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Domov ANNA 
Český Brod

Pečovatelská služba – pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při péči o vlastní osobu, po-
moc při stravování a zajištění stravy, doprovod k lékaři, na úřady apod.
Domov pro seniory – pobytová služba pro seniory, kteří potřebují celodenní péči a pomoc. Kapacita 
domova je 99 míst.

Žitomířská 323, 282 01 Český Brod, 
tel.: 321 657 257, 
email: info@domov–anna.cz, 
www.domov–anna.cz

Spirála pomoci 

Osobní asistence – pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostřed-
kování kontaktu klienta se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Terénní odlehčovací služby – pomoc pro osoby pečující o své blízké, aby si mohli vyřešit své záleži-
tosti a odpočinout od náročné péče.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – určena pro veřejnost k zapůjčení kom-
penzačních pomůcek dle platného ceníku.

Žižkova 1311, 282 01 Český Brod, 
tel.: 773 600 498, 
email: info@spirala–pomoci.cz, 
www.spirala–pomoci.cz

Nemocnice 
Český Brod 

Odlehčovací služby – krátkodobé pobyty pro seniory a osoby zdravotně postižené, o které je pe-
čováno v domácím prostředí a pečující osoby potřebují odlehčit ze své péče. Minimální délka pobytu 
24 hodin, maximální 3 měsíce. Ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích, stravování 3x denně. 

Žižkova 282, 282 01 Český Brod, 
tel.: 321 610 808, 723 911 392, 
email: koblihova.michaela@nem–cb.cz, 
www. nem–cb.cz 

ProMedicus Home 
Care Services

Domácí zdravotní péče – odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v domácím prostředí, je 
poskytována bezplatně na základě doporučení praktického lékaře.

Žižkova 1311, 282 01 Český Brod, 
tel. 774 050 001, 
www.domacipece24.cz

Hewer Osobní asistence – pomoc v domácím prostředí s úkony běžného života, služba je poskytována 
24 hodin denně, nutné je ji objednat předem. 

Černokostelecká 2020/20, 
100 00 Praha 10 – Strašnice, 
tel.: 736 505 549, 736 505 548, 
email: strednicechy2@hewer.org, 
www.osobniasistent.cz

Domov seniorů 
Úvaly

Odlehčovací služby – služba pro seniory, o které je pečováno v domácím prostředí , umožňuje pe-
čujícím vyřídit své záležitosti a odlehčit jim v náročné péči, služba je poskytována v ambulantní nebo 
v pobytové formě.

nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly, 
tel.: 731 655 413, 281 980 922, 
email: socialni@dsuvaly.cz, 
www.dsuvaly.cz

Modřínová 
Domov pro seniory 

rodinného typu 
a denní stacionář 

Denní stacionář pro seniory – služba pro seniory, kteří jsou alespoň částečně soběstační a nepotře-
bují nepřetržitou lékařskou péči. Provoz denně od 7 do 17 hodin, po dohodě až do 20 hodin. Zajištěna 
celodenní strava a denní program pro seniory. 

Modřínová 1522, 250 08 Úvaly, 
tel. 777 207 104, 
email: info@stacionar–modrinova.cz, 
www.stacionar–modrinova.cz

Agentura domácí 
péče ANNA

Pečovatelská služba – pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při péči o vlastní osobu, po-
moc při stravování a zajištění stravy, doprovod k lékaři, na úřady apod.

Klučov 168, 2882 01 Český Brod, 
tel.: 605 769 962, 
email: adp–anna@seznam.cz, 
www. domacipeceanna.cz

Zvoneček Bylany 

Domov pro zdravotně postižené – pobytová služba, poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 
osobám s těžkým, středně těžkým či lehkým mentálním a kombinovaným postižením.
Denní a týdenní stacionář – ambulantní a pobytová služba poskytovaná pro zdravotně postižené 
od pondělí do pátku od 7 do 19 hod.
Chráněné bydlení – pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým lidem s postižením žít 
běžný život. Kapacita 12 lůžek.
Odlehčovací služby – pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého 
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. V rámci služby 
je poskytováno: ubytování, strava a základní služby – vždy podle potřeb klienta.

