
Akce je realizována za finanční podpory 
měst Sokolov, Cheb a Karlovy Vary a 

Karlovarského kraje

Kde nás najdete?

ČSŽ o.s. , krajská

rada Karlovarského 
kraje, Nám. 

Budovatelů 1423
Sokolov

606 285 475
karlovarsky.kraj@csz.c

z

www.csz.cz

Sokolov 18. 5. 2013Pokračování prezentace

Pod ORŽ jsou začleněny ZO dané oblasti.

ORŽ Karlovy Vary
ZO Bražec

ZO Děpoltovice
ZO Drahovice

ZO Chýše
ZO Útvina
ZO Otročín

ORŽ Cheb
ZO Cheb 1

ZO Cheb 11
ZO Františkovy Lázně

ZO Libá
ZO Plesná

ORŽ Sokolov
ZO Sokolov1
ZO Sokolov2
ZO Sokolov4
ZO Sokolov5
ZO Lomnice
ZO Šabina

ZO Krajková

Krajské středisko zastupuje vedoucí střediska 
a společně s volenou krajskou radou  

metodicky řídí Okresní rady žen (ORŽ) , které
pracují na dobrovolné bázi. 

V Karlovarském kraji je zvolena 6 členná krajská rada.

Její členky zastupují ORŽ v Karlových Varech, 
v Sokolově a v Chebu. 

do 30.let do 60.let nad 60 v ěk neudán

4 88 205 9

Počet 
členek

306

Sokolov 18. 5. 2013

Základními cíly sdružení jsou:

•prosazování rovnoprávného postavení
žen a jejich potřeb ve společnosti,
•partnerství v rodině, 
•rozvoj osobnosti ženy formou 
vzdělávacích programů, poradenství a 
pomoc v sociální oblasti, 
•humanitární aktivity
•uspokojování kulturně společenských 
zájmů členek

●●●

Exkurze do Vojenského Újezdu Hradiště

●●●

●●●

Spolupráce s Městskou Policii 

Den dětí

Kurzy sebeobrany

Účast na přednáškách

●●●

Publikační činnost
Krajská rada

vydává

„Zpravodaj“ s informacemi o činnosti

„Bulletiny“ z krajských akcí

přispívá do celostátního periodika „Žena třetího tisíciletí“

a podílela se na vydání knihy

„Zajímavé ženy u pramenů a sladkohořké tajemství“

●●●

Setkání žen Karlovarského kraje

v rámci „Evropského roku dobrovolných činností
na podporu aktivního občanství“

●●●



Kde nás 

najdete?

Ul. Jednoty 
1628

Sokolov
607 609 602

Sokol-

kv@volny.cz

www.sokol-cos.cz

Tělocvičné jednoty

T. J. Sokol Františkovy Lázně

T. J. Sokol Cheb

T. J. Sokol Karlovy Vary

T. J .Sokol Kraslice

T. J. Sokol Mariánské Lázně

T. J. Sokol Sokolov
Sokolov 18. 5. 2013

Organizačními jednotkami jsou tělocvičné
jednoty Sokol a sokolské župy

Počet 
členů

520

Sokolov 18. 5. 2013
Pokračování prezentace

Sokolov 18. 5. 2013
Pokračování prezentace



SÍDLO, KONTAKTY:
Slavíčkova 1696, Sokolov
reditelka@chbsokolov.eu

www.chbsokolov.eu
tel: 359 808 409, 

605 438 971

Posláním Ob čanského sdružení
Chráněné bydlení Sokolov je 
poskytovat dosp ělým lidem 
s lehkým mentálním postižením 
takovou podporu od týmu asistent ů, 
kterou pot řebují k tomu, aby mohli 
žít samostatn ě v byt ě Chráněného 
bydlení a následn ě v bytech b ěžné
zástavby zp ůsobem života 
srovnatelným se životem svých 
vrstevník ů, kte ří nevyužívají sociální
služby. 

