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15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

sociálně terapeutické dílny (4003834)
název a adresa zařízení:
„středisko víteček“
nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín
název a adresa zařízení:
„středisko víteček“
plánská 270, 349 58 Černošín
kontaktní údaje:
tomáš rusňák
606 500 252
royal.ichthys@seznam.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:00
kapacita:
17 klientů (max. 9 uživatelů z karlovarského kraje, 
max. 8 uživatelů z plzeňského kraje)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
věková struktura: 
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby:
karlovarský kraj, plzeňský kraj

Agentura domácí péče LADARA o.p.s.

osobní asistence (1817403)
název a adresa zařízení:
Agentura domácí péče lAdArA o.p.s.
závodu míru 227/94, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
drahomíra hladíková
353 549 325
www.ladara.eu 
andrejkiv.p@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
15 klientů; denní kapacita cca 10 klientů, denní kapa-
cita na jeden pracovní úvazek max. 5 klientů

cílová skupina:
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura:
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
místo poskytované sociální služby je vlastní soci-
ální	prostředí	uživatele	v lokalitě	Karlovarského	kraje	
(např. kolová, březová, dalovice, bečov).

lestkov 184, 349 53 bezdružice
iČ: 68782004
tomáš rusňák
právní forma:
občanské sdružení

denní stacionáře (6432113)
název a adresa zařízení:
„středisko víteček“
nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín
kontaktní údaje:
tomáš rusňák
606 500 252
royal.ichthys@seznam.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:00
kapacita:
12 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
věková struktura: 
•	 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)
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
územní rozsah poskytované služby:
karlovarský kraj, plzeňský kraj

počerny 104, 360 17 karlovy vary
iČ: 26406608
ing. pavel Andrejkiv
www.ladara.eu 
andrejkiv@ladara.eu 
777 143 124, 353 563 595
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

poslání: 
Naší	snahou	je	poskytovat	sociální	služby	odborně	
tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život 
v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním 
prostředí.	Při	zajišťování	služby	plně	respektujeme	
osobnost a důstojnost uživatele. našimi službami 
poskytujeme úlevu nejen samotným uživatelům soci-
ální služby, ale i jejich blízkým.
krátkodobý cíl: 
poskytovat komplex služeb a úkonů vedoucích 
k zachování	soběstačnosti	uživatele	sociální	služby,	
umožnit	zapojení	klientů	do běžného	života.
dlouhodobý cíl: 
zachování důstojného způsobu života uživatelů 
a jejich setrvání v domácím prostředí.
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pečovatelská služba (1119251)
název a adresa zařízení:
Agentura domácí péče lAdArA o.p.s.
závodu míru 227/94, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
drahomíra hladíková
353 549 325, 353 563 595
www.ladara.eu 
andrejkiv.p@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – ne 7:00 – 21:00 
kapacita:
50 klientů (denní kapacita max. 50 klientů)

cílová skupina:
•	osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura:
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
místo poskytování sociální služby je vlastní soci-
ální	prostředí	uživatele	v lokalitě	Karlovarského	kraje	
(např. kolová, březová, dalovice, bečov).

tísňová péče (6479013)
název a adresa zařízení:
Agentura domácí péče lAdArA o.p.s.
závodu míru 227/94, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
drahomíra hladíková
777 143 124
www.ladara.eu 
andrejkiv.p@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
20 klientů

cílová skupina:
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura:
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
karlovarský kraj

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

osobní asistence (6128230)
název a adresa zařízení:
Agentura osobní asistence  
a sociálního poradenství, o.p.s.
hornická 1595, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
dana Janurová
352 600 588
www.agenturapomoci.cz
djanurova@volny.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
65 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 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)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
především okres sokolov, karlovarský kraj

hornická 1595, 356 01 sokolov
iČ: 26395517
dana Janurová
www.agenturapomoci.cz
djanurova@volny.cz
352 600 588
právní forma:
obecně	prospěšná	společnost
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sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních  
ústavní péče (9815142)
název a adresa zařízení:
AmicA centrum s.r.o.
na vyhlídce 1854/20, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
ana křížová
777 854 366, 354 415 111
ldn@amica-centrum.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
30 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

nízkoprahová denní centra (8444882)
název a adresa zařízení:
Armáda spásy, centrum sociálních služeb 
nákladní 205/7, 360 05 karlovy vary
kontaktní údaje:
robert Jiruše
353 569 267
www.armadaspasy.cz 
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: po – pá 12:00 – 16:00
terénní: po – pá 9:00 – 13:00
kapacita:
ambulantní: 30 klientů
terénní: 30 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách
•	 osoby	v krizi
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
•	 etnické	menšiny
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

na vyhlídce 1854/20, 350 02 cheb
iČ: 18233392
ing. milan mikuš, Jana křížová
www.amica-centrum.cz 
ldn@amica-centrum.cz     
777 854 366, 354 415 111
právní forma:
společnost s ručením omezeným

petržílkova 2565/23, 158 00 praha
iČ: 40613411
major michael raymond stannett
251 106 424
www.armadaspasy.cz 
ustredi@armadaspasy.cz     
právní forma:
občanské sdružení

Azylové domy (3786114)
název a adresa zařízení:
Armáda spásy, centrum sociálních služeb 
nákladní 205/7, 360 05 karlovy vary
kontaktní údaje:
robert Jiruše
353 569 267
www.armadaspasy.cz 
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
38 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 osoby	v krizi
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby:
karlovarský kraj

AMICA CENTRUM s.r.o. Armáda spásy v České republice



16 17

noclehárny (4894287)
název a adresa zařízení:
Armáda spásy, centrum sociálních služeb 
nákladní 205/7, 360 05 karlovy vary
kontaktní údaje:
robert Jiruše
353 569 267
www.armadaspasy.cz 
ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – ne 0:01 – 7:00 19:00 – 23:59
kapacita:
18 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 osoby	v krizi
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

nízkoprahová zařízení  
pro děti a mládež (4733692)
název a adresa zařízení:
Armáda spásy, sbor a komunitní centrum 
Jugoslávská 1274/16, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
ing. pavol krištof
353 225 861
www.armadaspasy.cz 
kcjugoslavska_karlovyvary@armadaspasy.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
po 14:00 – 19:00          
út, čt 12:00 – 19:00
st 13:00 – 19:00
pá 13:00 – 17:30
terénní: 
po – čt 14:00 – 19:00
pá 14:00 – 17:30
kapacita:
ambulantní: 28 klientů
terénní: 15 klientů

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
věková struktura: 
•	 od 6	do 26	let
územní rozsah poskytované služby: 
karlovy vary a okolí

sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních  
ústavní péče (3972269)
název a adresa zařízení:
carvac s.r.o.
nemocniční 2272/54, 352 01 Aš
kontaktní údaje:
václav hlaváč
354 403 142
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
35 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
přednostně	občané	Karlovarského	kraje

nemocniční 52, 352 01 Aš
iČ: 63504260
václav hlaváč
www.carvac.cz 
ldn@carvac.cz   
354 544 637, 354 403 142
právní forma: 
společnost s ručením omezeným

CARVAC s.r.o.
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odborné sociální poradenství (9570418)
název a adresa zařízení:
Centrum	pro	zdravotně	postižené	Karlovarského	kraje
sokolovská 119/54, 360 05 karlovy vary
kontaktní údaje:
bc. Jana pomijová
353 234 666
www.sluzbypostizenym.cz 
karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
po, st 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
út, čt 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
pá 8:00 – 12:00
terénní:
po – čt 17:00 – 18:00
pá 13:00 – 18:00
kapacita:
ambulantní: 1 300 intervencí (30 min. jednání)
terénní: 380 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

odborné sociální poradenství (3868584)
název a adresa zařízení:
Centrum	pro	zdravotně	postižené	Karlovarského	kraje
rokycanova 1756, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
lucie tomášková
352 628 788
www.sluzbypostizenym.cz 
sokolov@sluzbypostizenym.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
po, st 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
út, čt 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
pá 8:00 – 12:00
terénní:
po – čt 16:00 – 18:00
pá 13:00 – 18:00
kapacita:
ambulantní: 1 000 intervencí (30 min. jednání)
terénní: 260 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

odborné sociální poradenství (7757172)
název a adresa zařízení:
Centrum	pro	zdravotně	postižené	Karlovarského	kraje
kamenná 656/40, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
soňa končelová
354 433 024
www.sluzbypostizenym.cz 
cheb@sluzbypostizenym.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
po, st 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
út, čt 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
pá 8:00 – 12:00
terénní:
po, st 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
út, čt, pá 8:00 – 12:00
kapacita:
ambulantní: 1 000 intervencí (30 min. jednání)
terénní: 260 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Vítězná	117/56,	360 01	Karlovy	Vary
iČ: 26594307
bc. petr končel, ředitel
www.sluzbypostizenym.cz 
petrkoncel@sluzbypostizenym.cz 
353 234 666, 603 725 000
právní forma:
občanské sdružení

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
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osobní asistence (3858637)
název a adresa zařízení:
Centrum	pro	zdravotně	postižené	Karlovarského	kraje
rokycanova 1756, 356 01 sokolov
kontaktní údaje: 
lucie tomášková
352 628 788
www.sluzbypostizenym.cz 
sokolov@sluzbypostizenym.cz
forma služby: 
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 17:00
kapacita:
6 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

osobní asistence (4771432)
název a adresa zařízení:
Centrum	pro	zdravotně	postižené	Karlovarského	kraje
kamenná 656/40, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
soňa končelová
354 433 024
www.sluzbypostizenym.cz 
cheb@sluzbypostizenym.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 17:00
kapacita:
15 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

osobní asistence (5897939)
název a adresa zařízení: 
Centrum	pro	zdravotně	postižené	Karlovarského	kraje
sokolovská 119/54, 360 05 karlovy vary
kontaktní údaje: 
bc. Jana pomijová
353 234 666
www.sluzbypostizenym.cz 
karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 17:00
kapacita:
15 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
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pečovatelská služba (3136162)
název a adresa zařízení:
centrum sociálních služeb sokolov, o.p.s.
Jiřího	z Poděbrad	2046,	356 01	Sokolov
kontaktní údaje: 
bc. magdaléna osičková
352 601 958, 359 808 408
m.osickova@volny.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
v odůvodněných	případech,	po dohodě	s ředitelkou	
organizace, v po – pá lze péči zajistit i do 18:00
kapacita:
360 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 děti	předškolního	roku	(1	–	6	let)
•	 mladší	děti	(7	–	10	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
sokolov a přilehlé obce při uzavření smlouvy  
(dolní rychnov, lomnice)

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
•	 etnické	menšiny
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 děti	předškolního	věku	(2	–	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)
územní rozsah poskytované služby:
dobrá voda a okolí, toužimsko, tepelsko

Jiřího	z Poděbrad	2046,	356 01	Sokolov
iČ: 28015819
bc. magdaléna osičková
m.osickova@volny.cz 
352 601 958, 359 808 408
fax: 352 601 958
právní forma:
obecně	prospěšná	společnost

dobrá voda 8, 364 01 toužim
iČ: 26550334
soňa vašíčková, výkonná ředitelka
www.cesky-zapad.cz 
info@cesky-zapad.cz 
353 391 132, 724 732 247
právní forma: 
občanské sdružení

sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi (6640080)
název a adresa zařízení:
komunitní centrum Český západ, dobrá voda, toužim
dobrá voda 8, 364 01 toužim
kontaktní údaje:
martina doubková, dis.
353 391 132
www.cesky-zapad.cz 
info@cesky-zapad.cz 

název a adresa zařízení:
komunitní centrum Český západ, dobrá voda, toužim
náměstí	Jiřího	z Poděbrad	104,	364 01	Toužim
kontaktní údaje:
martina doubková, dis.
353 391 132
www.cesky-zapad.cz 
info@cesky-zapad.cz 

forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:30 – 18:00
kapacita:
ambulantní: 65 klientů
terénní: 65 klientů

Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. Český západ o.s.
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terénní programy (2134770)
název a adresa zařízení:
komunitní centrum Český západ, dobrá voda, toužim
dobrá voda 8, 364 01 toužim
kontaktní údaje: 
mgr. et mgr. Jana kosová
353 391 132, 602 663 585
www.cesky-zapad.cz 
info@cesky-zapad.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 18:00
kapacita: 
85 klientů, 863 kontaktů (10 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 etnické	menšiny
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
dobrá voda a okolí, toužimsko, tepelsko

sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (1899810)
název a adresa zařízení: 
Člověk	v tísni,	o.p.s.,	Programy	sociální	integrace
nádražní 544, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
Jan	Němeček
353 892 261
jan.nemecek@clovekvtisni.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:30 – 17:00
kapacita:
67 klientů
 
cílová skupina: 
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
rotava, oloví, sokolov, dolní rychnov, chodov, 
karlovy vary, ostrov, Jáchymov

šafaříkova 635/24, 120 00 praha 2
iČ: 25755277
šimon pánek
www.clovekvtisni.cz 
právní forma:
obecně	prospěšná	společnost

terénní programy (3137035)
název a adresa zařízení:
Člověk	v tísni,	o.p.s.	-	Sokolov
nádražní 544, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
Jan	Němeček
353 892 261
jan.nemecek@clovekvtisni.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:30 – 17:00
kapacita:
34 klientů
 
cílová skupina: 
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
věková struktura: 
•	 dorost	(16-	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
rotava, oloví, sokolov, dolní rychnov, chodov, ostrov, 
Jáchymov

ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.
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denní stacionáře (4701183)
název a adresa zařízení:
denní stacionář mateřídouška chodov
školní 737, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
Věra	Bráborcová
352 665 992, 607 718 345
www.opschodov.cz 
info@opschodov.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 6:00 – 15:30
kapacita:
45 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

sociálně terapeutické dílny (6794705)
název a adresa zařízení:
Sociálně	terapeutické	dílny	Chodov
tovární 223, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
Zdeněk	Kormančík,	vedoucí	provozu
352 678 140
www.opschodov.cz 
info@opschodov.cz
název a adresa zařízení:
Sociálně	terapeutické	dílny	Sokolov
k. h. borovského 1267, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
bc. martina plaubová, vedoucí provozu
352 668 385
www.opschodov.cz
info@opschodov.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
60 klientů; každé místo poskytování má kapacitu 
30 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby:
karlovarský kraj

školní 737, 357 35 chodov
iČ: 27989364
Věra	Bráborcová,	ředitelka	společnosti
www.opschodov.cz 
info@opschodov.cz 
352 665 992, 607 718 345
právní forma:
obecně	prospěšná	společnost

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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nízkoprahová denní centra (2482833)
název a adresa zařízení:
nízkoprahové denní centrum cheb
svobody 563/29, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
mgr. Alena samuelová
354 422 262, 731 433 149
www.dchp.cz 
bartak@dchp.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
kapacita:
6 275 intervencí (30 min. jednání); 25 intervencí za den

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
věková struktura: 
•	 již	od 18	let
územní rozsah poskytované služby: 
především	občané	města	Chebu	a okolí,	popř.	z celého	
karlovarského kraje

noclehárny (1107751)
název a adresa zařízení: 
noclehárna betlém cheb
komorní 2467/3, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
mgr. Alena samuelová
354 422 262
www.dchp.cz 
bartak@dchp.cz
forma služby: 
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – ne 20:00 – 8:00 následujícího dne
kapacita:
17 lůžek; 11 pro muže, 6 pro ženy

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
věková struktura: 
•	 již	od 18	let
územní rozsah poskytované služby: 
především	občané	města	Chebu	a okolí,	popř.	z celého	
karlovarského kraje

odborné sociální poradenství (1471939)
název a adresa zařízení: 
odborná poradna betlém cheb
havlíčkova 1803/2, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
mgr. Alena samuelová
731 433 090
www.dchp.cz 
samuelova@dchp.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – čt 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
pá 8:00 – 12:00
kapacita:
1 824 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 oběti	trestné	činnosti
•	 osoby	v krizi
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
pozn.: 
služba bude poskytována od 1.5.2012

Sady	5.	května	348/8,	301 00	Plzeň
iČ: 49774034
ing. Jiří lodr
www.dchp.cz 
dchp@dchp.cz    
377 221 540
právní forma:
církevní právnická osoba

Azylové domy (4882516)
název a adresa zařízení:
Azylový dům betlém cheb
komorní 2467/3, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
mgr. Alena samuelová
354 422 262
www.dchp.cz 
samuelova@dchp.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
22 lůžek; 18 pro muže, 4 pro ženy

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
věková struktura: 
•	 již	od 18	let
•	 	mladí	dospělí	(19	–	26	let),	ode	dne	dosažení	plnoletosti
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
především	občané	města	Chebu	a okolí,	popř.	z celého	
karlovarského kraje

Diecézní charita Plzeň
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sociální rehabilitace (4094689)
název a adresa zařízení:
středisko sociální rehabilitace cheb
komorní 2467/3, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
pavel barták
354 422 262
www.dchp.cz 
bartak@dchp.cz
forma služby: 
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:30
kapacita:
8 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
věková struktura: 
•	 již	od 18	let
•	 mladí	dospělí	(18	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
především	občané	města	Chebu	a okolí,	popř.	z celého	
karlovarského kraje

Chráněné bydlení (1154490)
název a adresa zařízení:
Dolmen,	o.p.s.	Agentura	pro	chráněné	bydlení
1. máje 22, 357 09 habartov
komenského 113, 356 01 sokolov
Jiřího	z Poděbrad	2046,	356 01	Sokolov
kontaktní údaje: 
marcela lutonská
774 714 737
dolmen@dolmen-liberec.cz 
lutonska@dolmen-liberec.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
17 lůžek (klientů)

cílová skupina: 
•	 osoby	s mentálním	postižením
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský, liberecký kraj

lužická 920/7, 460 01 liberec 1
iČ: 27291049
www.dolmen-liberec.cz 
dolmen.liberec@seznam.cz 
485 107 063
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení
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pečovatelská služba (4669128)
název a adresa zařízení:
domácí péče karlovy vary s.r.o.
táborská 370/37, 360 04 karlovy vary
kontaktní údaje: 
michaela bečková, dis.
777 780 122
miskbeck@seznam.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
25 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

