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Základní informace o sociálních službách 

Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, 

zdravotního stavu, životních návyků, života ve znevýhodňujícím pro-

středí či ohrožených trestnou činností. 

Cílem sociálních služeb je zmírnit znevýhodnění těchto lidí a podpořit 

je při řešení jejich situace, aby mohli vést život, který je považován za 

běžný. 

Sociální služby nastupují v případě, kdy nelze pomoc zajistit běžný-

mi prostředky (pomocí v rodině, sousedskou výpomocí apod.). 

Služby mohou být poskytovány pobytovou formou, v domácnostech 

uživatelů (terénní služby), případně mohou klienti za službami docházet 

(ambulantní služby). Služby mohou uživatelé kombinovat. 

V případě, že potřebujete pomoc sociální služby, může se občan obra-

cet přímo na jednotlivé poskytovatele, kde si může vyjednat konkrétní 

služby, které potřebuje a které mu vyhovují. Poskytovatel uzavírá s ob-

čanem smlouvu o poskytnutí služby. Poskytovatelé zjišťují osobní a 

sociální situaci a sjednávají s občany cíle poskytování služby. 

S výběrem vhodné služby občanům poradí jednotliví poskytovatelé 

nebo se mohou obrátit na kterýkoli obecní úřad, nejlépe na úřad s rozší-

řenou působností (např. Český Brod, Kolín), kde mu poradí s výběrem 

vhodné služby 

Některé služby jsou poskytovány za úplatu, jiné jsou pro občany 

zdarma. Tyto informace jsou uvedeny v tomto adresáři a poskytovatel 

je povinen o případných úhradách informovat uživatele předem. Pora-

denství je vždy poskytováno občanům zdarma. 

Sociální služby jsou pod dohledem krajských úřadů, které kontrolují 

jejich kvalitu. V případě, že je uživatel se službou nespokojen, má prá-

vo si na službu stěžovat, případně se může obrátit na jinou službu. O 

postupu stížnosti je povinen informovat uživatele služby poskytovatel, 

případně se občan může informovat na městském úřadě či v jakékoli 

sociální poradně, kterou najde v tomto adresáři. 
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Orientace v adresáři/abecední seznam poskytovatelů a služeb 

Jak se v adresáři orientovat: 

V Adresáři poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český 

Brod a okolí najdete poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují služby obča-

nům Českého Brodu. Některé poskytovatele najdete v Českém Brodě a v jeho nej-

bližším okolí, jiné v Kolíně, případně jinde. 

V adresáři jsou dle abecedy uvedeny všichni poskytovatelé a jimi poskytované 

služby s odkazy na stránky. V rejstříku jsou pak uvedeny základní situace, ve 

kterých vám služby mohou pomoci a odkaz na stránky v adresáři, kde lze na-

jít podrobnější informace o službách. 

 

Abecední seznam poskytovatelů a služeb: 

Agentura domácí péče Anna—pečovatelská služba………………………………12 

Agentura domácí péče Anna- zdravotní domácí peče…………………………….13 

Anna Český Brod - domov pro seniory …………………………………………..14 

Anna Český Brod - pečovatelská služba …………………………………………15 

Arcidiecézní charita Praha - Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi………16 

Bílý kruh bezpečí - Telefonická linka pro pomoc obětem trestných činů ………..17 

Bílý kruh bezpečí - Dona linka……………………………………………………17 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  - Kolín……………………..…..18 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství - Nymburk……………………...19 

Centrum pro zdravotně postižené – Odborné soc. poradenství pro všechny……...20 

Církev římskokatolická—duchovní služby, společná setkávání ..………………..21 

Českobratrská církev evangelická – duchovní služby…………………………….22 

Česká komora tlumočníků znakového jazyk, o. s.– Komora……………………..23 

Dětské krizové centrum - telefonická linka ………………………………….…...24 

Domov seniorů Úvaly - odlehčovací služba……………………..………………..25 

Domácí zdravotní péče - Altmanová………...………………………………...….26 

Dům s pečovatelskou službou - Kounice………………………………………....27 

Elpida - zlatá linka seniorů…………………………………………………….….28 
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Abecední seznam poskytovatelů a služeb 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s—středisko  rané péče Tamtam 

Praha pro rodiny s dětmi se sluchovým  nebo kombinovaným postižením ……….29 

FRPSP -  Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluch.postižením...……….......30 

FRPSP - Soc. poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké…..…...31 
Fokus Mladá Boleslav - centrum denních služeb Sadská………………………….32 

Fokus Mladá Boleslav  - centrum  sociální rehabilitace …………………………..33 

Fokus Mladá Boleslav  - terénní tým pro lidi s duševním onemocněním…………34 

Fokus Mladá Boleslav  -  sociálně terapeutická dílna ……………………….……35 

Hewer o.s. - osobní asistence ..………………………………………………….…36 

Městský úřad Český Brod - sociálně - právní ochrana dětí ………………..……...37 

Městský úřad Český Brod - sociální poradenství………………………………….38 

Občanská poradna Nymburk, o.s. – občanská poradna …………………..…….…39 

Občanská poradna Nymburk - centrum pro pomoc obětem…………………...…..40 

Občanská poradna Nymburk - intervenční centrum ………..……………….….... 41 

Občanské  sdružení Leccos - NZDM Zvonice ………………………………….…42 

Občanské  sdružení Leccos - MC Kostička …….………………………………....43 

Občanské sdružení Magráta - zájmové sdružení ...………...……………….……..44 

Občanské sdružení Prostor - terénní programy ……..………………………….....45 

Občanské sdružení Prostor - programy primární prevence………………………..46 

Občanské sdružení Prostor - sociální programy……………………………….…  47 

Občanské sdružení Prostor  - kontaktní centrum v Kolíně ………………………..48 

Občanské sdružení Prostor  -  NZDM Kolín ……………………………………...49 

Občanské sdružení Prostor  -  terapie Kolárka…………………………………….50 

Občanské  sdružení  Rozum a Cit -  poradenské centr. pro náhradní rodin. péči ....51 

Občanské sdružení Život 90 - senior telefon ……………………………………...52 

Občanské sdružení Život 90  - tísňová péče pro seniory a zdrav. postižený ….…..53 

Oblastní charita Kutná Hora - středisko rané péče…………………………….…..54 

Oblastní nemocnice Kolín - odlehčovací služba………………..………………....55 

Pedagogicko - psychologická poradna ……….………………………………..….56 

Poradna pro mezilidské vztahy, zvládání stresu a řešení krizových živ. situací…..57 

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva—návrat do společnosti………..58 

Poradna pro občanství/ Občanská lidská práva - návrat dítěte do rodiny…….…...59 
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Povídej Kutná Hora - centrum krizové intervence - linka důvěry …………….…...60 

Povídej Kutná Hora - poradna pro lidi v tísni  ………………………………….…..61 

Pragom CS - Centrum denních služeb ……………………………………………..62 

Sdružení linka bezpečí - rodičovská linka ……………………………………..…..63 

Sdružení linka bezpečí - pro děti a mládež…………………………………………64 

Spirála pomoci o.s. - osobní asistence ………………………………………….….65 

Spirála pomoci o.s. - domácí zdravotní péče ……………………………………....66 

Spirála pomoci o.s. -  odlehčovací služba…………………………………………..67 

Svaz diabetiků ……………………………………………………………………...68 

Svaz postižených civilizačními chorobami  Kolín - poradenství………...………....69 

Svaz tělesně postižených Kolín - ambulantní služba ……………………...……….70 

Svaz tělesně postižených Nymburk -  ambulantní služba ………………...………..71 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kolín …………………………………72 

Terapeutické centrum o.s. Modré dveře-  aktivizační služby pro zdrav. postižené...73 

Terapeutické centrum o.s. Modré dveře  - psychoterapie a kriz. intervence ..……..74 

TyfloCentrum Praha, o.p.s  - sociální poradenství ………...………………………75 

TyfloCentrum Praha, o.p.s   -  průvodcování a předčítání ……...……………….…76 

TyfloCentrum Praha, o.p.s   -  sociálně aktivizační služby……... …..……………..77 

TyfloCentrum Praha, o.p.s   -  sociální rehabilitace ……....………………………..77 

Tyfloservis, o.p.s. - sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením.….….78 

Úřad práce ČR - odbor státní sociální podpory  ……………………………….......79 

Úřad práce ČR - odbor zprostředkování a poradenství……………….….…………80 

Úřad práce ČR - dávky v hmotné nouzi, PnP,dávky pro zdrav. postižené............…81 

Volno o.s. -  pro pomoc rodinám dětí s postižením - respitní péče…..………...…..82 

Zvoneček Bylany - poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář…………..….83 

Zvoneček Bylany - domov pro osoby se zdrav. postižením………………………..84 

Zvoneček Bylany - chráněné bydlení ……………………………………………...85 

Zvoneček Bylany - odlehčovací služba …………………………………………....86 

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociální služeb - týdenní stacionář ……..……..…87 

Abecední seznam poskytovatelů a služeb 
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Služby dle jednotlivých situací na které reagují 

1. Služby pro osoby se zdravotním postižením  

(tělesným, mentálním, smyslovým kombinovaným) 

1.1 Zajištění pomoci v domácnosti  

Anna Český Brod - pečovatelská služba …………………………………………15 

Hewer—občanské sdružení ………………………………………………………36 

Spirála pomoci Kolín - osobní asistence …………………………………………65 

Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením  …..…………..82 

1.2 Zajištění péče mimo domov - během dne či na dobu do 3 měsíců 

Fokus Mladá Boleslav - centrum denních služeb Sadská ………………….….....32 

Oblastní nemocnice Kolín - Odlehčovací služby…………………………………55 

Pragom CS - Centrum denních služeb…………………………………….………62  

Spirála pomoci  - odlehčovací služba  …………………………………...……….67 

Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením ………………..82 

Zvoneček Bylany - Denní stacionář ……………………………………………....83 

Zvoneček Bylany - Odlehčovací služba…………………………………………..86 

Zvoneček Bylany - Týdenní stacionář…………………………………………….87 

1.3 Péče v pobytových sociálních službách 

Zvoneček Bylany - domov pro osoby se zdravotním postižením……..………….84 

Zvoneček Bylany - Chráněné bydlení…………………………………………….85 

1.4 Poradenství, informace, dávky 

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje - sociální poradenství…...20 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s ……………………….……...31 

Městský úřad Český Brod - sociální poradenství……...………………………….38 

Oblastní charita Kutná Hora - Středisko rané péče……………..………….….….54 

Občanské sdružení Život 90  - tísňová péče pro seniory a zdrav. postižené…..….53 

Povídej Kutná Hora - centrum krizové intervence - linka důvěry…….…………..60 

Povídej Kutná Hora - poradna pro lidi v tísni …………………...………………..61 

Svaz postižených civilizačními chorobami - odborné poradenství...……………..69 
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Svaz tělesně postižených  -amb. služba tělesně postiženým osobám Kolín..……..70 

Svaz tělesně postižených  - amb. služba tělesně postiženým osobám  Nymburk…71 

TyfloCentrum Praha o.p.s. - sociální poradenství…………………………………75 

Tyfloservis Praha, o.p.s - sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých.……..78 

Úřad práce - dávky pro osoby se zdrav. postižením a příspěvek na péči………….81 

1.5 Podpora soběstačnosti, zprostředkování komunikace 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka - Komora ………………………….23 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s - středisko  rané péče Tamtam 

Praha pro rodiny s dětmi se sluchovým  nebo kombinovaným postižením ……….29 

FRPSP -  Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluch.postižením...……….......30 

Fokus Mladá Boleslav  - centrum  sociální rehabilitace ………………….……….33 

Fokus Mladá Boleslav - terénní tým pro lidi s duševním onemocněním.…………34 

Terapeutické centrum o.s. Modré dveře - aktivizační služba pro zdrav.postižené...75 

TyfloCentrum Praha o.p.s. - průvodcování, předčítání ………………….………...76 

TyfloCentrum Praha o.p.s. - sociálně aktivizační služby………………………….77 

TyfloCentrum Praha o.p.s. - sociální rehabilitace………………………….……77 

Tyfloservis, o.p.s. - sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých……...….…78 

1.6 Volnočasové aktivity, zájmová sdružení 

Fokus Mladá Boleslav  - sociálně terapeutická dílna ……………………………..35 
Svaz diabetiků - rekondiční pobyty, spolková činnost ……………………………68 

Svaz postižených civilizačními chorobami - odborné poradenství………………..69 

Svaz tělesně postižených v ČR - okresní organizace Kolín - poradenství…….…..70 

 

 

2 Služby pro seniory 

2.1 Zajištění pomoci v domácnosti  

Agentura  domácí péče ANNA - pečovatelská služba ……………………………12 

Agentura  domácí péče ANNA - zdravotní domácí péče…………………….……13 

 

Služby dle jednotlivých situací na které reagují 
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Služby dle jednotlivých situací na které reagují 

Anna Český Brod - pečovatelská služba …………………………………….…….15 

Domácí zdravotní péče - Altmannová……………………………………………..26 

Občanské sdružení Život 90  - tísňová péče pro seniory a zdrav. postižené ......….53 

Spirála pomoci Kolín ……………………………………………………..…....65-67 

2.2 Zajištění péče mimo domov během dne či na dobu do 3 měsíců  

Domov seniorů Úvaly - odlehčovací služba……………………………………….25 

Oblastní nemocnice Kolín - odlehčovací služby…………………………….…….55 

Pragom CS - Centrum denních služeb……………………………………………..62 

2.3 Péče v pobytových sociálních službách 

Anna Český Brod - domov pro seniory …………………………………………...14 

Dům s pečovatelskou službou Kounice……………………………………………27 

2.4 Poradenství, informace, dávky 

Bílý kruh bezpečí - Telefonická linka pro pomoc obětem trestných činů ………...17 

Bílý kruh bezpečí - Dona linka…………………………………………………….17 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  - Kolín …………………………18 

Centrum sociálního poradenství - Nymburk ……………………………………...19 

Elpida, nadační fond - zlatá linka seniorů…………………………….…………...20 

Městský úřad Český Brod - sociální poradenství………………………………….38 

Občanské sdružení Život 90 - senior telefon ...……………………….…………...52 

Občanské sdružení Život 90  - tísňová péče pro seniory a zdrav. postižené  ….….53 

Povídej Kutná Hora - centrum krizové intervence - linka důvěry………………....60 

Povídej Kutná Hora - poradna pro lidi v tísni ……………………………………..61 

Úřad práce  ………………………………………………………………………...81 

 

