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Terénní program Chebsko 
Pracovníci 
Vedoucí:  Mgr. Hana Procházková  
Pracovníci:  Dáša Paťhová, Bc. Jindřich Fencl, DiS., Roman 

Glaser, DiS., Nikol Kudrfalcová, DiS. 
Adresa: Provaznická 9, Cheb, 350 02 
E-mail: tp.cheb@kotec.cz 
Telefon: 731 656 224, 731 656 225 
 
Statistika: 

• Celkový počet výkonů za rok 2013 – 7.454 
• Celkový počet podpořených osob za rok 2013 – 472 

z toho 251 mužů a 221 žen 
• Celkový počet přijatého injekčního materiálu za rok 

2013 –29.158 ks 
• Celkový počet vydaného injekčního materiálu za rok 

2013 – 31.725 ks 
 
Shrnutí roku 2013 

• Podílení se na Individuálním projektu města Cheb na 
změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města a 
Individuálním projektu Karlovarského kraje na podporu 
sociálního začleňování příslušníků sociálně 
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji 

• Realizace 2. stupně systému prostupného bydlení v 
Chebu 

• Upevňování pozice v regionu – konzultace, 
poradenství, spolupráce s ostatními poskytovateli 
sociálních služeb a městskými úřady 

• Účast v komisích pro prevenci kriminality  
• Účast na kulturních a preventivních akcích a odborných 

konferencích pořádaných pro širokou veřejnost 
• Získání certifikátu odborné způsobilosti služby od Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
• Soustavné vzdělávání pracovníků TP Cheb k vyšší 

kvalifikaci a odbornosti 
 

Terénní program na Tachovsku a Stříbrsku  
Tým ve složení: David Klaus, Jakub Fišer (květen ukončil 
pracovní poměr), Lucie Knytlová, Hana Kolihová. 
Za rok 2013 přibylo 325 nových uživatelů služby. Klienti využili 
380krát poradenství v oblastech dávek, práce, bydlení, dluhů, 
vztahů v rodině, závislostí. Nabízeli jsme preventivní aktivity 
158 mladým lidem na témata týkající se užívání drog. 
Proběhlo 48 volnočasových aktivit pro 21 mladých lidí z obcí 
na Tachovsku a na Stříbrsku. Podpořili jsme 69 osob, které se 
ocitli v nelehké situaci potravinami z Potravinové banky a od 
drobných dárců (např. Pekařství Stříbro). Lidem užívajícím 
drogy nitrožilně bylo poskytnuto 141 výměn injekčního 
materiálu, z čehož se vybralo 19438 použitých stříkaček, které 
byly bezpečně zlikvidovány. 
Pro veřejnost v Tachově a ve Stříbře jsme pořádali besedy o 
exekucích, oddlužení a rekvalifikacích. Lektory byli samotní 
exekutoři, dluhoví poradci a pracovníci Úřadu práce. Celkem 
se účastnilo cca 40 lidí. 
 
Statistika – srovnání 
2012 
430 prvních kontaktů 



440 poradenství 
218 volnočasových aktivit 
75 potravinového servisu 
64 výměn 
7052 vydaného inj. materiálu 
48 preventivních aktivit 
 
2013 
325 prvních kontaktů 
380 poradenství 
48 volnočasových aktivit 
187 potravinového servisu 
141 výměn 
19438 vydaného inj. materiálu 
158 preventivních aktivit 
 
Provoz sociální služby byl financován jako veřejná zakázka v 
rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje Podpora 
poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji. 
 
 
 
 
Terénní program a kontaktní centrum Sokolov 
Sokolovský tým patří mezi nejstabilnější týmy organizace 
KOTEC o. p. s. Mezi jeho přednosti patří flexibilita, kdy tento 

tým pokrývá v 5 ti členech dva programy – K centrum a 
Terénní programy. 
V sokolovském regionu jsme vnímáni jako rovnocenní partneři 
a tvoříme součást institucionální sítě. I nadále dochází 
k prohlubování navázané spolupráce a společně s ostatními 
subjekty hledáme možná řešení nepříznivých situací našich 
klientů. 
K- centrum – rok 2013 
Počet klientů   

