 

kontakt: 

  Jan Němeček 

tel.:   +420 353 892 261 

e-mail:   jan.nemecek@clovekvtisni.cz 

web:   www.clovekvtisni.cz 

adresa: 

Blahoslavova 18/5 

360 09 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clovekvtisni.cz/
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

služby: 

 denní stacionář 

 sociálně terapeutické dílny 

cílová skupina:  osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 

  osoby s poruchou autistického spektra, osoby se 

  zdravotním postižením 

kontakt: 

tel.:   +420 607 718 345,     

  +420 352 665 992 

e-mail:   info@opschodov.cz 

web:   www.dcmat.cz 

adresa: 
Školní 737 

357 35 Chodov 

 

 

 

 

 

 

http://www.dcmat.cz/
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Denní centrum Žirafa, z.s. 

služby: 

 centrum denních služeb 

cílová skupina:  osoby od1 do 26 let se zdravotním postižením,  

  zejména autismem, osoby s kombinovaným  

  postižením a pro osoby s mentálním postižením 

kontakt: 

  Ing. Renata Kunešová 

tel:  +420 602 535 366   

e-mail:  renatakunesova@seznam.cz  

web:  www.dennicentrumzirafa.cz 

adresa:  

a) sídlo zapsaného spolku: 

Gagarinova 506/20 

360 01 Karlovy Vary, Drahovice 

b) místa poskytování služby: 

Masarykova 217 

357 34 Nové Sedlo 

Opletalova 1121 

358 01 Kraslice 
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Dveře dokořán, z.s. 

služby: 

 osobní asistence 

cílová skupina:  osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve 

  věku 7 – 80 let 

kontakt: 

  Bohumil Svoboda 

tel.:   +420 353 235 267,     

  +420 603 107 099 

e-mail:   svoboda.dveredokoran@seznam.cz 

web:   www.dveredokoran.cz 

adresa: 

U Ohře 210/19 

360 18 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svoboda.dveredokoran@seznam.cz
http://www.dveredokoran.cz/


93 

 

Farní charita Karlovy Vary 

služby:  

 domov pro matky s dětmi v tísni 

cílová skupina:  oběti domácího násilí, osoby v krizi, matky s dětmi  

  v krizi 

kontakt: 

  Mgr. Agata Scheerbaumova 

tel.:   +420 353 434 228 

e-mail:   dmd@charitakv.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Svobodova 348/14 

360 17 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmd@charitakv.cz
http://www.kv.charita.cz/
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Hipocentrum PÁ – JA, z.s. 

sdružení pro hipoterapii 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Hana Tejklová 

tel.:  +420 777 674 017 

e-mail:  hipopa.ja@seznam.cz 

web:  www.hipocentrum-paja.netstranky.cz 

adresa: 

sídlo: 

Kolmá 29 

360 01 Karlovy Vary 

provozovna: 

Stanovice čp. 99 

360 01 KARLOVY VARY 

 

 

 

 

 

mailto:hipopa.ja@seznam.cz


95 

 

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání 

a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. 

organizace na podporu kvality sociálních služeb 

cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři, děti, mládež, rodina, 

  osoby ohrožené krizí 

kontakt: 

  Mgr. Romana Trutnovská  

tel.:   +420 605 001 954 

e-mail:   trutnovska@instand.cz 

web:   www.instand.cz 

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45  

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trutnovska@instand.cz
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Krajský dětský domov pro děti do 3 let,  

příspěvková organizace 

poskytuje ústavní a výchovnou zdravotní péči dětem od narození do 

tří let  

cílová skupina:  děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 

  do 3 let věku, v odůvodněných případech do 6-ti let 

  věku, těhotné ženy od 18-ti let, edukační pobyty pro 

  osoby od 18-ti let, denní terapeutické centrum  

  do 6-ti let věku 

kontakt: 

  Ing. Erika Pavlová 

tel.:   +420 353 300 303,     

  +420 736 612 474 

e-mail:   reditel.kv@dd-karlovarsky.cz 

web:   www.dd-karlovarsky.cz 

adresa: 

Zítkova 1267/4 

360 01 Karlovy Vary  

 

 

 

 

 

mailto:reditel.kv@dd-karlovarsky.cz
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KSK centrum, o.p.s. 

služby:  

 odborné sociální poradenství 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 terénní programy 

cílová skupina: rodiny s dětmi ohrožené krizí 

kontakt: 