2.5 Volnočasové aktivity, zájmová sdružení 

Církev římskokatolická Český Brod -  duchovní služba………………………….21 

Českobratrská církev evangelická - duchovní služby..……………………………22 

Občanské sdružení Magráta ………….………………………………….………..44 
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3. Služby pro osoby v krizové situaci a  osoby ohrožené 

domácím násilím a trestnou činností druhých osob 

3.1 Telefonické krizové linky 

Bílý kruh bezpečí - Telefonická linka pro pomoc obětem trestných činů …….….17 

Bílý kruh bezpečí - Dona linka……………………………………………….…...17 

Dětské krizové centrum - telefonická linka důvěry……………………………….24 

Elpida, nadační fond - zlatá linka seniorů………………………………………...28 

Občanské sdružení Život 90 - senior telefon……………………………………...52 

Povídej Kutná Hora - poradna pro lidi v tísni …………………………………….61 

Sdružení linka bezpečí - rodičovská linka………………………………………...63 

Sdružení linka bezpečí - pro děti a mladistvé  …………………………………....64 

3.2 Poradenství, psychologická pomoc, dávky 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  - Kolín ………………………...18 

Centrum sociálního poradenství - Nymburk ……………………………………..19 

Českobratrské církve evangelické  – duchovní služba………………………...….22 

Městský úřad Český Brod - sociálně-právní ochrana dětí ………….…………….37 

Městský úřad český Brod - sociální poradenství…………………….…………....38 

Občanská poradna Nymburk - občanská poradna………………………………...39 

Občanská poradna Nymburk - centrum pro pomoc obětem…………………..…..40 

Občanská poradna Nymburk - intervenční centrum ………..…………………….41 

Občanské sdružení Leccos - NZDM Klub Zvonice………………………………40 

Občanské sdružení Leccos  - MC Kostička……………………………………….43 

Občanské sdružení Prostor  - sociální programy …………………………………47 

Poradna pro mezilidské vztahy, zvládání stresu a řešení  živ. situací……..…….. 57 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - návrat do společnosti ………...58 

Povídej Kutná Hora - centrum krizové intervence - linka důvěry………………...60 

Terapeutické centrum o.s. Modré dveře-  psych. a kriz. intervence ………….…..74 

Úřad práce České republiky  - zprostředkování a poradenství, dávky v HN.... 81-82 

Služby dle jednotlivých situací na které reagují 
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4. Služby pro rodiny, děti a mládež 

4.1 Poradenství, krizová pomoc, dávky 

Bílý kruh bezpečí - Telefonická linka pro pomoc obětem trestných činů ………..17 

Bílý kruh bezpečí - Dona linka…………………………………………………....17 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  - Kolín ………………………...18 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství - Nymburk  …………………….19 

Dětské krizové centrum - telefonická linka důvěry……………………………….24 

Městský úřad Český Brod - sociálně-právní ochrana dětí………………………...37 

Občanská poradna Nymburk - občanská poradna………………………………...39 

Občanské sdružení Prostor - programy primární prevence……………………….46 

Občanské sdružení Prostor  - terapie Kolárka …………………………………....50 

Občanské  sdružení  Rozum a Cit -  porad. centrum pro náhrad. rodinnou péči….51 

Povídej Kutná Hora - centrum krizové intervence - linka důvěry………………..60 

Povídej Kutná Hora - poradna pro lidi v tísni …………………………………….61 

Sdružení linka bezpečí ………………….……………………………….……63-64 

Terapeutické centrum o.s. Modré dveře  - psychoterapie……………...……....…74 

 

4.2 Pomoc při výchově a péči o dítě  

Agentura  domácí péče ANNA—zdravotní domácí péče ………………….……..13 

Městský úřad Český Brod - sociálně-právní ochrana dětí………………….……..37 

Oblastní charita Kutná Hora - Středisko rané péče……………………….………54 

Pedagogicko-psychologická poradna…………………………………….……….56 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva—návrat dítěte do rodiny…….....59 

Spirála pomoci Kolín - osobní asistence…………………………………….…....65 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kolín………………………….….….72 

Volno o. s. - Středisko respitní péče ……..…………………………………….…82 

 

Služby dle jednotlivých situací na které reagují 



11 

 

4.3 Ubytování 
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5. Služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových 

látkách, osoby užívající návykové látky, osoby 
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5.1 Poradenství, dávky 
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Občanské sdružení Prostor  - terapie Kolárka ……………………………………..50 
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Úřad práce  České republiky ,pracoviště Český Brod …………………...….….79-80 

 

5.2 Pomoc poskytovaná v přirozeném prostředí 
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Služby dle jednotlivých situací na které reagují 
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Poskytovatel: Agentura komplexní domácí péče ANNA 

IČ: 69637539 Právní forma: nestátní zdravotnické zařízení 

Zřizovatel:  

 

Statutární zástupce:  

 

Adresa sídla:  Klučov  168, Český Brod 

Tel:  

412 558  245 
E-mail: 

adp-anna@seznam.cz  

Web.  

www.domacipeceanna.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Pečovatelská služba 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  

Okruh osob, kterým je služba ur-

čena:  

 Senioři 

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:   

 komplexní hygienická péče 

 drobný nákup 

 ohřev připraveného pokrmu a podání jídla 

 asistence při návštěvě lékaře v domácnosti 

 doprovod do ordinace 

 komunikace s ošetřujícím lékařem 

 základní sociální poradenství 

další pečovatelské služby 

Kde služba působí:  Český Brod a okolí, Pečky a okolí, Úvalsko,   

Černokostelecko 

Kontakt na službu: 

JUDr. Hana Kozáková 

605769962 

Finanční spoluúčast uživatele: ANO  

Kapacita služby:  15 klientů 

Agentura domácí péče ANNA 
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Název služby/zařízení:  

Zdravotní domácí péče 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby, které potřebují zdravotní péči -  

není věkem omezeno (i děti) 

Provozní doba:  

Nepřetržitě 

Popis služby:  

Sestry v domácím prostředí zajistí veškeré potřeby pacienta, ošetř. rehabilitace, 

aktivace, podání léků, odběry, infuze, převazy ran a dekubitů, prevence vzniku 

dekubitů, podání léků, vyšetření pac. sestrou v jeho vlastním sociálním prostředí. 

Možné také u pacientů v terminálním stadiu, na základě předpisu ošetř. lékaře se 

podávají utišující prostředky, tj. opiáty. Léčba různých nemocí, poranění, poope-

rační stavy..... 24 hodin denně 7 dnů v týdnu Kromě toho jsme schopni půjčit 

klientům polohovací postel, koupací křeslo, chodítko, antidekubitní matraci, inv. 

Kde služba působí: Český Brod a okolí, Pečky a okolí, Úvalsko,   

Černokostelecko 

Kontakt na službu: 

JUDr. Hana Kozáková 

605769962 

   

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

Agentura domácí péče ANNA 
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Poskytovatel: Anna Český Brod, sociální služby pro seniory 

IČ: 00873713 Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel:  

Město Český Brod 

Statutární zástupce:  

                   Ing. Lucie Hovorková 

Adresa sídla: Žitomířská 323, 282 01 Český Brod   

Tel:  

321 622 257 
E-mail: 

info@domov-anna.cz 

hovorkova@domov-anna.cz 

Web:  

www.domov-anna.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Domov pro seniory 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Domovy pro seniory 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři  

  

Provozní doba: nepřetržitě 

Popis služby:   

Služba zajišťuje celodenní péči o uživatele služby. Je určena seniorům, kteří vyža-

dují celodenní péči. 

Kde služba působí:  pobytová služba - Žitomířská 323, Český Brod, přednostně 

jsou přijímáni občané Českého Brodu, jinak neomezeně. 

Kontakt na službu: 

Žitomířská 323, 282 01  Český Brod 

info@domov-anna.cz 

tel.: 321 622 257  

733 120 036   

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby: 99 lůžek 

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory 
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 Název služby/zařízení:  

Pečovatelská služba 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Pečovatelská služba 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zdravotním postižením, senioři  
Provozní doba:  
denně od 7:00 do 15:00 

Popis služby:  

Služba poskytuje pomoc při zajištění stravy, pomoc při péči o vlastní osobu např. 

oblékání, pohyb, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- úklid, praní prádla, nákupy, doprovod při vyřizování běžných záležitostí - lékař, 

úřady apod. 

Kde služba působí: terénní služba - Český Brod a okolí 

Kontakt na službu: 

Žitomířská 323, 282 01  Český Brod 

tel.: 321 622 257 nebo 733 120 036  

salova@domov-anna.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby: 70  

Anna Český Brod, sociální služby pro seniory 
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Poskytovatel: Arcidiecézní charita Praha 

IČ: 43873499 Právní forma: registrovaná právnická osoba 

Zřizovatel:  
Církev Římskokatolická 

Statutární zástupce:  

Ing. Jaroslav NĚMEC 

Adresa sídla: Londýnská 558/13, Praha2 - Vinohrady, 120 00 

Tel:  

222 512 401  
E-mail: 

nemec@charita-adopce.cz 
Web:  

www.charita-adopce.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Azylové domy 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

matky s dětmi v tíživé sociální situaci 

(ztráta bydlení, domácí násilí apod.)  

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Služba je určena pro matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Služba 

kromě ubytování nabízí zprostředkování další pomoci,  pomoc při výchově dětí 

a  péči o domácnost, materiální pomoc v nouzi, psychologické, právní a pedago-

gické poradenství. 

Kde služba působí: pobytová služba - Na Prádle 192, Brandýs nad Labem, 

v případě potřeby přijímá uživatele z celé ČR 

Kontakt na službu: 

Petr Krejcárek 

Na Prádle 192/2, Brandýs nad Labem 

tel.: 326 907 824 

brandys@charita-adopce.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, platba za ubytování 

Kapacita služby: 28 lůžek 

Arcidiecézní charita Praha, pracoviště Brandýs nad Labem 
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 Poskytovatel: Bílý kruh bezpečí 

IČ: 47607483 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Mgr. Petra Vitoušová 

Adresa sídla: U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 

Tel:  

257 317 110 
E-mail:  

centrala.praha@bkb.cz 
Web:  

www.bkb.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Telefonická linka pro pomoc obětem trestných činů 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

obětem domácího násilí, obětem obcho-

du s lidmi, obětem trestné činnosti  

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Podpora a pomoc osobám, jež se v důsledku trestného činu dostaly do nepříznivé 

sociální situace. 

Kde služba působí: telefonická linka - celá ČR 

Kontakt na službu:  

tel.: 257 317 110 
Finanční spoluúčast uživatele:  

běžný telefonní tarif 

Kapacita služby: 1200 hovorů/rok 

Bílý kruh bezpečí 

Název služby/zařízení: 

DONA linka 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

obětem domácího násilí,  obětem trestné 

činnosti  

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Podpora a pomoc osobám ohroženým domácím násilím   

Kde služba působí: telefonická linka - celá ČR 

Kontakt na službu: 

tel.: 251 51 13 13 
Finanční spoluúčast uživatele:  

běžný telefonní tarif 

Kapacita služby: 3 000 hovorů/rok 
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Poskytovatel:  

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského  

kraje 
IČ: 71209948  Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Středočeský kraj Statutární zástupce:  

PhDr.Marcela Škábová  
Adresa sídla: Žižkova náměstí 168, Rakovník 169 01 

Tel: 

313 512  657 
E-mail:  

m.skabova@poradna-

rakovnik.cz 

Web: 

http://poradna-rakovnik.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství - Kolín 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba urče-

na: 

rodiny s dětmi, děti a mládež, oběti do-

mácího násilí, oběti trestné činnosti, 

osoby v krizi, osoby, které vedou rizi-

kový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy 

Provozní doba: 

Po-Čt:    08:00-17:00 

Pá:         08. 00-13:00  

St:          právní poradenství 

Popis služby: 

Služba poskytuje poradenství v oblasti rodinných, manželských a mezilidských 

vztahů. 

Sociálně právní poradenství. 

Kde služba působí: ambulantní služba - Školská 60, Kolín 

Kontakt na službu: 

Vedoucí: PhDr. Hervertová Lenka 

Školská 60, Kolín 

tel.: 321 725 151  

poradna.kolin@volny.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 87 intervencí týdně  

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  
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Název služby/zařízení:  

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  Nymburk 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství, § 37 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

rodiny s dětmi, osoby v krizi a v zátěžo-

vých situacích, oběti domácího násilí, 

senioři, jednotlivci, páry, rodina (i širší 

rodina),  osoby ohrožené rozvratem či 

rozpadem jejich  blízkých vztahů 

Provozní doba:  

Po a St: 08:00-11:30 a 13:30-17:00 

Út:        08:00-11:30 a 13:30-15:00         

Čt:        08:00-11:30 a 13:30-16:00         

Pá :       09:00-11:00  

Popis služby: : Poskytujeme  individuální, párové, rodinné poradenství a základ-

ní sociální poradenství,  bezplatnou ambulantní pomoc a podporu při zkvalitňová-

ní osobního, partnerského a rodinného života i mezilidských vztahů. Svou činnos-

tí pomáháme zmírňovat následky traumat a krizových situací. Služba je realizo-

vána prostřednictvím odborné psychologické, psychoterapeutické péče a poraden-

stvím v sociálně právní oblasti. V nutných případech je poskytována krizová in-

tervence.  
Kde služba působí: oblast Nymburska 

Kontakt na službu: 

Velké Valy 995/6 

288 02  Nymburk 2 

 

tel.: 325 513 551 (i fax) 

poradna.nymburk@tixcali.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

 

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství  
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Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 

se sídlem v Kolíně 

IČ: 26594544 Právní forma: občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Adresa sídla: U Skládky 1 695/4, Praha 9  

Tel: 

321 723 933   
E-mail: 

dsotkovska@seznam.cz 
Web:  

www.3w4u.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Odborné sociální poradenství pro všechny 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

zdravotně postižení občané bez rozdílu 

věku a hendikepu. Lidé s duševním one-

mocněním, chronickým onemocněním, 

mentálním, tělesným, sluchovým, zra-

kovým postižením a jejich kombinací. 

Provozní doba:  
Pondělí:  08:00-12:00 a 12:30-16:30 

Úterý:      08:00-12:00 a 12:30-14:30 

Středa:     08:00-12:00 a 12:30-16:30 

Čtvrtek:   08:00-13:00 a 14:30-17:00  

(Klub Pohoda) 

Pátek:      po předchozí tel. domluvě 

Popis služby: 

Služba zahrnuje půjčování drobných kompenzačních pomůcek. Prodej kompen-

začních pomůcek pro občany s postižením sluchu. Pomoc při komunikaci s úřady 

poradenství při výběru zaměstnání a studia, zprostředkování kontaktu na další 

návazné služby, pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo 

upevnění kontaktu v místě bydliště. Poradenství při užívání sociálních služeb - 

uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb.  

Kde služba působí: ambulantní služba - Sluneční 76, Kolín 

Kontakt na službu: 

Mgr. Vlasta Sysalová 

Sluneční 76, Kolín 280 02 

czp.kolin@seznam.cz 

tel.: 321 723 933 nebo 774 861 513 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 

 

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 
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 Poskytovatel: Římskokatolická církev Český Brod 

IČ: 73632309 Právní forma: registrovaná právnická osoba 

Zřizovatel: Římskokatolická 

církev 
Statutární zástupce:  

RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. 