183 osob 
Počet individuálních 
poradenství 

 
218  

Počet – nástupů do léčeben, 
TK komunit 

 
15  

Počet vyměněných 
 inj. setů 

 
20 747  

 
Terénní programy – rok 2013 
Počet klientů – uživatelů 
drog 
 

 
130 osob 

Počet osob v nepříznivé 
životní situaci 

 
106 osob 

Počet intervencí 
 

 
580 

Počet vyměněných 
 inj. setů 

 
24 111  



Projekt mimořádné dotační výzvy MV ČR 2013 – Realizace 
místních protidrogových politik na území obcí Aš, Cheb, 
Sokolov, Kraslice, Jáchymov a Tachov 
Obsahem projektu bylo posilování spolupráce složek 
zajišťujících praktické výkony v realizaci obecních a krajských 
protidrogových politik, v příhraničních obcích 2 krajů ČR.  
Úrovně projektu byly zaměřeny na preventivní informační 
činnosti (úroveň primární prevence – práce s populací, jež 
není zapojena do drogové scény), na pravidelné sdílení 
informací o stavu drogové scény v obci a multidisciplinárním 
přístupu, na podpoře přímé práce s osobami zapojenými do 
drogové scény v obcích (úroveň terciární prevence – práce se 
zasaženou populací), a na analytických činnostech (sběr dat, 
vyhodnocení, zprávy, návrhy opatření) vedoucích k získávání 
aktuálních informací o stavu drogové scény v obcích. 
Projekt svým obsahem reagoval na problematiku distribuce a 
výroby nelegálních drog v příhraničních oblastech ČR a na 
problematiku přeshraniční distribuce, jež v současné době 
ovlivňuje podobu drogových scén v příhraničních obcích. 
 
Klub Respekt Cheb 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RESPEKT Cheb 
pracuje s mládeží od 15 – 26 let pohybující se v Chebu a okolí 
a nacházejí se v náročné životní situaci, nebo jsou touto 
situací ohroženi. 
Služba se během roku 2013 dostávala do většího povědomí 
místních, jak veřejnosti, tak našich potencionálních klientů. 
V tomto roce jsem s klienty řešili nejrůznější problémy spojené 
s dospíváním nebo s vkročením do dospělosti (doučování, 
příprava na závěrečné zkoušky, výběr středních škol, hledání 

práce a vhodného bydlení, podpora při rekvalifikaci, pomoc 
s jednání s úřady, pomoc s orientací v systému dávek státní 
sociální podpora apod.). 
Celkem jsme pracovali se 149 klienty, kterým bylo poskytnuto 
2052 výkonů. 
Úspěchy: 
- získání registrace pro službu 
- zvýšení povědomí o službě v městě Cheb 
- nakontaktování nových klientů 
- rozvoj spolupráce s ostatními subjekty v Chebu(BFZ, 
OSPOD, Laco Jilo,  dům na půli cesty Nebanice, Útočiště 
o.p.s., Pohoda, místní školy, PPP, poradna pro mezilidské 
vztahy) 
- vytvoření stabilního a profesionálního týmu 
- zorganizované akce a akce, kterých jsme se zúčastnili : den 
otevřených dveří, program finanční gramotnosti, turnaj 
v Aktivitách, skate závody ve Františkových Lázních; turnaj ve 
stolním tenise, Hlas Respektu; turnaj ve fotbale 
- preventivní programy (vzdělání a povolání, alkohol) 
- účast pracovníků: týmové a klientské supervize, pracovní 
skupina Plzeňského a Karlovarského kraje pro nízkoprahová 
zařízení, PLK; Kontejneru k světu (v ML – prezentace služby), 
stáež v Chemnitz –skatecamp – práce s mládeží v Německu 
- Kurzy: motivační rozhovory, základy krizové intervence, 
prevence dluhové problematiky 
Personál: M. Bláhová, T. Blažek, P. Toman, P. Tomková, B. 
Hradečná 
Provoz sociální služby byl financován jako veřejná zakázka 
z Individuálního projektu města Cheb na podporu začleňování 
sociálně vyloučených obyvatel města Chebu. 