  Milan Kováč - ředitel 

tel.:   +420 724 804 997 

e-mail:   info@kskcentrum.cz 

web:   www.kskcentrum.cz 

adresa: 

Jáchymovská 59/98 

360 04 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kskcentrum.cz
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Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. 

centrum pro podporu rodin s dětmi 

cílová skupina:  rodiny s dětmi 

kontakt: 

  Žaneta Salátová 

tel.:   +420 353 230 847,     

  +420 606 581 369 

e-mail:   mckv@seznam.cz 

web:   www.materske-centrum.cz 

adresa: 

a)  Kollárova 17 

 360 09 Karlovy Vary 

b) Mozartova 6 

 360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mckv@seznam.cz
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Náhradním rodinám, o.p.s. 

doprovázení pěstounských rodin 

podpora rodinám s dětmi 

 

cílová skupina:  rodiny s dětmi 

 

kontakt: 

  Mgr. et Mgr. Šárka Bystroňová 

tel.:   +420 777 883 348 

e-mail:   info@nahradnimrodinam.cz 

web:   www.nahradnimrodinam.cz 

adresa sídla: 

Plzeňská 33 

360 01 Karlovy Vary 

kontaktní místa: 

1) Závodu míru 122 

              360 17 Karlovy Vary 

1) Brigádnická 709 

363 01 Ostrov 

 

2) Hlavní 23 

352 01 Aš 

 

 

 

mailto:info@nahradnimrodinam.cz
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Raná péče Kuk, z.ú. 

služby: 

 raná péče 

cílová skupina:  rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným  

  postižením od narození do 7 let věku 

kontakt: 

tel.:   +420 377 420 035,     

  +420 724 400 815 

e-mail:   plzen@ranapece.eu 

web:   www.ranapecekuk.eu 

adresa: 

Tomanova 2645/5 

301 00 Plzeň - Jižní Předměstí 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plzen@ranapece.eu
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SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 

pohybová terapie, plavání pro zdravotně postižené 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Mgr. Šárka Řehořková 

tel.:  +420 724 219 096 

e-mail:  skkv@sk-kkv.cz 

web:  www.kontaktbb.cz/sk-kontakt-karlovy-vary 

adresa: 

Smetanovy sady 1145/1 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skkv@sk-kkv.cz
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Služby pro rodinu, zapsaný ústav 

podpora a pomoc rodinám s dětmi, doprovázení pěstounských rodin 

cílová skupina:  rodiny s dětmi 

kontakt: 

  Sonja Hronová Hlůžková, DiS. 

tel.:   +420 777 695 240 

e-mail:   info@sluzby-pro-rodinu.cz 

web:   www.sluzby-pro-rodinu.cz 

adresa: 

sídlo: 

Merklín 82 

362 34 Merklín 

středisko:  

Mostecká 107 

362 32 Karlovy Vary - Otovice 

kontaktní místo: 
Poštovní 160/17 
353 01 Mariánské Lázně 

 

 

 

http://www.sluzby-pro-rodinu.cz/
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SOS dětské vesničky, z.s. 

služby: 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

cílová skupina:  pěstounské rodiny, ohrožené děti a rodiny 

kontakt: 

  Bc. Dominika Lamperová, DiS. 

tel.:   +420 724 363 836 

e-mail:   dominika.lamperova@sos-vesnicky.cz 

web:   www.sos-vesnicky.cz 

adresa: 

Svatošská 279 

360 07 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dominika.lamperova@sos-vesnicky.cz
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Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary 

školské poradenské zařízení, jehož činnost vykonává Základní škola a 

Střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 

cílová skupina:  děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

kontakt: 

  Mgr. Martina Kheilová 

tel.:  +420 739 322 351 

e-mail:  spc_karlovyvary@volny.cz  

web:  www.specskoly.cz 

adresa: 

korespondenční adresa: 

Vančurova 83/2 

360 17 Karlovy Vary 

adresa poskytované služby: 

Závodu Míru 339/144 

360 17 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:spc_karlovyvary@volny.cz
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Spolek rodičů a přátel dětí s postižením 

Karlovy Vary 

spolek podporující sociální integraci dětí a 

dospělých osob se zdravotním postižením 

cílová skupina:  rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

kontakt: 