Pod Malým Vrchem 1378, 
282 01 Český Brod, 
tel. 321 671 001, 
email: zvonecekbylany@seznam.cz, 
www.zvonecekbylany.cz

Sanatorium TOPAS
Domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby s chronickým duševním onemocně-
ním, poskytované služby: ubytování, celodenní strava, pomoc při péči, aktivizační činnosti, sociálně 
terapeutické činnosti. 

Masarykovo nám. 112, 250 83 Škvorec, 
tel.: 774 140 459, 
email: jirina.volkova@sanatorium–topas.cz, 
www.sanatorium–topas.cz

G–HELP Domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími 
formami demence. 

Komenského 209, 281 61 Kouřim, 
tel.: 321 784 201, 
email: asistent@ghelp.cz, www.ghelp.cz

Život 90 Tísňová péče pro seniory – možnost napojení na individuální monitorovací systém, poskytnutí 
nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci.

Benešova 649, Kutná Hora, 
tel.: 327 532 901, 327 532 900, 
email: zivot90@zivot90–zrucns.cz, 
www.zivot90–zrucns.cz

Domácí hospic 
Nablízku

Domácí hospicová péče – poskytování speciální paliativní péče nevyléčitelně nemocným a umírají-
cím v domácím prostředí, podpora pečující rodiny.

Československé armády 29/11, 
289 22 Lysá n. Labem, 
tel.: 731 268 306, 
email: info@hospic–lysa.cz, 
www.hospic–lysa.cz

Tři, o.p.s. Hospic 
Dobrého Pastýře

Hospic – specializované zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči lidem v konečném stádiu 
nevyléčitelné nemoci.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany, 
tel: 317 777 381, 
email: tri@hospic–cercany.cz, 
www.hospic–cercany.cz

SOCIáLNÍ A NáVAZNÉ SLUŽBY NA ČESKOBRODSKU
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Městský úřad 
Český Brod, 

oddělení sociálně-
právní ochrany dětí 

Sociálně právní ochrana dětí – vyhledávání ohrožených dětí, zastupování dítěte u soudu, zajišťo-
vání náhradní rodinné péče (osvojení a pěstounská péče), poradenství rodinám v obtížných situacích, 
terénní sociální práce.

nám. Arnošta z Pardubic 56, 
282 01 Český Brod, 
tel.: 321 612 126, 603 878 418, 
email: fejfarova@cesbrod.cz, 
www.cesbrod.cz/category/ 
/socialne–pravni–ochrana–deti

LECCOS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – poradna pro rodiny (středa 13 – 17 hod.), bez-
platné hlídání dětí (pondělí 9 – 13 hod.) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi, 
terénní služba pro rodiny s cílem posilovat jejich kompetence v oblasti domácího hospodaření, jednání 
na úřadech, péče a výchovy dětí apod.
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež – klub Zvonice pro děti, vstup je bezplatný a anonymní, 
možnost trávení volného času a pomoc se starostmi a problémy dětí.
Služby pro pěstounské rodiny – doprovázení rodin, pobyty, respitní péče, vzdělávací akce, poradenství.
Preventivní programy pro školy – zvýšení povědomí dětí na II. stupni ZŠ o sociálně patologických jevech.

nám. Arnošta z Pardubic 31, 
282 01 Český Brod, 
tel.: 321 621 712, 733 118 796, 
email: info@leccos.cz, 
www.leccos.cz

Pedagogicko-psy-
chologická poradna 

Stč. kraje, praco-
viště Český Brod

Pomoc při řešení výchovných a výukových problémů dětí a žáků, poskytování odborných psychologic-
kých a speciálně-pedagogických služeb.

Sokolská 1313, 282 01 Český Brod, 
tel.: 321 623 887, 
email: kolin@pppsk.cz, 
www.pppstredoceska.cz

Centrum sociálně 
psychologického 

poradenství 
Stč. kraje 

detašované 
pracoviště Kolín

Psychologické a sociální poradenství – psychologická a psychosociální diagnostika, individuální, 
párové a rodinné poradenství, krizová intervence, sociálně právní poradenství.