- zejména s mentálním a kombinovaným posti-
žením,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	
závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	
péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.	V domově	
je	vykonávána	ústavní	výchova	nebo	předběžné	
opatření podle zvláštních právních předpisů – 
v těchto	případech	není	rozhodující	stupeň	závis-
losti na pomoci jiné fyzické osoby.

věková struktura: 
•	 mladší	děti	(3	–	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)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

táborská 370/37, 360 04 karlovy vary
iČ: 29120942
michaela bečková, dis.
miskbeck@seznam.cz 
www.smolinova.cz 
777 780 122
právní forma: 
společnost s ručením omezeným

skalka 60, hazlov, 352 01 Aš
iČ: 71175318
daniel linderberg
www.usp-pata.cz  
reditel@usp-pata.cz  
354 595 354
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

 
domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (7151202)
název a adresa zařízení: 
domov pro osoby se zdravotním postižením „pAtA“ 
v Hazlově,	příspěvková	organizace
skalka 60, hazlov, 352 01 Aš
název a adresa zařízení: 
domov pro osoby se zdravotním postižením „pAtA“ 
v Hazlově,	příspěvková	organizace
neumannova 1317/23, 352 01 Aš
název a adresa zařízení: 
domov pro osoby se zdravotním postižením „pAtA“ 
v Hazlově,	příspěvková	organizace
neumannova 1317/21, 352 01 Aš
kontaktní údaje: 
daniel linderberg
spojovatel: 354 595 354
www.usp-pata.cz 
reditel@usp-pata.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
110 lůžek
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na základě	kterých	jim	mohou	být	poskytovány	služby	
v Domově	se	zvláštním	režimem.
cíle služby: 
1. vytvářet životní podmínky a utvářet prostředí 
umožňující důstojné prožívání života všech klientů. 
respektovat jejich lidskou rovnocennost a dodržovat 
jejich	práva.	Pomáhat	při	uplatňování	práv	a oprávně-
ných zájmů klientů též mimo zařízení.
2. umožnit v co nejvyšší míře osobnostní rozvoj 
klientů. zajistit možnost získávání znalostí a doved-
ností (v souladu s přáním klienta), které snižují jejich 
závislost	na službě	a v některých	případech	mohou	
vést též k využití jiných než pobytových služeb.
3. zachovávat individuální přístup ke každému klien-
tovi a při plánování služby vycházet z jeho konkrétních 
možností, představ a plánů při respektování poslání 
domova pramen.
4.	 Podporovat	klienty	při	využívání	běžných	služeb	
v místním prostředí.
5. podporovat klienty při vytváření osobních vztahů 
v rámci domova i mimo domov.

 

domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (4426710)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením „prAmen“ 
v Mnichově,	příspěvková	organizace
mnichov 142, 353 01 mnichov
kontaktní údaje: 
ing. monika šumová
354 692 134, 354 692 129 602 476 759
pramen.mnichov@tiscali.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
76 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

- zejména s mentálním a kombinovaným posti-
žením,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	
závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	
péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
přednostně	občané	trvale	bydlící	v Karlovarském	kraji

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace

mnichov 142, 353 01 mnichov
iČ: 71175326
ing. monika šumová
www.kr-karlovarsky.cz/obce/mnichov/ 
pramen.mnichov@tiscali.cz 
354 692 134, 354 692 129, 602 476 759
právní forma:
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání:
posláním domova pramen je poskytovat ubytování, 
stravování a další pomoc lidem patřícím do cílové 
skupiny zařízení, kteří nemají možnost bydlet v přiro-
zeném domácím prostředí. služba klade důraz 
na začleňování	klientů	do běžné	společnosti.
cílová skupina: 
cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením 
starší  než 18 let (zejména s mentálním a kombino-
vaným	postižením),	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	
úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajiš-
tění	péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.	Služba	není	určena	
pro	osoby,	které	mají	sníženou	soběstačnost	z důvodů	
uvedených v § 50, odst.1 zákon č.108/2006 sb., 
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kontaktní údaje: 
lenka guzaničová
352 622 351
www.kr-karlovarsky.cz/sokolik 
dozp@sokolik-po.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita: 
34 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

-zejména s mentálním a kombinovaným posti-
žením,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	
závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	
péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.	V domově	
je	vykonávaná	ústavní	výchova	nebo	předběžné	
opatření	dle	zvláštních	právních	předpisů	–	v těchto	
případech není rozhodující stupeň závislosti 
na pomoci jiné fyzické osoby.

věková struktura: 
•	 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)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (1610260)
název a adresa zařízení: 
domov pro osoby se zdravotním postižením rudné 
u Nejdku,	příspěvková	organizace
rudné 8, 362 21 nejdek – vysoká pec
kontaktní údaje: 
mgr. petr maršoun
353 825 188
www.dozprudne.cz 
info@dozprudne.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
74 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
přednostně	občané	Prahy,	při	volné	kapacitě	možnost	
i z jiných krajů

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku, příspěvková organizace

slavíčkova 1701, 356 01 sokolov 1
iČ: 72046881
lenka guzaničová
www.kr-karlovarsky.cz/sokolik  
dozp@sokolik-po.cz  
352 622 351
právní forma:
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (1822560)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením „sokolík“ 
v Sokolově,	příspěvková	organizace
slavíčkova 1701, 356 01 sokolov 1

rudné 8, 362 21 nejdek – vysoká pec
iČ: 70890285
mgr. petr maršoun
www.dozprudne.cz 
info@dozprudne.cz 
353 825 188
právní forma: 
příspěvková	organizace	hlavního	města	Prahy
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časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
198 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

- s mentálním a kombinovaným postižením, 
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.	V domově	je	
vykonávána	ústavní	výchova	nebo	předběžné	opat-
ření	podle	zvláštních	právních	předpisů	–	v těchto	
případech není rozhodující stupeň závislosti 
na pomoci jiné fyzické osoby.

věková struktura: 
•	 mladší	děti	(3	–	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)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (9804764)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením v lubech, 
příspěvková	organizace
luby 731, 351 34 skalná
kontaktní údaje: 
Věra	Josefiová
354 596 061 - 2
www.kr-karlovarsky.cz/obce/luby  
info@domovluby.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
35 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

- ženy zejména s mentálním a kombinovaným 
postižením,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	
závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	
péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizaceDomov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

mariánská č.p. 161, Jáchymov, 363 01 ostrov
iČ: 71175296
ing. pavel novák
www.kr-karlovarsky.cz/obce/marianska 
domovmarianska@pokk.cz 
353 807 200
právní forma:
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání: 
základním posláním domova pro osoby se zdravotním 
postižením v mariánské, který je zařízením sociálních 
služeb karlovarského kraje, je vytvořit plnohodnotný 
domov	pro	člověka	s mentálním	postižením,	sociálně	
znevýhodněného	natolik,	že	nemůže	využívat	jiných	
než pobytových sociálních služeb.
 

domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (1588549)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské,	příspěvková	organizace
mariánská č.p. 160, Jáchymov, 363 01 ostrov
název a adresa zařízení: 
domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské,	příspěvková	organizace
mariánská č.p. 161, Jáchymov, 363 01 ostrov
kontaktní údaje: 
ing. pavel novák, ředitel
353 807 200
www.kr-karlovarsky.cz/obce/marianska 
domovmarianska@pokk.cz
forma služby:
pobytová

luby 731, 351 34 skalná
iČ: 72046872
Věra	Josefiová
www.kr-karlovarsky.cz/obce/luby 
info@domovluby.cz 
354 596 061 - 2
právní forma:
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje
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časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
50 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

- muži zejména s mentálním a kombinovaným 
postižením,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	
závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	
péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
přednostně	občané	trvale	bydlící	v Karlovarském	kraji
pozn.:
sociální služby jsou klientům poskytovány v 5 domác-
nostech se stabilní klientelou a pracovníky přímé péče, 
včetně	těch	klíčových.

domovy pro seniory (7760330)
název a adresa zařízení:
domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
Mariánské	Lázně,	příspěvková	organizace	
Tepelská	752/22,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje: 
ing. vladislav bláha
354 624 000
www.dsml.cz 
reditel@dsml.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
90 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
přednostně	občané	Mariánských	Lázní	a okolí	(spádové	
obce	města),	ostatní	v případě	volné	kapacity

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

kyselka, část radošov č.p. 137, 363 01 ostrov
iČ: 71175334
marie pařížská
www.usp-radosov.cz 
reditelka@usp-radosov.cz 
353 941 111
fax: 353 941 460
právní forma:
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání: 
poskytovat osobám (mužům) se zdravotním, zejména 
s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav 
odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	na pomoci	jiné	
fyzické osoby, takové sociální služby, které zachovávají 
a rozvíjejí	důstojný	život	těch,	kterým	se	zhoršil	zdra-
votní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace 
(např. zhorší se zdravotní stav pečující osoby nebo 
zemře, o osobu nikdo nepečuje, přestože to potřebuje).
 
domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (6885580)
název a adresa zařízení: 
domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově,	příspěvková	organizace
kyselka, část radošov č.p. 137, 363 01 ostrov
kontaktní údaje: 
marie pařížská
353 941 111
fax: 353 941 460
www.usp-radosov.cz  
reditelka@usp-radosov.cz
forma služby:
pobytová

Tepelská	752/22,	353 01	Mariánské	Lázně	–	Úšovice
iČ: 00575143
ing. vladislav bláha, ředitel, reditel@dsml.cz 
ludmila vokounová, sociální pracovnice, 
soc.pracovnice@dsml.cz 
www.dsml.cz  
354 624 000
právní forma:
příspěvková	organizace	města	Mariánské	Lázně



42 43

pečovatelská služba (3869543)
název a adresa zařízení:
domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
Mariánské	Lázně,	příspěvková	organizace
Tepelská	752/22,	353 01	Mariánské	Lázně

domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
Mariánské	Lázně,	příspěvková	organizace
Polní	378,	354 91	Lázně	Kynžvart
kontaktní údaje: 
ing. vladislav bláha
354 624 000
www.dsml.cz 
reditel@dsml.cz 
forma služby: terénní
časový rozsah poskytování služby:
po –	ne	7:30	–	21:00	–	Mariánské	Lázně
po –	pá	7:30	–	16:00	–	Lázně	Kynžvart
kapacita:
156	klientů	(okamžitá	kapacita	7	klientů,	průměrná	
týdenní kapacita 75 klientů)

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(od 55	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
pozn.: 
Cílovou	skupinou	jsou	osoby	ve věku	od 55	let,	které	
dosáhly nároku na starobní důchod, mladší a starší senioři.
územní rozsah poskytované služby: 
přednostně	občané	Mariánských	Lázní	a okolí	(spádové	
obce	města),	Lázní	Kynžvart	(spádové	obce),	ostatní	
v případě	volné	kapacity

odlehčovací služby (8908504)
název a adresa zařízení: 
domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 
Mariánské	Lázně,	příspěvková	organizace	
Tepelská	752/22,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje: 
ing. vladislav bláha
354 624 000
www.dsml.cz 
reditel@dsml.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
3 lůžka

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
přednostně	občané	Mariánských	Lázní	a okolí	(spádové	
obce	města),	ostatní	v případě	volné	kapacity

g)	 sociálně	terapeutické	činnosti,
h)	 	pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	

a při obstarávání osobních záležitostí.
principy domova: 
1.  poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla 

zachována jejich práva a lidská důstojnost.
2.  klientům zajišťujeme soukromí na jednolůžkových 

pokojích s kuchyňským koutem a příslušenstvím. 
3.  služby poskytujeme také manželským párům 

na společném pokoji s kuchyňským koutem 
a příslušenstvím. 

4.	 	Při	změně	zdravotního	stavu	klienta	se	přizpů-
sobíme jeho potřebám, takže není důvod k jeho 
přestěhování	do jiného	pobytového	zařízení	sociál-
ních služeb. 

5.  podporujeme klienty v možnosti dovybavit si pokoj 
vlastním	nábytkem		a osobními	věcmi.

6.  vážíme si zkušeností a moudrosti našich klientů 
a obohacujeme jimi naši společnost.

7.  nepřizpůsobujeme naše klienty službám, které 
poskytujeme, ale naopak se snažímeslužby, které 
klientům nabízíme, přizpůsobovat jejich potřebám.

8.  myslíme na společenské vyžití našich klientů 
a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti 
a vzájemného sdílení.

9.	 	Vytváříme	podmínky	k dalšímu	vzdělávání	a rozvoji	
našich klientů.

10.  klienty podporujeme v zachování přirozených 
rodinných a přátelských vazeb.

11.  dokážeme podpořit klienty v jejich samostatném 
rozhodování a naplňování jejich individuálních přání. 

12.  podporujeme klienty v možnosti na pokoji pečovat 
o své domácí zvíře.

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

Americká 2176/52, 350 02 cheb
iČ: 71175245
mgr. radka müllerová
www.domovskalka.cz  
reditel@domovskalka.cz 
354 529 174, 354 433 307, 724 984 891
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

 
poslání: 
Jsme dům, kam přicházejí lidé, když jim stáří ubere 
sil a nemohou již dál žít ve svém domácím prostředí. 
Tým	pracovníků	pomáhá	těmto	lidem	najít	u nás	
nový domov a s jeho podporou si zachovat dosa-
vadní životní styl tak, aby mohli žít plnohodnotným 
a důstojným životem až do svých posledních dnů.
okruh osob: 
poskytujeme podporu seniorům se sníženou mírou 
soběstačnosti,	jejichž	situace	vyžaduje	pomoc	dalších	
osob.	Jedná	se	o dospělé	osoby	od 60 let	a dále	seniory	
od 65	let	věku,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	
úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajiš-
tění	péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.
poskytované základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c)	 	pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o vlastní	

osobu,
d)	 	pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	

podmínek pro osobní hygienu,
e) aktivizační činnosti,
f )  zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím,
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domovy pro seniory (5132759)
název a adresa zařízení: 
Domov	pro	seniory	„SKALKA“	v Chebu,	příspěvková	
organizace
Americká 2176/52, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
mgr. radka müllerová
354 529 174, 354 433 307, 724 984 891
www.domovskalka.cz 
reditel@domovskalka.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
105 lůžek
 
cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

13.  Činíme kroky k omezení předsudků a negativ-
ního hodnocení našich klientů a to nejen v obecní 
komunitě,	ale	na veřejnosti	vůbec.

14.  v terminálním stádiu života klienta respektujeme 
jeho	přání	strávit	svůj	čas	v domově	společně	
s rodinou. 

domovy pro seniory (9237025)
název a adresa zařízení:
Domov	pro	seniory	„SPÁLENIŠTĚ“	v Chebu,	příspěvková	
organizace
mírová 6, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
mgr. hana marešová
354 439 037
ds.reditel@seznam.cz
ds.socialni@seznam.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
73 lůžek

cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
Karlovarský	kraj,	přednostně	občané	města/okresu	
cheb

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

mírová 2273/6, 350 02 cheb
iČ: 71175253
mgr. hana marešová
www.kr-karlovarsky.cz/obce/spaleniste/ 
ds.reditel@seznam.cz 
ds.socialni@seznam.cz 
354 439 037
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje
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domovy pro seniory (1808311)
název a adresa zařízení: 
Domov	pro	seniory	v Hranicích,	příspěvková	
organizace
krásňany 766, 351 24 hranice u Aše
kontaktní údaje: 
ing. libor syrovátka
354 599 978, 602 202 114
www.kr-karlovarsky.cz/obce/hrAnice/ 
ddhraniceuase@c-box.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
54 klientů

cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
především občané karlovarského kraje

domovy pro seniory (3183254)
název a adresa zařízení: 
Domov	pro	seniory	v Chebu,	příspěvková	organizace
dragounská 2272/12, 350 02 cheb
kontaktní údaje: 
ing. miloš Figer
354 430 716
www.kr-karlovarsky.cz/obce/dd_cheb 
reditel@dpscheb.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
85 lůžek

cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

krásňany 766, 351 24 hranice u Aše
iČ: 71175202
ing. libor syrovátka
www.kr-karlovarsky.cz/obce/hrAnice/ 
ddhraniceuase@c-box.cz 
354 599 978, 602 202 114
právní forma:
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání: 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 
v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociál-
ních	služeb.	Poskytování	pobytové	služby	v Domově	
pro	seniory	osobám,	které	mají	sníženou	soběstačnost	
zejména	z důvodu	věku,	jejichž	situace	vyžaduje	pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby.

dragounská 12, 350 02 cheb
iČ: 71175211
ing. miloš Figer
www.kr-karlovarsky.cz/obce/dd_cheb 
reditel@dpscheb.cz 
354 430 716
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání: 
posláním domova je předejít sociální izolaci seniorů, 
kteří	v důsledku	svého	věku,	již	plně	nezvládají	běžné	
denní úkoly a situace. zavazujeme se seniorům a chro-
nicky nemocným zvýšit kvalitu života, poskytováním 
kvalitních sociálních služeb a odbornou zdravotnickou 
péčí, poskytovanou profesionálním týmem pracovníků, 
za podpory rodinných příslušníků klienta.
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domovy pro seniory (5847956)
název a adresa zařízení: 
Domov	pro	seniory	v Lázních	Kynžvart,	příspěvková	
organizace
Polní	378,	354 91	Lázně	Kynžvart
kontaktní údaje: 
ing. lenka Wohlrabová
354 691 403
www.domovkynzvart.cz 
info@domovkynzvart.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
82 lůžek

cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.	