Občanské sdružení Chráněné
bydlení Sokolov

Co Chráněné bydlení má?
• 21 klientů
• 10 pracovníků
• dobrovolníky
• veřejnou službu
• členy sdružení v čele s výkonnou radou
• byty pro jednotlivé klienty a příslušné provozní
prostory

• krásné okolí celého objektu bývalé mateřské školky   
na sídlišti Michal

• morální a finanční podporu města, kraje, státu a  
dalších institucí

A PŘEDEVŠÍM ODHODLÁNÍ NIKDY TO NEVZDAT !!!

Co Chráněné bydlení potřebuje?
• Neztratit morální a finanční podporu.
• Získávat další přátele a dárce.
• Pracovní příležitosti pro klienty v těchto profesích:

*práce úklidové a zahradní
*pomocné práce v kuchyni

*jednoduchá montáž
*kompletace výrobků

Co dáváme našim uživatelům?
Přátele, pomoc, možnost rozšiřování znalostí, zručnosti a 
dovedností, možnost vedení vlastní domácnosti, svobodné
využití volného času, možnost žít v budoucnu samostatným 
životem ….

Posláním společnosti 
je podpora integrace

těžce zrakově
postižených

a lidí s kombinovaným 
postižením do 

společnosti. 



�Střediska Karlovy Vary 
�Vítězná 52, tel. 353 224 324 
�Stará Kysibelská 602, tel.353 226 511
�Mozartova 444/6, tel. 353 236 065
�kancelar.tyflocentrum@seznam.cz
�reditel@tyflocentrum-kv.cz

�Středisko Sokolov 
�ul. Jednoty 1628, Sokolov , tel.731 446 281, 
�e-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz

�Středisko Cheb – Karlova 17, Cheb,
� tel. 790 249 069
�e-mail: cheb.tyflocentrum@seznam.cz

�Středisko Ostrov – Hlavní třída 1365, Ostrov,
� tel. 353 674 103, 
�e-mail: ostrov.tyflocentrum@seznam.cz

webové stránky: www.tyflocentrum-kv.cz

KDE NÁS NAJDETE? • Jaké služby poskytujeme?
• Sociální rehabilitace

• Posláním služby je podpora rozvoje dovedností a schopností osob se zrakovým a 
kombinovaným postižením, které jsou potřebné pro dosažení samostatnosti a 
soběstačnosti v běžném životě. 

• Sociálně aktivizační služby

• Posláním služby je motivovat uživatele k aktivnímu využití svého volného času, 
vhodnou aktivizací vést uživatele k činnostem, ve kterých mohou co nejlépe 
využívat své schopnosti a dovednosti s ohledem na další možnosti uplatnění se ve 
společnosti. 

• Průvodcovská a předčitatelská služba

• Posláním služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim

www.cesky-zapad.cz
info@cesky-zapad.cz

tel.: 724 732 247
tel.: 353 391 132

Český západ o.s.

Naším posláním je budovat na 
území Toužimska a Tepelska
občanskou spole čnost, kterou 
charakterizuje zájem ob čanů
na řešení věcí ve řejných. 
Chceme prakticky p řispívat 
k odstra ňování sociálního 
vylou čení, projev ů xenofobie a 
rasové nesnášenlivosti.



Pomáháme lidem ze sociáln ě

vylou čených lokalit na Toužimsku
a Tepelsku řešit jejich nep říznivé
životní situace zejména v oblasti 
zaměstnávání, vzd ělávání, bydlení
a kontaktu s majoritou.

V Dobré Vod ě u Toužimi provozujeme 
vlastní textilní a keramickou dílnu. 
Naše výrobky m ůžete zakoupit na

eshop.cesky-zapad.cz .

Naše činnost
• sociální služby pro rodiny 
s dětmi a terénní programy,
• vzdělávací a rekvalifika ční programy,
• individuální dou čování, Školi čka

Nabízíme:

• základní pracovní poradenství a pomoc 
s uplatn ěním na pracovním trhu,

• volno časové aktivity (tane ční kroužek, fotbal, výlety...),
• zapojování obyvatel sociáln ě vylou čených lokalit do řešení
problém ů veřejného zájmu, 
• zvyšování sociální kultury (bydlení, ob čanské soužití apod.).