Adresa sídla: Londýnská 558/13, Praha 2 - Vinohrady 120 00 

Tel:  

720 340 265 
E-mail:  

mtus.kocian@volny.cz 

Web:  

    

Název služby/zařízení:   

Duchovní služba, setkávání seniorů, mužů, rodin a mládeže 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: není sociální službou 

Okruh osob, kterým je služba 

určena: 

určeno všem zájemcům, senio-

rům, rodinám, mládeži, mužům, 

ženám 

Provozní doba:  

Nepřetržitě - duchovní služba 

Každý 1 čtvrtek od 19:00 setkání seniorů na 

faře 

Út: 19:00-21:00 zpívání v chrámovém sboru. 

1x měsíčně ve středu setkání maminek v rodi-

nách 

Každý pátek od 19:00 - setkávání mládeže 

Ne: 10:30-11:30 - farní káva pro všechny 

Popis služby:  

Možnost osobního rozhovoru s knězem, příprava a udělování svátostí, sloužení mše 

svaté, vyučování náboženství, služba společenství věřících jak na faře, tak i v ne-

mocnici nebo v domácnosti. 

Setkávání seniorů nad různými tématy na farním úřadě, bohoslužba na v domově 

ANNA, Setkávání rodin,  v ateliéru ve Štolmířské ulici, setkávání mládeže na farním 

úřadě. Kulturní akce v Oranžové zahradě. 

Kde služba působí: Český Brod a okolí 

Kontakt na službu:   

Husovo náměstí 78,  282 01   

Český Brod                            

                           tel. 321 622 555 

 

Setkávání seniorů  

RNDr. Kocián - 720 340 265  

Setkávání rodin - Štěpanovi - 321 621 011 

Společenství mládeže Kašpar - 774 902 712 

PhDr: Mrvík -  607 875 713 

Setkávání maminek s malýmí dětmi  

Marhounová - 724 855 746 

 Církev římskokatolická  Český Brod 
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Českobratrská církev evangelická - duchovní služby 

Poskytovatel:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické  v Českém Brodě 

IČ: 73632309 Právní forma: registrovaná církev 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Mgr. Marek Lukášek 

Adresa sídla: Za Nemocnicí 1159, 28201 Český Brod 

Tel:  
321 622 539 

E-mail:  

cesky-brod@evangnet.cz 
Web: 
cesky-brod.evangnet.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Duchovní služby 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: nejedná se o sociální službu 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby s potřebou duchovního rozhovoru, 

osoby v životní krizi, osoby, kterým ně-

kdo zemřel nebo které se chystají vstou-

pit do svazku manželského (pohřby, svat-

by), specificky nabízíme rozhovory s 

lidmi nemocnými  nebo umírajícími. 

Provozní doba:  
Nepřetržitě, dle dohody na telefonu 

Út: setkávání dětí předškolního věku 

v klubovně u kostela (Zvonice) 

Čt: 10:00-11:00 setkání seniorů v 

knihovně Domova ANNA 

Pá: 1x měsíčně  ekumenické setkání s 

hostem 

Popis služby:  

Nabízí pastorační rozhovoru - osobní důvěrný rozhovor  na faře (v případě nutnos-

ti v místě bydliště klienta či v nemocnici) zaměřený dle potřeb klienta - úmrtí, 

rozhovory s nemocnými a umírajícími. 

Kde služba působí:Fara: Za Nemocnicí 1159, 282 01 Český Brod, služba působí i 

v terénu Český Brod a okolí 

Kontakt na službu: 

Lia Valková 

Za Nemocnicí 1 159, 282 01  Český Brod 

tel.:321 622 539 

cesky-brod@evangnet.cz 

kostel Největší Trojice v Jungmanově 

ulici. 

Farář: Mgr. Marek Lukášek 

marek.@seznam.cz 

tel: 728 552 024, na faru: 321 622 539 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 300 hovorů/rok 
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Poskytovatel: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.  

IČ: 70892288 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Mgr. Radka Faltínová  

Bc. Kateřina Pešková  
Adresa sídla: Ocelářská 35/1354, Praha 9 – Libeň, 190 00  

Tel:  

284 080 296 
E-mail:  

info@cktzj.com 
Web: 

www.cktzj.com 

    

Název služby/zařízení:  

Komora 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: tlumočnické služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se sluchovým postižením 

  

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Nabízí služby tlumočníků všem sluchově postiženým lidem s ohledem na jejich 

individuální komunikační potřeby. 

Poskytované tlumočnické služby je možné rozdělit na následující oblasti: 

 poskytování tlumočnických služeb v oblasti kultury (divadelní představení, 

koncerty vážné i populární hudby, společenské a kulturní akce), 

 poskytování tlumočnických služeb při realizaci vzdělávacích aktivit, 

 poskytování tlumočnických služeb neslyšícím členům v průběhu příprav a 

realizace projektů Komory a spolupracujících organizací. 

Kde služba působí: terénní služba - celá ČR 

Kontakt na službu:  

Ocelářská 1 354/35  

Praha 9 - Libeň 190 00 

tel.: 284 080 296 

603 349 104 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 1000 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka  
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Poskytovatel: Dětské krizové centrum 

IČ: 60460202 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Mgr. Zora Dušková 

Adresa sídla: V Zápolí 1250/21, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 4 

Tel:  

241 480 511 
E-mail:  

dkc@ditekrize.cz 
Web:  

www.ditekrize.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Telefonická linka důvěry 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, 

oběti domácího násilí, oběti trestné čin-

nosti, osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách, osoby v 

krizi, osoby s jiným zdrav. postižením, 

osoby, které vedou rizikový způsob živo-

ta nebo jsou tímto způsobem života ohro-

ženy, rodiny s dětmi 

Provozní doba: nepřetržitě 

Popis služby:  

Pro děti i dospělé, kteří se setkali s problematikou týraného a zneužívaného dítěte. 

Kde služba působí: telefonická linka - celá ČR 

Kontakt na službu:  

tel.: 241 480 511 
Finanční spoluúčast uživatele:  

běžný telefonní tarif 

Kapacita služby: 5500 hovorů/rok 

Dětské krizové centrum 
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Domov seniorů Úvaly 

Poskytovatel: Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb  

IČ: 71229043 Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: 

Středočeský kraj 
Statutární zástupce:  

Zdenka Jordánová 

Adresa sídla: náměstí Svobody 1 475, 250 82  Úvaly 

Tel:  

281 980 922 
E-mail:  

jordanova@dsuvaly.cz 
Web: 

www.dsuvaly.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Odlehčovací služba 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odlehčovací služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři 

  

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Pobytová služba, která zajišťuje přechodný pobyt seniorům, kteří vyžadují péči 

druhé osoby. Služba je poskytována v délce od 1 týdne do 3 měsíců. Umožňuje 

ulehčení pečujícím rodinám v případě potřeby odpočinku, dovolené, zhoršení 

zdravotního stavu apod. 

Kde služba působí: pobytová služba - náměstí Svobody 1 475, Úvaly přijímá 

klienty - Středočeský kraj, Hlavní město Praha 

Kontakt na službu: 

Helena Krumpolcová,DiS 

Zdeňka Janatková 

Ing. Gabriela Vítová 

Náměstí Svobody 1 475, Úvaly 

socialni@dsuvaly.cz  

tel.: 281 980922 

Finanční spoluúčast uživatele:  

Ano, dle ceníku 

Kapacita služby: 2 lůžka 
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Poskytovatel: Domácí zdravotní péče  

IČ:  
708 09 747 

Právní forma:  

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Adresa sídla: Jeronýmova 448, 280 02  Kolín 

Tel:  

736 537 425 
Email:majecka40@gemail.com 

m.altmannova@seznam.cz 
Web:  

 

    

Název služby/zařízení:  

Domácí zdravotní péče 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  jedná se o zdravotnickou službu 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři, osoby s chronickým onemocně-

ním 

Provozní doba:  

neomezená - dle dohody 

Popis služby:  

Domácí zdravotní péče je poskytována na předpis ošetřujícího lékaře nebo lékaře, 

který propouští pacienta z nemocnice do domácího prostředí. Je hrazena zdravotní-

mi pojišťovnami na základě uzavřených smluvních vztahů.  

Služba zajišťuje polohování, podávání a kontrolu naordinovaných léků, odběry 

krve, aplikace injekcí, převazy apod. Služba zajišťuje převazy a ošetřování ran po 

operacích, chronické převazy defektů (bércové vředy, proleženiny, nekrotické rá-

ny). 

Kde služba působí: terénní služba - Kolín a okolí, Český Brod a okolí 

Kontakt na službu:  

 Maria Altmannová, 

Jeronýmova 448, 280 02  Kolín 

tel.: 321 712 338 

736 537 425 

Finanční spoluúčast uživatele: NE, 

hrazeno zdravotním pojištěním 

Kapacita služby:  

Domácí zdravotní péče, Altmannová 
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Poskytovatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb 

IČ:  
 

Právní forma:   

Zřizovatel:  Městys Kounice Statutární zástupce:  

Miroslava Sochorová, starostka 

Adresa sídla: 289 15 Kounice 127 

Tel:  

606 747 512 
Email: 

obec.kounice@tiscali.cz 
Web:  

 

    

Název služby/zařízení:  

Dům s pečovatelskou službou  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb: není 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři, osoby se zdravotním postižením 
Provozní doba:  

neomezená - dle dohody 

Popis služby:  Městys Kounice má Dům s pečovatelskou službou, ve kterém po-

skytuje pouze ubytování. Pečovatelské služby zajišťuje Centrum   služeb Poděbra-

dy se střediskem v Lyse nad Labem, který poskytuje pečovatelskou službu, osobní 

asistenci, službu denní stacionář, odlehčovací službu a domácí zdravotní péči. 

 

Kde služba působí: Městys Kounice, Středisko Lysá nad Labem 

Kontakt na službu:  

Městys Kounice : Miroslava Sochorová, 

starostka  606 747 512  

Středisko Lysá nad Labem: 

Věra Součková– koordinátor služeb 

325 551 353, 775 760 777 

Finanční spoluúčast uživatele: ANO 

Kapacita služby:  

Dům s pečovatelskou službou Kounice 
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Elpida o.p.s 

Poskytovatel: ELPIDA 

IČ: 27948706 Právní forma:  o.p.s 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Bronislava Hilliová 

Adresa sídla: Na Strži 40, 140 00 Praha 4 

Tel:  E-mail:  
alena.krasna@elpida.cz 

linkasenioru@elpida.cz 

Web: 

www.elpida.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Zlatá linka seniorů 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby v krizi 

senioři 

Provozní doba: 

Po-Pá: 08:00-20:00 

Popis služby:  

Linka důvěry pro seniory a osoby, které o seniory pečují.  

Kde služba působí: ČR 

Kontakt na službu: 

tel.: 800 200 007 
Finanční spoluúčast uživatele:  

zdarma 

Kapacita služby: 3000 hovorů/rok 
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Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s 

Poskytovatel: Federace rodičů a přátel sluchově postižených , o.s.  

IČ: 27948706 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: nestátní nezisková organizace 

(Federace rodičů a přátel sluchově postiže-

ných, o.s.) 

Statutární zástupce:  

Mgr. Jana Fenclová 

Adresa sídla: Hábova 1571,   155 00 Praha 5 

     Tel:                

  235 517 313 
E-mail: 

ranapece@tamtam-

praha.cz 

Web: 

www.tamtam-praha.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Středisko rané péče Tamtam Praha pro rodiny s dětmi  

se sluchovým nebo kombinovaným postižením  
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

rodiny s dětmi se sluchových a kombinova-

ným postižením od narození do 7 let 

Provozní doba: 

Terénní činnosti: Po-Pá 07:00– 19:00 

Ambulantní činnost: Čt 08:00-16:00 

Popis služby:  

Středisko Tamtam Praha poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální 

poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační pomůcky, pod-

poruje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, po-

máhá s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči a s výběrem 

vhodného předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má svého odborného poraden-

ského pracovníka, na kterého se může i v období mezi jednotlivými konzultacemi obra-

cet telefonicky nebo e-mailem. Poradci zapůjčují dětem do domácího použití různé 

vhodné pomůcky a hračky.  

Kde služba působí:  Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, 

Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký  

Kontakt na službu: 

Hábova 1571 

155 00 Praha 5 

tel.: 235 517 313, 734 572 439 

 ranapece@tamtam-praha.cz   

motyckova@tamtam-praha.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

zdarma 

 

Kapacita služby: 

mailto:ranapece@tamtam-praha.cz
mailto:ranapece@tamtam-praha.cz
mailto:ranapece@tamtam-praha.cz
mailto:motyckova@tamtam-praha.cz
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Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s 

Název služby/zařízení:  

Středisko rané péče Tamtam Praha-Aktivační centrum pro 

rodiny s dětmi se sluchovým postižením 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-

mi 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

slyšící nebo neslyšící rodiče s dítětem se 

sluchovým, kombinovaným nebo se zá-

važným  postižením vývoje řeči, neslyšící 

rodiče se slyšícím dítětem. Osoby s kom-

binovaným postižením. Osoby se slucho-

vým postižením. Osoby v krizi. Rodiny s 

dítětem/dětmi. 

Provozní doba:  

Po:   08:00-16:00 

Út:   08:00-16:00 

St:    08:00-18:00 

Čt:    08:00-16:00 

Pá:    08:00-14:00 

Popis služby:  
Cílem Aktivačního centra je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte  s postižením v 

rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů a podpora rodiny s  těžkým 

smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí  k samostatnosti v péči o dítě, 

při jeho výchově a vzdělávání. Aktivační centrum nabízí: 

 ambulantní  (řízené programy pro děti, programy pro rodiče, společné pro-

gramy pro rodiče a děti - kurz  s neslyšícím dítětem) popř. terénní služby 

 poradenství (logopedická, psychologické, speciálně –psychologické) 

 akce pro děti 

 kontakt s jinými rodinami ve stejné životní situaci  a vzájemné sdílení zkuše-

ností mezi rodiči 

 přednášky do všech typů škol 

 organizace kulturně-osvětových akcí 

 informační činnost– trvalé zastoupení organizace přímo v kraji 

Kde služba působí: Hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlo-

varský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomorav-

ský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj 

Kontakt na službu: 

Hábova 1571 

155 00 Praha 5 

tel.: 235 517 313,  773 023 292 

aktivacni.centrum@frpsp.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

Služba je ze zákona poskytována bez-

platně  

Kapacita služby:  160 uživatelů          
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Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s 

Název služby/zařízení:  

Středisko rané péče Tamtam Praha– Sociální poradna pro 

osoby se sluchovým postižením a jejich blízké 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  Odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby s kombinovaným postižením., oso-

by se sluchovým postižením, osoby se 

zdravotním postižením. osoby v krizi, 

rodiny s dítětem/dětmi, senioři 

Provozní doba:  

Po: 12:00-16:00 

Út:  08:00-16:00 

St:   08:00-18:00 

Čt:  08:00-16:00 

 

Popis služby:  
Sociální poradna nabízí poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek 

sociální péče, pomoc při sepisování úředních dopisů, vyřizování telefonátů, pomoc v 

těžké životní situaci, s hledáním zaměstnání, bydlení aj. Poskytuje také kontakt na 

další instituce. Sociálního pracovníka, který ovládá znakový jazyk lze kontaktovat 

kromě telefonu také pomocí e-mailu,  sms či přes Skype. 