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, popř. i zájemci z celé Čr – obvykle 
s vazbou na rodinu pocházející z karlovarského kraje

domovy pro seniory (2376572)
název a adresa zařízení: 
Domov	pro	seniory	v Perninku,	příspěvková	organizace
nádražní 268, 362 36 pernink
kontaktní údaje: 
ing. Jiřina hlavanová
353 892 304
www.kr-karlovarsky.cz/obce/pernink  
reditel@ddpernink.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
52 lůžek

cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
celá Čr

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Polní	378,	354 91	Lázně	Kynžvart
iČ: 71175237
ing. lenka Wohlrabová
www.domovkynzvart.cz 
info@domovkynzvart.cz 
354 691 403
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání: 
naším posláním je poskytování dostupných sociál-
ních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, 
kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu 
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. domov 
jim umožňuje prožít důstojné a aktivní stáří v zařízení 
domácího typu, a to formou poskytování individuál-
ních služeb v soukromí jednolůžkových pokojů.
 

nádražní 268, 362 36 pernink
iČ: 71175199
ing. Jiřina hlavanová
www.kr-karlovarsky.cz/obce/pernink 
reditel@ddpernink.cz 
353 892 304
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

motto:
 „staráme se, abyste mohli žít naplno“
poslání: 
umožnit klientům, kteří vzhledem ke svému stáří 
a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí,	žít	v Domově	pro	seniory	v Perninku	běžným	
způsobem života a s podporou nabízených sociálních 
služeb prožít aktivní a důstojné stáří.
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dohledem či pomocí při zvládání základních život-
ních dovedností

•	 	motivovat	obyvatele	k aktivnímu	zapojování	
do péče o svoji osobu

•	 	přizpůsobovat	poskytovanou	službu	aktuálním	
potřebám obyvatele

•	 	poskytovat	podporu	rodinným	příslušníkům	
obyvatele při zvládání nastalých obtižných život-
ních situací souvisejících s příjmem jejich blízkého 
do Domova,	změnou	jeho	zdravotního	stavu	či	
úmrtím

•	 	poskytovat	podporu	rodinným	příslušníkům	
i samotnému obyvateli při zvládání obtížných nasta-
lých životních situací souvisejících s  jeho vytržením 
z přirozeného prostředí  

•	 	podporovat	celoživotní	vzdělávání	pracovníků		
přínosného pro péči o obyvatele

 

domovy se zvláštním režimem (8758561)
název a adresa zařízení: 
domov se zvláštním režimem „mAtyáš“ v nejdku, 
příspěvková	organizace
mládežnická 1123, 362 21 nejdek
kontaktní údaje: 
Judr. zuzana blažková
353 176 447
www.ddnejdek.cz 
ddnejdek@ddnejdek.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
108 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	s chronickým	duševním	onemocněním 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	se	stařeckou	
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními 
typy	demencí	ve věku	od 60	let,	jejichž	stav	odpo-
vídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	na pomoci	jiné	
fyzické	osoby	při	zajištění	péče	o vlastní	osobu	
a při	zajištění	soběstačnosti,	vymezené	zákonem	
č.	108/2006 Sb.,	o sociálních	službách,	ve znění	
pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
ČR,	prioritně	Karlovarský	kraj

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

mládežnická 1123, 362 21 nejdek
iČ: 71175229
Judr. zuzana blažková
www.ddnejdek.cz 
ddnejdek@ddnejdek.cz 
353 176 447
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

poslání: 
poskytování komplexních celodenních sociálních 
služeb	dospělým	a seniorům,	kteří	vzhledem	ke svému	
zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí	a potřebují	zvýšenou	péči	včetně	služeb,	
které	jim	nemohou	být	v jejich	vlastním	domově	
poskytovány a vytváření klidného, bezpečného 
a přátelského prostředí s podporou a respektem k indi-
vidualitě	a důstojnosti	obyvatel	Domova,	jejich	přáním,	
možnosti volby a rozhodování. 
cíle:
•	 	zajistit	obyvateli		kvalifikovanou	sociální	a ošetřova-

telskou péči
•	 	snažit	se	naplňovat	jednotlivé	potřeby	a přání	

obyvatele
•	 	být	nápomocni	obyvateli	individuálně	dle	jeho	

přání a schopností fyzických a duševních radou, 
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domovy se zvláštním režimem (2050047)
název a adresa zařízení: 
vila mAriA – domov se zvláštním režimem
bergmannova 195, 356 04 dolní rychnov
kontaktní údaje: 
msc. magdaléna radošová scholzová, mbA
352 628 698
info@dop-hc.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
22 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
zejména občané karlovarského kraje

pečovatelská služba (7154308)
název a adresa zařízení: 
dps loket a okolí
sportovní 556, 357 33 loket
kontaktní údaje: 
sabina hajná, sociální pracovnice
352 628 698
hajna@dop-hc.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 6:30 – 15:00
kapacita:
50	klientů;	denně	průměrně	20	klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Loket	a okolí	(Staré	Sedlo,	Údolí,	Dvory,	Nadlesí)

sociální služby poskytované ve zdravotnic-
kých zařízeních ústavní péče (9950098)
název a adresa zařízení: 
dům ošetřovatelské péče
bergmannova 140, 356 04 dolní rychnov
kontaktní údaje: 
msc. magdaléna radošová scholzová, mbA
352 628 698
info@dop-hc.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
2 klienti

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)

DOP – HC s.r.o.

dům ošetřovatelské péče – home care
bergmannova 140, 356 04 dolní rychnov
iČ: 26356589
msc. magdaléna radošová scholzová, mbA, ředitelka
www.dop-hc.cz 
info@dop-hc.cz 
352 628 698
právní forma: 
společnost s ručením omezeným

domovy pro seniory (3138287)
název a adresa zařízení: 
vila mAriA – domov pro seniory
bergmannova 195, 356 04 dolní rychnov
kontaktní údaje: 
msc. magdaléna radošová scholzová, mbA
352 628 698
info@dop-hc.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita: 20 lůžek
cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
zejména občané karlovarského kraje
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pečovatelská služba (4291264)
název a adresa zařízení:
DPS	Žlutice,	příspěvková	organizace
pod strání 467, 364 52 žlutice
kontaktní údaje:
veronika zahálková, dis.
353 393 269
dpszlutice@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
90 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 děti	předškolního	věku	(1	–	6	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
žlutice a přilehlé obce (cca okruh 20 km) – ratiboř, 
veselov, protivec

domovy se zvláštním režimem (6594507)
název a adresa zařízení: 
dům klidného stáří spol. s r. o.
kraslická 26, 357 03 svatava
kontaktní údaje: 
Jaroslav pokorný
352 629 867, 722 937 100
www.klidne-stari.cz 
dkssocialni@gmail.com 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
26 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	s chronickým	duševním	onemocněním 

- služby jsou poskytovány osobám, které mají 
sníženou	soběstačnost	z důvodu	chronického	
duševního	onemocnění,	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. služby jsou poskytovány 
osobám s přiznaným starobním nebo plným inva-
lidním	důchodem	od 50	let	věku.

věková struktura: 
•	 dospělí	(50	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, celá Čr

DPS Žlutice, příspěvková organizace Dům klidného stáří spol. s r. o.

pod strání 467, 364 52 žlutice
iČ: 70891079
veronika zahálková, dis.
dpszlutice@seznam.cz  
353 393 269
právní forma: 
příspěvková	organizace	města	Žlutice

kraslická 26, 357 03 svatava
iČ: 26369427
Jaroslav pokorný
www.klidne-stari.cz  
dkssocialni@gmail.com   
352 629 867
právní forma: 
společnost s ručením omezeným
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4.  zprostředkování informací k samostatnému bydlení 
uživatelky

specifický cíl:
Zprostředkování	informací	o Charitě	–	jako	důle-
žitého nástroje charitativní služby katolické církve 
ve prospěch	individuální	podpory	uživatelek	azylo-
vého	domu,	směřující	k překlenutí	nepříznivé	soci-
ální	situace	a návratu	uživatelek	k sociálnímu	začlenění	
do běžného	způsobu	života.

Cílová skupina:
Oběti	domácího	násilí	–	těhotné	ženy,	matky	s dětmi

Rodiny	s dítětem/dětmi	-	matky	s dítětem/dětmi	
do 18 let,	ženy	s dětmi	ve vlastní	péči

uživatelkami (klientkami) sociální služby se nejčas-
těji	stávají	těhotné	ženy	nebo	matky	s dětmi	
z karlovarského kraje, zpravidla z okresu cheb 
a sokolov, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 
(např.	domácí	násilí,	generační	problém	v rodině,	
nevhodné	výchovné	prostředí	pro	děti,	nezvlá-
dání	základní	péče	o dítě	a hrozící	odloučení	matky	
od dítěte,	ztráta	vlastního	bydlení,	apod).

rozsah sociálních služeb:
1.  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu 

nebo pomoc s přípravou stravy 
2.  poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšu-

jící 1 rok 
3. vytvoření podmínek pro celkovou osobní hygienu
4.	 	vytvoření	podmínek	pro	zajištění	úklidu,	praní	

a žehlení	osobního	prádla,	výměny	ložního	prádla	
5.	 	pomoc	při	vyřizování	běžných	záležitostí	vyplývají-

cích z individuálních plánů
6.	 	pomoc	při	obnovení	nebo	upevnění	kontaktu	

s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách, 
které	podporují	sociální	začleňování	osob,	včetně	
uplatňování zákonných nároků a pohledávek

4.	 	osobě,	která	žádá	o poskytnutí	sociální	služby	
v době	kratší	než	6	měsíců	po výpovědi	smlouvy	
z důvodu porušování povinností ze smlouvy 
vyplývajících 

Farní Charita Aš

mikulášská 9/21, 352 01 Aš
iČ: 64839991
ing. Jan šanovec
www.farcaritas.cz 
sanovec@dchp.cz 
354 528 800
právní forma: 
církevní právnická osoba

vize farní charity: 
v oblasti služeb je stabilizována sociální služba Azylové 
domy	(Domov	pro	matky	s dětmi).	V souběhu	s tím	
je služba rozšířena o komunitní poradenské centrum 
ve spolupráci	s Městem	Aš.

poslání domova:
posláním charitního azylového domu je materiální, 
sociální,	psychická	a duchovní	pomoc	matkám	s dětmi	
a těhotným	ženám,	které	se	ocitly	v nepříznivé	soci-
ální situaci. charitní azylový dům poskytuje pobytové 
a návazné sociální služby na přechodnou dobu osobám 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cíle ve vztahu k uživatelkám služby v dmd v Aši:
1.  nezbytná fyzická ochrana uživatelky před násilnou 

osobou	(prostřednictvím	služby	v azylovém	domě,	
zabezpečovacího zařízení a služby pco) 

2.	 	podpora	pro	zlepšení	komunikace	matky	s dítětem	
(např. zprostředkováním informací a ukázkami 
cvičení	s dítětem,	dětských	masáží,	společnou	
četbou	matky	s dítětem,	apod.)	

3.	 	podpora	pro	uplatnění	zákonných	práv,	oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
(zprostředkování informací, pomoc s hospodařením 
s penězi,	pomoc	se	zajištěním	hmotné	podpory,	
s vyhledáváním	zaměstnání,	doprovod	na příslušná	
pracoviště,	apod.)	dle	individuálního	plánu	uživa-
telky služby

doplňkové služby:
1. internet, knihovna
2.  materiální a potravinová pomoc v rámci možností 

poskytovatele
3.	 nabídka	aktivizačních	činností	pro	matky	s dětmi
4.	 	poznávací	výlety,	pořádání	akcí	v azylovém	domě	

(přednášky, besedy)
5. duchovní pomoc

zásady při poskytování služby:
svým osobním přístupem vtiskují pracovníci charity 
běžným	pracovním	postupům	charakter	služby	lásky	
k bližním. hodnoty - důstojnost lidské osoby, společné 
dobro, solidarita, svoboda, spravedlnost a lidskost jsou 
v práci naplňovány zásadami:
1. respektování důstojnosti uživatelky služby 
2. respektování práva na soukromí 
3.	 	respektování	práva	na důvěrná	sdělení	uživatelky	

služby
4. spoluúčasti a spolurozhodování uživatelky služby
5.	 	bezplatné	pomoci	těm,	kteří	si	nemohou	pomoci	

sami
6.  individuálního a laskavého přístupu k uživatelce 

služby
7.  podpory (subsidia), ochrany a pomoci při hledání 

zdrojů a ne nedostatků uživatelky
8.  rozvoje vlastních schopností uživatelek dle jejich 

požadavků 
9. bezpečnosti pro uživatelky služby

odmítnutí služby:
1.	 osobě	nespadající	do cílové	skupiny
2.	 osobě	při	plném	obsazení	kapacity	sociální	služby
3.	 	osobě,	jejíž	zdravotní	stav	vylučuje	poskytnutí	soci-

ální služby (akutní infekční nemoc, zdravotní stav 
vyžadující poskytnutí ústavní péče, zdravotní stav 
narušující kolektivní soužití z důvodů duševní 
poruchy)
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Azylové domy (3160752)
název a adresa zařízení:
Domov	sv.	Zdislavy	pro	matky	s dětmi	v tísni
klicperova 2092/4, 352 01 Aš
kontaktní údaje:
ing. Jan šanovec
354 528 800
www.farcaritas.cz 
sanovec@dchp.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
18 lůžek

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
•	 oběti	domácího	násilí
•	 osoby	v krizi
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
Karlovarský	a ojediněle	Plzeňský	kraj
pozn.: 
časový rozsah poskytování služby: 
nepřetržitě	7.00	–	23.00	hodin

Azylové domy (8514354)
název a adresa zařízení:
Domov	pro	matky	s dětmi	v tísni	Karlovy	Vary
svobodova 348/14, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
mgr. Agata scheerbaumová
353 434 228
www.charitakv.cz   
agata@charitakv.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
17 lůžek

cílová skupina: 
•	 oběti	domácího	násilí
•	 osoby	v krizi
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 matky	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, popř. i jiné kraje

Farní Charita Karlovy Vary

svobodova 743/12, stará role, 360 17 karlovy vary
iČ: 49753053
ing. Jiří novák
www.charitakv.cz 
farni@charitakv.cz 
jirin@charitakv.cz 
353 434 210
právní forma: 
církevní právnická osoba



60 61

denní stacionáře (4143257)
název a adresa zařízení:
Denní	stacionář	pro	staré	a zdravotně	postižené	
občany
svobodova 743/12, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
dita matoušová, dis.
353 434 213
www.charitakv.cz  
dita@charitakv.cz 
forma služby 
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po - pá 7:00 – 18:00
kapacita:
19 klientů

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: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

odlehčovací služby (5821314)
název a adresa zařízení:
odlehčovací služba při denním stacionáři pro staré 
a zdravotně	postižené	občany
svobodova 743/12, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
dita matoušová, dis.
353 434 215
www.charitakv.cz   
dita@charitakv.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
1 klient

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: 
•	 dospělí	(55	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
karlovy vary a okolí, popř. i jiné kraje

denní stacionáře (4609607)
název a adresa zařízení:
Denní	stacionář	pro	zdravotně	a mentálně	postižené
závodu míru 303/142, 360 17 karlovy vary

Denní	stacionář	pro	zdravotně	a mentálně	postižené
závodu míru 339/144, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
Mgr. Vojtěch	Dušek
353 434 210
www.charitakv.cz   
vojtech@charitakv.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po - pá 7:30 – 16:00
kapacita:
9 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby:
karlovarský kraj

domy na půl cesty (3961836)
název a adresa zařízení:
dům na půl cesty karlovy vary
svobodova 743/12, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
bc. lucie pražáková
353 434 222
www.charitakv.cz   
dnpc@charitakv.cz  
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
12 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	

výkon ústavní péče
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, popř. i jiné kraje
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týdenní stacionáře (7300930)
název a adresa zařízení:
týdenní stacionář pro staré 
a zdravotně	postižené	občany
svobodova 743/12, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
dita matoušová, dis.
353 434 215
www.charitakv.cz   
dita@charitakv.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
po 7:00 – 24:00
út – čt 00:00 – 24:00
pá 00:00 – 18:00
kapacita:
9 klientů

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: 
•	 dospělí	(55	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovy vary a okolí, popř. i jiné kraje

sociálně terapeutické dílny (9845569)
název a adresa zařízení:
Sociálně	terapeutické	dílny	Karlovy	Vary
závodu míru 303/142, 360 17 karlovy vary

Sociálně	terapeutické	dílny	Karlovy	Vary
závodu míru 339/144, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
Mgr. Vojtěch	Dušek
353 434 210
www.charitakv.cz  
vojtech@charitakv.cz 
forma služby: ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:00
kapacita:
20 klientů (max. denní kapacita 20 uživatelů, okamžitá 
kapacita je 10 uživatelů v dopoledním a 10 uživatelů 
v odpoledním programu)

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 	osoby	s mentálním	postižením 

- primární cílová skupina (jejich postižení je často 
kombinované).