 
Klub Restart Mariánské Lázně 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RESTART 
v Mariánských Lázních pracovalo s klienty ve věku 12 -20 let, 
kteří se pohybují  v Mariánských Lázních a okolí a nacházejí 
se v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací 
ohroženy. 
S klienty se prostřednictvím volného času pracuje na získání 
důvěry a většího prostoru přijít na nejzásadnější věci, které je 
v dospívání  nejvíce trápí. S klienty jsem řešili např. výběr 
středních škol, sexuální orientaci, pomoc při vyřízení 
výživného u soudu, pomoc při zvládání školních nároků, 
přestup na jinou školu apod., 
Celkem jsme pracovali se 75 klienty, kterým bylo poskytnuto 
1721 výkonů 
 
Zorganizované akce: 
- karneval s tombolou; filmový klub, diskotéka, luštění šifry 
klubu; turnaj ve stolním fotbale, turnaj v X boxu, venkovní 
akce – koupaliště, aktivity na místním přírodním parku Prelát, 
soutěže ve stolních hrách, velikonoční dílna, vánoční párty 
- Preventivní programy: kyberšikana, vztahy, trávení volného 
času 
Kurzy Pracovníků: Kyberšikana, prevence dluhové 
problematiky u dětí a mladistvých, individuální plánování 
- pracovníci se účastnili případových a týmových supervizí, 
pracovní skupiny nízkoprahových služeb PLK, odborných 
sekcí 
Personál: M. Bláhová, M. Koktová, K. Bémová 
 

Klub Reset Stříbro 
I v roce 2013 připravil klub RESET akce pro své klienty a 
prezentoval se i na veřejných akcích. Mezi aktivity patřily 
např.: 

-‐ účast prezentačního stánku na veřejné akci Exhibice 
BMX 

-‐ Stříbrské slavnosti 
-‐ Den dětí  
-‐ Prezentace pro třídy ZŠ Mánesová, Stříbro a 

prezentace pro ZŠ Revoluční, Stříbro 
-‐ Skupinové venkovní aktivity: fotbal, koupání v řece 
-‐ Oslava Halloweenu 

 
Klub Relax Tachov 
Mezi akce tachovského klubu Relax patřily např.: 

-‐ výstava na MěÚ Tachov – prezentační informace o 
vývoji jednotlivých služeb organizace KOTEC, o. p. s. 
na území Tachovska 

-‐ Dětský den – společná akce několika organizací, jež 
navštívilo více než 200 osob. Připraven byl i závod 
bikerů ve skateparku či prohlídka hasičské techniky. 

-‐ Výlet Aquapalace –Výherci celoroční soutěže jeli do 
největšího českéhoaquaparku: jednalo se o motivační 
hru, kdy uživatelé sbírali odměny v podobě bodů např. 
za úklid, vymyšlení programu pro ostatní atd. Akce bylo 
pod záštitou Centra podpory rodiny Tachov. 

-‐ Výlet se sběrem hub 
-‐ Venkovní hraní fotbalu 



-‐ Preventivní program: pracovníci v několika blocích 
pracovaly interaktivní formou s uživateli na téma 
jednotlivých rizikových oblastí 

-‐ Vaření: tento rok vedl jeden z uživatelů služby, který 
chtěl přejít na studium oboru kuchař/číšník 

-‐ Oslava Halloweenu: přespávací akce pro uživatele 
s vařením dýňové polévky a zkoušky odvahy. 

Složení zaměstnanců: Michal Kandler (do 05/2013), Kateřina 
Fenzová, David Ščepka, Lukáš Hilpert, Monika Farkašová (od 
06/2013) 
 
Statistické výstupy 

  

Tachov počet klientů 160 
 intervence 1089 
 výkony 1189 

Stříbro počet klientů 134 
 intervence 1466 
 výkony 1168 

 
Provoz sociální služby byl financován jako veřejná zakázka v 
rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje Podpora 
poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji. 
 
Centrum podpory rodiny Aš a Mariánské Lázně 
CPR Aš v roce 2013 spolupracovalo se 44 klienty. Jednalo se 
převážně o klienty z Aše a blízkého okolí. Služby CPR byly 
poskytovány jak v domácnostech klientů, tak v prostorech 
CPR Aš. V poslední třetině roku byl provoz z finančních 