Kde služba působí: Hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlo-

varský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomorav-

ský, Olomoucký, Moravskoslezký, Zlínský  

Kontakt na službu: 

Hábova 1571 

155 00 Praha 5 

tel.: 235 517 313, 734 674 844 

socpor@frpsp.cz 

Skype: FRPSPsocpor 

Finanční spoluúčast uživatele:  

Sociální poradenství je ze zákona po-

skytováno bezplatně 

Kapacita služby:  400 uživatelů          
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 Poskytovatel:  

Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné  

IČ:  48678767 Právní forma:  Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

MUDr. Jan Stuchlík 

 

Adresa sídla: Jaselská 1304, Mladá Boleslav 

Tel:  

326 725 814  
E-mail:  

fokus@fokus-mb.cz 
Web:  

www.fokus-mb.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Centrum denních služeb Sadská 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  Centra denních služeb 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby s chronickým duševním onemoc-

něním starší 18 let 

Provozní doba:  

Pondělí-pátek: 09:00-16:00 

Popis služby:  

Centrum sociální rehabilitace – Sadská je chráněným prostorem pro setkávání lidí 

s duševním onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů. Činnost 

klubu je zaměřena na pomoc a podporu při znovu získávání sebejistoty, na obnovu 

a zdokonalování sociálních dovedností, a v neposlední řadě na smysluplnou náplň 

volného času. Klub poskytuje svým klientům podporu a motivaci, obnovení a zdo-

konalování sociálních dovedností, adaptace v kolektivu, podpora, posílení sebedů-

věry a motivace smysluplné naplnění dne. 

Kde služba působí: Sadská, Lázeňská 515. 

Kontakt na službu:  

Bc. Veronika Křičková, DiS. 

Lázeňská 515, 289 12  Sadská 

tel. 775 562 026 

veronika.krickova@seznam.cz 

krickova@fokus-mb.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

zdarma 

Kapacita služby: 10 uživatelů 

Fokus Mladá Boleslav, pracoviště Sadská 
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 Název služby/zařízení:  

Centrum sociální rehabilitace  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

lidé s dlouhodobým duševním onemoc-

něním  

Provozní doba:  

Kolín 
Po:       09:00-12:00  

Út-Pá:  09:00-15:00  

 

Nymburk 

Po:      10:00-15:00  

Út-Pá: 9:00-15:00 

 

Popis služby:  

Centrum sociální rehabilitace (dále jen CSR) je prostorem pro setkávání lidí 

s duševním onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů. Činnost 

CSR je zaměřena na pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, na 

obnovu a zdokonalování se v sociálních a pracovních dovednostech a na smyslu-

plnou náplň volného času. Sdružení poskytuje svým uživatelům také podporu 

v jejich přirozeném prostředí. Služby CSR jsou poskytovány dlouhodobě a bez-

platně. Účast na všech aktivitách je dobrovolná.  

 

Nabídka činností v CSR: 

 Rukodělné činnosti  

 Skupinové či individuální vaření, odpolední akce, výlety 

 Pomoc s prací na PC s internetovým připojením  

 Společenské hry (zábavné, slovní vědomostní, karetní aj.) 

Kde služba působí: Kolín, Nymburk 

Kontakt na službu: 

Ovčárecká 397, Kolín 5, 280 02  

Monika Petrásková – tel. 775 562 070  

monika.petraskova@fokus-mb.cz  

Komenského 586/15, Nymburk  

Alena Kolajová, DiS.—tel.775 562 052  

E - mail: kolajova@fokus-mb.cz  

 

Finanční spoluúčast uživatele:  

Kapacita služby:  

Fokus Mladá Boleslav 

mailto:monika.petraskova@fokus-mb.cz
mailto:kolajova@fokus-mb.cz
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Název služby/zařízení:  

Terénní tým (case management)  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

lidé s dlouhodobým duševním onemoc-

něním  

Provozní doba:  

Kolín 
Po-Pá: 08:00-16:00  

Nymburk 

Po-Pá: 08:00-16:00 

Popis služby: Terénní tým nabízí bezplatnou pomoc a podporu dospělým lidem 

s duševním onemocněním. Služby zajišťuje pět sociálních pracovnic. Podle po-

třeby tým spolupracuje s terapeuty pracovních dílen, ambulantními psychiatry, 

praktickými lékaři, pečovatelskou službou, rodinou apod. O poskytovaných služ-

bách rozhoduje klient. Cílem služby je vždy posílení samostatnosti klienta. Spo-

lupráce s klientem je dlouhodobá a pokračuje i v případě, že je hospitalizován.  

 

Služby terénního týmu: 

Podpora při řešení osobních potíží, zprostředkování služeb, návštěvy 

v domácnosti klienta , doprovody, sociální poradenství , podpora v oblasti bydle-

ní , podpora při hledání zaměstnání, náplň volného času. 

Kde služba působí: Kolín, Nymburk 

Kontakt na službu: 

Kutnohorská 21, Kolín 4, 280 02  

Michal Jiránek - tel. 775 562 068  

jiranek@fokus-mb.cz  

Palackého 449/64, Nymburk  

Mgr. Jana Valičková - tel. 775 562 036  

valickova@fokus-mb.cz  

 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

Fokus Mladá Boleslav 

mailto:jiranek@fokus-mb.cz
mailto:valickova@fokus-mb.cz
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Název služby/zařízení:  

Sociálně terapeutická dílna  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

lidé s dlouhodobým duševním onemoc-

něním  

Provozní doba:  

Po-Pá: 08:00-16:00 

Popis služby: Klienti přicházejí do dílny z Centra sociální rehabilitace. Je to další 

krok k zařazení se do běžného života včetně pracovního procesu. Za odvedenou 

práci jim náleží finanční odměna. Vybraní klienti sem dochází pravidelně a věnu-

jí se drobné rukodělné práci, především pletení košíků z pedigu a práci s papírem. 

Od září 2012 budou pod vedením terapeutů pracovat v nově zřizované výrobně 

baget a obsluhovat studenty v připravované kavárně na zdravotní škole. 

Kde služba působí: Nymburk 

Kontakt na službu: 

Palackého 449/64, Nymburk  

Hana Válková – tel. 775 562 022 

valkova@fokus-mb.cz   

Finanční spoluúčast uživatele:  

Kapacita služby:  

Fokus Mladá Boleslav 

mailto:valkova@fokus-mb.cz
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 Poskytovatel: Hewer— občanské sdružení 

IČ:  66000653  Právní forma: Občanské sdružení 

Adresa sídla: Pod Strašnickou vinicí 13/191,  Praha 10 

Tel:  

274 781 341 
E-mail: 

hewer@pecovatel.cz  
Web: 

www.pecovatel.cz    

    

Název služby/zařízení:  

Osobní asistence 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  osobní asistence 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zdravotním postižením 

(tělesným, mentálním, zrakovým), seni-

oři, bez omezení věku 

Provozní doba: 

nepřetržitě 

Popis služby:  

Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně 

víkendů a svátků. Jde o pomoc s péčí o sebe (s oblékáním, česáním, polohováním, 

…), s osobní hygienou a koupáním, s vařením a podáním jídla, s péčí o domácnost 

a nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem, s 

dalšími úkony běžného života a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si, 

kdykoliv si budete přát. Asistenti mají zkušenosti s asistencí u lidí upoutaných na 

invalidní vozík, u seniorů, kteří mají sníženou schopnost pohybu, ale i lidí trpících 

Alzheimrovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, 

artrózou nebo po mrtvici. Dále se jedná o pomoc s rekonvalescencí  po chemotera-

pii či o asistenci u dětí s Downovým syndromem nebo epilepsií.  
Kde služba působí:   
Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

736 505 554,  

strednicechy@pecovatel.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

do 70 hodin měsíčně 100 Kč / hodinu,  

nad 70 hodin měsíčně 95 Kč / hodinu 

 

Kapacita služby: 25 

 

 

Hewer – občanské sdružení  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/novotna.CESKYBROD/Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKA4DA/hewer@pecovatel.cz
http://www.pecovatel.cz/
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Městský úřad Český Brod 

Poskytovatel: Městský úřad Český Brod 

IČ: 00235334 Právní forma: obec 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

 

Adresa sídla: Husovo náměstí 70, Český Brod  

Tel:  

321 612 111 
E-mail: 

cesbrod@cesbrod.cz 
Web: 

www.cesbrod.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti, mládež, rodiny s dětmi 
Provozní doba:  

Pondělí: 8:00-11:00 a 12:00-17:00 

Středa:   8:00-11:00 a 12:00-17:00 

Po předchozí domluvě i ve dnech: 

Úterý:    8:00-11:00 a 12:00-13:30 

Čtvrtek: 8:00-11:00 a 12:00-13:30 

Pátek:    8:00-12:30 

Popis služby:  
Sociálně-právní poradenství, zprostředkování dalších služeb z oblasti psychologie, škol-

ství, řešení problematiky dětí z neúplných rodin, dětí zneužívaných a týraných, zastupo-

vání nezletilých dětí v jednání před soudy a jinými institucemi. Spolupráce s orgány 

činnými v trestním řízení, probační a mediační službou. Vyhledávání dětí vhodných k 

osvojení a ke svěření do pěstounské péče, poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou 

péči a rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči. Služby pro osoby v krizi, propuštěné z 

výkonu trestu odnětí svobody, pro osoby proti nimž je vedeno trestní řízení apod. 

Kde služba působí:  Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56, první patro 

Kontakt na službu: 
Bc. Martina Fejfarová, DiS., tel: 321 612 126 

Bc. Eva Dobiašová, tel: 321 612 121 

Bc. Markéta Svobodová, DiS., tel: 321 612 

129 

Bc. Kateřina Poupová, tel: 321 612 123 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  
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Městský úřad Český Brod 

Název služby/zařízení: 

Sociální poradenství 

 
Typ služby dle zákona : Ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a dle Zákona  o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 

Sb., ve znění  předpisů  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Poradenství se týká všech sociálních pro-

blému či událostí. 

Osoby se zdrav. nebo duševním postiže-

ním , osoby pečující o osoby závislé na 

péči jiné osoby, osoby s různým stupněm 

omezení způsobilosti k právním úkonům, 

osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

osoby žijící rizikovým způsobem života, 

oběti agrese, trestné činnosti a domácího 

násilí, osoby které ztratily přístřeší, osoby 

nezaměstnané s materiálními problémy, 

imigranti, rodiny s dětmi. 

 

Provozní doba:  

Pondělí: 8:00-11:00 a 12:00-17:00 

Středa:   8:00-11:00 a 12:00-17:00 

Po předchozí domluvě i ve dnech: 

Úterý:    8:00-11:00 a 12:00-13:30 

Čtvrtek: 8:00-11:00 a 12:00-13:30 

Pátek:    8:00-12:30 

Popis služby: Podmínkou je spolupráce. Provádí se sociální práce v terénu spoje-

na s depistáží, s komplexním posouzením životní situace klientů a nabízí se jim 

individuální plánování kroků a cílů, které by měli vést ke  změně  a zlepšení sta-

vu. Zajišťuje pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat  a uplatňo-

vat svá práva z různých důvodů. 

Kde služba působí:  Náměstí Arnošta z Pardubic 56,  první patro 

Kontakt na službu: 

Bc. Jitka Novotná, DiS.  

tel: 321 612 124 

Finanční spoluúčast uživatele: 

NE 

Kapacita služby:  
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Občanská poradna Nymburk, o. s. 

Poskytovatel: Občanská poradna Nymburk, o. s.  

IČ: 26631628 Právní forma: občanské sdružení 

Zřizovatel: 

Občanská poradna Nymburk, o. s  
Statutární zástupce:  

Veronika Pačesová, DiS. 

Adresa sídla: Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk 288 02 

Tel:  

731 588 632  
E-mail: 

info@opnymburk.cz  
Web: 

www.opnymburk.cz 

www.pomocobetem.cz  

    

Název služby/zařízení:  

Občanská poradna 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby ohrožené nepříznivou sociální 

situací  

Provozní doba: 

Po: 09:00-12:00 a 13:00-17:00  

St:  09:00-12:00  

Popis služby:  

Poradenství v oblasti osobních financí, majetkoprávních vztahů a náhrady škod, 

bydlení, ochrany spotřebitele, přestupků, sféry trestního práva, pracovněprávních 

vztahů atd.  

 

Kde služba působí: Nymburk, pobočky - Brandýs n. Labem-Stará Boleslav, Mi-

lovice, Kolín, Čelákovice, Městec Králové 

Kontakt na službu:  

Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11 

(budova České spořitelny, 2. patro)  

                                        731 588 632 

 

Kolín, Na Pustině 1068 (budova 

„Kolárka“, pod OD Tesco), každé po-

slední úterý v měsíci, tel. 731 588 632                                          

  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

1 intervence  

http://www.opnymburk.cz/
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 Název služby/zařízení: 

Centrum pro pomoc obětem 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství pro oběti 

trestných činů 

Okruh osob, kterým je služba urče-

na: 

oběti trestných činů  

Provozní doba:  

Pondělí: 13:00-17:00 

Středa:   13:00-17:00 

Čtvrtek:  09:00-12:00 

Popis služby:  

Sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je podpora obětí trestné činnosti ne-

bo osob trestnou činností ohrožených, a to prostřednictvím sociálně-právní pomo-

ci. 

Kde služba působí: Nymburk, pobočky - Milovice, Kolín, Mladá Boleslav, 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kutná Hora 

Kontakt na službu: 

Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11  

731 588 632 

 Kolín, Na Pustině 1068 (budova 

„Kolárka“, pod OD Tesco),  

Středa, Čtvrtek -                  776 561 895 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

1 intervence 

Občanská poradna Nymburk 
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 Název služby/zařízení: 

Intervenční centrum Nymburk  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Intervenční centrum 

Okruh osob, kterým je služba urče-

na: 

oběti domácího násilí  

Provozní doba:  

Pondělí:  09:00-12:00  
Středa:   09:00-12:00 a 13:00-17:00 

Pátek:     09:00-12:00  

Popis služby:  

Sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále poskytujeme  psychosociální  a 

sociálně-právní poradenství prostřednictvím osobních a telefonických rozhovo-

rů nebo   

 e-mailové komunikace. Klient své problémy sdílí s jediným pracovníkem. 