•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	sluchovým	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 osoby	se	zrakovým	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovy vary a okolí

sociálně terapeutické dílny (7630325)
název a adresa zařízení:
Sociálně	terapeutická	dílna	pro	dlouhodobě	nemocné	
karlovy vary
stará kysibelská 602/45, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
mgr. šárka blažková
blazkova@fokus-mb.cz  
forma služby 
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 14:00
kapacita:
15 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)

Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné

Fokus mladá boleslav  
pobočka karlovy vary
Sdružení	pro	péči	o duševně	nemocné
stará kysibelská 602/45, karlovy vary
email: fokus@fokus-mb.cz

Jaselská 1304, 293 01 mladá boleslav
iČ: 48678767
www.fokus-mb.cz 
fokus@fokus-mb.cz  
326 725 814
právní forma: 
občanské sdružení
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sociální rehabilitace (3209956)
název a adresa zařízení:
Sociální	rehabilitace	pro	dlouhodobě	duševně	
nemocné karlovy vary
nám. 17. listopadu 428/14, 360 05 karlovy vary
stará kysibelská 602/45, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
mgr. šárka blažková
blazkova@fokus-mb.cz  
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
po – pá 8:00 – 14:00
terénní:
po – pá 8:00 – 16:00
kapacita:
ambulantní: 10 klientů
terénní: 36 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)

domovy pro seniory (9282940)
název a adresa zařízení:
Jah	jireh	o.s.	Domov	pro	seniory	Mariánské	Lázně
Ladova	186/54,	Hamrníky,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
ing. Josef kraibich
608 681 100
jkraibich@seznam.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
13 lůžek

cílová skupina: 
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
Čr

Jah jireh občanské sdružení

havlíčkova 306, 273 51 unhošť
iČ: 27058841
www.jahjireh.cz 
info@jahjireh.cz  
608 681 100
právní forma: 
občanské sdružení
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osobní asistence (9067448)
název a adresa zařízení:
Joker o.s.
hradební 16, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
Jaroslava buchnerová
737 215 480
www.dilnyjoker.cz 
dilnyjoker@seznam.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po - ne 7:30 – 22:00
kapacita:
5 klientů (max. denní kapacita 1 až 2 osoby)

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
•	 osoby	s tělesným	postižením
věková struktura: 
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Cheb

sociálně terapeutické dílny (4734394)
název a adresa zařízení:
Joker o. s.
hradební 16, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
Jaroslava buchnerová
737 215 481, 737 285 983
www.dilnyjoker.cz 
dilnyjoker@seznam.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 18:00
kapacita:
30 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
•	 osoby	s tělesným	postižením
věková struktura: 
•	 starší	děti	(od 15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Cheb	a okolní	vesnice	(např.	Nebanice),	 
Aš a okolí

Joker o. s.

karlova 17, 350 02 cheb
iČ: 26656892
karel mašek
www.dilnyjoker.cz  
dilnyjoker@seznam.cz 
355 327 008, 737 215 481, 737 285 983
právní forma: 
občanské sdružení

poslání: 
posláním naší organizace je integrovat osoby se 
zdravotním postižením do společnosti, nabídnout 
jim	smysluplnou	činnost,	další	vzdělávání	a plno-
hodnotné trávení volného času. každý má právo 
na „normální“ život.
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sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
(7260023)
název a adresa zařízení:
karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v chebu
k nemocnici 1204/17, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
mudr. ilja horník 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
2 lůžka

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)

sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
(1704497)
název a adresa zařízení:
kontakt bb, občanské sdružení pro studium, rehabili-
taci a sport bez bariér – karlovy vary
smetanovy sady 1145/1, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
Mgr. Štěpánka	Řehořková
353 116 139, 724 219 096
karlovy.vary@kontaktbb.cz
www.kontaktbb.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, čt, pá 8:30 – 17:00
út 9:30 – 18:00
kapacita:
55 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s tělesným	postižením
věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Kontakt bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

bezručova 19, 360 01 karlovy vary
iČ: 26365804
veronika.blafkova@kkn.cz 
353 115 111
právní forma: 
akciová společnost

vaníčkova 315/7, 169 00 praha 69
iČ: 68402651
mgr. Jan nevrkla
kontaktbb@kontaktbb.cz    
233 354 361
právní forma: 
občanské sdružení



70 71

Kontaktní centra (2231303)
název a adresa zařízení:
k-centrum tachov
rokycanova 131, 347 01 tachov
kontaktní údaje:
Josef hakl
608 656 539
www.kotec.cz 
kc_tachov@kotec.cz 
forma služby: ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 14:00 – 18:00
kapacita:
200 klientů, 800 kontaktů (10 min. jednání); denní 
kapacita 10 osob

cílová skupina: 
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
- osoby užívající návykové látky především nealkoho-
lového typu všech úrovní – experimentátoři, rekre-
ační, problémoví a rizikoví uživatelé. dále jejich blízké 
okolí	–	rodiče,	partneři,	děti	a další	blízké	osoby.

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající 
matky	a otcové	(ohrožené	děti),	osoby	chovající	se	
jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, 
kriminalita apod.).

věková struktura: 
•	 starší	děti	(15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
tachovsko, stříbrsko

Kotec o.s.

Nádražní	náměstí	299,	353 01	Mariánské	Lázně
iČ: 26648415
mgr. markéta Černá
www.kotec.cz 
reditel@kotec.cz 
731 656 223
právní forma: 
občanské sdružení

územní rozsah poskytované služby: 
město	Cheb	a spádově	obce	Aš,	Františkovy	Lázně,	
hranice, hazlov, plesná, luby, skalná, dolní žandov, 
Mariánské	Lázně

Kontaktní centra (7105759)
název a adresa zařízení:
k-centrum cheb
kostelní nám. 188/15, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. zuzana skálová
739 570 108
www.kotec.cz 
kc_cheb@kotec.cz
forma služby: 
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po - pá 11:00 – 16:30
kapacita:
300 klientů, 1 800 kontaktů (10 min. jednání); denní 
kapacita 10 osob

cílová skupina: 
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
- osoby užívající návykové látky především neal-
koholového typu všech úrovní – experimentátoři, 
rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé. dále jejich 
blízké	okolí	–	rodiče,	partneři,	děti	a další	blízké	
osoby.

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající 
matky	a otcové	(ohrožené	děti),	osoby	chovající	se	
jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, 
kriminalita apod.).

věková struktura: 
•	 starší	děti	(15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
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nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(4207744)
název a adresa zařízení:
klub restart
Husova	288/6,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
miroslava bláhová, dis.
608 656 561
www.kotec.cz 
vs_nzdm_ml@kotec.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: po – pá 14:00 – 18:00
terénní: st 15:00 – 19:00
kapacita:
ambulantní: 200 klientů, 2 000 kontaktů (10 min. 
jednání); denní kapacita 25 osob
terénní: 20 klientů, 200 kontaktů (10 min. jednání); 
denní kapacita 4 kontakty

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy 
-	Děti	a mládež,	které	postrádají	pevnější	strukturu	
trávení volného času, jsou ohroženy rozvojem soci-
álně	negativních	jevů,	rozpadem	rodiny.

věková struktura: 
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Mariánské	Lázně	a blízké	okolí

věková struktura: 
•	 starší	děti	(15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
sokolov

nízkoprahová denní centra (8105952)
název a adresa zařízení:
nízkoprahové denní centrum tachov
rokycanova 131, 347 01 tachov
kontaktní údaje:
Josef hakl
373 034 023
www.kotec.cz 
ndc_tachov@kotec.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 10:00 – 14:00
kapacita:
40 klientů; denní kapacita 20 osob

cílová skupina: 
•	 	osoby	bez	přístřeší 

- cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18 let 
v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří jsou touto 
situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními 
silami. nepříznivou sociální situací je ztráta přístřeší, 
domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, 
přebývání v bytových podmínkách ohrožujících 
zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu 
vazby	nebo	z výkonu	trestu	odnětí	svobody,	
propuštění	ze	zdravotnických	nebo	školských	zaří-
zení nebo ústavní péče.

věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Mariánské	Lázně	a blízké	okolí

Kontaktní centra (3832437)
název a adresa zařízení:
k-centrum sokolov
marie majerové 1764, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
Jana kuráková
739 570 103
www.kotec.cz 
kc_sokolov@kotec.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – čt 10:00 – 17:00
pá 10:00 – 14:00 
kapacita:
300 klientů, 500 kontaktů (10 min. jednání); denní 
kapacita 7 osob

cílová skupina: 
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
- osoby užívající návykové látky především nealkoho-
lového typu všech úrovní – experimentátoři, rekre-
ační, problémoví a rizikoví uživatelé. dále jejich blízké 
okolí	–	rodiče,	partneři,	děti	a další	blízké	osoby.

•	 	osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách 
- osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající 
matky	a otcové	(ohrožené	děti),	osoby	chovající	se	
jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, 
kriminalita apod.).

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- uživatelé drog provozují, mimo užívání samot-
ného, další rizikové aktivity (prostituce, trestná 
činnost).	Osoby,	jež	z důvodu	užívání	drog	řádně	
nepečují	o své	děti.
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-	Cílová	skupina	je	vymezena	okruhem	dětí	
a mládeže, jejíž vývoj je ohrožen nevhodným 
výchovným a sociálním prostředím, ve kterém 
vyrůstají.

•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	
výkon ústavní péče 
-	Metoda	sanace	rodiny	se	zaměřuje	také	na snižo-
vání	počtu	dětí	a mladých	lidí	umístěných	
do výchovné péče školských zařízení, na druhou 
stranu	je	potřebné	také	pracovat	s dětmi	a mládeží,	
jež již v péči jsou. cílová skupina je zahrnuta 
z důvodu	skupinové	práce	ve formě	sociálně-
-psychologického	výcviku	s dětmi	a mládeží	
v ústavní	výchově.

•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
•	 	rodiny	s dítětem/dětmi 

-	Rodiny	a dětmi	jsou	základní	cílovou	skupinou	
sanace	sociálně	aktivizačních	činností.	Jedná	se	
především o rodiny dysfunkční a afunkční, rodiny 
neúplné, rodiny se systémovými problémy a rodiny 
s výskytem nežádoucích sociálních jevů.

věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

•	 etnické	menšiny
•	 imigranti	a azylanti
•	 oběti	domácího	násilí
•	 oběti	obchodu	s lidmi
•	 	oběti	trestné	činnosti 

-	Děti	a mládež	ohrožené	jakoukoli	trestnou	činností	
jiných osob, nezletilých i zletilých, zneužíváním, 
obchodováním, násilným chováním apod.

•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	
výkon ústavní péče

•	 osoby	komerčně	zneužívané
•	 	osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách 

-	Děti	a mládež	ohrožené	sociálním	vyloučením	
z důvodu	života	v lokalitě,	která	je	považována	
za vyloučenou,	či	z důvodu	nenaplnění	životních	
práv a možností, jaké mají jejich vrstevníci.

věková struktura: 
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Mariánské	Lázně	a blízké	okolí

sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (1312049)
název a adresa zařízení:
Centrum	podpory	rodiny	Mariánské	Lázně
Nádražní	náměstí	299/8,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
mgr. dagmar roučková
731 656 223
www.kotec.cz 
vs_sas_ml@kotec.cz 
název a adresa zařízení:
centrum podpory rodiny Aš
hlavní 2514/106, 352 01 Aš
kontaktní údaje:
mgr. dagmar roučková
731 656 223
www.kotec.cz 

forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
út, čt 10:00 – 18:00
terénní:
po, st, pá 10:00 – 18:00
kapacita:
ambulantní: 
60 klientů, 750 kontaktů (10 min. jednání)
terénní: 
140 klientů, 1 750 kontaktů (10 min. jednání) 
denní	kapacita	15	uživatelů	(pro	obě	formy	služby)

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(5822801)
název a adresa zařízení:
klub reset stříbro
mánesova 1522, 349 01 stříbro
kontaktní údaje:
mgr. michal kandler
734 313 204
www.kotec.cz 
název a adresa zařízení:
klub relax tachov
pivovarská 281, 347 01 tachov
kontaktní údaje:
mgr. michal kandler
734 313 204
www.kotec.cz 
vs_nzdm_tachov@kotec.cz  

forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, pá 12:00 – 18:00
út, čt 11:00 – 19:00
kapacita:
80 klientů, 400 kontaktů (10 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy 
-	Děti	a mládež	postrádající	pevnější	strukturu	
volného času, ohrožené rozvojem nežádoucích 
společenských jevů, či již v tomto ohledu rizikové, 
ohrožené rozpadem rodiny, žijící v nevhodných 
podmínkách, které nežádoucím způsobem ovlivňují 
jejich vývoj a perspektivu.
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- osoby, jejichž životní prostor je omezen urči-
tými podmínkami, osoby bez perspektivy, osoby 
s nízkým	sociálně-ekonomickým	statutem,	osoby	
ohrožené	sociálním	vyloučením	nebo	již	sociálně	
vyloučené.

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající 
matky	a otcové	(ohrožené	děti),	osoby	chovající	se	
jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, 
kriminalita apod.).

•	 etnické	menšiny
věková struktura: 
•	 mladší	děti	(7	–	10	let)
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
obce	Tachov,	Planá,	Stříbro,	Bor,	Mariánské	Lázně

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

•	 	rodiny	s dítětem/dětmi 
-	Rodiny	s dítětem/dětmi	jsou	základní	cílovou	
skupinou sociální služby. Jedná se především 
o rodiny dysfunkční, popř. afunkční, rodiny neúplné, 
rodiny se systémovými problémy, rodiny s velmi 
mladými rodiči a rodiny, v nichž se vyskytují nežá-
doucí společenské jevy.

•	 etnické	menšiny
věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
plzeňský kraj

terénní programy (9869138)
název a adresa zařízení:
terénní programy tachovsko
rokycanova 131, 347 01 tachov
kontaktní údaje:
mgr. david klaus
608 656 538
www.kotec.cz 
vs_tp_tachov@kotec.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 11:00 – 18:00
kapacita:
440 klientů, 820 kontaktů (10 min. jednání); denní 
kapacita 10 osob

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
•	 imigranti	a azylanti
•	 oběti	domácího	násilí
•	 oběti	obchodu	s lidmi
•	 oběti	trestné	činnosti
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	

výkon ústavní péče
•	 osoby	komerčně	zneužívané
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
- osoby užívající návykové látky především neal-
koholového typu všech úrovní – experimentátoři, 
rekreační, problémoví a rizikoví uživatelé. dále jejich 
blízké	okolí	–	rodiče,	partneři,	děti	a další	blízké	
osoby.

•	 	osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách 

sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (9787218)
název a adresa zařízení:
centrum podpory rodiny tachov
k. h. borovského 521, 347 01 tachov
kontaktní údaje:
mgr. erika Juklová
731 656 210
vs_sas_tachov@kotec.cz 
www.kotec.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní, terénní:
po - pá 9:00 – 17:00
kapacita:
ambulantní:
20 klientů, 300 kontaktů (10 min. jednání); denní kapa-
cita max. 40 osob
terénní:
30 klientů, 200 kontaktů (10 min. jednání); denní kapa-
cita max. 40 osob

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy 
-	Děti	a mládež,	jejichž	vývoj	je	ohrožen	nežá-
doucím prostředím, ve kterém vyrůstají.

•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	
výkon ústavní péče 
- Jedním z cílů služby je zamezovat umisťování 
dětí	a mládeže	z rodin	do zařízení	ústavní	výchovy,	
a posilování	zdrojů	rodin,	aby	se	do nich	jejich	děti	
mohly z ústavní výchovy vracet.

•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
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věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
město	Sokolov	a spádově	obce	Kraslice,	Horní	Slavkov,	
loket a jejich okolí

věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
města	Cheb,	Aš,	Mariánské	Lázně	a jejich	spádové	obce

terénní programy (3752319)
název a adresa zařízení:
terénní programy sokolovsko
marie majerové 1764, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
Jana kuráková
739 570 103, 352 699 926
www.kotec.cz 
sokolov@kotec.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 9:00 – 17:00 
kapacita:
650 klientů, 11 100 kontaktů (10 min. jednání); denní 
kapacita 43 kontaktů

cílová skupina: 
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
- osoby užívající návykové látky především nealkoho-
lového typu všech úrovní – experimentátoři, rekre-
ační, problémoví a rizikoví uživatelé. dále jejich blízké 
okolí	–	rodiče,	partneři,	děti	a další	blízké	osoby.

•	 	osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách 
- osoby, jejichž životní prostor je omezen urči-
tými podmínkami, osoby bez perspektivy, osoby 
s nízkým	sociálně-ekonomickým	statutem,	osoby	
ohrožené	sociálním	vyloučením	nebo	již	sociálně	
vyloučené z různých důvodů.

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající 
matky	a otcové	(ohrožené	děti),	osoby	chovající	se	
jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, 
kriminalita apod.).

terénní programy (3830970)
název a adresa zařízení:
terénní programy chebsko
kostelní nám. 188/15, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. michaela trnková
731 656 221
www.kotec.cz 
vs_tp_cheb@kotec.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po - pá 8:00 – 16:30
kapacita:
5 000 klientů, 10 000 kontaktů (10 min. jednání); denní 
kapacita 39 kontaktů

cílová skupina: 
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
- osoby užívající návykové látky především nealkoho-
lového typu všech úrovní – experimentátoři, rekre-
ační, problémoví a rizikoví uživatelé. dále jejich blízké 
okolí	–	rodiče,	partneři,	děti	a další	blízké	osoby.

•	 	osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách 
- osoby, jejichž životní prostor je omezen urči-
tými podmínkami, osoby bez perspektivy, osoby 
s nízkým	sociálně-ekonomickým	statutem,	osoby	
ohrožené	sociálním	vyloučením	nebo	již	sociálně	
vyloučené.