Asociace nevládních 
neziskových aktivit 
Karlovarského kraje 

(ANNA KK)

Kde nás najdete?
Krajský ú řad Karlovarského 

kraje
Budova B/kancelář č. 127 B

Závodní 353/88,

360 05 Karlovy Vary

Tel: 776 204 962
info@annakk.cz
www.annakk.cz

Asociace nevládních neziskových 
aktivit Karlovarského kraje (ANNA 
KK) je otevřeným sdružením 
neziskových organizací, které působí
v Karlovarském kraji. Dlouhodobým 
cílem Asociace je podporovat 
vzájemnou spolupráci, výměnu 
zkušenosti a pomáhat v rozvoji 
neziskových organizací. 

V roce 2010 podepsala Smlouvu o partnerství s Karlovarským krajem. 
Je členem celorepublikové a všeoborové střešní organizace ANNO ČR.

Posláním ANNA KK je podporovat nestátní neziskové organizace a prosazovat jejich zájmy tak, 
aby mohly poskytovat kvalitní služby veřejnosti.

Vize
ANNA KK je stabilní asociací NNO, která je atraktivní pro své členy a je vyhledávaným a silným 
partnerem pro ostatní sektory.

Základními cíli sdružení jsou zejména:
• spolupodílení se na rozvoji regionu (vznik a podnícení místního partnerství, poskytování
služeb pro neziskový sektor a veřejnou správu, poskytování servisu pro neziskové organizace, 
vzdělávání pracovníků sociálních služeb, posilování dobrovolnictví) 

• ovlivňování rozvojových dokumentů kraje i jednotlivých měst a obcí, ovlivňování priorit a 
řešení problémů regionu (kulaté stoly, diskusní fóra, konference, pracovní skupiny) 

• posilování společenské role občanského sektoru (propagační a osvětové akce, kampaně na 
osvětu a zviditelnění neziskových organizací) 



Seminá ř Nová média v NNO Kurz asertivity

Konference NS Výstava NS v KK

Kde nás najdete?

Karlova 17
Cheb 350 02
776 204 962

mcklubicko@seznam.cz

www.klubicko.cz

Zásadní cílovou skupinu na níž se mateřské
centrum zaměřuje jsou rodiče s dětmi na 
mateřské - rodičovské dovolené a jejich potomci 
předškolního věku. Jsme však otevření i dětem 
z MŠ, které k nám docházejí na kroužky.
Ani ostatním skupinám obyvatel však nebudou 
v Mateřském centru dveře zavřené. Docházet 
může v podstatě kdokoliv, kdo je nerad sám a 
nerad zahálí. 
Základní myšlenkou Mateřského centra je 
nabídnout co nejširší spektrum aktivit, činností a 
vzdělávacích programů určených především 
pro rodiče a jejich děti od kojeneckého do 
předškolního věku.

Mateřské centrum Klubí čko, o. s .

Služby MC Klubí čko:

• Laktační poradenství
• Hlídání d ětí
• Kroužky pro d ěti (výtvarné dílny, angli čtina pro d ěti ad.
• Baby signs (znaková řeč pro batolata)
• Kurz angli čtiny a PC pro dosp ělé
• Odborné seminá ře o výrobcích ur čené pro d ěti

Ekoateliér

Ekoateliér je výtvarná dílna, jejímž základem je využit í odpadových materiál ů. 
Jako tv ůrčí dílna či kroužek si klade následující cíle:
- podílet se na výchov ě dětí a budování jejich vztahu a odpov ědnosti k p řírodě a 
životnímu prost ředí
- rozvíjet tv ůrčí dovednosti d ětí
- vychovávat d ěti ke t řídění odpad ů a recyklaci
- představit recyklaci odpad ů v praktickém život ě formou tv ůrčích dílen



Kde nás najdete?

