
 

Židovská obec Karlovy Vary 
 

Nabízí registrovanou sociální službu: 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Posláním sociální služby při ŽO KV je poskytování odborného sociálního poradenství 

potřebným osobám, dle jejich individuálních potřeb se zvláštním zřetelem k 

židovským tradicím a zvyklostem a ke specifickým potřebám přeživších holocaust a 

tím poskytovat podporu, kterou potřebují k důstojnému životu a podpořit jejich 

samostatné zapojení v rámci občanské společnosti. 

 

Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti a soběstačnosti poskytnutím a 

zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální 

situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném prostředí tak dlouho jak je to možné 

a bezpečné. 
 

Služby jsou určeny SENIORŮM: 

 se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby   

 nacházejícím se v nepříznivé sociální a životní situaci a nejsou ji 

schopni řešit vlastními silami  
 

V případě individuální potřeby jedince pro seniory: 

 oběti násilí – přeživší holocaust a někdejší oběti nacismu 

 jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů 

 
Co nabízíme: 

 rady a informace o možnostech řešení nepříznivé životní situace 

 poradenství a podporu přeživším holocaust, obětem nacismu 

 poradenství v oblasti odškodnění pro oběti nacismu 

 poradenství v oblasti Ghetto Rente – důchod za práci v ghettu 

 sociálně terapeutické činnosti, psychologické, sociální a právní 

poradenství 

 nabídka další pomoci (kontakty na jiné organizace, které mohou pomoci 

situaci řešit) 

 pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek  



 

 poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, dávek, důchodů, apod. 

 pomoc při vyřizování osobních záležitostí (pomoc v jednání s úřady, 

apod.) 

 pomoc při uplatnění práv  

 doprovod na úřady, k lékaři, apod. 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 naslouchání, zaznamenání, zveřejnění a archivace svědectví holocaustu 

 

Kontaktní osoba sociální pracovník ŽO KV :   
Mgr. Lukáš Květoň - Tel: 602 157 370,  email: kvetonzokv@seznam.cz 
 

Kde je služba poskytována: 

 v domácnosti uživatele (nebo na jiném dohodnutém místě) 

 v kanceláři poradny na Židovské obci KV – Bezručova 8, Karlovy Vary 
 

Provozní doba:   
Pondělí  8:00 – 16:00 

Úterý     8:00 -  16:00 

Středa    8:00 – 16:00 

Čtvrtek  8:00 – 16:00  

Pátek     8:00 – 16:00 

 

Jak se objednat: 

 osobně:  - v kanceláři ŽO K.Vary přímo u sociálního pracovníka (vždy ve čtvrtek) 

                    - v kanceláři ŽO K.Vary u sekretářky (všední dny) na tel.: 353 230 658 

 telefonicky – na tel.: 602 157 370  

 emailem:  kvetonzokv@seznam.cz 
 

Služba je poskytována BEZPLATNĚ. 
 

Služba je poskytována za podpory: 
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