Kde služba působí: Nymburk, pobočky - Milovice, Mladá Boleslav 

Kontakt na službu 

nám. Přemyslovců 14/11 (budova 

České spořitelny, 2. patro)                                         
775 561 844 

776 561 895 

 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  1 intervence 

Občanská poradna Nymburk 



42  

 Poskytovatel: Občanské sdružení Leccos 

IČ: 70855811 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Jana Kratochvílová, Lia Valková 

Adresa sídla: náměstí Arnošta z Pardubic 31, 282 01  Český Brod 

Tel: 321621712, 

733118796 

 

E-mail:  

info@leccos.cz 
Web:  

www.leccos.cz 

    

Název služby/zařízení: 

NZDM Klub Zvonice 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti a mládež ve věku od 6 do 20 let 

ohrožená společensky nežádoucími jevy  

Provozní doba: 

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek  

15:00-19:00 

Popis služby: 

Služby NZDM Klub Zvonice jsou určeny dětem a mládeži ve věku  od 6 do 20 let 

z Českého Brodu a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí 

ohroženy (konfliktní společenské situace, obtížné životní události či omezující 

životní podmínky) a splňují jednu z následujících podmínek: 

 nemohou nebo nechtějí se zapojit do běžných volno-časových aktivit a vyhý-

bají se jiným formám institucionalizované pomoci 

 dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času 

 mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující 

pro ně samé nebo jejich okolí 

  nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, 

jak to vyžadují jiné typy služeb. 

 

Kde služba působí: Budova Zvonice v parku, Jungmannova ulice, Český Brod 

Kontakt na službu: 

602402474 

denisa@leccos.cz  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 20  

Občanské sdružení Leccos 

mailto:denisa@leccos.cz
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Občanské sdružení Leccos 

Název služby/zařízení:  

MC Kostička 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: návazná komunitní služba  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

rodiny s dětmi od 0 do 7 let 
Provozní doba:  
Pondělí-pátek 

dle platného rozvrhu 

Popis služby:  

Nabízí změnu v každodenním stereotypu a izolaci během péče o dítě na mateřské a 

rodičovské dovolené, prostor pro hru dětí v inspirativním prostředí a pro první sociál-

ní kontakty dětí v kolektivu. Poskytuje možnost seberealizace rodičů a jejich  aktiv-

ního zapojení se do veřejného života ve městě. Pro nově přistěhovalé rodiny je často 

místem seznámení, navázání prvních kontaktů a místem poradenství . 

Kde služba působí: Český Brod a spádové obce  

Kontakt na službu: 

nám. Arnošta z Pardubic 31, 28201 Český Brod 

Tel: 321621712, 733118796 

info@leccos.cz 

www.leccos.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

Platba dle programu 

Kapacita služby: 10 



44  

 
Poskytovatel: Občanské sdružení MAGRÁTA 

IČ:  Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce: 

 

Adresa sídla: Maroldova 983, 282 01  Český Brod 

Tel: 

603 443 763 
E-mail: 

lucie@magrata.cz 
Web: 

www.magrata.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Občanské sdružení MAGRÁTA 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  není sociální službou 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

 Děti, rodiny s dětmi, dospělí, senioři. 
Provozní doba:  

 Dle aktuálního programu 

Popis služby:  

Nabízíme kreativní využití volného času dětem i dospělým. Jsme tu pro všechny 

velké i malé, šikovné a hravé, můžete tvořit, experimentovat, bavit se a hrát si spo-

lu s vašimi dětmi. Pořádáme otevřené výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie 

od dílniček pro nejmenší po výuku tradičních řemesel – pletení košíku, drátování, 

korálkování, malbu na textil, batiku ... Organizujeme tématicky laděné pobyty, 

výlety do zajímavých míst, sportovní a kulturní akce pro Český Brod a přilehlou 

Prahu i okolí. 

Kde služba působí: Maroldova 983, 282 01  Český Brod 

Kontakt na službu: 

Lucie Ulíková 

Maroldova 983, 282 01  Český Brod 

tel.: 603 443 763 

E-mail: lucie@magrata.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  ANO 

Kapacita služby: 

 

Občanské sdružení MAGRÁTA 
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 Poskytovatel: Občanské sdružení Prostor 

IČ: 26594633 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel:  Statutární zástupce: 

 Mgr. Petr Steklý  
Adresa sídla: Kutnohorská 17, Kolín 280 02 

Tel: 

317 471 740 

 

E-mail:  

info@os-prostor.cz 
Web: 

www.os-prostor.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Terénní programy na okresech Kolín a Kutná Hora  
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: terénní programy 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách  

Provozní doba: 

Po-Pá: 10:00-18:00 

výjezdy Český Brod  

Út: 15:30-17:30 / Pá: 13:00-15:00 

výjezdy Pečky   

Út: 13:00-15:00 / Pá: 15:30-17:30 

výjezdy Čáslav   

Čt: 13:00-15:00 

výjezdy Kutná Hora  

St: 13:00-18:00 / Čt: 15:30-17:30 

výjezdy Kolín   

St: 13:00-18:00 

Popis služby: 

Terénní program vyhledává uživatele drog, kterým pomáhá snižovat rizika spoje-

ná s jejich životním stylem. Těmi jsou zejména žloutenky, poškození žilního sys-

tému, duševní poruchy, sociální propad a konflikty se zákonem. Služby jsou po-

skytovány zdarma a anonymně s ohledem na individuální zakázky uživatelů v 

regionech Kolín a Kutná Hora. 

Kde služba působí: služba působí na okresech Kolín a Kutná Hora  

Kontakt na službu: 

Kutnohorská 17, 280 02 Kolín 

tel: 317 471 700, 321 715 004,  

      777 650 030 

tp@os-prostor.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 10 kontaktů/den 

Občanské sdružení Prostor 

mailto:tp@os-prostor.cz
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Občanské sdružení Prostor 

Název služby/zařízení:  

Programy primární prevence 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

Osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy.  

Žák v kontextu třídního kolektivu na ZŠ 

a SŠ. 

. 

Provozní doba:  
Pondělí-pátek:  08:00-16:00 

Popis služby:  

Oslovit mladé lidi ze ZŠ a SŠ, bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání 

a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje.  Cílem programu je předejít vlivům 

společensky nežádoucích jevů na cílovou skupinu. Mezi tyto jevy řadíme přede-

vším:  vést žáky k efektivní komunikaci a řešení možných konfliktů, vzájemné 

toleranci, záškoláctví, šikanu, kyberšikanu ,závislostní chování, rasismus a xeno-

fobii, projevy násilí a agrese, pornografii a prostituci.  

Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, do-

vednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala 

uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.  

Kde služba působí: služba působí na okresech Kolín, Kutná Hora, Jičín a  

                                   Hradec Králové 

Kontakt na službu: 

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

tel. Středočeská sekce: 317 471 743, 

                                     774 650 094 

tel. Královéhradecká sekce: 773 650 340 

pp@os-prosto.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

Kapacita služby: 3 bloky/ den 

mailto:pp@os-prosto.cz
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Občanské sdružení Prostor 

Název služby/zařízení:  

Sociální programy  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: terénní programy 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby v krizi, osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách, osoby a rodiny 

v obtížné životní situaci 

Provozní doba:  

ambulantní poradenství  

Po, St: 12:00-16:00 

terénní služba v Kolíně  

Út, Čt: 12:00-16:00 

telefonické poradenství  
Po-Čt: 9:00-16:00 

Popis služby:  

Posláním Sociálních programů je aktivně vyhledávat sociálně ohrožené rodiny i 

jednotlivce žijící v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně na území města 

Kolína a blízkého okolí, pomáhat jim minimalizovat rizika jejich způsobu života a 

pomáhat jim při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí a tak přispět k zvyšování jejich kvality života a začlenění do společnos-

ti.  

Kde služba působí: služba působí na okrese Kolín 

Kontakt na službu: 

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

tel. 321 621 675, 774 650 030 

sp@os-prosto.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 16 klientů / den 

 

mailto:sp@os-prosto.cz
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Občanské sdružení Prostor 

Název služby/zařízení:  

Kontaktní centrum v Kolíně 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: kontaktní centrum 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách  

Provozní doba:  
Po-Pá: 9:00-18:00 

 

kontaktní místnost   
Po, St, Čt: 12:00-17:00 

Popis služby:  

Kontaktní centrum o.s. Prostor je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživa-

telům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je 

minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního 

stylu uživatelů drog, motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a 

jejich začlenění do společnosti. Blízkým osobám poskytovat informace a podporu. 

Kontaktní centrum působí ve městě Kolín a je spádové pro celé okresy Kolín a 

Kutná Hora.  

Kde služba působí: služba je umístěna v Kolíně a je spádová pro celé okresy 

Kolín a  Kutná Hora 

Kontakt na službu: 

Kutnohorská 17, 280 02 Kolín 

tel: 321 715 004, 317 471 700,  

       777 847 071 

kc@os-prostor.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 40 klientů / den  
 

mailto:kc@os-prostor.cz
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Občanské sdružení Prostor 

Název služby/zařízení:  

NZDM Kolín 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Děti a mládež ve věku od 13 do 19 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

Osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy. 

Žák v kontextu třídního kolektivu na ZŠ 

a SŠ. 

Provozní doba:  
Po: 14:00-19:00 

Út: 14:00-19:00 

St:  14:00-19:00 

Čt:  14:00-19:00 

Popis služby:  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zkráceně NZDM Kolárka je určeno mla-

dým lidem ve věku od 13 do 19 let z Kolína a okolí.     

Našim cílem je vytvářet takové podmínky, které by podpořily zdravý vývoj mla-

dých lidí a nabízet tak pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení jejich nepříz-

nivé životní situace (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, pro-

blémy spojené se školou, s vrstevníky), s ambicí vést je k samostatnému řešení. 

Sekundárním cílem je snaha motivovat mladé lidi k aktivnímu trávení volného 

času, zvýšit a posílit sociální schopnosti a dovednosti a podpořit tak sociální za-

členění mladých lidí ve společnosti. Prostřednictvím svého působení v Kolíně a 

okolí bychom chtěli taktéž přispívat k vzájemnému porozumění cílové skupiny a 

širší veřejnosti a snižovat tak sociální, zdravotní rizika související s životním sty-

lem cílové skupiny. 

Kde služba působí: služba je poskytována na adrese Na Pustině 1068, Kolín  

      

Kontakt na službu: 

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

tel. 317 471 746, 775 650 329 

nzdm.kolarka@os-prostor.cz  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 50 klientů / den  
 

mailto:nzdm.kolarka@os-prostor.cz
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Občanské sdružení Prostor 

Název služby/zařízení:  

Terapie Kolárka 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: sociální poradenství  a terapie 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

jednotlivci i rodina 
Provozní doba:  
 

Popis služby:  

Pomoc : 

 se zvládnutím obtížných životních situací, krizí a ztrát 

 se řešením životních křižovatek 

 při somatických onemocněních 

 se spokojenějším životem s psychiatrickým onemocněním 

 se závislostmi, poruchami přijmu potravy 

 s najitím plnohodnotného a spokojeného života 

Kde služba působí:       

Kontakt na službu: 

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 

773 650 348  

Finanční spoluúčast uživatele:  

Kapacita služby:  
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Občanské sdružení Rozum a Cit 

Poskytovatel: Občanské sdružení Rozum a Cit  

IČ: 70 82 81 81  Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel:  Statutární zástupce:  

Mgr. Jaroslava Máliková 

Adresa sídla: Jablonského 639/4,  170 00 Praha 7 

Tel: 

323 605 782  
E-mail:  

rozumacit@rozumacit.cz  
Web: 

rozumacit@rozumacit.cz  

    

Název služby/zařízení: 

Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči OS  

Rozum a Cit 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společenskými nežádoucími 

jevy, etnické menšiny, osoby se zdravot-

ním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, 

senioři  

Provozní doba: 

Pondělí-čtvrtek: 9:00-15:00  

Pátek: 9:00-14:00   

Popis služby: 

Ambulantní a terénní služba. Služba je zaměřena na podporu dětí vyrůstajících 

v náhradní rodinné péči, pracujeme s dětmi, dospělými, celými rodinami i jednotliv-

ci, dále i s širším okolím náhradní rodiny a se všemi zájemci o náhradní rodinnou 

péči  

Kde služba působí: celá ČR, především Středočeský kraj a Praha  

Kontakt na službu: 

Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany 

Tel:  323 605 782, 733 102 901 

E-mail: rozumacit@rozumacit.cz 

Web: rozumacit@rozumacit.cz  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

Ambulantní: 750 klientů za rok 

Terénní: 350 klientů za rok 
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Poskytovatel: Občanské sdružení ŽIVOT 90 

IČ: 00571709 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Mgr. Jan Lorman 

Adresa sídla: Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1 

Tel:  

222 333 555 
E-mail:  

sekretariat@zivot90.cz 
Web: 

www.zivot90.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Senior telefon 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Senioři 
Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Zaměření na problémy stárnoucí populace, osamělé seniory a rovněž rodiny 

a přátelé, které o ně pečují. 

Kde služba působí: ČR - telefonická linka 

Kontakt na službu:  

tel.: 800 157 157 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 31250 hovorů/rok 

Občanské sdružení Život 90 
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Poskytovatel: Občanské sdružení ŽIVOT 90 

IČ: 49545957  Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Zdeněk Jelínek  

Adresa sídla: sad Míru 789, Zruč nad Sázavou 285 22  

Tel:  

 602 235 375  
E-mail:  

reditel@zivot90-zrucns.cz  

zivot90@zivot90-zrucns.cz 

Web: 

www.zivot90-zrucns.cz  

    

Název služby/zařízení:  

Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany 
 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Tísňová péče  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři a zdravotně postižení   
Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Služba pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem při které 

jsou klienti napojeni na nepřetržitý 24 hodinový dispečink. V případě potřeby je  jim 

zprostředkována okamžitou pomoc. Kontakt se navazuje pomocí bezdrátového tlačít-

ka, které nosí klient u sebe. 