Školská 60, 280 02 Kolín 4, 
tel.: 321 725 151, 
email: poradna.kolin@volny.cz, 
www.poradna–rakovnik.cz/index.php 
?stranka=odborne–poradenstvi–
detasovana–pracoviste–kolin

Centrum sociálně 
psychologického 

poradenství 
Stč. kraje detašo-
vané pracoviště 

Nymburk

Psychologické a sociální poradenství – psychologická a psychosociální diagnostika, individuální, 
párové a rodinné poradenství, krizová intervence, sociálně právní poradenství.

Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk, 
tel. 325 513 551, 
email: poradna.nymburk@tiscali.cz, 
www.poradna–rakovnik.cz/index.php 
?stranka=odborne–poradenstvi–
detasovana–pracoviste–nymburk

Pedagogicko-
psycholologická 

poradna 
Český Brod 

Psychologická diagnostika a pedagogicko psychologické služby – o vyšetření žádá rodič či zá-
konný zástupce nebo zletilý klient; není třeba doporučení školy či lékaře.

nám. Arnošta z Pardubic 12, 
282 01 Český Brod, 
tel.: 725212103, 602 695 872, 734 152 689, 
email: fialova.m@zs.zitomirska.info

Modré dveře 

Krizová pomoc – je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku od 8.00 – 16.30 hodin. 
Je možné přijít bez objednání. Klienti přicházejí bez omezení věku a cílové skupiny. Krizová pomoc 
je poskytována v rámci sociálních služeb zdarma.
Psychoterapie – příspěvek na individuální psychoterapii činí 500 Kč. Sezení trvá 50 minut a je třeba 
se předem objednat telefonicky nebo emailem.
Psychologické poradenství – psychodiagnostika a poradenství, smlouva s vybranými zdravotními 
pojišťovnami, je nutné se předem objednat.

nám. Smiřických 39, 
281 63 Kostelec n. Č. l., 
tel.: 725 830 830, 
email: modredvere@modredvere.cz, 
www.modredvere.cz 

Intervenční 
centrum 

RESPONDEO

Pomoc pro oběti domácího násilí – poradenství pro oběti domácího násilí, doprovázení oběti na 
úřady, pomoc při jednáních, poradenství k tématu domácího násilí.

nám. Přemyslovců 14, 288 02 Nymburk, 
tel.: 775 561 844, email: info@opnymburk.cz, 
www.opnymburk.cz 

Diakonie ČCE
Raná péče – odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 
předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo 
fyzického postižení.

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13, 
tel.: 235 218 392, 
email: ranapecediakonie@rana-pece.cz, 
www.rana-pece.cz

SL
UŽ

BY
 P

RO
 O

SO
BY

 O
HR

OŽ
EN

É 
SO

CI
áL

NÍ
M

 V
YL

OU
ČE

NÍ
M

 

Městský úřad 
Český Brod, odbor 

sociálních věcí 

Sociální poradenství – poradenství pro osoby v obtížných sociálních situacích (ztráta bydlení, ztráta 
zaměstnání, finanční problémy).

nám. Arnošta z Pardubic č. 56, 
282 01 Český Brod, 
tel.: 313 036 102, email: bendova@cesbrod.cz, 
www.cesbrod.cz 

Prostor plus

Terénní programy – vyhledávání uživatelů omamných a psychotropních látek a poskytování pomoci 
těmto osobám.
Kontaktní centrum – nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných a psychotrop-
ních látek a jejich blízkým osobám.

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, 
tel.: 317 471 740, 
email: info@prostor–plus.cz, 
www.prostor–plus.cz

Občanská poradna 
RESPONDEO 

Poradenství v obtížných životních situacích – poradenství v oblasti práva, finančních záleži-
tostí, jednání s úřady apod., pouze ve čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin, doporučeno předchozí te-
lefonické objednání.

Tř. J. Švermy 141, 289 11 Pečky, 
tel.: 775 561 846, 325 511 148, 
email: info@opnymburk.cz, 
www.opnymburk.cz

Podrobný katalog sociálních služeb 
bude vydán v tištěné podobě 

do konce roku 2016.

www.cesbrod.cz/zdravy-brod/