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- osoby, které provozují pouliční prostituci, užívající 
matky	a otcové	(ohrožené	děti),	osoby	chovající	se	
jinými rizikovými způsoby (promiskuita, delikvence, 
kriminalita apod.).
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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 

- pobytové sociální služby budou poskytovány všem 
vyjmenovaným cílovým skupinám, které budou 
v ldn hospitalizovány ze zdravotních důvodů. 
Jakmile zdravotní důvod hospitalizace pomine 
a obec	s rozšířenou	působností	sdělí,	že	nelze	paci-
enta	sociálně	řešit,	bude	pacient	převeden	ze	zdra-
votního	lůžka,	na základě	smlouvy	s klientem,	
na pobytové sociální lůžko do doby, než bude 
vyřešena	jeho	sociální	situace	ambulantně	nebo	
přechodem do zařízení sociálních služeb. klientům 
z terénu pobytové sociální služby nebudou v ldn 
poskytovány.

věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
převážně	občané	Karlovarského	kraje

pečovatelská služba (9138850)
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba – organizační složka
dlouhá 2617, 352 01 Aš
kontaktní údaje:
bc. šárka bodorová, dis.
354 526 805, 724 163 846
www.muas.cz 
pecovatelskasluzba@tiscali.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:30 – 16:00
kapacita:
ambulantní: 4 klienti
terénní:	150	klientů;	max.	10	klientů	denně	na jednu	
pečovatelku,	denně	rozvoz	cca	40	obědů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
pečovatelská služba je poskytována v Aši a ve spádo-
vých obcích, tj. mokřiny, horní a dolní paseky, 
doubrava, vernéřov.

Léčebna dlouhodobě nemocných Město Aš

perninská 975, 362 22 nejdek
iČ: 69979821
olga rožcová
www.ldn-nejdek.cz 
o.rozcova@ldn-nejdek.cz 
353 825 445
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

 

sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
(5157097)
název a adresa zařízení:
Léčebna	dlouhodobě	nemocných
perninská 975, 362 22 nejdek
kontaktní údaje:
olga rožcová
353 825 445
www.ldn-nejdek.cz 
o.rozcova@ldn-nejdek.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
10	lůžek;	5	–	10	lůžek	je	odhad,	který	se	nedá	přesně	
číselně	vyjádřit;	vzhledem	k tomu,	že	jsme	zdravotnické	
zařízení a pobytové sociální služby budeme posky-
tovat jen v případech, kdy nebude jiná možnost řešení 
sociální situace pacientů (u kterých pominul zdravotní 
důvod), a to jen do doby, než se adekvátní sociální 
řešení	najde;	v současné	době	nelze	s určitostí	odhad-
nout	situaci	vzhledem	k nově	zaváděnému	systému

kamenná 473/52, 352 01 Aš
iČ: 00253901
starosta mgr. dalibor blažek
www.muas.cz 
blazek.dalibor@muas.cz  
354 524 258
právní forma: 
obec

poslání: 
posláním pečovatelské služby – organizační složky 
města	Aš	je	poskytovat	služby	svým	klientům	tak,	
aby	byli	schopni	žít	ještě	plnohodnotný	život	v kruhu	
své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
laskavou a odbornou péčí chceme podporovat 
a pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze 
stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co 
nejvyšší	míru	soběstačnosti.	
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pečovatelská služba (7010273)
název a adresa zařízení:
středisko osobní hygieny
Táborská	370/13,	351 01	Františkovy	Lázně
kontaktní údaje:
mgr. Jana Adlerová
354 479 242
www.frantiskovy-lazne.cz 
adlerova.jana@mufrlazne.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
ambulantní:	50	klientů	(max.	kapacita	za měsíc)
terénní:	90	klientů	(max.	kapacita	za měsíc)

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
Františkovy	Lázně	a spádové	obce

pečovatelská služba (4068361)
název a adresa zařízení:
dům s pečovatelskou službou
uhelná 217, kluč, 357 09 habartov
kontaktní údaje:
šárka hujová, dis.
352 324 074, 352 324 030
dps@mestohabartov.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
55 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
habartov

Město Františkovy Lázně Město Habartov

Nádražní	208/5,	351 01	Františkovy	Lázně
iČ: 00253936
starostka ing. lenka malkovská
www.frantiskovy-lazne.cz 
adlerova.jana@mufrlazne.cz 
354 479 242
právní forma: 
obec

náměstí	Přátelství	112,	357 09	Habartov
iČ: 00259314
starosta ivo zemek
bastova@mestohabartov.cz  
352 692 501
právní forma: 
obec
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pečovatelská služba (3511361)
název a adresa zařízení:
Pečovatelská	služba	města	Chodova
luční 1050, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
bc. olga heřmanová
352 377 712, 774 484 377
pecovatelskasluzba@mestochodov.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: út 8:00 – 14:30
terénní: po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
ambulantní: 5 klientů (max. denní kapacita)
terénní:	100	klientů	(max.	měsíční	kapacita)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
chodov, nové sedlo

pečovatelská služba (1281860)
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba
b. smetany 1761, 358 01 kraslice
kontaktní údaje:
ivana rážová                      
352 633 824                        
www.kraslice.cz                  
razova@meu.kraslice.cz     
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po, st 7:00 – 17:00
út, čt 7:00 – 15:00
pá 7:00 – 14:30
kapacita:
55 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 děti	předškolního	věku	(1	–	6	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
územní rozsah poskytované služby: 
kraslice
poslání: 
posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům 
a osobám se zdravotním postižením vést aktivní 
a kvalitní	život	v jejich	domácím	prostředí,	na nějž	jsou	
zvyklí po co nejdelší dobu jejich života.

Město Chodov Město Kraslice

komenského 1077, 357 35 chodov
iČ: 00259349
starosta ing. Josef hora
www.mestochodov.cz 
právní forma: 
obec

náměstí	28.	října	1438/6,	358 20	Kraslice
iČ: 00259438
starosta	Ing. Zdeněk	Brantl
www.kraslice.cz 
sekret@meu.kraslice.cz 
352 370 411
právní forma: 
obec
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pečovatelská služba (4156459)
název a adresa zařízení:
Město	Rotava
Sídliště	721,	357 01	Rotava
kontaktní údaje:
beatrice latislavová
352 350 611
www.rotava.cz 
podatelna@rotava.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
terénní: po – pá 7:00 – 15:00
kapacita:
25 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
rotava

pečovatelská služba (6344360)
název a adresa zařízení:
dům s pečovatelskou službou
Malé	náměstí	468,	364 01	Toužim
kontaktní údaje:
soňa šimková
353 312 497
www.touzim.cz 
sona.simkova@touzim.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
30 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
toužim

Město Rotava Město Toužim

Sídliště	721,	357 01	Rotava
iČ: 00259551
starostka iva kalátová
www.rotava.cz 
podatelna@rotava.cz  
352 350 611
právní forma: 
obec

Sídliště	428,	364 20	Toužim
iČ: 00255076
starosta Alexandr žák
www.touzim.cz 
touzim@touzim.cz  
353 300 711
právní forma: 
obec
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pečovatelská služba (1015111)
název a adresa zařízení:
středisko pečovatelské služby
severní 5, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
ilona šmejkalová
353 563 171, 602 371 982
www.kv-mzss.cz 
sps@kv-mzss.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
ambulantní: 1 000 klientů
terénní: 1 000 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
Karlovy	Vary,	smluvně	okolní	obce

Chráněné bydlení (6897466)
název a adresa zařízení:
mravenec, spol. s r.o.
dragounská 2040/39b, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
helena plachá
602 386 190
helena.placha@centrum.cz
www.mravenec-sro.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
26 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	sluchovým	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Mravenec, spol. s r.o.

východní 621/16, 360 01 karlovy vary
iČ: 47701277
mvdr. Aleš Walter
www.kv-mzss.cz  
mzss@kv-mzss.cz  
353 575 868, 353 225 060, 602 415 188
právní forma: 
příspěvková	organizace	města	Karlovy	Vary

domovy pro seniory (4442307)
název a adresa zařízení:
domov důchodců
závodu míru 88/96, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
vlasta semanová
353 610 020
www.kv-mzss.cz 
dd@kv-mzss.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
21 klientů (21 lůžek)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovy vary

plachého 896/29, 301 00 plzeň 1
iČ: 26359791
helena plachá
www.mravenec-sro.cz 
helena.placha@centrum.cz  
602 386 190
právní forma: 
společnost s ručením omezeným
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sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (1195228)
název a adresa zařízení:
náhradním rodinám, o.p.s.
vančurova 109/1, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
sonja hronová hlůžková, dis.
777 695 240, 777 883 348
info@nahradnimrodinam.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: st 14:00 – 16:00
terénní: út, čt 14:00 – 18:00
kapacita:
ambulantní: 4 klienti (max. denní kapacita)
terénní: 5 klientů (max. denní kapacita)

cílová skupina: 
•	 	rodiny	s dítětem/dětmi 

-	Cílovou	skupinou	jsou	rodiny	s dětmi	v náhradní	
rodinné péči v nepříznivé sociální situaci na území 
karlovarského kraje.

věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku

Centra denních služeb (4941796)
název a adresa zařízení:
denní centrum žirafa
dvořákova 629/1, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
ing. renata kunešová
353 815 220
www.zirafa.czechian.net 
dc.zirafa@seznam.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 15:30
kapacita:
25 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovy vary, ostrov, sokolov, březová u sokolova, 
teplá u mariánských lázní

Náhradním rodinám, o.p.s. NEJSTE SAMI

plzeňská 1785/33, 360 01 karlovy vary
iČ: 29119332
mgr. šárka bystroňová
www.nahradnimrodinam.cz 
info@nahradnimrodinam.cz  
777 695 240, 777 883 348
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

dvořákova 692/1, 360 17 karlovy vary
iČ: 26990075
ing. renata kunešová
www.zirafa.czechian.net 
renatakunesova@seznam.cz  
602 535 366
právní forma: 
občanské sdružení
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sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
(5270369)
název a adresa zařízení:
Nemocnice	Mariánské	Lázně	s.r.o.
Tepelská	752/22,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
mgr. miluše tuková
354 416 246
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
2 lůžka

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, plzeňský kraj

sociální služby poskytované  
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
(1010387)
název a adresa zařízení:
nemocnice ostrov
u nemocnice 1161, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
353 612 500-3
www.nemostrov.cz 
email@nemostrov.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
15 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	se	sluchovým	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, celá Čr

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. NEMOS PLUS s.r.o.

Tepelská	752/22,	353 01	Mariánské	Lázně
iČ: 26376709
sekretariát@mnml.cz   
354 416 215
právní forma: 
společnost s ručením omezeným

za císařským mlýnem 1115/2, 170 00 praha 7
iČ: 47714913
mgr. david soukup
www.nemostrov.cz 
email@nemostrov.cz 
353 612 500-3
právní forma: 
společnost s ručením omezeným
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stačností v základních životních dovednostech 
z důvodu	chronického	duševního	onemocnění	
způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou 
demencí či jiným typem demence v kombinaci se 
zdravotním či kombinovaným postižením. 

•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 	senioři 

- občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci 
pro	svou	sníženou	soběstačnost	z důvodu	věku	
nebo zdravotního postižení. musí mít přiznaný 
příspěvek	na péči.

věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj, celá Čr

odborné sociální poradenství (3452006)
název a adresa zařízení:
občanská poradna karlovy vary
sokolovská 116/71, 360 05 karlovy vary
kontaktní údaje:
miroslava somorovská
353 224 804, 724 803 448
opkv@volny.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: 
po – pá 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
terénní:
út, čt, pá 8:00 – 16:00
kapacita:
ambulantní:
20 intervencí (30 min. jednání)
terénní:
6 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 etnické	menšiny
•	 osoby	v krizi
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Oáza klidu o.p.s. Občanská poradna Karlovy Vary

loučky 81, nové sedlo, 357 35 chodov
iČ: 27961583
ilona hanzlíčková
www.oazaklidu.cz
info@oazaklidu.cz  
ilonahanzlickova@seznam.cz 
352 669 380, 777 175 187
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

domovy se zvláštním režimem (3412992)
název a adresa zařízení:
oáza klidu o.p.s. – dům se zvláštním režimem
loučky 81, nové sedlo, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
ilona hanzlíčková
352 669 840
www.oazaklidu.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
44 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	s chronickým	duševním	onemocněním 

-	Cílovou	skupinu	tvoří	senioři	se	sníženou	sobě-
stačností v základních životních dovednostech 
z důvodu	chronického	duševního	onemocnění	
způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou 
demencí či jinými typy demencí.

•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

-	Tuto	skupinu	tvoří	senioři	se	sníženou	sobě-

sokolovská 116/71, 360 05 karlovy vary
iČ: 22854461
miroslava somorovská
opkv@volny.cz   
353 224 804, 724 803 448
právní forma: 
občanské sdružení
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Chráněné bydlení (7720798)
název a adresa zařízení:
Občanské	sdružení	Chráněné	bydlení
slavíčkova 1696, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
bc. pavlína menšíková
359 808 409
www.chbsokolov.eu 
reditelka@chbsokolov.eu 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
20 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	s mentálním	postižením 

- osoby s lehkým mentálním postižením.
věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
především karlovarský kraj, celá Čr

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(6949196)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení khamoro – romské integrační 
centrum
tovární 223, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
emil voráč
725 706 520, emil.vorac@khamoro-chodov.cz 
emil.vorac@seznam.cz 
Jiřina gabčová
725 052 776, jirina.gabcova@khamoro-chodov.cz 
blanka voráčová
725 810 511, blanka-voracova@seznam.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po - pá 9:00 – 17:30
kapacita:
ambulantní: 60 klientů
terénní: 15 kontaktů (10 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
chodov

Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov Občanské sdružení Khamoro – Romské integrační centrum

slavíčkova 1696, 356 01 sokolov
iČ: 65528794
milada bučková, předseda
www.chbsokolov.eu  
reditelka@chbsokolov.eu  
359 808 409
právní forma: 
občanské sdružení

tovární 223, 357 35 chodov
iČ: 26519569
emil voráč
www.khamoro-chodov.cz 
emil.vorac@khamoro-chodov.cz 
725 706 520
právní forma: 
občanské sdružení
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terénní programy (8703334)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení khamoro – romské integrační 
centrum
tovární 223, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
emil voráč
725 706 520, emil.vorac@khamoro-chodov.cz  
ing. daniela zemanová, dis.
725 810 511, daniela.zemanova@khamoro-chodov.cz 
radek sivák
725 052 776, radek.sivak@khamoro-chodov.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po - pá 9:00 – 17:30
kapacita:
50 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
chodov

odborné sociální poradenství (8043977)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení khamoro – romské integrační 
centrum
tovární 223, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
emil voráč
725 706 520, emil.vorac@khamoro-chodov.cz   
ing. daniela zemanová, dis.
725 810 509, daniela.zemanova@khamoro-chodov.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – čt 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
kapacita:
3 612 intervencí (30 min. jednání); denní kapacita 21 
intervencí

cílová skupina: 
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 senioři
•	 etnické	menšiny
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
chodov

kapacita:
12 klientů (okamžitá kapacita 3 uživatelé)

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

-	Základní	výchovné	nepedagogické	činnosti	včetně	
volnočasových	aktivit	umožňující	integraci	těchto	
osob	za účelem	získání	max.	samostatnosti	a sobě-
stačnosti. nemůže být poskytována osobám vyža-
dující charakter pečovatelské služby nebo osobám 
s agresivními a jinými nebezpečnými projevy 
chování a jednání.

•	 	osoby	s mentálním	postižením 
-	Základní	výchovné	nepedagogické	činnosti	včetně	
volnočasových	aktivit	umožňující	integraci	těchto	
osob	za účelem	získání	max.	samostatnosti	a sobě-
stačnosti. nemůže být poskytována osobám vyža-
dující charakter pečovatelské služby nebo osobám 
s agresivními a jinými nebezpečnými projevy 
chování a jednání.

věková struktura: 
•	 mladší	děti	(7	–	10	let)
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením „Dveře dokořán“

u ohře 210/19, 360 18 karlovy vary
iČ: 26995549
bohumil svoboda
www.dveredokoran.cz  
dveredokoran@seznam.cz  
353 235 267, 603 107 099, 608 645 345, 608 645 234
právní forma: 
občanské sdružení

poslání: 
posláním organizace je vedení lidí se zdravotním 
postižením	k maximální	samostatnosti	a soběstač-
nosti v přirozeném prostředí za účelem jejich inte-
grace	do běžného	života	společnosti.	Osobní	asistence	
je poskytována při samostatném bydlení (i v domác-
nosti klienta), zájmových a volnočasových aktivitách, 
zaměstnání	(chráněná	dílna,	běžné	zaměstnání)	i při	
řešení krizových situací. zároveň jsou organizovány 
různorodé volnočasové aktivity.

osobní asistence (3796759)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení pro integraci lidí s postižením 
„dveře dokořán“
u ohře 210/19, 360 18 karlovy vary
kontaktní údaje:
bohumil svoboda
353 235 267, 603 107 099, 608 645 345, 608 645 234
www.dveredokoran.cz 
dveredokoran@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:00
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odborné sociální poradenství (5706154)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení res vitae – manželská a rodinná 
poradna (mrp)
blahoslavova 659/18, 360 09 karlovy vary
kontaktní údaje:
mudr. Jiří bartoš, eva Andrejsková
353 226 296
rpkvary@atlas.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, út 16:00 – 20:00
st 14:00 – 18:00
čt 11:00 – 15:00, 16:00 – 18:00
pá 15:00 – 19:00
kapacita:
1 300 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 oběti	domácího	násilí
•	 osoby	v krizi
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

pečovatelská služba (9368538)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení res vitae
blahoslavova 659/18, 360 09 karlovy vary
kontaktní údaje:
václava moulisová
353 566 426
vendula@resvitae.cz 
název a adresa zařízení:
občanské sdružení res vitae
hlavní třída 1365, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
kristina macáková
353 615 909
název a adresa zařízení:
občanské sdružení res vitae
náměstí	Míru	410,	364 71	Bochov
kontaktní údaje:
mgr. hana kunešová
733 655 920
název a adresa zařízení:
občanské sdružení res vitae
nádražní 254/29, 362 25 nová role
kontaktní údaje:
pavla šindelářová
353 951 603

forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
350 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři	
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
Místem	realizace	služby	jsou	města	a obce	v bývalém	
okrese karlovy vary, se kterými jsou uzavřeny smlouvy 
o poskytování	pečovatelské	služby	pro	místně	
příslušné občany. převažujícím místem realizace jsou 
domácnosti	klientů	v terénu,	kde	je	pečováno	o téměř	
90% klientely a v cca 10% případů je služba posky-
tována	v DPS	–	jedná	se	rovněž	o terénní	služby.	
Službu	vykonáváme	v Ostrově,	Nové	Roli,	Jáchymově,	
Merklíně,	Dalovicích,	Hroznětíně,	Sadově,	Kolové,	
Hájku,	Bochově	a Karlových	Varech.