důvodů omezen, služba byla zastoupena pouze půl úvazkem 
sociální pracovnice. 
Za rok 2013 bylo CPR v Aši poskytnuto celkem 1282 výkonů. 
Nejvíce výkonů bylo poskytováno v těchto oblastech: sociální 
poradenství (205 výkonů), kontaktní práce (152 výkonů), 
vstupní kontakt a vzdělávání (po 85 výkonech). 
CPR byla také řešena problematika týkající se dluhů, hledání 
optimálního bydlení, zaměstnání, asistence na institucích, 
vyřízení dávek na ÚP, uspořádání vztahů v rodině a další. 
CPR v roce 2013 sídlilo v prostorech Gymnázia a SOŠ textilní 
Aš, Hlavní 106. 
Pracovnice v sociálních službách Barbora Hradečná byla 
členem komise prevence kriminality a komunitního plánování 
Aš. 
Jedenkrát byly pracovnice CPR účastny případové konference 
v Aši, jejímž svolavatelem byl OSVZ Aš. 
V průběhu roku 2013 byla služba CPR prezentována na 
různých akcích v Aši a okolních obcích, např. Den prevence, 
Den dětí, aj. 
Pracovnice CPR se účastnily různých vzdělávacích kurzů, 
např. Práce s rodinou – V. Bechyňová, STŘEP. 
V průběhu roku ve službě CPR Aš pracovaly pracovnice: Bc. 
Barbora Hradečná, Kateřina Burešová, DiS. 
 
CPR Mariánské Lázně v roce 2013 spolupracovalo s 69 
klienty. Jednalo se převážně o klienty z Mariánských Lázní, 
Teplé a přilehlých obcí. Služby CPR byly poskytovány jak 
v domácnostech klientů, tak v prostorech CPR Mariánské 
Lázně. V poslední třetině roku byla služba zastoupena pouze 
jednou pracovnicí a to z důvodu finančního omezení provozu. 



Za rok 2013 bylo CPR v Mar. Lázních poskytnuto celkem 978 
výkonů. Nejvíce výkonů bylo poskytováno v těchto oblastech: 
sociální poradenství (163 výkonů), vzdělávání (151 výkonů), 
skupinová práce (81 výkonů). 
CPR byla také řešena problematika týkající se dluhů, hledání 
optimálního bydlení, zaměstnání, asistence na institucích, 
vyřízení dávek na ÚP, uspořádání vztahů v rodině, pomoc při 
vyřizování pozůstalostních důchodů ze zahraničí a další. 
V průběhu roku 2013 byla služba prezentována na různých 
akcích pořádaných v Mariánských Lázních, např. Kontejnery. 
Pracovnice CPR se zúčastnily různých vzdělávacích kurzů, 
např. Základy vedení rozhovoru s dítětem, Motivační 
rozhovory BASIC aj. 
V průběhu roku ve službě CPR Mariánské Lázně pracovaly 
pracovnice: Mgr. Dagmar Roučková, Pavla Demčová, DiS., 
Klára Pospíšilová, DiS. 
 
Projekt Podpora rodin na Chebsku – MPSV RODINA 2013 
Cílem projektu bylo nabízet rodinám, kromě základních 
činností Center podpory rodiny, také činnosti další, zaměřené 
na zamezování dalšího propadu ohrožených rodin a jejich 
dětí. Aktivitami projektu byla intenzivní podpora ohrožených 
rodin, právní a finanční poradenství, rozvoj případové práce a 
případových konferencí. Na projektu se podílely všechny 
pracovnice CPR v roce 2013. 
 
K-centrum Cheb 
     V roce 2013 využilo služeb našeho zařízení celkem 153 
klientů. Pokračuje trend nárůstu počtu klientů, kdy např. v roce 
2010 nás navštívilo 70 osob (viz.tabulka níže). Také u 

jednotlivých služeb sledujeme jejich zvýšené využívání, 
v minulém roce se jednalo zejména o odborné poradenství, 
sociální asistenci a skupinovou práci. Stabilně se zájmu 
klientů těší služby zabezpečující hygienický a potravinový 
servis, harm reduction (výměna stříkaček, testování na 
infekční onemocnění) a možnost posedět na kontaktní 
místnosti.  
     Služba úzce spolupracuje zejména s ostatními službami 
sociální prevence ve městě Cheb a také s OSPOD Cheb. 
Vedoucí služby je členka komise pro prevenci kriminality, 
účastní se případových konferencí pořádaných o.s. Fokus a je 
vedoucí skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
v rámci komunitního plánování města Cheb.  
     Kromě vedoucí služby se tým skládá ze sociální 
pracovnice na celý a pracovnice v sociálních službách na 
poloviční úvazek, zdravotnice, která dochází 1x měsíčně 
provádět testování a během roku se zde vystřídá řada 
praktikantů a stážistů, kteří jsou studenty sociálních oborů na 
VOŠ či VŠ. 
Pracovníci: Bc. Zuzana Skálová, Mgr. Eva Jelínková, Tereza 
Vejříková, Bc. Zuzana Mačičková, Blanka Bellová 
 
Část provozu sociální služby byla financována jako veřejná 
zakázka z Individuálního projektu města Cheb na podporu 
začleňování sociálně vyloučených obyvatel města Chebu. 
 