Kde služba působí: služba se poskytuje v bytě klienta  

Kontakt na službu: 

327 532 900, 327 532 901, 724 182 325                                       

Informační centrum: 

Benešova 649, Kutná Hora 

  

Finanční spoluúčast uživatele: ANO 

Kapacita služby: 1000 klientů 

Občanské sdružení Život 90—Zruč nad Sázavou 

mailto:reditel@zivot90-zrucns.cz
http://www.zivot90-zrucns.cz/
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Poskytovatel: Oblastní charita Kutná Hora 

IČ: 49543547 Právní forma: registrovaná právnická osoba 

Zřizovatel: Biskupství královéhradecké  Statutární zástupce: 

RNDr. Robert Otruba  

Adresa sídla: Havířská 403, Kutná Hora, 284 01 

Tel:  

327 311 493  
E-mail:  

ranapece.charita@kh.cz  
Web: 

www.charita.kh.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Středisko rané péče 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: raná péče 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

rodinám s dětmi nedonošenými, s mentál-

ním, pohybovým, kombinovaným 

postižením, s nerovnoměrným či opoždě-

ným vývojem, s poruchami autistického 

spektra do 7 let věku 

Provozní doba:  

Pondělí-pátek: 8:00-17:00  

Popis služby: 

 podpora vývoje dítěte a podpora rodiny prostřednictvím pravidelných kon-

zultací v rodině 

 stimulace dětí v oblastech komunikace, pohybu, hry 

 podpora rodinných interakcí, podpora v období krize, naslouchání 

 sociální a speciální poradenství 

 možnost konzultovat vývoj dítěte s dalšími odborníky 

 pomoc při vyhledávání doplňujících nebo návazných služeb 

 půjčování pomůcek a literatury 

 doprovázení uživatelů 

 pracoviště  má garanci kvality služby rané péče od Asociace pracovníků 

v rané péči 

Kde služba působí: v okresech Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, 

Praha-východ, Benešov, Příbram, Mělník a v dalších sousedících regionech. 

Kontakt na službu: 

327 311 493, 731 598 866 
Finanční spoluúčast uživatele:  

NE 

Kapacita služby: 65 uživatelů 

Oblastní charita Kutná Hora 
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Poskytovatel:  

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

IČ: 27256391 Právní forma: akciová společnost 

Zřizovatel:  Statutární zástupce: představenstvo 

Adresa sídla: Žižkova 146, Kolín 280 02 

Tel: 

321 756 579 
E-mail:  

info@nemocnicekolin.cz 
Web: 

nemocnicekolin.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Odlehčovací služba 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odlehčovací služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby s chronickým onemocněním, 

zdravotně postižení a senioři, vyžadující 

péči druhé osoby 

Provozní doba: 

nepřetržitě 

kontaktovat službu lze  

od 8:00 do 15:30 

Popis služby: 

Pobytová služba, která zajišťuje přechodný pobyt nemocným, zdravotně postiže-

ným a seniorům, kteří vyžadují péči druhé osoby. Služba je poskytována v délce 

od 1 týdne do 3 měsíců. Umožňuje ulehčení pečujícím rodinám v případě potřeby 

odpočinku, dovolené, zhoršení zdravotního stavu apod. 

Kde služba působí: pobytová služba - Žižkova 146, Kolín 

Kontakt na službu: 

Sabina Cicvárková, DiS. 

Žižkova 146, Kolín 

sabina.cicvarkova@nemocnicekolin.cz 

tel. 321 756 579 

 

Vedoucí sestra:Irena Šandová  

Irena.sandova@nemocnicekolin.cz 

tel. 321 756 504 

 

 

Finanční spoluúčast uživatele: 

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby: 1 lůžek 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

mailto:romana.hetclova@nemocnicekolin.cz
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Pedagogicko - psychologická poradna 

Poskytovatel:  

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 

IČ: 70836311 Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel:  

Středočeský kraj 
Statutární zástupce: 

PhDr. Jaroslava Štětinová 

Adresa sídla: Jaselská 826, Kolín 

Tel:  

321 717 168 
E-mail:  

reditelství@pppkolin.cz 
Web:  

www.pppstredoceska.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Český Brod 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: školské zařízení dle zákona 76/1978 Sb. 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti a mládež ve věku 3-19 let 
Provozní doba: 

Úterý-pátek:  7:00-15:00 

 

Popis služby:  

Poradenská činnost v oblasti poruch učení, reedukaci, profesní orientace, pře-

zkum školní zralosti a péče o nadané děti. 

Kde služba působí:    
ambulantní služba - Mateřská škola Sokolská 1313, Český Brod 

Kontakt na službu: 

Mgr. Iveta Šedivá 

Sokolská 1313,282 01  Český Brod 

tel.: 321 623 887 

Finanční spoluúčast uživatele: 

NE 

Kapacita služby:  
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Poskytovatel: Mgr. Irena Kešnerová 

IČ: 66752833  Právní forma: OSVČ 

Zřizovatel:   

Mgr. Irena Kešnerová 

 

Statutární zástupce:  

 

Adresa sídla: Provozovna Palackého třída 222, Nymburk 

Tel: 

603 111 157 

 

E-mail:  

info@poradna-nymburk.cz 
Web: 

www.poradna-nymburk.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Poradna pro mezilidské vztahy, zvládání stresu a řešení  

krizových životních situací 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: ) 359/1999, § 49, odst. 7, oprávnění KÚ Stč. 

kraje čj. 197480/2010/KUSK, dále personální a andragogické poradenství, poraden-

ství v osobních krizích a mediace 

Okruh osob, kterým je služba 

určena: 

dospělá populace, rodiny s dětmi  

Provozní doba: 

Pondělí-pátek:    09:00-16:00 

dle potřeb klientů, po sjednání termínů  

Popis služby: 

Poradenství, rodinné poradenství, mediace, sociálně právní ochrana dětí, asistenci 

při kontaktu rodičů s dětmi v době před, během a po rozvodu až po individuální 

vzdělávání v oblasti komunikace a dalších měkkých dovedností. 

  
Kde služba působí: Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

Palackého třída 222 

288 02 Nymburk 

tel. 603 111 157  

  

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby: 

Poradna pro mezilidské vztahy, zvládání stresu a řešení  

krizových životních  situací  
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Poskytovatel: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

IČ: 70100691  Právní forma: občanské sdružení  

Zřizovatel:  

 
Statutární zástupce:  

RNDr. Mgr. Ladislav Zamboj  

Adresa sídla: Ječná 548/7, 120 00 Praha 2  

Tel: 

270 003 280 
E-mail:  

poradna@poradna-

prava.cz  

Web: 

www.poradna-prava.cz  

    

Název služby/zařízení: 

Návrat do společnosti  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

etnické menšiny imigranti a azylanti, 

osoby v krizi, pachatelé trestné činnosti 

senioři - bez omezení věku 

Provozní doba: 

Po: 10:00-16:00 (jen objednané)  

Út: 10:00-16:00 (jen objednané)  

St: 10:00-17:00 (bez objednání) 

Čt: 10:00-16:00 (jen objednané)  

Pá: 10:00-16:00 (jen objednané) 

Popis služby: 

Podle potřeb uživatele poskytuje PPO zejména tyto činnosti: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně zprostředkování 

kontaktu s jinými vhodnými poskytovateli sociálních služeb 

 poradenství v oblasti sociálních systémů a práva 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 vypracování právních podání a doprovod nebo zastupování v jednáních před 

správním orgánem nebo soudem (v případech zvláštního zřetele hodných – zda 

se jedná o takový případ určuje PPO) 

 

 

Kde služba působí: celá ČR 

Kontakt na službu: 

Ječná 548/7, 120 00 Praha 2 

tel.: 270 003 280  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:2000 intervencí/rok 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

mailto:poradna@poradna-prava.cz
mailto:poradna@poradna-prava.cz
http://www.poradna-prava.cz/
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Název služby/zařízení: 

Návrat dítěte do rodiny  

 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi   

Okruh osob, kterým je služba určena: 

 rodiny s dětmi 

Provozní doba:  (jen objednané) 

Po: 10:00-16:00  

Út: 10:00-16:00  

St: 10:00-17:00  

Čt: 10:00-16:00  

Pá: 10:00-16:00  

Popis služby: Podle potřeb klienta poskytovatel poskytuje zejména tyto činnosti: 

 výchovná a vzdělávací činnost 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při ochraně a uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

 

Kde služba působí: Hlavní město Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Zlínský  

Kontakt na službu: 

Ječná 548/7, 120 00 Praha 2  

270 003 280, 724 701 628  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 180/rok 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 
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Poskytovatel: Povídej Kutná Hora 

IČ: 67984860 Právní forma: občanské sdružení 

Zřizovatel:  Statutární zástupce:  

PhDr. Eva Morawská 

Adresa sídla: Česká 235/36, Kutná Hora - Vnitřní město 284 01  

Tel:          

327 511 111 
E-mail:  

linkaduvery@kh.cz  
Web: 

http://linkaduvery.kh.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Centrum krizové intervence - linka důvěry 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti, mládež a dospělí v situaci akutní 

psychosociální krize, kteří se rozhodli 

svou tíživou životní situaci řešit s odbor-

nou pomocí na telefonu linky důvěry 

Provozní doba: 

Pondělí:     08:00-22:00 

Úterý:        08:00-22:00 

Středa:       08:00-22:00 

Čtvrtek:     08:00-22:00 

Pátek:        08:00-22:00 

Popis služby: 

Poskytnout každému člověku v tísni, zoufalství a při nebezpečí sebevraždy mož-

nost bezprostředního kontaktu s jiným člověkem, který je připraven a schopen jej 

vyslechnout a vést s ním hovor, aniž by ho omezoval v jeho svobodě a dodat vola-

jícímu odvahu k životu a přispět k překonání jeho krizového stavu, aby mohl na-

dále žít důstojně, způsobem pro něj běžným. 

Kde služba působí: celá ČR - telefonická linka 

Kontakt na službu:     tel:  602 874 470 

 tel.: 327 511 111 

Finanční spoluúčast uživatele: dle 

tarifu telefonního operátora 

Kapacita služby: 600 hovorů 

Povídej Kutná Hora 
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Název služby/zařízení: 

Poradna pro lidi v tísni 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby v krizové situaci, v obtížných roz-

vodových situacích, ohrožené domácím 

násilím, oběti trestné činnosti. Služba je 

poskytována lidem všech věkových sku-

pin včetně dětí. 

Provozní doba:  

Pondělí:     08:00-18:00 

Úterý:        08:00-18:00 

Středa:       08:00-18:00 

Čtvrtek:     08:00-18:00 

Pátek:        08:00-18:00 

Popis služby:  

Jedná se o ambulantní službu, určenou pro osoby v krizové situaci. Služba posky-

tuje poradenství dětem v obtížených situacích, obětem domácího násilí a dalším 

lidem v tísni. Poskytuje psychologickou, psychoterapeutickou a poradenskou 

pomoc. 

Služba je dostupná po předchozím telefonickém objednání na čísle linky důvěry 

(327 511 111)  v 1. patře domu č.p. 235 v kutnohorské České ulici. 

Kde služba působí: ambulantní služba - Česká 235/36, Kutná Hora 

Kontakt na službu: 

Česká 235/36 Kutná Hora - Vnitřní Město 

tel.: 327 511 111 

linkaduvery@kh.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 710 intervencí 

Povídej Kutná Hora 
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Poskytovatel:  

PRAGOM CS, spol. s r. o. 

IČ: 62583476 Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zřizovatel:  Statutární zástupce:  

Mgr. Zdenka Farkašová 

Adresa sídla: K Sídlišti 514, Velim 281 01  

Tel: 

603 828 040 
E-mail:  

pragomcs@volny.cz  
Web: 

www.pragomcs..cz 

    

Název služby/zařízení: 

PRAGOM CS, spol. s r. o. - Centrum denních služeb 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: centrum denních služeb 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

služba je určena seniorům a dále osobám 

s chronickým, tělesným a zdravotním 

postižením, kteří mají sníženou soběs-

tačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fy-

zické osoby 

Provozní doba: 

Pondělí:     07:00-15:00 

Úterý:        07:00-15:00 

Středa:       07:00-15:00 

Čtvrtek:     07:00-15:00 

Pátek:        07:00-15:00 

Popis služby: 

Služba zajišťuje pomoc při osobní hygieně, popřípadě poskytuje podmínky pro 

osobní hygienu. Poskytuje stravu nebo pomoc při zajištění stravy včetně dietního 

programu. Dále služba zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím, zajištění výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňo-

vání práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí a pomoc při využití běžně do-

stupných služeb a informačních zdrojů za pomoci sociální pracovnice. 

Kde služba působí: ambulantní služba - Školní 50, Předhradí 

Kontakt na službu: 

Školní 50, Předhradí, 289 41 Pňov 

tel.:603 828 040 

325 514 195  

z.farkasova@pragomcs.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:   
ANO - dle ceníku 

Kapacita služby: 10 uživatelů 

Pragom CS, spol. s r. o. 
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Poskytovatel: Sdružení Linka bezpečí 

IČ: 61383198 Právní forma: Občanské sdružení 

Adresa sídla: Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 

Tel:  

266 727 979 
E-mail: 

info@linkabezpeci.cz 
Web: 

www.linkabezpeci.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Rodičovská linka 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

 rodiče, prarodiče, pedagogové  
Provozní doba: 

Pondělí:     13:00-06:00 

Úterý:        16:00-09:00 

Středa:       13:00-16:00 

Čtvrtek:     16:00-19:00 

Pátek:        13:00-16:00 

Popis služby:  

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc a poradenství přede-

vším rodičům, prarodičům a ostatním dospělým, který jednají v zájmu dítěte. Zá-

roveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a střed-

ních škol.  
Kde služba působí: telefonická linka - celá ČR 

Kontakt na službu: 

840 111 234, 606 021 021,  

pomoc@rodicovskalinka.cz, 

www.rodicovskalinka.cz  

Finanční spoluúčast uživatele:  

běžný telefonní tarif 

Kapacita služby: 

Sdružení linka bezpečí 

mailto:pomoc@rodicovskalinka.cz
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Sdružení linka bezpečí 

Název služby/zařízení:  

Linka  bezpečí  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: telefonická krizová pomoc  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

děti a mladiství (do 17 let včetně) a stu-

denti denního studia do 25 let včetně) 

Provozní doba:  

nonstop  

Popis služby:  
Linka bezpečí je telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé, kteří se 

ocitli v tíživé životní situaci nebo řeší jakékoliv každodenní trápení, a také pro ty, 

kteří jsou na útěku nebo o takovém kroku uvažují. Funguje 24 hodin denně, je 

bezplatná jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů, a ctí zásadu anonymity - 

volající nemusí sdělovat své jméno ani to, odkud je. 

Kde služba působí: telefonická linka – celá ČR  
 

Kontakt na službu: 

116 111 

pomoc@linkabezpeci.cz, 

chat.linkabezpeci.cz  

Finanč ní spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:   

mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
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Poskytovatel: Spirála pomoci o. s.  

IČ: 22689443 Právní forma: sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  Jana Kuncířová 

Adresa sídla: Sluneční 76, Kolín 280 02 

Tel:  

321 571 320 

773 600 495 

E-mail: 

spipom@seznam.cz 
Web: 

www.spirala-pomoci.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Osobní asistence 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:osobní asistence, terénní odlehčovací služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zdravotním postižením 

(tělesným, mentálním, zrakovým) bez 

rozdílu věku, senioři 

Provozní doba: 

nepřetržitě 

Popis služby:  

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdra-

votním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v 

předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba zajišťuje krátkodobou péči, ale také dlouhodobé 

odlehčovací terénní služby. 