Občanské sdružení Res vitae

blahoslavova 659/18, 360 09 karlovy vary
iČ: 69968209
mudr. Jiří bartoš
eva@resvitae.cz   
353 566 426, 353 226 296
právní forma: 
občanské sdružení

Krizová pomoc (6585415)
název a adresa zařízení:
občanské sdružení res vitae – krizové centrum
blahoslavova 659/18, 360 09 karlovy vary
kontaktní údaje:
mudr. Jiří bartoš, eva Andrejsková
353 588 080  
eva@resvitae.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 18:00 – 06:00 následující den
kapacita:
90 klientů; 120 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 oběti	domácího	násilí
•	 oběti	trestné	činnosti
•	 osoby	v krizi
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
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telefonická krizová pomoc (8642545)
název a adresa zařízení:
Občanské	sdružení	Res	vitae	–	Linka	důvěry
blahoslavova 659/18, 360 09 karlovy vary
kontaktní údaje:
mudr. Jiří bartoš, eva Andrejsková
353 588 080  
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 18:00 – 06:00 následující den
kapacita:
1 500 kontaktů (10 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 oběti	domácího	násilí
•	 oběti	trestné	činnosti
•	 osoby	v krizi
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Kontaktní centra (8680556)
název a adresa zařízení:
k-centrum karlovy vary
krále Jiřího 1018/38, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
Jana huttová
353 222 742 
kckarlovyvary@os-svetlo.net
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:30
kapacita:
30 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-
vých látkách
věková struktura: 
•	 Sociální	služba	je	poskytována	od 15	let.
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Občanské sdružení Světlo Kadaň

husova 1325, 432 01 kadaň
iČ: 65650701
Jan hudák
www.os-svetlo.net  
os.svetlo@seznam.cz 
474 335 347
právní forma: 
občanské sdružení
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•	 	etnické	menšiny 
- sociální služba je poskytována na celém území 
bývalého karlovarského okresu.

věková struktura: 
•	 	Sociální	služba	je	poskytována	od 15	let.
územní rozsah poskytované služby: 
sociální služba je poskytována na celém území býva-
lého karlovarského okresu.

terénní programy (2449753)
název a adresa zařízení:
terénní programy - karlovarsko
krále Jiřího 1018/38, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
Jana huttová
353 222 742
kckarlovyvary@os-svetlo.net
os.svetlo@seznam.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 13:00 – 16:00
kapacita:
40 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	bez	přístřeší 

- sociální služba je poskytována na celém území 
bývalého karlovarského okresu.

•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-
vých látkách 
- sociální služba je poskytována na celém území 
bývalého karlovarského okresu.

•	 	osoby	v krizi 
- sociální služba je poskytována na celém území 
bývalého karlovarského okresu.

•	 	osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách 
- sociální služba je poskytována na celém území 
bývalého karlovarského okresu.

•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	
tímto způsobem života ohroženy 
- sociální služba je poskytována na celém území 
bývalého karlovarského okresu.

denní stacionáře (5139103)
název a adresa zařízení:
stacionář pro seniory
u nemocnice 1202, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
608 918 860
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 17:00
kapacita:
3 klienti
 
cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
služby jsou poskytovány žadatelům s trvalým pobytem 
v Ostrově	a okolí,	při	volné	kapacitě	i žadatelům	
z celého karlovarského kraje, popř. i kraje jiného

Oblastní charita Ostrov

mírové nám. 733, 363 01 ostrov
iČ: 49753185
mgr. tomáš Fexa
www.ostrov.charita.cz 
caritas-ostrov@seznam.cz  
353 821 821
právní forma: 
církevní právnická osoba
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domovy pro seniory (8296986)
název a adresa zařízení:
stacionář pro seniory
u nemocnice 1202, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
608 918 860
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
7 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
služby jsou poskytovány žadatelům s trvalým pobytem 
v Ostrově	a okolí,	při	volné	kapacitě	i žadatelům	
z celého karlovarského kraje, popř. i kraje jiného

domovy pro seniory (9760543)
název a adresa zařízení:
domov pokojného stáří bl. hroznaty
ČSA	71,	362 33	Hroznětín
kontaktní údaje:
353 618 198
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
19 klientů (19 lůžek)

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
služby jsou poskytovány žadatelům s trvalým pobytem 
v Ostrově	a okolí,	při	volné	kapacitě	i žadatelům	
z celého karlovarského kraje, popř. i kraje jiného

terénní programy (1327128)
název a adresa zařízení:
terénní práce
1. máje 27/49, 360 06 karlovy vary
kontaktní údaje:
milan kováč
353 220 433
f.roma@seznam.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:00
kapacita:
2 500 intervencí (30 min. jednání), 500 klientů (denní 
kapacita max. 5 – 15 klientů)

cílová skupina: 
•	 etnické	menšiny
•	 osoby	žijící	v sociálně	vyloučených	komunitách
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

o.s. ROMA KARLOVY VARY

1. máje 27/49, dvory, 360 06 karlovy vary 6
iČ: 70800812
milan kováč
f.roma@seznam.cz 
353 220 433
právní forma: 
občanské sdružení
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pečovatelská služba (9172654)
název a adresa zařízení:
Pečovatelská	služba,	příspěvková	organizace
nad výtopnou 1010, 357 31 horní slavkov
kontaktní údaje:
mgr. dagmar kuttnerová
352 698 316, 602 297 606
ps.hslavkov@seznam.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: út, st, pá 14:00 – 15:00
terénní: po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
ambulantní:	3	klienti;	max.	1	denně
terénní: 90 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
občané horního slavkova (kfely, ležnice, ležnička, 
bošířany)

pečovatelská služba (5988015)
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba s námi domA o.p.s.
karlovarská 631, 362 22 nejdek
kontaktní údaje:
eva odlová
776 612 500
www.sweb.cz/kdp/ 
kdp@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – ne 7:30 – 17:30
kapacita:
průměrně:	120	klientů	za rok,	40-50	klientů	za měsíc,	
600	obědů	měsíčně

cílová skupina: 
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
nejdek a spádové obce nejdku (do 10 km) – pozorka, 
Fojtov, bernov, tisová, suchá

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Město Horní Slavkov Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s.

nad výtopnou 1010, 357 31 horní slavkov
iČ: 71232923
mgr. dagmar kuttnerová
ps.hslavkov@seznam.cz  
352 698 316, 602 297 606
právní forma: 
příspěvková	organizace	města	Horní	Slavkov

poslání: 
posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům 
a osobám	se	zdravotním	postižením	žít	důstojně,	
v přiměřených	podmínkách	a co	nejdéle	ve svém	
domácím prostředí, s pocitem bezpečí, kde mají úplné 
soukromí. pomáháme uživatelům žít plnohodnotný 
život	s určitou	formou	dopomoci	a podpory	v sobě-
stačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu 
nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domác-
nosti. poskytujeme pečovatelskou službu v zájmu 
uživatelů	a v náležité	kvalitě	takovým	způsobem,	aby	
bylo	zajištěno	dodržování	lidských	práv	a základních	
svobod. uživatel je rovnocenným partnerem posky-
tovatele služby. poskytování pečovatelské služby lze 
kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

okružní 1191, 362 22 nejdek
iČ: 27972275
Jiří odl
www.sweb.cz/kdp/ 
kdp@seznam.cz 
776 612 500
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost
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tísňová péče (1820025)
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba s námi domA o.p.s.
karlovarská 631, 362 22 nejdek
kontaktní údaje:
eva odlová
776 612 500
www.sweb.cz/kdp/ 
kdp@seznam.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
10 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)

pečovatelská služba (7326680)
název a adresa zařízení:
Pečovatelská	služba	v Teplé,	příspěvková	organizace
pivovarská 333, 364 61 teplá
kontaktní údaje:
mgr. lenka hubáčková
353 301 111
pecovatelska.sluzba@tepla.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
út 9:00 – 15:00
terénní:
po – pá 7:00 – 15:30
so, ne 8:00 – 12:00
kapacita:
ambulantní: 5 klientů (max. denní kapacita)
terénní: 100 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace

pivovarská 333, 364 61 teplá
iČ: 73740004
mgr. lenka hubáčková
www.tepla.cz 
pecovatelska.sluzba@tepla.cz   
353 301 111
právní forma: 
příspěvková	organizace	města	Teplá
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kontaktní údaje:
Jaromíra Fajtová
359 574 162

forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
celkem 57 lůžek
Fibichova sokolov – 24 lůžek pro jednotlivce a páry
slavíčkova sokolov – 10 lůžek pro matky a rodiny
Dvořákova	Sokolov	–	17	lůžek	pro	matky	s dětmi	
J. nerudy kynšperk nad ohří – 6 lůžek pro jednotlivce

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
okres sokolov

domy na půl cesty (8198888)
název a adresa zařízení:
dům na půl cesty
Jana nerudy 494, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
ondřej žák
359 574 094
www.pomocvnouziops.cz 
dnpckynsperk@pomocvnouziops.cz 
název a adresa zařízení:
dům na půl cesty
na příkopech 22/3, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
ondřej žák
www.pomocvnouziops.cz 
dnpckynsperk@pomocvnouziops.cz
název a adresa zařízení:
dům na půl cesty
valdštejnova 1316/43, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
ondřej žák
www.pomocvnouziops.cz 
dnpckynsperk@pomocvnouziops.cz
název a adresa zařízení:
dům na půl cesty
Fibichova 852, 356 01  sokolov 
kontaktní údaje:
ondřej žák
359 574 012
www.pomocvnouziops.cz 
dnpckynsperk@pomocvnouziops.cz

název a adresa zařízení:
dům na půl cesty
školní 521, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
ondřej žák
359 574 012
www.pomocvnouziops.cz
dnpckynsperk@pomocvnouziops.cz 

forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
celkem 12 lůžek
J. nerudy kynšperk nad ohří – 6 lůžek
na příkopech kynšperk nad ohří – 2 lůžka
Fibichova sokolov – 2 lůžka
valdštejnova cheb – 2 lůžka

cílová skupina: 
•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	

výkon ústavní péče
věková struktura: 
•	 dorost	(18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
územní rozsah poskytované služby: 
okres sokolov

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Fibichova 852, 356 01 sokolov
iČ: 27991997
bc. robert pisár, ředitel
www.pomocvnouziops.cz  
robert.pisar@pomocvnouziops.cz   
359 574 087, 733 332 719
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

Azylové domy (7703067)
název a adresa zařízení:
Azylový dům (pro jednotlivce a páry)
Fibichova 852, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
Jaromíra Fajtová
359 574 012
název a adresa zařízení:
ad.sokolov@pomocvnouziops.cz 
Azylový dům (pro jednotlivce)
Jana nerudy 494/14, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
Jaromíra Fajtová 
359 574 094
dnpc.kynsperk@pomocvnouziops.cz 
název a adresa zařízení:
Azylový dům (pro matky a rodiny)
slavíčkova 1685, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
Jaromíra Fajtová
733 723 942
fajtova@pomocvnouziops.cz 
admd.sokolov@pomocvnouziops.cz 
název a adresa zařízení:
Azylový	dům	(pro	matky	s dětmi)
dvořákova 853, 356 01 sokolov 
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intervenční centra (2575539)
název a adresa zařízení:
intervenční centrum
J. k. tyla 461, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
bc. robert pisár
352 661 418
www.pomocvnouziops.cz  
domacinasili@pomocvnouziops.cz 
název a adresa zařízení:
intervenční centrum
Hlavní	třída	280/5,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
bc. robert pisár
359 807 001
www.pomocvnouziops.cz  
domacinasili@pomocvnouziops.cz
název a adresa zařízení:
intervenční centrum
nám. dr. milady horákové 7, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
bc. robert pisár
359 807 001
www.pomocvnouziops.cz  
domacinasili@pomocvnouziops.cz

forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po, út, čt 8:00 – 11:00
st 13:00 – 15:00
pá 8:00 – 15:00
kapacita:
ambulantní: 350 klientů, 2 000 intervencí (30 min. jednání)
terénní: 30 klientů, 30 intervencí (30 min. jednání)

nízkoprahová denní centra (4711739)
název a adresa zařízení:
nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Jednoty 2233, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
bc. iveta leischová
359 574 095
ndc.sokolov@pomocvnouziops.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st 8:00 – 13:00 14:00 – 16:30 
út, čt - ne 8:00 – 13:00
kapacita:
80 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	bez	přístřeší
věková struktura: 
•	 starší	děti	(od 15	let)
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
okres sokolov

domy na půl cesty (2096557)
název a adresa zařízení:
dům na půl cesty nebanice
nebanice 31, 350 02 cheb 2
kontaktní údaje:
ondřej žák
359 574 165, 734 483 161
ondrej.zak@pomocvnouziops.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
12 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	

výkon ústavní péče
věková struktura: 
•	 dorost	(18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
územní rozsah poskytované služby: 
okres cheb

cílová skupina: 
•	 oběti	domácího	násilí
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
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pečovatelská služba (4642969)
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba pomoc v nouzi, o.p.s.
zámečnická 501, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
dana pavelková
734 389 745
ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – ne 8:00 – 22:00
kapacita:
25 klientů (denní kapacita 15 klientů)

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
•	 senioři
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku

odborné sociální poradenství (8396604)
název a adresa zařízení:
odborné sociální poradenství
Jednoty 654, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
bc. robert pisár
359 574 087
poradna@pomocvnouziops.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po 8:00 – 12:00
kapacita:
8 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 osoby	v krizi
věková struktura: 
•	 dorost	(od 18ti	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)

sociální rehabilitace (1074208)
název a adresa zařízení:
Agentura pro sociální rehabilitaci rytmus sokolov
Jednoty 1931, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
ivana chalupová
737 248 467
www.rytmus.org 
sokolov@rytmus.org 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 16:00 
kapacita:
ambulantní: 24 klientů
terénní: 24 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)

Rytmus, o.s.

londýnská 81, 120 00 praha 2
iČ: 61383783
mgr. pavla baxová
224 251 610
www.rytmus.org 
rytmus@rytmus.org   
právní forma: 
občanské sdružení

podpora samostatného bydlení (3388509)
název a adresa zařízení:
podpora samostatného bydlení
Jednoty 1931, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
šárka paříková
224 251 610
www.rytmus.org 
rytmus@rytmus.org 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
14 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	s mentálním	postižením
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
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domovy pro seniory (8599481)
název a adresa zařízení:
Sabina	Fialková	Domov	pro	seniory	„Květinka“
krušnohorská 788, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
sabina Fialková
773 680 518
www.kvetinka.tym.cz 
fialkova.s@centrum.cz		 	
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
46 lůžek

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 dospělí	(45	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 	starší	senioři	(nad	80	let) 

-	Osoby	ve věku	od 45	let,	jejichž	zdravotní	stav	
vyžaduje	pomoc	při	zajištění	péče	a soběstačnosti	
jinou fyzickou osobou dle zákona č. 108/2006 sb., 
o sociálních	službách,	ve znění	pozdějších	předpisů,	
a mají	přiznaný	starobní	nebo	plně	invalidní	důchod	
a příspěvek	na péči

územní rozsah poskytované služby: 
město	Ostrov,	okres	Karlovy	Vary,	okres	Sokolov,	
karlovarský kraj

domovy pro seniory (1761845)
název a adresa zařízení:
sanatorium saint marttel, a.s.
lidická 447/12, 360 20 karlovy vary
kontaktní údaje:
hana kurillová
353 105 600
kurillova@saintmarttel.cz     
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
20 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	s jiným	zdravotním	postižením
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 	služba	je	poskytována	osobám,	které	mají	přiznaný	

starobní	důchod,	popřípadě	i osobám	s přiznaným	
plným	invalidním	důchodem	od 60	let	věku

Sabina Fialková Domov pro seniory „Květinka“ Sanatorium Saint Marttel, a.s.

krušnohorská 1368, 363 01 ostrov
iČ: 69277001
sabina Fialková
www.kvetinka.tym.cz 
fialkova.s@centrum.cz		
773 680 518
právní forma: 
fyzická osoba

lidická 447/12, 360 20 karlovy vary
iČ: 25796313
marek sattler
info@saintmarttel.cz 
353 227 271
právní forma: 
akciová společnost
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odlehčovací služby (3908606)
název a adresa zařízení:
sanatorium saint marttel, a.s.
lidická 447/12, 360 20 karlovy vary
kontaktní údaje:
hana kurillová
353 105 600
kurillova@saintmarttel.cz    
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
2 klienti

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	onemocněním
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 	služba	je	poskytována	osobám,	které	mají	přiznaný	

starobní	důchod,	případně	i osobám	s přiznaným	
plným	invalidním	důchodem	od 40	let	věku

domovy se zvláštním režimem (9611191)
název a adresa zařízení:
sanatorium saint marttel, a.s.
lidická 447/12, 360 20 karlovy vary
kontaktní údaje:
hana kurillová
353 105 600
kurillova@saintmarttel.cz   
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
20 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s chronickým	duševním	onemocněním
věková struktura: 
•	 	služba	je	poskytována	osobám,	které	mají	přiznaný	

starobní	důchod,	případně	i osobám	s přiznaným	
plným	invalidním	důchodem	od 40	let	věku

sociálně aktivizační služby  
pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením (3002490)
název a adresa zařízení:
sons Čr cheb
karlova 392/17, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
dana vrchlavská
354 430 924
www.sons.cz 
cheb-odbocka@sons.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po, čt 8:00 – 12:00
út 12:30 – 16:30
st 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
kapacita:
ambulantní: 35 klientů
terénní: 35 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	se	zrakovým	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

krakovská 1695/21, 110 00 praha 1
iČ: 65399447
Josef stiborský
221 462 462
www.sons.cz 
sons@sons.cz    
právní forma: 
občanské sdružení
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nutím ke schválenému rozvojovému plánu pro 
službu domov pro osoby se zdravotním postižením 
na roky 2010 – 2017 a předpokládanému postup-
nému ukončení poskytování této služby nejsou již 
přijímány žádosti o přijetí.

věková struktura: 
•	 dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
poslání: 
posláním služby je nahrazení domova osobám, které 
mají	vzhledem	ke svému	zdravotnímu	stavu	významně	
sníženou	soběstačnost,	jejich	situace	vyžaduje	pravi-
delnou pomoc jiné osoby a nemohou žít ve vlastním 
domově	a využívat	terénních	sociálních	služeb.	Posláním	
služby	je	poskytnout	těmto	osobám	podporu,	směřující	
k uchování a rozvíjení stávajících schopností a doved-
ností. v této souvislosti usilujeme o vytváření podmínek 
a příležitostí	pro	běžný	způsob	života,	podobný	životu	
jejich vrstevníků v přirozeném prostředí.