Vývoj počtu klientů a vyměněných injekčních stříkaček během 
let 2010-2013 



 
 
 
K-centrum Tachov 
Pracovníci:  Blanka Sulimová, Markéta Přibylová (do 
30.8.2013), Klára Pospíšilová (od 1.9.2013), Oldřich 
Machovský (od 10.10.2013), Josef Hakl 

V tomto roce byly služby kontaktního centra hojně 
využívány. Klienti využívali převážně výměnný program 
v rámci kterého bylo přijato 14 508 použitých jehel, vydáno 
bylo 14 032 jehel čistých. Dále byl nejvíce využíván 
potravinový a hygienický servis. Zájem byl také o sociální 
poradenství, převážně v oblasti zaměstnání či vhodného 
bydlení. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o poradenství jak 
pro klienty samotné tak i pro rodiče a příbuzné uživatelů 
návykových látek. Rodiče a rodiny přicházeli také na 
doporučení psychologů, škol nebo Ospodu. Ve většině 
případech byl zájem o informace o rizicích užívání návykových 
látek, možnostech léčby a způsobech vlastní reakce na 
problém s užíváním v rodině.  

Tento rok se uskutečnilo bezplatné anonymní testování 
na přítomností virů HIV, HCV, HBV. Toto testování se 
uskutečnilo v průběhu roku celkem 10 x. Možnosti nechat se 
otestovat využilo 17 klientů služby a 32 ne-klientů. Ve většině 
případů bylo testování negativní, ve 2 případech jsme 
zaznamenali pozitivní výsledek na testování HCV, klienti byli 

poučeni a byla jim doporučena návštěva zdravotnického 
zařízení. 

Prvokontakty:   51 
Individuální poradenství:  124  
Krizová intervence:   10 
Službu K-centra v tomto roce využívalo 89 klientů. 
 
V prostorách K-centra proběhly 4 exkurze pro žáky ZŠ 

v Tachově a SPŠ Světce, Tachov. Exkurzí se zúčastnilo 
celkem 100 žáků. 

 
Pracovníci se zúčastnili adiktologické konference 

v Praze. Blanka s Markétou se zúčastnily Letní školy Harm 
reduction v Měchenicích. Blanka s Klárou navštívili seminář 
ohledně dluhové problematiky s názvem „Kudy s dluhy“. 
 
Nízkoprahové denní centrum Tachov 

V roce 2013 využilo činností služby celkem 82 osob 
v tíživé životní situaci, z toho bylo 65 mužů a 17 žen. Nejvíce 
klienti využívali potravinový a hygienický servis. Dále využívali 
sociální poradenství a to převážně v oblasti zajištění svých 
osobních dokladů, sehnání vhodného bydlení, hledání 
zaměstnání, poradenství v dluhové problematice. Klienti měli 
potřebu orientace v oblasti dávek státní sociální podpory, 
hmotné nouze, příspěvku na bydlení apod. Klientům jsme také 
poskytovali asistence při jednáních na úřadech. Někteří klienti 
využili možnosti uschování svých financí v trezoru a 
pravidelné vyzvedávání menších obnosů tak, aby jim tyto 
dávky vystačily v průběhu celého měsíce. 
 



Výkony v roce 2013 
- Hygienický servis  441 
- Kontaktní práce  1980 
- Potravinový servis  2040 
- Hygienický servis  441 
- Praní a sušení prádla 270 
- Asistence   30 
- Individuální poradenství 59 
- Krizová intervence  15 

    
Provoz sociální služby byl financován jako veřejná zakázka v 
rámci Individuálního projektu Plzeňského kraje Podpora 
poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji.  
	  