  Mgr. Ivana Harzerová  

tel.:  +420 353 220 998,  

  +420 774 279 557 

e-mail:  ivana.harzerova@email.cz 

web:  www.detsky-zapisnik.cz 

adresa: 

Vítězná 31 

360 09 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivana.harzerova@email.cz
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Společnost pro ranou péči, z.s.  

služba: 

 raná péče 

cílová skupina: děti s mentálním a tělesným hendikepem od 

narození do sedmi let a jejich rodinám, děti s poruchou autistického 

spektra od narození do sedmi let a jejich rodinám, děti s ohroženým 

vývojem od narození do sedmi let a jejich rodinám 

kontakt: 

  PhDr. Jitka Barlová 

tel.:   +420 777 235 630 

e-mail:   centrum@ranapece.cz 

web:   www.ranapece.cz 

adresa: 

Klimentská 2 

110 00 Praha 1 
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Středisko výchovné péče Karlovy Vary 

poskytování speciálně pedagogických  

a psychologických služeb dětem s výchovnými obtížemi 

cílová skupina: rodiny s dětmi  

kontakt: 

  PhDr. Kristina Červenkovová 

tel.:  +420 774 715 266 

e-mail:  svp@svpkvary.cz 

web:  www.svpkvary.cz 

adresa: 

Sportovní 28 

360 01 Karlovy Vary  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svp@svpkvary.cz
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SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. 

organizace pomáhající lidem bez omezení věku s pohybovými 

potížemi 

cílová skupina:  zdravotně postižení 

kontakt: 

  Mgr. Václav Krucký   

  Mgr. Hana Kučerová 

tel.:   +420 777 939 527 

e-mail:   krucky.vaclav@volny.cz    

  kucerova.h@email.cz 

web:   www.svr-reha.eu 

adresa:  

Dvořákova 468 

363 01 Ostrov 

 

 

 

 

 

mailto:krucky.vaclav@volny.cz
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OSOBY OHROŽENÉ KRIZÍ 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

služby: 

 nízkoprahové denní centrum 

 noclehárna 

 azylový dům 

cílová skupina:  muži a ženy bez přístřeší 

kontakt: 

  Bc. Martin Roušal 

  Bc. Věra Zettlová 

tel.:   +420 773 770 171 

e-mail:   martin_rousal@armadaspasy.cz  

  vera_zettlova@armadaspasy.cz 

web:   www.armadaspasy.cz 

adresa:  

Nákladní 7 

360 05 Karlovy Vary 

Merklínská 15 

360 10 Karlovy Vary 

 

 

mailto:martin_rousal@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz/
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Centrum na podporu integrace cizinců  

– Karlovarský kraj SUZ MV ČR 

podpora integrace cizinců 

cílová skupina:  státní příslušníci třetích zemí oprávněně pobývající 

  na území ČR 

kontakt: 

  Bc. Jana Hejnová, DiS. 

tel.:   +420 353 892 559,     

  +420 725 339 387 

e-mail:   ickarlovyvary@suz.cz 

web:   www.integracnicentra.cz 

adresa:  

Závodu míru 876/3A 

360 17 Karlovy Vary 
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Člověk v tísni, o.p.s. 

služba: 

 odborné sociální poradenství 

cílová skupina:  osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 

  vyloučením 

kontakt: 

  Jan Němeček 

tel.:   +420 353 892 261 

e-mail:   jan.nemecek@clovekvtisni.cz 

web:   www.clovekvtisni.cz 

adresa: 

Blahoslavova 18/5 

360 09 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Farní charita Karlovy Vary 

služby:  

 domov pro matky s dětmi v tísni 

 domov na půl cesty 

a) domov pro matky s dětmi v tísni 

cílová skupina:  oběti domácího násilí, osoby v krizi, matky s dětmi  

  v krizi 

kontakt: 

  Mgr. Agata Scheerbaumova 

tel.:   +420 353 434 228 

e-mail:   dmd@charitakv.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Svobodova 348/14 

360 17 Karlovy Vary 

b) dům na půl cesty Sv. Josefa 

cílová skupina:  osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní péče  

  do 26 let 

kontakt: 

  Bc. Michaela Pirasová 

tel.:   +420 353 434 222 

e-mail:   dnpc@charitakv.cz 

web:   www.kv.charita.cz 

adresa: 

Svobodova 743/12 

360 17 Karlovy Vary 

mailto:dmd@charitakv.cz
http://www.kv.charita.cz/
mailto:dnpc@charitakv.cz
http://www.kv.charita.cz/