Sociální služby, příspěvková organizace

pochlovická 57, 357 51 kynšperk nad ohří
iČ: 70832641
mgr. Jiří hrubý
www.kr-karlovarsky.cz/dpskynsperk  
info@ss-po.cz 
jiri.hruby@ss-po.cz 
352 370 145
fax: 352 600 350
právní forma: 
příspěvková	organizace	Karlovarského	kraje

 
domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (2030094)
název a adresa zařízení:
domov pro seniory v kynšperku nad ohří
pochlovická 57, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
mgr. Jiří hrubý
352 370 145   
jiri.hruby@ss-po.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
9 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 

- zejména s mentálním a kombinovaným posti-
žením,	jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	
závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	
péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	
vymezené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.	S přihléd-

domovy se zvláštním režimem (1366499)
název a adresa zařízení:
domov pro seniory v kynšperku nad ohří
pochlovická 57, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
mgr. Jiří hrubý
352 370 145    
jiri.hruby@ss-po.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
78 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	s chronickým	duševním	onemocněním 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	se	stařeckou	
demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 
demencí,	ve věku	od 60	let,	jejichž	stav	odpovídá	
těžké	nebo	úplné	závislosti	na pomoci	jiné	fyzické	
osoby	při	zajištění	péče	o vlastní	osobu	a při	zajištění	
soběstačnosti,	vymezené	zákonem	č.	108/2006	Sb.,	
o sociálních	službách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
poslání: 
posláním služby je vytvořit podmínky pro důstojný 
život	osobám	se	sníženou	soběstačností	způsobenou	
stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou demencí, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc. poskytované služby 
jsou přizpůsobeny individuálním potřebám klientů.

domovy pro seniory (7666096)
název a adresa zařízení:
domov pro seniory v kynšperku nad ohří
pochlovická 57, 357 51 kynšperk nad ohří
kontaktní údaje:
mgr. Jiří hrubý
352 370 145   
jiri.hruby@ss-po.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita: 69 lůžek

cílová skupina: 
•	 	senioři 

-	Služba	je	určena	dospělým	osobám	od 60	let	
a dále	seniorům	od 65	let	věku.	Jedná	se	o osoby,	
jejichž	stav	odpovídá	těžké	nebo	úplné	závislosti	
na pomoci	jiné	fyzické	osoby	při	zajištění	péče	
o vlastní	osobu	a při	zajištění	soběstačnosti,	vyme-
zené zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních služ-
bách,	ve znění	pozdějších	předpisů.

věková struktura: 
•	 dospělí	(od 60	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
poslání: 
posláním domova pro seniory je nahradit domov 
osobám,	které	vzhledem	ke svému	věku	a zdravot-
nímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí 
a nemohou využívat terénní sociální služby. péče je u nás 
poskytována	kvalifikovaným	a motivovaným	personálem,	
který pracuje podle zásad dobré a bezpečné praxe.
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(konfliktní či krizový vývoj ve vztahu), rodinu (vzta-
hové problémy, dysfunkčnost). ke speciálním problé-
movým	okruhům	naší	práce	patří	také	oběti	domácího	
násilí,	oběti	trestné	činnosti,	osoby	ohrožené	návyko-
vými látkami, senioři, problematika výkonu (studium, 
zaměstnání).	Dětem	do 15	let	poskytujeme	služby	
pouze v doprovodu rodičů.

telefonická krizová pomoc (3524068)
název a adresa zařízení:
poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
v Sokolově
k. h. máchy 1276, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
mgr. mária chládková
352 621 501, 352 622 962 
rp.sokolov.tkp@ss-po.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 16:00 – 20:00
kapacita:
1 300 kontaktů (10 min. jednání), 300 hovorů

cílová skupina: 
•	 osoby	v krizi
věková struktura: 
•	 děti	předškolního	věku	(4	–	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)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
občané	města	Sokolov	a Karlovarského	kraje
pozn.: 
v rámci služby tkp nabízíme i pomoc osobám ohro-
ženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. 
Pomáháme	dětem	a mládeži,	dospělé	populaci,	
rodičům a osobám blízkým uživatelům.

odborné sociální poradenství (4733186)
název a adresa zařízení:
poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
v chebu
palackého 1562/8, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
mgr. Jiří hanák
354 422 510   
rp.cheb@ss-po.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, út 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30
st, čt 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
pá 8:00 – 12:00
kapacita:
2 000 intervencí (30 min. jednání); denní kapacita 
8 intervencí

cílová skupina: 
•	 osoby	v krizi
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 	bez	omezení	věku,	pro	děti	je	sociální	služba	určena	

v rámci práce s rodinou
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
poslání: 
poskytovat sociální a psychologické služby jedincům, 
manželským	a partnerským	párům,	rodině,	případně	
v širších mezilidských vztazích. služby poradny jsou pro 
veřejnost bezplatné.
pozn.: 
poskytujeme poradenství pro jednotlivce (duševní, 
emoční, sexuální problémy), manžele a partnery 

odborné sociální poradenství (8631866)
název a adresa zařízení:
poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
v Sokolově
k. h. máchy 1276, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
mgr. mária chládková
352 622 148  
rp.sokolov@ss-po.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st 8:00 – 18:00
út, čt 8:00 – 15:30
pá 8:00 – 12:00
kapacita:
2 000 intervencí (30 min. jednání); denní kapacita 
8 intervencí

cílová skupina: 
•	 osoby	v krizi
•	 rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 	bez	omezení	věku,	pro	děti	je	sociální	služba	určena	

v rámci práce s rodinou
územní rozsah poskytované služby: 
občané	města	Sokolov	a Karlovarského	kraje
poslání: 
poradna poskytuje služby v oblasti manželského, 
rodinného, psychologického a sociálního poraden-
ství. poskytuje individuální, párovou a rodinnou terapii 
a poradenství. služby poradny jsou bezplatné.
pozn.:  
poskytujeme také psychologické poradenství pro osvo-
jitele	a pěstounské	rodiny.	Nabízíme	i možnost	výkonu	
praxe pro studenty soš a voš.
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poskytujeme:
•	 individuální	poradenství	pro	uživatele	drog,
•	 poradenství	pro	rodiče	a osoby	blízké	klientům,
•	 informační	servis,
•	 	zprostředkování	odborné	ambulantní	péče,	detoxu	

a ústavní	odvykací	léčby,	případně	doléčovacího	
pobytu,

•	 metodické	zázemí,
•	 možnost	výkonu	praxe	studentů	SOŠ	a VOŠ,
•	 telefonické	poradenství,
•	 telefonická	krizová	pomoc	na tel.	č.	352 622 962.

odborné sociální poradenství (3867796)
název a adresa zařízení:
centrum na podporu integrace cizinců karlovarský kraj
závodu míru 876/3a, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavlína hanková
353 892 559
ickarlovyvary@suz.cz
www.integracnicentra.cz/karlovarskykraj/kk.aspx
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st 12:00 – 19:00
kapacita:
12 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 imigranti	a azylanti
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah: 
na celém území karlovarského kraje

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

lhotecká 577/7, 140 00 praha 4
iČ: 60498021
974 827 118
www.suz.cz  
suz@mvcr.cz     
právní forma: 
organizační složka státu

vize: 
Vzájemně	fungující,	respektující	a otevřené	soužití	
cizinců	a většinové	společnosti.
poslání: 
zvyšování schopností, dovedností a znalostí cizinců, 
které	přispívají	k jejich	samostatnosti,	soběstač-
nosti a usnadňují jim orientaci v české společnosti. 
podporovat vytváření prostoru pro vzájemné setkávání 
a mezikulturní dialog.
strategický cíl: 
podílení se na realizaci státní integrační politiky vyjádřené 
v koncepci integrace cizinců v Čr a dále zavedení, udržení 
a rozvoj aktivit center v regionech České republiky.
cílová skupina: 
cizinci z tzv. třetích zemí s přiznaným dlouhodobým 
nebo	trvalým	pobytem	na území	ČR	(primární	zamě-
ření). občané Čr a občané eu, kteří jsou rodinnými 
příslušníky cizinců z tzv. třetích zemí, jejich blízkými 
osobami, přichází jako doprovod, o naše služby se 
obecně	zajímají.
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terénní programy (1438860)
název a adresa zařízení:
centrum na podporu integrace cizinců karlovarský kraj
závodu míru 876/3a, 360 17 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavlína hanková
353 892 559
ickarlovyvary@suz.cz
www.integracnicentra.cz/karlovarskykraj/kk.aspx
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
út 8:00 – 15:00
kapacita:
20 kontaktů (10 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 imigranti	a azylanti
věková struktura: 
•	 bez	omezení	věku
územní rozsah: 
na celém území karlovarského kraje

věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
v rámci sociální služby je poskytována:
•	 	odborná	péče,	která	by	minimalizovala	důsledky	

handicapu	mentálního,	tělesného,	nebo	smyslo-
vého, zabránila rozvoji komplikací – rehabilitace, 
alternativní komunikace 

•	 výchova	a školní	vzdělávání

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace

pastýřská 771/4, 350 02 cheb
iČ: 70887985
mudr. ing. robert plachý
www.szss-cheb.cz 
kontakt@szss-cheb.cz 
354 430 229
právní forma: 
příspěvková	organizace	města	Cheb

denní stacionáře (3382932)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní 
a denní stacionář „mája“
dragounská 931/38, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. vladimíra sedláková
354 430 629
www.szss-cheb.cz 
stacionarmaja@szss-cheb.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 6:00 – 16:00
kapacita:
13 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

- osoby s mentálním postižením v kombinaci 
s postižením	tělesným	nebo	smyslovým,	které	jsou	
závislé na pomoci jiné fyzické osoby

•	 	osoby	s mentálním	postižením 
- osoby s mentálním postižením, které jsou závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby
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•	 	odborná	péče,	která	by	minimalizovala	důsledky	
handicapu	mentálního,	tělesného,	nebo	smyslo-
vého, zabránila rozvoji komplikací – rehabilitace, 
alternativní komunikace 

•	 výchova	a školní	vzdělávání
V domově	je	vykonávána	ústavní	výchova	nebo	před-
běžné	opatření	podle	zvláštního	právního	předpisu.

odlehčovací služby (7337370)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní 
a denní stacionář „mája“
dragounská 931/38, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. vladimíra sedláková
354 430 629
www.szss-cheb.cz 
stacionarmaja@szss-cheb.cz
forma služby:
pobytová, ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
pobytová:
pá 17:00 – 23:59
so 0:00 – 23:59
ne 0:00 – 6:00
ambulantní:
so, ne 6:00 – 16:00
kapacita:
pobytová: 7 lůžek
ambulantní: 3 lůžka

cílová skupina: 
•	 	osoby	s mentálním	postižením 

- osoby s mentálním postižením, které jsou závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby, o které je jinak pečo-
váno v jejich přirozeném sociálním prostředí

•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 
- osoby s mentálním postižením v kombinaci 
s postižením	tělesným	nebo	smyslovým,	které	jsou	
závislé na pomoci jiné fyzické osoby, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí

domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (8456188)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní 
a denní stacionář „mája“
dragounská 931/38, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. vladimíra sedláková
354 430 629
www.szss-cheb.cz 
stacionarmaja@szss-cheb.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
8 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

- osoby s mentálním postižením v kombinaci 
s postižením	tělesným	nebo	smyslovým,	které	jsou	
závislé na pomoci jiné fyzické osoby

•	 	osoby	s mentálním	postižením 
- osoby s mentálním postižením, které jsou závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby

věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
v rámci sociální služby je poskytována:

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
(6398000)
název a adresa zařízení:
Nízkoprahové	zařízení	pro	děti	a mládež	„Pohoda“
karlova 392/17, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
Andrea kubincová
354 403 003
www.szss-cheb.cz 
pohoda@szss-cheb.cz 
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 14:00 – 18:00
kapacita:
50 klientů, 50 kontaktů (10 min. jednání)

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy 
-	Cílovou	skupinu	tvoří	děti	a mládež,	které	pochází	
z problémových	rodin	a jsou	ohroženy	sociálně	
patologickými jevy. cílem poskytování služby je 
prevence	ohrožených	dětí,	nabídka	alternativních	
způsobů využívání jejich volného času a integrace 
do společnosti. 

věková struktura: 
•	 děti	předškolního	věku	(6	let)
•	 mladší	děti	(7	–	10	let)
•	 starší	děti	(11	–	15	let)
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pečovatelská služba (5740862)
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba
Jateční 476/2, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. sonia sudimacová
354 595 477
www.szss-cheb.cz 
pecovatelka@szss-cheb.cz
název a adresa zařízení:
pečovatelská služba
dřevařská 2137/13, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. sonia sudimacová
354 432 981
www.szss-cheb.cz 
soh@szss-cheb.cz

forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: po – pá 8:00 – 12:00
terénní: po – ne 7:00 – 19:00; dle potřeb uživatelů
so, ne a svátky dle potřeb uživatelů
kapacita:
ambulantní:	70	klientů;	4	uživatelé	denně
terénní: 240 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	s chronickým	onemocněním 

- pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba 
poskytovaná	osobám,	které	mají	sníženou	soběstač-
nost	z důvodu	chronického	onemocnění.

•	 	osoby	se	zdravotním	postižením 
- pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba 

raná péče (8353234)
název a adresa zařízení:
raná péče
dřevařská 2137/13, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
mgr. Andrea ungrová
354 432 981
www.szss-cheb.cz 
ranapece@szss-cheb.cz
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 7:00 – 15:30
kapacita:
25 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

-	Terénní	služba	je	poskytována	dítěti	a rodičům	
dítěte	ve věku	do 7	let,	které	má	kombinované	
postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivé sociální situace.

•	 	osoby	s mentálním	postižením 
-	Terénní	služba	je	poskytována	dítěti	a rodičům	
dítěte	ve věku	do 7	let,	které	má	mentální	postižení	
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace.

věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 děti	předškolního	věku	(1	–	6	let)
•	 mladší	děti	(do 7	let)

věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

poskytovaná	osobám,	které	mají	sníženou	soběstač-
nost z důvodu zdravotního postižení.

•	 	rodiny	s dítětem/dětmi 
- pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba 
poskytovaná	rodinám	s dětmi,	jejichž	situace	vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby.

•	 	senioři 
- pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba 
poskytovaná	osobám,	které	mají	sníženou	soběstač-
nost	z důvodu	věku.

věková struktura: 
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 děti	předškolního	věku	(1	–	6	let)
•	 mladší	děti	(do 7	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
Město	Cheb
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v rámci sociální služby je poskytována:
•	 	odborná	péče,	která	by	minimalizovala	důsledky	

handicapu	mentálního,	tělesného,	nebo	smyslo-
vého, zabránila rozvoji komplikací – rehabilitace, 
alternativní komunikace 

•	 výchova	a školní	vzdělávání

týdenní stacionáře (6303844)
název a adresa zařízení:
domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní 
a denní stacionář „mája“
dragounská 931/38, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. vladimíra sedláková
354 430 629
www.szss-cheb.cz 
stacionarmaja@szss-cheb.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
po 6:00 – pá 17:00
kapacita:
8 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

- osoby s mentálním postižením v kombinaci 
s postižením	tělesným	nebo	smyslovým,	které	jsou	
závislé na pomoci jiné fyzické osoby

•	 	osoby	s mentálním	postižením 
- osoby s mentálním postižením, které jsou závislé 
na pomoci jiné fyzické osoby

věková struktura: 
•	 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)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: po – st 8:00 – 16:00
terénní: po – pá 7:00 – 19:00
kapacita:
ambulantní: 55 klientů
terénní: 55 klientů

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

-	Rodiny	s dětmi	se	zrakovým	a kombinovaným	
postižením od narození do 7 let.

•	 	osoby	se	zrakovým	postižením 
-	Rodiny	s dětmi	se	zrakovým	postižením	od naro-
zení do 4 let.