	  
Poděkování	  

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou mohli poděkovat 
za  finanční podporu a dobrou spolupráci v roce 2013:  

Karlovarský a Plzeňský kraj – Individuální projekty na 
poskytování sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR, 
Ministerstvo vnitra ČR, Město Cheb a MÚ Cheb, Město 
Sokolov a MÚ Sokolov, Město Aš a MÚ Aš, Město Mariánské 
Lázně a MÚ Mariánské Lázně, Město Tachov a MÚ Tachov, 
Městu Kraslice a MÚ Kraslice, Město Horní Slavkov a MÚ 
Horní Slavkov, Obce Krásná, Teplá, Rotava, Oloví, PMS, 
PČR, Městským policiím, RZS, dalším spolupracujícím NNO – 

Útočiště o. p. s. Cheb, Člověk v tísni o. p. s. – pobočka 
Sokolov, Khamoro o. s. Chodov, Světlo o. s. Kadaň, PaCiHol 
o. p. s. Aš, Fokus Cheb a Sokolov, Agentura pro sociální 
začleňování (Úřad vlády ČR), a dalším spolupracujícím 
subjektům, bez nichž bychom nemohli naši práci dotahovat do 
konce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - 2013 

  



Výsledovka 2013 



Pracovníci organizace v roce 2013 

Bellová Blanka – zdravotnice KC Cheb 
Bémová Kateřina, Mgr. – sociální pracovnice NZDM  
Bernardová Jana - administrátorka 
Blažek Tomáš – pracovník NZDM 
Bučil Vladislav – zdravotník KC Tachov 
Burešová Kateřina, DiS. – sociální pracovnice CPR Aš 
Černá Markéta, Mgr. – ředitelka 
Demčová Pavla – pracovnice CPR Tachov 
Erbanová Alena, DiS. – zdravotnice TP Chebsko 
Farkašová Monika, Mgr. – vedoucí CPR a NZDM Tachov 
Fencl Jindřich, Bc. – sociální pracovník TP Chebsko 
Fenzová Kateřina, DiS. – sociální pracovnice NZDM Tachov 
Fišer Jakub – pracovník TP Tachovsko 
Fridrich Petr, Mgr. – pracovník KC a TP Sokolov 
Glaser Roman, DiS. – sociální pracovník TP Chebsko 
Hakl Josef – vedoucí KC a NDC Tachov 
Henzlová Iveta – mzdová účetní 
Hilpert Lukáš – pracovník NZDM Tachov 
Hradečná Barbora, Bc. – pracovnice CPR Aš 
Jelínková Eva, Mgr. – sociální pracovnice KC Cheb 
Kandler Michal, Mgr. – vedoucí NZDM Tachov 
Keilhauer Jiří – pracovník TP Sokolovsko 
Klaus David, Mgr. – vedoucí TP Tachovsko 
Knytlová Lucie, DiS. – sociální pracovnice TP Tachovsko 
Koktová Markéta – pracovnice NZDM M. Lázně 
Kolihová Hana – pracovnice TP Tachovsko 
Kubová Martina – projektová manažerka 
Kudrfalcová Nikol, DiS. – sociální pracovnice TP Chebsko 
Kuráková Jana – vedoucí TP Sokolovsko 

Lihmová Lucie – pracovnice CPR Tachov 
Macurová Jana – účetní 
Mačičková Zuzana, Bc. – DPP KC Cheb 
Machovský Oldřich – pracovník KC a NDC Tachov 
Nováková Jana – pracovnice TP Tachovsko 
Paťhová Dagmar – pracovnice TP Chebsko 
Pospíšilová Klára, DiS. – pracovnice KC a NDC Tachov 
Procházková Hana, Mgr. – vedoucí TP Chebsko 
Přibylová Markéta – pracovnice KC a NDC Tachov 
Roučková Dagmar, Mgr. – vedoucí CPR Aš a M. Lázně 
Sivek Vojtěch – DPP KC a NDC Tachov 
Skalická Olga – pracovnice TP Sokolovsko 
Skálová Zuzana, Bc. – vedoucí KC Cheb 
Sulimová Blanka – pracovnice KC a NDC Tachov 
Ščepka David, DiS. – sociální pracovník NZDM Tachov 
Toman Petr, Mgr. – pracovník NZDM Cheb 
Tomková Petra, DiS. – sociální pracovnice NZDM Cheb 
Vejříková Tereza – DPP KC Cheb 
Vojáková Kateřina – pracovnice TP Sokolovsko 
 
Čopová Kateřina, Bc. – mateřská dovolená 
Nunekpeku Martina, Mgr. – mateřská dovolená 
Veselá Lucie – mateřská dovolená 
Vorlová Petra – mateřská dovolená 
 
 
 
 
 
 

  