Karlova 17
Cheb 350 02

Tel:776 204 962
krdmk@seznam.cz

www.krdmk.com

Posláním KRDMK je podporovat oprávněné
zájmy dětí a mládeže v duchu "Úmluvy o 
právech dítěte", ve snaze napomáhat 
všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce 
duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Své poslání naplňuje KRDMK tím, že 
podporuje činnost svých členů, zejména snahu 
o vytváření právních, hospodářských, 
společenských a kulturních podmínek 
vhodných pro jejich činnost.

KRDMK zastupuje všechny své členy vůči 
domácím i zahraničním orgánům, organizacím 
a institucím. 

Krajská rada d ětí a mládeže Karlovarska

• 15 členských organizací v Karlovarském kraji

• Provozovatel Informa čního centra pro mládež

• Organizátor celorepublikové akce pro mládež v Karlova rském 
kraji BAMBIRIÁDA (tento rok již 10. ro čník)

• Soutěž školních časopis ů

• SMOK – Síť multikulturních otev řených klub ů

• Spolupráce s p řeshrani ční organizací TANDEM

• Spolupráce na česko-n ěmeckém projektu NEED NO SPEED 
(protidrogová prevence)

Síť mateřských center, o.s.

Kde nás najdete?

Klimentská 34
Praha 110 00

Tel. 602 178 882
info@materska-centra.cz
www.materska-centra.cz

Síť mateřských center je občanské
sdružení, které sdružuje členy 
(jednotlivá mateřská centra) za účelem:

•koordinovat, propagovat a rozšiřovat 
hnutí MC v ČR a jeho zapojení do 
mezinárodních organizací

•posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů
a mateřské role ženy ve společnosti 

•podporovat právní ochranu rodiny, 
mateřství a rovných příležitostí mužů a 
žen.



Síť mateřských center o.s.

vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce 
mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny 
a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli 
ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných 
příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá
vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se 
státním i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty 
podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC přes 300 
členských MC.

Soutěž, která oce ňuje organizace, ve kterých jsou d ěti vítány.
Záštitu nad sout ěží v Karlovarském kraji p řevzal Bc. Miloslav Čermák

Spole čnost p řátelská rodin ě

Dobrovského 78/19, 
Cheb

Tel: 354 433 169
utociste.cheb@seznam.

cz

www.utociste-cheb.cz

Obecně prosp ěšná
spole čnost Úto čiště
pomáhá p řekonávat 
nepříznivé životní

situace v život ě dětí, 
mladistvých a jejich 

rodin. 

„Společně a jeden pro druhého“

Centrum pro rodiny s dětmi
(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

•terénní i ambulantní forma služeb (dle potřeb klienta)

•doprovázení, podpora a poradenství rodinám s dětmi v různých oblastech



Nízkoprahový klub pro děti 

od 6 do 15 let
Našim cílem je:

•prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a zlepšování jejich životní situace

•zajistit dětem nekomplikovaný přístup k pomoci (služba je bezplatná, časově dostupná, nejsou 

požadována osobní data)

•pomáhat překonávat nepříznivé situace v životě dětí
•vytvářet zázemí pro trávení volného času dětí, ve kterém nejsou ohroženi užíváním návykových látek, 

násilím či jiným omezováním
•umožnit dětem realizaci vlastních nápadů
•rozvíjet sociální dovednosti

•neformálním způsobem děti vzdělávat a vychovávat

Za podporu této akce děkujeme:
�Městu Sokolov
�Městu Cheb
�Městu Karlovy Vary
�Karlovarskému kraji
�Českému svazu žen
�ANNA KK, o. s.

�Pořadatelkám – členkám ČSŽ
�Zvláštní poděkování Jaroslavě Hernadyové, předsedkyni Krajské Rady 
ČSŽ

• Tato prezentace je v Power pointu ke 
stažení na: 
http://uloz.to/xhe8YJSA/prezentace-nno-
2013-final-s-casovanim-002-pptx