•	 	rodiny	s dítětem/dětmi 
-	Celé	rodiny	s dětmi	se	zrakovým	nebo	kombino-
vaným postižením, tzn. rodiče, prarodiče, souro-
zenci, příp. pečující osoby.

věková struktura: 
•	 děti	předškolního	věku	(1	–	6	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský a plzeňský kraj
pozn.: poskytujeme:
•	 terénní	konzultace	v rodinách	(1x	1-3	měsíce)
•	 	ambulantní	konzultace:	stimulace	rozvoje	zrako-

vých funkcí, konzultace pohybového vývoje
•	 semináře	pro	rodiče,	setkávání	rodičů
•	 půjčování	pomůcek,	hraček	a literatury.

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

tomanova 2645/5, 301 00 plzeň
iČ: 29109663
mgr. miroslava bartošová
377 420 035, 724 400 811
www.ranapece.eu  
plzen@ranapece.eu
miroslava.bartosova@ranapece.eu    
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

raná péče (1997532)
název a adresa zařízení:
středisko pro ranou péči plzeň, o.p.s.
tomanova 2645/5, 301 00 plzeň
kontaktní údaje:
mgr. miroslava bartošová
377 420 035, 724 400 811
www.ranapece.eu  
plzen@ranapece.eu 
forma služby:
ambulantní, terénní
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odborné sociální poradenství (5568677)
název a adresa zařízení:
Specifické	poradenství	 
pro	sluchově	postižené	SNN	v ČR
hornická 1595, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
lumír kadleček
352 600 588
olgasalomonova@seznam.cz 
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
út, st 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
terénní:	nepřetržitě
kapacita:
ambulantní: 95 intervencí (30 min. jednání)
terénní: 95 intervencí (30 min. jednání)

cílová skupina: 
osoby se sluchovým postižením
věková struktura: 
bez	omezení	věku
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

Centra denních služeb (8084716)
název a adresa zařízení:
centrum denních služeb  
pro	tělesně	postižené	–	denní	stacionář
Skalníkova	519/2,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
lenka špačková  
354 602 790
cedes@jlx.info
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, pá 8:00 – 13:00
út 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 15:00
kapacita:
130	klientů;	v této	soc.	službě	je	max.	počet	6	klientů	
denně,	a to	tak,	aby	součet	ostatních	klientů	v dalších	
soc. službách (§ 44, 46, 66) nepřesáhl 14 klientů, tento 
počet je možné navýšit, pokud nebude v ostatních 
službách plný

cílová skupina: 
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
Mariánské	Lázně	a přidružené	obce

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., Místní organizace Mariánské Lázně

karlínské nám. 59/12, 186 03 praha
iČ: 00676535
Jaroslav paur
224 861 829
www.snncr.cz 
snncr@snncr.cz 
právní forma: 
občanské sdružení

Skalníkova	519/2,	353 01	Mariánské	Lázně
iČ: 70957142
lenka špačková
cedes@jlx.info   
354 602 790
právní forma: 
občanské sdružení
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odborné sociální poradenství (4981338)
název a adresa zařízení:
centrum denních služeb  
pro	tělesně	postižené	–	denní	stacionář
Skalníkova	519/2,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
lenka špačková  
354 602 790   
cedes@jlx.info
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, pá 8:00 – 13:00
út, čt 8:00 – 17:00
kapacita:
400 klientů, 800 intervencí (30 min. jednání); max. 3 
intervence	denně

cílová skupina: 
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby:
Mariánské	Lázně	a přidružené	obce

sociálně aktivizační služby  
pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením (9274066)
název a adresa zařízení:
centrum denních služeb  
pro	tělesně	postižené	–	denní	stacionář
Skalníkova	519/2,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
lenka špačková  
354 602 790   
cedes@jlx.info
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, pá 8:00 – 13:00
út 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 15:00 
kapacita:
78 klientů

cílová skupina: 
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
Mariánské	Lázně	a přidružené	obce

denní stacionáře (6619024)
název a adresa zařízení:
centrum denních služeb  
pro	tělesně	postižené	–	denní	stacionář
Skalníkova	519/2,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
lenka špačková  
354 602 790   
cedes@jlx.info
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, pá 8:00 – 13:00
út 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 15:00
kapacita:
36	klientů;	v této	soc.	službě	je	max.	počet	2	klienti	
denně,	a to	tak,	aby	součet	ostatních	klientů	v ostat-
ních soc. službách (§ 44, 45, 66) nepřesáhl 14 klientů, 
tento počet je možné navýšit, pokud nebude v ostat-
ních službách plný

cílová skupina: 
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
Mariánské	Lázně	a přidružené	obce

odlehčovací služby (6695972)
název a adresa zařízení:
centrum denních služeb  
pro	tělesně	postižené	–	denní	stacionář
Skalníkova	519/2,	353 01	Mariánské	Lázně
kontaktní údaje:
lenka špačková  
354 602 790   
cedes@jlx.info
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po, st, pá 8:00 – 13:00
út 8:00 – 17:00
čt 8:00 – 15:00
kapacita:
37	klientů;	v této	soc.	službě	je	max.	počet	3	klienti	
denně,	a to	tak,	aby	součet	ostatních	klientů	v dalších	
soc. službách (§ 45, 46, 66) nepřesáhl 14 klientů, tento 
počet je možné navýšit, pokud nebude v ostatních 
službách plný
 
cílová skupina: 
•	 osoby	s tělesným	postižením
•	 osoby	se	zdravotním	postižením
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
Mariánské	Lázně	a přidružené	obce



140 141

domov pro seniory (5421189)
název a adresa zařízení:
toreal spol. s r.o.
lázeňská 174, král. poříčí, 356 01 sokolov 1

toreal spol. s r.o.
lázeňská 173, král. poříčí, 356 01 sokolov 1
kontaktní údaje:
Jaroslav pokorný
352 695 981, 722 937 100
toreal@seznam.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
92 lůžek

cílová skupina:
•	 	osoby	s chronickým	onemocněním 

-	Služby	jsou	určeny	osobám,	které	mají	sníženou	sobě-
stačnost	z důvodu	chronického	onemocnění,	jejichž	
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Přijímají	se	osoby	od 50	let	věku	s přiznaným	starobním	
nebo plným invalidním důchodem.

•	 	senioři 
- služby jsou poskytovány osobám, které mají 
sníženou	soběstačnost	zejména	z důvodu	věku,	
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.

věková struktura:
•	 dospělí	(od 50	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
celá Čr

TOREAL, spol. s r.o.

lázeňská 174, královské poříčí, 356 01 sokolov 1
iČ: 27960480
Jaroslav pokorný
toreal@seznam.cz 
352 695 981, 722 937 100
právní forma: 
společnost s ručením omezeným

domov se zvláštním režimem (8997847)
název a adresa zařízení:
toreal spol. s r.o.
lázeňská 174, král. poříčí, 356 01 sokolov 1

toreal spol. s r.o.
lázeňská 173, král. poříčí, 356 01 sokolov 1
kontaktní údaje:
Jaroslav pokorný
352 695 981, 722 937 100
toreal@seznam.cz 
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
39 lůžek

cílová skupina:
•	 	osoby	s chronickým	duševním	onemocněním 

- služby jsou poskytovány osobám, které mají 
sníženou	soběstačnost	z důvodu	chronického	
duševního	onemocnění,	speciálně	osobám	se	
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními 
typy	demencí,	které	mají	sníženou	soběstačnost	
z důvodu	těchto	onemocnění,	jejichž	situace	vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. služby 
jsou poskytovány osobám s přiznaným starobním 
nebo	plným	invalidním	důchodem	od 50	let	věku.

věková struktura:
•	 dospělí	(od 50	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
celá Čr
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průvodcovské a předčitatelské služby 
(2868217)
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
stará kysibelská 602/45, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 226 511
reditel@tyflocentrum-kv.cz
kancelar.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
hlavní třída 1365, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 674 103, 355 336 666
reditel@tyflocentrum-kv.cz
ostrov.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Vítězná	295/52,	360 01	Karlovy	Vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 224 324
reditel@tyflocentrum-kv.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
mozartova 444/6, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 236 065
reditel@tyflocentrum-kv.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Jednoty 1628, 356 01 sokolov

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.

mozartova 444/6, 360 20 karlovy vary
iČ: 25248863
pavel rogaczewski, statutární zástupce
www.tyflocentrum-kv.cz 
reditel@tyflocentrum-kv.cz 
353 236 065, 353 224 324
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

poslání: 
Posláním	naší	obecně	prospěšné	společnosti	je	
podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí 
do společnosti	prostřednictvím	našich	služeb,	zamě-
řených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim 
blízké a širokou veřejnost laickou i odbornou. za nevi-
domého či slabozrakého klienta považujeme osobu 
s průkazem ztp/p, ztp nebo vyjádření od očního lékaře 
o prokázané	zrakové	vadě.

sociálně aktivizační služby  
pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením (8843326)
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Vítězná	295/52,	360 01	Karlovy	Vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 224 424
reditel@tyflocentrum-kv.cz
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
hlavní třída 1365, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 674 103, 355 336 666
reditel@tyflocentrum-kv.cz
ostrov.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Nižnětagilská	132/1,	350 02	Cheb
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
354 431 621
cheb.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
mozartova 444/6, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 236 065
reditel@tyflocentrum-kv.cz 

kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
731 446 281, 790 249 069
sokolov.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Nižnětagilská	132/1,	350 02	Cheb
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
354 431 621
cheb.tyflocentrum@seznam.cz 

forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – čt 8:00 – 17:00
pá 8:00 – 13:00
kapacita:
ambulantní: 6 klientů (max. denní kapacita)
terénní: 6 klientů (max. denní kapacita)

cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

- osoby s vadou zraku a mentálním postižením, 
osoby s vadou zraku a diabetes, hluchoslepí.

•	 osoby	se	zrakovým	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj



144 145

sociální rehabilitace (5339732)
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
mozartova 444/6, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 236 065
reditel@tyflocentrum-kv.cz
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Vítězná	295/52,	360 01	Karlovy	Vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski 
353 224 424
reditel@tyflocentrum-kv.cz
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
stará kysibelská 602/45, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 226 511
kancelar.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
hlavní třída 1365, 363 01 ostrov
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 674 103, 355 336 666
ostrov.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Jednoty 1628, 356 01 sokolov

kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
731 446 281, 790 249 069
sokolov.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Nižnětagilská	132/1,	350 02	Cheb
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 431 621
cheb.tyflocentrum@seznam.cz 

forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – čt 8:00 – 17:00
pá 8:00 – 13:00
kapacita:
ambulantní: 20 klientů (max. denní kapacita) 
terénní: 20 klientů (max. denní kapacita) 
 
cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

- osoby s vadou zraku a mentálním postižením, 
osoby s vadou zraku a diabetes, hluchoslepí.

•	 osoby	se	zrakovým	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(16	–	18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)	
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
stará kysibelská 602/45, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
353 226 511
kancelar.tyflocentrum@seznam.cz 
název a adresa zařízení:
tyflocentrum karlovy vary, o.p.s.
Jednoty 1628, 356 01 sokolov
kontaktní údaje:
pavel rogaczewski
731 446 281, 790 249 069
sokolov.tyflocentrum@seznam.cz  

forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po – čt 8:00 – 17:00
kapacita:
ambulantní: 20 klientů (max. denní kapacita) 
 
cílová skupina: 
•	 	osoby	s kombinovaným	postižením 

- osoby s vadou zraku a mentálním postižením, 
osoby s vadou zraku a diabetem, hluchoslepí.

•	 osoby	se	zrakovým	postižením
věková struktura: 
•	 dorost	(od 18	let)
•	 mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 dospělí	(27	–	64	let)
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj
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sociální rehabilitace (1901942)
název a adresa zařízení:
tyfloservis, o.p.s. – krajské ambulantní středisko k. vary
mozartova 444/6, 360 01 karlovy vary
kontaktní údaje:
ladislava šporová
353 236 068
k.vary@tyfloservis.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní: 
čt 13:00 – 18:00
terénní:
po, út, st 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30
čt 9:30 – 12:30
pá 8:00 – 12:00
kapacita:
ambulantní:	3	klienti	(průměrná	denní	kapacita)
terénní:	2	klienti	(průměrná	denní	kapacita)

cílová skupina: 
•	 osoby	s kombinovaným	postižením
•	 osoby	se	zrakovým	postižením
věková struktura: 
•	 Služby	poskytujeme	klientům	od 15	let.
územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

nízkoprahová zařízení  
pro děti a mládež (4927440)
název a adresa zařízení:
Útočiště	–	nízkoprahový	klub	pro	děti	od 6	–	15	let
dobrovského 78/19, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. Jana kotounová
354 433 169
www.utociste-cheb.cz  
utociste.cheb@seznam.cz
forma služby:
ambulantní
časový rozsah poskytování služby:
po - st 14:00 – 18:00
kapacita:
15 klientů (okamžitá kapacita služby)
 
cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
•	 	etnické	menšiny
•	 	věková	struktura:	
•	 	děti	předškolního	věku	(od 6	let)
•	 	mladší	děti	(7	–	10	let)
•	 	starší	děti	(11	–	15	let)
územní rozsah poskytované služby: 
cheb

Tyfloservis, o.p.s. Útočiště o.p.s.

krakovská 1695/21, 110 00 praha 1
iČ: 26200481
phdr. Josef cerha
www.tyfloservis.cz    
centrum@tyfloservis.cz 
221 462 364
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost

dobrovského 78/19, 350 02 cheb
iČ: 26393972
bc. Jana kotounová
www.utociste-cheb.cz 
utociste.cheb@seznam.cz 
354 433 169, 602 422 169
právní forma: 
obecně	prospěšná	společnost
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sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (5060571)
název a adresa zařízení:
Útočiště	–	poradna	pro	práci	s dětmi	 
a mladistvými a s rodinami
dobrovského 78/19, 350 02 cheb
kontaktní údaje:
bc. Jana kotounová
354 433 169
www.utociste-cheb.cz  
utociste.cheb@seznam.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
po, čt 8:00 – 17:00
út 8:00 – 16:30
st, pá 8:00 – 16:00
kapacita:
16 klientů (16 klientských rodin)

cílová skupina: 
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy
•	 	rodiny	s dítětem/dětmi
věková struktura: 
•	 	děti	kojeneckého	věku	(do 1	roku)
•	 	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)
územní rozsah poskytované služby: 
cheb a blízké okolí

Azylové domy (5743667)
název a adresa zařízení:
Útočiště,	o.s.,	Azylový	dům
hory 73, 357 07 oloví
kontaktní údaje:
michal Jílek
352 673 235, 774 100 595
www.utociste.cz 
ad@utociste.cz
forma služby:
pobytová
časový rozsah poskytování služby:
nepřetržitě
kapacita:
12 lůžek

cílová skupina: 
•	 	osoby	bez	přístřeší
•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	

výkon ústavní péče
•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-

vých látkách 
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
pozn.: 
služby jsou poskytovány osobám, které jsou propuš-
těny	z výkonu	trestu	odnětí	svobody	nebo	ochranné	
léčby
věková struktura: 
•	 	dorost	(od 18	let)
•	 	mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 	dospělí	(27	–	64	let)
územní rozsah poskytované služby: 
přednostně	Karlovarský	kraj,	je	možný	přesah	z celé	ČR

Útočiště, o.s.

Brněnská	486,	356 01	Sokolov
iČ: 69461155
michal Jílek (předseda správní rady)
www.utociste.cz 
utociste@utociste.cz  
352 673 235, 774 100 595, 774 100 599
právní forma: 
občanské sdružení
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územní rozsah poskytované služby: 
karlovarský kraj

odborné sociální poradenství (7125274)
název a adresa zařízení:
Odborná	sociální	poradna	v Chodově
revoluční 1193, 357 35 chodov
kontaktní údaje:
Antonín srb
774 100 591, 774 100 590
www.utociste.cz 
poradny@utociste.cz
forma služby:
ambulantní, terénní
časový rozsah poskytování služby:
ambulantní:
po, st 9:00 – 15:00
terénní:
st 12:30 – 14.30
kapacita:
ambulantní: 370 intervencí (30 min. jednání) 
terénní: 90 kontaktů (10 min. jednání)
 
cílová skupina:
•	 	děti	a mládež	ve věku	od 6	do 26	let	ohrožené	

společensky nežádoucími jevy 
-	Cílovou	skupinu	tvoří	mládež	ve věku	od 18	
do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

•	 	osoby	do 26	let	věku	opouštějící	školská	zařízení	pro	
výkon ústavní péče

•	 	osoby	ohrožené	závislostí	nebo	závislé	na návyko-
vých látkách

•	 osoby	v krizi
•	 	osoby,	které	vedou	rizikový	způsob	života	nebo	jsou	

tímto způsobem života ohroženy
věková struktura: 
•	 	dorost	(od 18	let)
•	 	mladí	dospělí	(19	–	26	let)
•	 	dospělí	(27	–	64	let)

odborné sociální poradenství (5935271)
název a adresa zařízení:
židovská obec
bezručova 1321/8, 360 21 karlovy vary
kontaktní údaje:
pavel rubín
353 230 658
jewishkv@volny.cz 
poradnazokv@seznam.cz
kvetonzokv@seznam.cz 
forma služby:
terénní
časový rozsah poskytování služby:
po – pá 8:00 – 16:00
kapacita:
20	klientů	(průměrně	za	měsíc);	50	intervencí	(30	min.	
jednání)	za	měsíc

cílová skupina: 
•	 senioři
věková struktura: 
•	 mladší	senioři	(65	–	80	let)
•	 starší	senioři	(nad	80	let)
územní rozsah poskytované služby: 
karlovy vary

Židovská obec Karlovy Vary

bezručova 1321/8, 360 01 karlovy vary
iČ: 49753231
pavel rubín, předseda obce
jewishkv@volny.cz 
353 230 658
právní forma: 
církevní právnická osoba
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