Kde služba působí:  terénní služba - Kolín a okolí, Český Brod a okolí 

Kontakt na službu: 

Jana Šímová 

tel.: 773 600 496 

 info@spirala-pomoci.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:  56 klientů 

Spirála pomoci, o. s. Kolín 

mailto:info@spirala-pomoci.cz
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Název služby/zařízení:  

Domácí zdravotní péče  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři, zdravotně postižení lidé  
Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení re-

gistrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost 

nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. 

Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a 

rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajiš-

tění klidného umírání a smrti. 

Kde služba působí: Český Brod a okolí  

Kontakt na službu: 

Jaroslava Hniličková, tel.: 777 700 084 

Žižkova 1311(v areálu nemocnice),  

Český Brod 

775 110 263 

775 116 906  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  neomezeno 

Spirála pomoci, o. s. Kolín 



67 

 
Název služby/zařízení:  

Odlehčovací služba 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Odlehčovací služba 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

senioři, zdravotně postižení lidé včetně 

dětí od 4let  

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  
Terénní odlehčovací služba se poskytuje v domácím prostředí klienta. Tato služba 

je určena pro pečující osoby, které se každodenně starají o rodinného příslušníka a 

potřebují si dopřát nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záleži-

tostí. Odlehčovací služba se poskytuje s 24hodinovou péčí kvalifikovaných pra-

covnic.   

Asistentka zastupuje pečujícího ve sjednanou dobu a klientovi pomáhá např.:  

 při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 poskytnutí ubytování v případě pobytové služby 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutická činnost 

 pomoc při uplatnění práv 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Kde služba působí: terénní služba – Kolín a okolí, Český Brod a okolí  

Kontakt na službu: 

Jana Šímová  

tel: 773 600 496,  

info@spirala-pomoci.cz  

Finanční spoluúčast uživatele: 

Kapacita služby:  5 klientů 

Spirála pomoci, o. s. Kolín 

mailto:info@spirala-pomoci.cz
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Poskytovatel: Svaz diabetiků 

IČ: 004 99 43 Právní forma: občanské sdružení 

Zřizovatel:  

Svaz diabetiků České republiky 
Statutární zástupce:  

Ing. Vladimír Horák 

Adresa sídla: Prvního pluku 174/8, 186 00, Praha 8– Karlín 

Tel: 

222 513 333 
E-mail:  

diabetesczsvaz@seznam.cz 
Web: 

www.diazivot.cz 

    

Název služby/zařízení: 

Svaz diabetiků 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: není registrovanou sociální službou 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby postižené diabetem a jejich rodinní 

příslušníci 

Provozní doba: 

Pondělí:     10:00-13:00 

 

Popis služby: 

Organizace pořádá rekondiční pobyty se státní dotací, cvičení, přednášky a zdra-

votní dohled. V rámci organizace je možné objednat časopis Diaživot a ponožky 

pro diabetiky. 1 x měsíčně společné schůzky. 

Kde služba působí: Nová poliklinika, Smetanova 764, Kolín 280 02 

Kontakt na službu: 

paní Černá, tel.: 604 420 272 
Finanční spoluúčast uživatele:  

částečná 

Kapacita služby: 

rekondice 20 - 30 osob,  

schůzky 20 osob 

Svaz diabetiků, Kolín 
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Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 

Poskytovatel: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 

IČ: 00674443 Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:    

Adresa sídla: Karlínské náměstí. 59/12, Praha 

Tel:  

224 812 225 
E-mail: 

centrum@spcch.cz 
Web: 

www.spcch.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s., místní  

organizace Kolín 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zdravotním postižením, senioři 
Provozní doba: 

Úterý: 10:00-12:00 

Popis služby:  

Sdružování osob s civilizačními chorobami, poradenství, rekondiční pobyty a cvi-

čení 

Kde služba působí:  ambulantní služba - Sluneční 76, Kolín  

Kontakt na službu: 

Jiřina Hladěnová 

Sluneční 76, Kolín 280 02 

tel.: 321 725 064 a 321 737 020 

czpkolin@personal.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  
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Poskytovatel: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace 

Kolín 

IČ: 61883263  Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Ivan Fišer    
Adresa sídla: Sluneční 76, 280 02 Kolín II  

Tel:  

321 712 350 

605 956 383   

E-mail: 

ivan.fiser@seznam.cz    
Web: 

   

    

Název služby/zařízení:  

Ambulantní služba tělesně postiženým osobám 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: sociální poradenství pro seniory a tělesně 

postižené občany 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

tělesně postižení občané bez omezení 

věku 

Provozní doba: 

Pondělí:        08:00-12:00 

Úterý:           08:00-12:00 

Středa:          08:00-12:00 

Čtvrtek:        08:00-12:00 

Pátek:           08:00-12:00 

Popis služby:  

služba zajišťuje rekondiční pobyty, plavání a cvičení , semináře, rekvalifikační 

kurzy, zaměstnávání zdravotně postižených osob 

Kde služba působí:  Kolín 

Kontakt na službu: 

Ivan Fišer, Jaroslava Maňková 

Sluneční 76, Kolín 280 02 

tel.: 605 956 383, 732 884 876 

ivan.fiser@seznam.cz  

mankova.jaroslava@seznam.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. -  

okresní organizace Kolín 
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Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,  

okresní organizace Nymburk se sídl. v Poděbradech 

Poskytovatel: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,  

okresní organizace Nymburk se sídlem v Poděbradech 

IČ:  64730841  Právní forma: Občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:  

Čestmír Řízek  
Adresa sídla:  nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01  Poděbrady  

Tel:  

00420 739 005 654 

 

E-mail: 

cestmír@seznam.cz 
Web: 

   

    

Název služby/zařízení:  

Ambulantní služba tělesně postiženým osobám 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: půjčovna kompenzačních pomůcek 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

tělesně postižení občané a senioři bez 

omezení věku 

Provozní doba: 

Út: 8:00-12:00 

Čt: 14:00-16:00 

Popis služby:  

zajištění půjčovna kompenzačních pomůcek , rekondiční pobyty, plavání a cvičení  

Kde služba působí:  Poděbrady 

Kontakt na službu: 

Čestmír Řízek, T. G. Masaryka 1130, 

290 01  Poděbrady,  

tel.n: 739 005 654,  

e-mail: cestmír@seznam.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 

mailto:cestmír@seznam.cz
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Poskytovatel: Středisko výchovné péče  pro děti a mládež Kolín 

IČ:  Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Statutární zástupce:  

 

Adresa sídla: Komenského 375, Kolín 280 02 

Tel: 

321 718 555 
E-mail:  

matulovaz@seznam.cz 
Web: 

www.dud.czsvp_kolin.html 

    

Název služby/zařízení: 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kolín 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: není registrovanou sociální službou 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Děti a mládež do 18 let, kteří řeší osobní 

problémy. Problémy ve škole,  v rodině, s 

láskou, s jakoukoli návykovou látkou, 

závislostí na počítačích, hracích automa-

tech apod. Nebo se ocitli v náročné životní 

situaci nebo si chce „jen tak“ popovídat. 

Služby jsou také poskytovány rodičům, 

učitelům a třídním kolektivům. 

Provozní doba: 

Pondělí:    07:30-16:00 

Úterý:       07:30-16:00 

Středa:      07:30-16:00 

Čtvrtek:    07:30-16:00 

Pátek:       07:30-16:00 

Popis služby: 

Služba nabízí krizovou pomoc, psychologické vyšetření, individuální, skupinové 

a rodinné terapie, metodickou pomoc školám, práci s třídními kolektivy. Služba také 

nabízí besedy a semináře pro školy a rodiče. 

Kde služba působí: ambulantní služba - Komenského 375, Kolín 

Kontakt na službu: 

Komenského375, Kolín 280 02 

matulovaz@seznam.cz 

tel.: 321 718 555 nebo 777 738 794 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

Středisko výchovné péče  pro děti a mládež Kolín 
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Poskytovatel: Terapeutické centrum o.s. Modré dveře 

IČ: 22768602. Právní forma: občanské sdružení 

Zřizovatel:  Statutární zástupce:  

 

Adresa sídla: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

 

Tel: 

725 830 830 
E-mail:  

modredvee@modredvere.cz 
Web: 

www.modredvere.cz 

 

    

Název služby/zařízení: Sociálně aktivizační služba pro osoby se  

zdravotním postižením 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: sociálně aktivizační služby a sociální rehabili-

tace pro občany se zdravotním postižením 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

pro klienty (16-65let) s duševní psycho-

tickou poruchou a pro klienty 

s mentálním postižením a jejich rodiny 

Provozní doba:   

Popis služby:  
Všestranný terapeutický program zahrnuje sociální a rodinné poradenství, nácvik 

sociálních a komunikačních dovedností, trénink kognitivních funkcí (paměti, pozor-

nosti, plánování, rozhodování) a nácvik praktických dovedností- šití, práce na zahra-

dě, nakupování a vaření, péče o zdraví a hygienu. V rámci pracovní terapie mohou 

klienti vyzkoušet i práci s keramickou hlínou či naučit se základy pletení košíků. Ke 

získávání pracovních zkušeností, jež mohou pomoci v běžném i pracovním životě, 

poslouží i možnost pracovat v naší kavárně.  

Kde služba působí: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

Kontakt na službu: 

náměstí Smiřických 39 

Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

E-mail: modredvere@modredvere.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:   

Terapeutické centrum Modré dveře 

mailto:modredvere@modredvere.cz
mailto:modredvere@modredvere.cz
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Terapeutické centrum Modré dveře 

Název služby/zařízení: 

Psychoterapie a krizová intervence pro veřejnost 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: krizová intervence 

Okruh osob, kterým je služba urče-

na: 

bez omezení věku 

Provozní doba: 

Krizová intervence: 09:00-15:00 

Konzultace po telefonické, e-mailové 

či osobní rezervaci. 

Popis služby: 

Jedná se o individuální péči o klienta ve stavu psychické krize, vyvolané např. 

ztrátou zaměstnání, nadměrným stresem v zaměstnání, rozpadem partnerství či 

rodiny, vážným onemocněním vlastním anebo blízkého člověka, úmrtím v rodi-

ně, zážitkem potratu, traumatu, živelné katastrofy … 

Kde služba působí: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

Kontakt na službu: 

náměstí Smiřických 39 

Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

E-mail: modredvere@modredvere.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:   
zdarma 

Kapacita služby:  

Název služby/zařízení: Psychoterapie 

 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.:  psychologická poradna 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

individuální, skupinová nebo rodinná  
Provozní doba:  

 

Popis služby:  
Pomoc při zvládání náročných životních situací, při psychickém vyčerpání, vzta-

hových, výchovných či rodinných potížích. Práce na svém osobním rozvoji. 

Kde služba působí: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

Kontakt na službu: nám. Smiřických 

39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 

E-mail: modredvere@modredvere.cz 

tel. 321 687 474, 725 830 830 

Finanční spoluúčast uživatele: 

ANO 

Kapacita služby:   

mailto:modredvere@modredvere.cz
mailto:modredvere@modredvere.cz
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Poskytovatel: TyfloCentrum Praha, o.p.s. 

IČ: 26727765 Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Zřizovatel: Statutární zástupce:    

RNDr. Hana Bubeníčková 

Adresa sídla: Krakovská 1 695/21, Praha 1, 110 00 

Tel:  

221 462 492 
E-mail: 

praha@tyflocentrum.cz 
Web: 

www.praha.tyflocentrum.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Sociální poradenství 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Odborné sociální poradenství 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zrakovým a kombinovaným 

postižením starší 18 let 

Provozní doba: 

Každý všední den 

od ranních do odpoledních hodin 

Popis služby:  

Informace týkající se zákonných možností v oblasti kompenzačních pomůcek, prů-

kazů mimořádných výhod, příspěvku na péči, státních dávek, informace o důchodo-

vém pojištění a o právních předpisech vztahujících se k zaměstnávání osob se zdra-

votním postižením.  

Kde služba působí:  Praha a Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

Petr Kyncl 

Krakovská 1 695/21, Praha 1, 110 00 

tel. 221 462 492 

kyncl@tyflocentrum.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:   

TyfloCentrum Praha, o.p.s., středisko Kolín 
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TyfloCentrum Praha, o.p.s., středisko Kolín 

Název služby/zařízení:  

Průvodcování, předčítání 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: průvodcovské a předčitatelské služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zrakovým a kombinovaným 

postižením starší 18 let 

Provozní doba:  

Každý všední den 

od ranních do odpoledních hodin 

Popis služby:  
Doprovod z místa srazu na cílové místo a zpět, pomoc při orientaci v budově, při 

vyplňování dokumentů a během nákupů (výběr oblečení, orientace mezi regály, 

sdělování informací o zboží apod.). Nejčastější využití - návštěva lékaře, jednání 

na úřadě, nakupování,  pošta, banka a další veřejná místa. 

Službu lze objednat v provozovně nebo telefonicky. 

Kde služba působí: Praha a Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

Mgr. Lenka Koubková 

tel.: 221 462 492 

Michal Maišl 

tel. 777 416 262, 221 462 562 nebo 

 776 221 462 

maisl@tyflocentrum.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:   
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TyfloCentrum Praha, o.p.s., středisko Kolín 

Název služby/zařízení:  

Sociálně aktivizační služby 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: Sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zrakovým a kombinovaným 

postižením starší 18 let 

Provozní doba:  

každý všední den 

od ranních do odpoledních hodin 

Popis služby:  
přednášky, vzdělávací kurzy, tematická setkávání, společné sportovní aktivity, výle-

ty apod. 

Kde služba působí: Praha a Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

ředitelka: Ing. Jiřina Polášková 

Krakovská 1 695/21, Praha 1, 110 00 

tel. 221 462 493, 774 061 330 

polaskova@tyflocentrum.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  

Název služby/zařízení:  

Sociální rehabilitace 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: sociální rehabilitace 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zrakovým a kombinovaným postiže-

ním starší 18 let 

Provozní doba:  

každý všední den 

od ranních do odpoledních hod. 

Popis služby:  
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů. Pomoc při obstarávání osobních záležitostí a realizaci vý-

chovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Služba zahrnuje podporu při pra-

covním uplatnění - pomoc s přípravou na zaměstnání, vyhledávání pracovních pří-

ležitostí, zvyšování kvalifikace. Služba také nabízí pracovního asistenta, který na 

pracovišti pomáhá překonat počáteční obtíže způsobené zdravotním hendikepem. 

Kde služba působí: Praha a Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

Ing. Jiřina Polášková 

Krakovská 1 695/21, Praha 1, 110 00 

tel. 221 462 493, 774 061 330 

polaskova@tyflocentrum.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele:  

NE 

Kapacita služby:            
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Tyfloservis, o.p.s. 

