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Zasíťované organizace podporující cizince v Karlovarském kraji  

Organizace Kontaktní osoba Kontakt Konkrétní činnost/služby Vazba na právní normy Dotčený stupeň vzdělání 

Centrum na podporu integrace 
cizinců – Karlovarský kraj 

Závodu Míru 876/3a 
360 17 Karlovy Vary 

Pavlína Hanková 
Ing. Julie Nesilovská 

Te.: +420 353 892 559 
tel.: +420 608 119 878 
fax: +420 353 892 560 
e-mail: ickarlovyvary@suz.cz 
 

Právní a sociální poradenství (v 
ambulanci i terénu) pro cizince ze 
zemí mimo EU (vč. oblasti 
vzdělávání), kurzy českého jazyka pro 
děti od 6 let a dospělé, doprovody a 
asistence při jednání na úřadech, 
školách a u lékařů, knihovna a 
internetové pracoviště, sociokulturní 
kurzy, tlumočení, organizace 
regionální platformy, semináře na 
školách, spolupráce s dobrovolníky a 
komunitními pracovníky (využití např. 
při doučování) 

 Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní 
vzdělávání; 

Člověk v tísni, o. p. s., regionální 
pobočka Karlovy Vary 

Blahoslavova 5/18  
360 02 Karlovy Vary 

Jan Němeček 

Tel.: 777 333 879 
        353 892 261 
jan.nemecek@clovekvtisni.cz 
 

Zajišťování humanitárních i 
rozvojových projektů v krizových 
oblastech světa, podporu snah o 
demokratizaci a dodržování lidských 
práv. Zabýváme se sociální integrací, 
osvětou či vzděláváním ohledně 
problematiky chudoby, migrace a 
porušování lidských práv. 
Odborné sociální poradenství pro 
cizince. 

 Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní 
vzdělávání;  

 
Mgr. et Mgr. Zdeňka 
Vašíčková 

Tel.: 777 337 052 
e-mail: 
zdenka.vasickova@seznam.cz 
 internetová adresa:  
vasickova-cz.webnode.cz 
 

Výuka českého jazyka pro cizince. 
Poskytování poradenství pro rodinu a 
děti cizinců či pomoci při potížích s 
integrací do českých škol. 

 Předškolní, základní, střední, 
terciární vzdělávání; 

Krajský úřad Karlovarského kraje, 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 

Vary 
Mgr. Pavel Vaculík 

Tel. 354 222 522, mob.736650146, 
e-mail: pavel.vaculik@kr-
karlovarsky.cz 
www.kr-karlovarsky.cz 
 

Metodická, koordinační, poradenská, 
informační, konzultantská, 
přednášková, dotační, iniciační činnost 
na poli integrace a socializace 
národnostních menšin a cizinců; 
doprovody a asistence při jednáních 
na úřadech, školách, u soudů aj. 

Zákon č. 273/2001 Sb.,  

Zákon č.129/2000 Sb. 

směrnice Rady EU 

2000/43/ES, Koncepce 

integrace cizinců  

Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní vzdělávání 

Magistrát města Karlovy Vary, 
Odbor sociálních věcí, Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí, 
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 

Ing. Bc. František Pavlásek 

Tel.:353 118 586 
e-mail: f.pavlasek@mmkv.cz 
 

Metodická podpora a kontrola 
poskytování sociálně-právní ochrany 
dětem na území Plzeňského kraje 
Zprostředkování náhradní rodinné 
péče 

Zákon č. 359/1999 Sb.,        o 
sociálně-právní ochraně dětí 

(děti do 18 let věku) – hl. 
základní a střední vzdělávání 
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Obchodní akademie, vyšší odborná 
škola cestovního ruchu a jazyková 

škola s právem státní jazykové 
zkoušky Karlovy Vary, Bezručova 

1312/17, 360 01 Karlovy Vary 
IČ: 63 55 35 97 

Mgr. Pavel Bartoš (ředitel) 
Helena Vaňková 
(organizátorka jazykové 
zkoušky) 

Tel.: 354 224 150  
e-mail: info@oakv.cz 
 

Zkouška z českého jazyka pro získání 
trvalého pobytu 
 

Vyhláška č. 348/2008 Sb. o 
výuce a zkouškách znalosti 
českého jazyka pro účely 
získání povolení k trvalému 
pobytu na území České 
republiky 

Střední, terciární, celoživotní 

  

    

Pedagogicko-psychologická 
poradna Karlovy Vary, Lidická 38 

360 20 Karlovy Vary, IČO: 
49753843 

Mgr. Jolana Mižikarová 
 

Tel.: 353 176 511 
e-mail: sekretariat@pppkv.cz 
           jmizikarovappkv.cz 
 
 
 

Diagnostika, pomoc při tvorbě a 
zpracování IVP, konzultace pro školy, 
pro rodiče 

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský 
zákon) 
 

Předškolní, základní, střední, 
terciární vzdělávání 

Středisko jazykové a odborné 
přípravy v Mariánských Lázních, 
pracoviště ÚJOP UK, Hlavní 390, 

353 01 Mariánské Lázně 

 

Tel.: 354 622 324  
e-mail: mlazne@ujop.cuni.cz 
           petr.hala@ujop.cuni.cz 
http://ujop.cuni.cz/zkouska/zkouska-
z-cestiny-pro-udeleni-trvaleho-
pobytu 

Zkouška z českého jazyka pro získání 
trvalého pobytu 
 

Vyhláška č. 348/2008 Sb. o 
výuce a zkouškách znalosti 
českého jazyka pro účely 
získání povolení k trvalému 
pobytu na území České 
republiky 

Střední, terciární, celoživotní 

Základní škola jazyků Karlovy Vary, 
Libušina 31, 360 01 Karlovy Vary 

Mgr. Jaroslava Trautnerová 

Tel.: 725 043 842 
e-mail: trautnerova@jazkvary.cz 
 

Poskytování základního vzdělávání od 
1. do 9. ročníku, individuální přístup k 
žákům cizincům, výuka českého 
jazyka pro cizince (nad rámec běžné 
výuky), metodická podpory pro 
pedagogické pracovníky  

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský 
zákon) 
 

Základní vzdělávání 

 

Další zájemci o zapojení do sítě podporovatelů se mohou hlásit na adrese chmelova@nidv.cz. 
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