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ÚVOD

Kvalitní sociální služby jsou znakem vyspělé civilizace! 

Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou Katalog sociálních a návazných služeb pro 
město Český Brod a jeho okolí, který Vám má pomoci zorientovat se v široké nabídce 
těchto služeb na území města i v jeho spádové oblasti. Chápeme, že první institucí pro 
zajištění pomoci je rodina, ale někdy se člověk dostane do takové nepříznivé sociální 
situaci, kdy už potřebuje podat pomocnou ruku od jiných institucí. A právě v tom by 
měl být náš katalog nápomocen. 

Najdete v něm kontakty na poskytovatele všech druhů sociálních služeb jak pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením, tak služby pro děti, mládež a rodinu i služby 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. Katalog může být průvod-
cem každého z nás, kdo se dostane do situace, kdy bude potřebovat pomoci zvládnout 
náročnou životní etapu nebo nepříznivou sociální situaci. Naší snahou je, aby také 
pomohl zvýšit dostupnost nabízených možností pomoci a proto Vás zároveň žádáme, 
abyste nám dali vědět, když Vám bude nějaká služba chybět.

Město Český Brod společně se zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 
již několik let mapují potřebnost sociálních služeb na území města. V rámci tohoto 
procesu byly provedeny analýzy a dotazníková šetření, z kterých pracovní skupiny sta-
novily priority a vytýčily konkrétní cíle, které se snažíme společně naplňovat. Všichni 
zúčastnění odvedli velký kus práce, s kterou se můžete seznámit v pravidelně aktua-
lizovaném strategickém dokumentu, jímž je komunitní plán sociálních služeb a jehož 
nedílnou součástí i tento katalog. Poslední aktualizace proběhla na jaře 2019.

Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na 
území města a najít co nejefektivnější a nejúspornější řešení, které by pomohlo so-
ciální služby přiblížit co nejširšímu počtu obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. 
Ke komunitnímu plánu nás vede snaha vybudovat sociální politiku města a také jej 
využíváme jako program víceletého financování pro neziskové organizace poskytující 
sociální služby na území města.

Bc. Jakub Nekolný 
 starosta města Český Brod 
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Sociální poradenství
Městský úřad Český Brod – odbor sociálních věcí

Zajišťované činnosti
- poskytuje sociální poradenství seniorům, osobám se zdravotním postižením, oso-

bám v krizi a ohroženým sociálním vyloučením, včetně osob ve výkonu trestu podle 
zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách

- vykonává funkci veřejného opatrovníka
- koordinuje komunitní plánování sociálních služeb
- provádí terénní sociální práci
- vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením
- vydává rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
- zajišťuje výkon agendy: evidence, distribuce tiskopisů, receptů a žádanek na léčivé 

přípravky obsahující omamné a psychotropní látky 
- zajišťuje sociální pohřby dle zákona o pohřebnictví
- vydává průkazy pro využívání služby Českobrodská doprava pro seniory 

Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
/ostatní dny po telefonické či e-mailové dohodě/

Územní působnost
Územní obvod ORP Český Brod

 � Kontaktní údaje 
Adresa nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Telefon 313 036 102

Kontaktní osoby Bc. Alena Bendová, Mgr. Bc. Jana Tůmová

E-mail bendova@cesbrod.cz, tumova@cesbrod.cz

Web www.cesbrod.cz/item/podrobne-kontaktni-informace#odbor-
soc-veci-nam-arnosta

Sociálně – právní ochrana dětí
Městský úřad Český Brod – odbor sociálních věcí

Zajišťované činnosti
- zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany v rozsahu zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
- navrhuje a vykonává potřebná opatření v zájmu nezletilých dětí, přitom spolupra-

cuje s příslušnými institucemi (soudy, školami, dětskými lékaři, obcemi, policií, stát-
ním zastupitelstvím, probační a mediační službou, správou sociálního zabezpečení, 
úřady práce atd.)