Poskytovatel: Tyfloservis, o.p.s.—Krajské ambulantní středisko  

Praha a Střední Čechy 

IČ: 26200481 Právní forma: obecně prospěšná společ-

nost 

Zřizovatel: 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-

kých ČR 

Statutární zástupce: 

 PhDr. Josef Cerha 

 

Adresa sídla: Krakovská 1695/21, 110 00  Praha 1 

Tel:  

221 462 365 

221 462 364 

E-mail: 

centrum@tyfloservis 
Web: 

www.tyfloservis.cz 

   

    

Název služby/zařízení:  

Terénní a  ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a 

slabozrakých 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: sociální rehabilitace 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zrakovým postižením starší 15 let 
Provozní doba: 

Nutno objednat  

Popis služby:  

Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých. 

Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí 

prostorové orientaci s bílou holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti 

(vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní 

na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomůže klientům 

s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradí jak je získat a proškolí v 

jejich užívání. Poskytuje poradenství a zprostředkování dalších služeb. 

Kde služba působí:  Praha a Středočeský kraj 

Kontakt na službu: 

Krakovská 21, Praha 1,  110 00 

tel. 221 462 362 

praha@tyfloservis.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele:  

zdarma 

Kapacita služby: 
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Úřad práce České republiky  

Poskytovatel: Úřad práce ÚP ČR-krajská pobočka v Příbrami  -

kontaktní pracoviště Český Brod 
IČ: 72496991  Právní forma: organizační složka státu 

Zřizovatel:  MPSV ČR Statutární zástupce:    

Ing. Zdena Součková 

Adresa sídla:  náměstí  T.G. Masaryka 145, Příbram I, 261 01 Příbram 1 

Tel:  

950 129 204  
Email:  

zdena.souckova@ko.mpsv.cz 

Web:  

porta.mpsv.cz  

    

Název služby/zařízení:  

Odbor státní sociální podpory - kontaktní místo  

Český Brod 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: dle zákona 117/1995 Sb. o státní sociální 

podpoře 

Okruh osob, kterým je služba urče-

na: 

rodiny s dětmi, osoby s nižšími  

příjmy, pěstounské rodiny 

Provozní doba: 

Pondělí:     08:00-12:00 a 13:00-17:00 

Úterý:        08:00-11:00 

Středa:       08:00-12:00 a 13:00-17:00 

Čtvrtek:     08:00-11:00 

Pátek:        08:00-11:00 - pouze pro evi-

denci nových uchazečů o zaměstnání a 

příjem žádostí o nepojistné sociální dáv-

ky čí pozvané klienty 

Popis služby:  

V rámci systému je poskytován přídavek na dítě, sociální příplatek - dávky určené 

pro rodiny s dětmi s příjmy do 2,4 násobku životního minima. Dávka porodného, 

poskytovaná při narození dítěte. Dále příspěvek na bydlení určený osobám, pro 

které představují platby související s bydlením více než 30 % výdajů. Dále jsou 

poskytovány dávky pěstounské péče a sirotčí důchody. 

Kde služba působí:  náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

Kontakt na službu: 

Iva  Ježková 

náměstí Arnošta  z Pardubic 1,  

282 01  Český Brod  

tel.:950 129 205 

iva.jezkova@ko.mpsv.cz  

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby: 
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 Název služby/zařízení:  

Odbor zprostředkování a poradenství 
Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: dle zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

nezaměstnané osoby,  hledající práci 
Provozní doba:  

Pondělí:    08:00-11:30 a 12:00-17:00 

Úterý:       08:00-11:30 a 12:00-18:00 

Středa:      08:00-11:30 a 12:00-17:00  

Čtvrtek:    08:00-11:30 a 12:00-18:00 

Pátek:       08:00-13:00 

Popis služby:  

Evidence uchazečů o zaměstnání, výplata podpory v nezaměstnanosti, zprostřed-

kování vhodného zaměstnání, informační služby pro všechny občany v oblasti 

pracovních příležitostí (volná pracovní místa v ČR, v EU, možnosti dalšího vzdě-

lávání, podmínky zaměstnávání v zahraničí) 

Kde služba působí: náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

Kontakt na službu: 

O. Zeman, L. Justicová, E. Pivoňková 

Námě.Arnošta  z Pardubic 1,  

282 01 Český Brod  

tel.: 950 129 209 

dana.hotovcova@ko.mpsv.cz 

ceskybrod.ko@up.mpsv.cz 

 

Finanční spoluúčast uživatele:  

NE 

Kapacita služby:  

Úřad práce České republiky  
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 Úřad Český Brod 

Název služby/zařízení:  

Dávky pomoci v hmotné nouzi 
Dle zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby s nízkými příjmy, osoby postiže-

né mimořádnou událostí, kterou nemo-

hou zvládnout vlastními silami, osoby 

propuštěné z výkonu trestu odnětí svo-

body, z léčebného zařízení, školského 

zařízení ústavní výchovy apod. 

Provozní doba: 

Pondělí:     08:00-12:00 a 13:00-17:00 

Úterý:        08:00-11:00 

Středa:       08:00-12:00 a 13:00-17:00 

Čtvrtek:     08:00-11:00 

Pátek:        08:00-11:00  

Popis služby:  

V rámci úřadu se poskytuje poradenství a dávky pomoci v hmotné nouzi – příspě-

vek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. 

Kde služba působí:   Náměstí Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

Kontakt na:   
Bc.Barbora Neklanová, 950 129 210,  

      Pavlína Zvoníková Dis. 
      

Finanční spoluúčast uživatele:  NE 

Kapacita služby:  

Název služby/zařízení: 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením a  

příspěvek na péči  
Dle zákona 108/2006 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením , 
o sociálních službách  
Okruh osob, kterým je služba určena: 

osoby se zdravotním postižením, senio-

ři, rodiny s osobami se zdravotním po-

stižením a seniory 

Provozní doba:  

Pondělí:     08:00-12:00 a 13:00-17:00 

Úterý:        08:00-11:00 

Středa:       08:00-12:00 a 13:00-17:00 

Čtvrtek:     08:00-11:00 

Pátek:        08:00-11:00  

Popis služby:  

Poradenství pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinám při vý-

běru vhodné sociální služby. Výplata dávky příspěvek na péči a dávek určených 

pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu a jednorázový příspě-

vek na zvláštní pomůcku. Vydávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením. 

Kde služba působí: Arnošta z Pardubic 1, Český Brod  
Kontakt na službu 

Bc. Jana Mlázovská, tel: 950 129 211,  

e-mail: jana.mlazovska@ko.mpsv.cz 

Alena Smržová, tel: 950 129 212,  

e-mail: alena. smrzova@ko.mpsv.cz 

Finanční spoluúčast uživatele: NE 

Kapacita služby:  
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Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením 

Poskytovatel: Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s 

postižením 

IČ: 26661586 Právní forma: občanské sdružení 

Zřizovatel: Statutární zástupce:    

Ing. Ludmila Chwistková  

Adresa sídla: Rimavského Soboty 923, Kolín 

Tel:  

 605 409 882  
E-mail: 

volno@email.cz 
Web: 

http://volno-os.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Středisko respitní péče VOLNO 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odlehčovací služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby a rodiny, které pečují o dítě/osobu s 

autismem a dalšími poruchami autistického 

spektra, dítě/osobu s mentálním postiže-

ním, dítě/osobu s kombinovaným postiže-

ním. Děti a lidé s autismem a dalšími poru-

chami autistického spektra, s mentálním 

postižením a s kombinovaným postižením. 

Věk uživatelů od 1 do 64 let. 

Provozní doba: 

nepřetržitě 

 

Ambulantní forma: 

Pondělí:  07:30-17:00 

Úterý:     07:30-16:00 

Středa:    07:30-16:00 

Čtvrtek:  07:30-17:00 

Pátek:     07:30-16:00 

Popis služby:  

Služba zajišťuje odlehčovací péči přímo v rodině nebo formou pobytu ve Středis-

ku Volno, případně denní pobyt. Služba  zajišťuje stravování, pomoc při přípravě 

stravy, pomoc při péči o vlastní osobu a zabezpečení aktivizačních aktivit. Služba 

slouží k odpočinku pečujících osob v době trvání od 1 dne do 3 měsíců. 

Kde služba působí:  ambulantní, pobytová a terénní služba - Rimavské Soboty 

923, Kolín 

Kontakt na službu: 

Michaela Provazníková, DiS.  

Rimavské Soboty 923, Kolín 280 02 

tel.: 605 936 699   a 321 622 331  

volno@email.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:  10 klientů 
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Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 

Poskytovatel: Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 

IČ: 00873497  Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: 

Středočeský kraj 
Statutární zástupce:    

Ing. Iveta Blažková 

Adresa sídla: Pod Malým vrchem 1 378, Český Brod 282 01 

Tel:  

321 671 001 
E-mail: 

zvonecekbylany@seznam.cz 
Web: 

www.uspbylany.cz 

    

Název služby/zařízení:  

Denní stacionář 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: denní stacionáře 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením. Věková struktura 

cílové skupiny: 19 - 45 let. 

Provozní doba: 

Pondělí:     07:00-19:00 

Úterý:        07:00-19:00 

Středa:       07:00-19:00 

Čtvrtek:     07:00-19:00 

Pátek:        07:00-19:00 

Popis služby:  

Uživatel má možnost využít stravování v zařízení, možnost dovážení služebním 

autem do ZŠ, k lékaři, k dispozici je denní místnost k odpočinku, pracovny, terape-

utické dílny. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, podmínky, pomoc nebo podpora pro osobní hygienu, nabídka společenské-

ho, kulturního, sportovního vyžití, rekreace a nabídka rehabilitačních služeb. Služ-

ba zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Kde služba působí:  ambulantní služba - Pod Malým vrchem 1378, Český Brod 

Kontakt na službu: 

Pod Malým vrchem 1378, Český Brod 

tel.: 321 671 001 

zvonecekbylany@seznam.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:  4 uživatelé 
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Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 

Název služby/zařízení:  

Domov pro osoby se zdravotním postižením  

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: domov pro osoby se zdravotním postiže-

ním 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením. Věková struktura 

cílové skupiny: 3 - 45 let. 

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Služba zajišťuje dlouhodobý pobyt. Uživatelé mají možnost využití stravování, 

úklidu, prádelny, služebního auta k návštěvě lékaře, docházky do ZŠ. K dispozici 

jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové – výběr dle současných mož-

ností. Pokoje mají vlastní toalety. Služba zabezpečuje pomoc, podporu při zvládá-

ní běžných úkonů péče o vlastní osobu, vytvoření podmínek, pomoc nebo podpo-

ru při osobní hygieně, nabízí společenské, kulturní, sportovní vyžití a rekreaci. 

Zajišťuje sociálně terapeutické  činnosti, nabízí možnost zajištění péče praktic-

kých i odborných lékařů, kteří mají smlouvu se zařízením. Součástí je i nabídka 

rehabilitačních služeb a zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kde služba působí: pobytová služba - Pod Malým vrchem 1378, Český Brod, 

zařízení přijímá klienty ze Středočeského kraje 

Kontakt na službu: 

Pod Malým vrchem 1378, Český Brod 

tel.: 321 671 001 

zvonecekbylany@seznam.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:  60 lůžek 
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Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 

Název služby/zařízení:  

Chráněné bydlení 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: chráněné bydlení 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením. Služby jsou posky-

továny osobám od 19 let do 45 let. 

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby: 

Služba nabízí týdenní a celoroční pobyty. K dispozici jsou jednolůžkové a dvou-

lůžkové pokoje s předsíní a příslušenstvím, komplex tří nebo čtyř pokojů tvoří 

byt, společný je kuchyňský kout, jídelna, obývací pokoj. Jeden byt je pro  5 klien-

tů. 

Služba nabízí poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajiš-

tění chodu domácnosti, vytváření domácí atmosféry. Nabídka zahrnuje společen-

ské, kulturní a sportovní akce a rekreaci. Služba zajišťuje sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-

ních záležitostí. V rámci pobytu jsou využívány běžně přístupné zdrojů komunity. 

Kde služba působí: pobytová služba - Bylany 26, Chrášťany a Polepy zařízení 

přijímá klienty ze Středočeského kraje 

Kontakt na službu: 

Bylany 26, Chrášťany, Český Brod 

 tel.: 321 623 868  
zerticek@seznam.cz 

Polepy: 321 671 175 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby: 18 lůžek 
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Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 

Název služby/zařízení:  

Odlehčovací služba 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: odlehčovací služby 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením. Věková struktura 

cílové skupiny: 3 - 45 let. 

Provozní doba:  

nepřetržitě 

Popis služby:  

Služba umožňuje osobě či rodině pečující v přirozeném sociálním prostředí 

o osobu se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nezbytný odpo-

činek. Doba trvání nezbytného pobytu klienta ve Zvonečku se odvíjí dle přání 

rodiny klienta. Nabídka služeb v zařízení je stejná jako pro celoroční pobyt. 

Kde služba působí: pobytová služba - Pod Malým vrchem 1378, Český Brod, 

zařízení přijímá klienty ze Středočeského kraje 

Kontakt na službu: 

Pod Malým vrchem 1378, Český Brod 

Tel.: 321 671 001 

zvonecekbylany@seznam.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:  5 lůžek 
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Název služby/zařízení:  

Týdenní stacionář 

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.: týdenní stacionáře 

Okruh osob, kterým je služba určena: 

Osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením. Věková struktura 

cílové skupiny: 3 - 45 let. 

 

 

Provozní doba:  

Pondělí-pátek: 07:00-19:00 

Popis služby:  
Služba zajišťuje  pobyt v průběhu týdne. Uživatelé mají možnost využití stravová-

ní, úklidu, prádelny, služebního auta k návštěvě lékaře, docházky do ZŠ. K dispo-

zici jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové – výběr dle současných 

možností. Pokoje mají vlastní toalety. Služba zabezpečuje pomoc, podporu při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vytvoření podmínek, pomoc nebo 

podporu při osobní hygieně, nabízí společenské, kulturní, sportovní vyžití a rekre-

aci. Zajišťuje sociálně terapeutické  činnosti, nabízí možnost zajištění péče praktic-

kých i odborných lékařů, kteří mají smlouvu se zařízením. Součástí je i nabídka 

rehabilitačních služeb a zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kde služba působí: 

pobytová služba - Pod Malým vrchem 1378, Český Brod, zařízení přijímá klienty 

ze Středočeského kraje 

Kontakt na službu: 

Pod Malým vrchem 1378, Český Brod 

Tel.: 321 671 001 

zvonecekbylany@seznam.cz 

Finanční spoluúčast uživatele:  

ANO, dle ceníku 

Kapacita služby:  3 lůžka 

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb byl vytvořen v rámci komunitního plánování 

sociálních služeb města Český Brod. 

Informace o službách jsou orientační, přesnější informace je nutné si vyžádat u         

jednotlivých poskytovatelů. Informace jsou platné k 1. lednu 2013. 

Editovala:  

Bc. Jitka Novotná, DiS., koordinátorka procesu plánování sociálních služeb 