113 

 

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání 

a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú. 

organizace na podporu kvality sociálních služeb 

cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři, děti, mládež, rodina, 

  osoby ohrožené krizí 

kontakt: 

  Mgr. Romana Trutnovská  

tel.:   +420 605 001 954 

e-mail:   trutnovska@instand.cz 

web:   www.instand.cz 

adresa: 

Stará Kysibelská 602/45  

360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trutnovska@instand.cz
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Intervenční centrum Karlovarského kraje, Pomoc v nouzi 

Pomoc v nouzi, o.p.s. 

služby:  

 intervenční centrum 

cílová skupina:  osoby ohrožené domácím násilím  

  a nebezpečným pronásledováním 

kontakt: 

  Mgr. Eva Chalupníková Doležalová 

tel.:   +420 359 807 001,     

  +420 736 514 095 

e-mail:   domacinasili@pomocvnouziops.cz 

web:   www.pomocvnouziops.cz 

adresa: 

Náměstí Dr. M. Horákové 7 

360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

mailto:domacinasili@pomocvnouziops.cz
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KSK centrum, o.p.s. 

služby:  

 odborné sociální poradenství 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 terénní programy 

cílová skupina:  etnické menšiny, osoby žijící ve vyloučených  

  lokalitách, osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby, které 

  vedou rizikový způsob života 

kontakt: 

  Milan Kováč - ředitel 

tel.:   +420 724 804 997 

e-mail:   info@kskcentrum.cz 

web:   www.kskcentrum.cz 

adresa: 

Jáchymovská 59/98 

360 04 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:info@kskcentrum.cz
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Oblastní spolek Českého červeného kříže  

Karlovy Vary 

organizace podporující osoby v krizi, uprchlíky, 

azylanty, osoby bez přístřeší 

cílová skupina:  osoby v krizi, uprchlíci, azylanti, osoby bez přístřeší 

kontakt: 

  Věra Sládková, DiS. 

tel.:   +420 602 865 110 

e-mail:   vera.sladkova@gmail.com 

web:   www.cck-kv.cz 

adresa: 

Kollárova 551/17 

360 09 Karlovy Vary  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vera.sladkova@gmail.com
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Probační a mediační služby ČR 

 

zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení 

konfliktů spojených s trestnou činností a prevenci kriminality. 

cílová skupina:  pachatelé trestné činnosti i poškozené osoby 

kontakt: 

  Mgr. Martina Schäferová 

tel.:   +420 353 220 977,     

  +420 734 362 916 

e-mail:   mschaferova@pms.justice.cz 

web:   www.pmscr.cz 

adresa: 

Dr. D. Bechera 24 

360 01 Karlovy Vary  
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Res vitae, z.s., 

služby:  

 krizová pomoc 

 odborné sociální poradenství 

 telefonická krizová pomoc 

cílová skupina:  osoby v krizové životní situaci 

kontakt: 

  Ing. Bc. Renata Andrejsková 

tel.:   +420 353 226 296,     

  +420 733 536 811 

e-mail:   poradna.kv@gmail.com 

web:   www.resvitae.cz 

adresa: 

Blahoslavova 659/18 

360 09 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

mailto:poradna.kv@gmail.com
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RUBIKON Centrum, z.ú. 

podpora osob s trestní minulostí 

kontakt: 

  Bc. Petra Třešňáková 

tel.:   +420 777 496 369 

e-mail:   tresnakova@rubikoncentrum.cz 

web:   www.rubikoncentrum.cz 

adresa: 

Dr. D. Bechera 24 

360 01 Karlovy Vary  
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Světlo Kadaň, z.s. 

služby:  

 kontaktní centrum 

 odborné sociální poradenství 

 terénní program 

cílová skupina:  osoby ohrožené závislostí nebo závislé  

  na návykových látkách starší 15-ti let, jejich rodinní 

  příslušníci a osoby blízké 

kontakt: 

  Bc. Richard Vodička 

tel.:   +420 773 140 022,     

  +420 727 954 163 

e-mail:   vedouci.kctpkv.svetlozs@seznam.cz 

web:   www.svetlokadanzs.cz 

adresa: 

Sportovní 359/32 

360 09 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

mailto:vedouci.kctpkv.svetlozs@seznam.cz