- spolupracuje s nestátními subjekty, které mají pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí a jejich služby jsou zaměřené na podporu rodin a dětí

- sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje jejich příčiny, spolupůsobí při jejich 
odstranění

- navrhuje soudu nařízení i zrušení ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo omeze-
ní, zbavení, příp. pozastavení rodičovské odpovědnosti

- sleduje vývoj dětí umístěných mimo vlastní rodinu, sleduje výkon ústavní a ochran-
né výchovy

- činí nezbytná opatření i k ochraně dítěte, které nemá na území ČR trvalý pobyt
- vykonává funkci opatrovníka, který zastupuje nezletilé děti v jednání před soudy 

a jinými institucemi
- jako opatrovník činí neodkladné úkony v zájmu nezletilých dětí, dokud se ustanove-

ný poručník neujme své funkce
- poskytuje pomoc dětem zanedbávaným, týraným či zneužívaným, podává podněty 

k prošetření a trestní oznámení
- sleduje možnosti umístění dětí do náhradní rodinné péče, přijímá žádosti o svěření 

dětí do náhradní rodinné péče

Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
/ostatní dny po telefonické či e-mailové dohodě/

Územní působnost
Územní obvod ORP Český Brod

 � Kontaktní údaje 
Adresa nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Telefon 313 036 126

Kontaktní osoby Bc. Martina Fejfarová, DiS., pověřená vedením odboru

E-mail fejfarova@cesbrod.cz

Web www.cesbrod.cz/item/podrobne-kontaktni-informace#odbor-
soc-veci-nam-arnosta
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Úřad práce ČR
- kontaktní pracoviště Český Brod

Zajišťované činnosti
Zprostředkování zaměstnání
evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování vhodného zaměstnání, výplata pod-
pory v nezaměstnanosti, poradenské služby – volba povolání, rekvalifikace, zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením, informační služby pro občany v oblasti pracovních 
příležitostí, podmínky zaměstnávání v zahraničí Tel.: 950 129 204

Státní sociální podpora a dávky pěstounské péče
dávky poskytované osobám ve společensky uznaných sociálních situacích, výplata dá-
vek státní sociální podpory – přídavky na děti, příspěvek na bydlení, rodičovský příspě-
vek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče, sociálně-právní poradenství
 Tel.: 950 129 205
Hmotná nouze
posuzování stavu hmotné nouze, sociálně-právní poradenství, výplata dávek pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá 
pomoc Tel.: 950 129 210

Sociální služby, příspěvek na péči
posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu osob, které vyžadují pomoc 
jiné osoby při zvládání základních životních potřeb, sociálně-právní poradenství, výpla-
ta příspěvku na péči Tel.: 950 129 211

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
výplata dávek pro osoby se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu, příspěvek 
na zvláštní pomůcku, posuzování nároku na průkaz pro osoby se zdravotním postiže-
ním Tel.: 950 129 212

Úřední hodiny
pondělí, středa  8:00 – 11:00   12:00 – 17:00            úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00

Územní působnost
Středočeský kraj

 � Kontaktní údaje 
Adresa Sportovní 501

282 01 Český Brod   

Telefon 950 129 200

Kontaktní osoby Mgr. Dominik Kozák, zastupující vedoucí detašovaného pracoviště

E-mail dominik.kozak@uradprace.cz

Web www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/kolin/orgstr

Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín

Zajišťované činnosti
Oddělení nemocenského pojištění rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění, pojistné-
ho a pokut ukládaných za nesplnění či porušení povinností uložených příslušným právním 
předpisem; provádí činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru 
jednotlivých subjektů nemocenského pojištění; připravuje podklady pro výplatu dávek ne-
mocenského pojištění. Tel.: 321 731 164
Oddělení důchodového pojištění poskytuje odbornou pomoc občanům i zaměstnavatelům 
ve věcech důchodového pojištění; sepisuje a dokladuje žádosti o dávky, případně o úpravu 
dávek důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených 
dokladů. Tel.: 321 731 171
Oddělení OSVČ zejména provádí důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ a ne-
mocenské pojištění zahraničních zaměstnanců. Tel.: 321 731 129
Oddělení účtárny pojistného a dávek sleduje dodržování platební povinnosti zaměstnava-
telů v sociálním zabezpečení a vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelům; kontroluje 
a účtuje Přehledy o výši pojistného předložené zaměstnavateli. Tel.: 321 731 126
Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek sleduje evidenci pohledá-
vek OSSZ; zajišťuje vymáhání pohledávek OSSZ cestou správní exekuce, podává návrhy na 
nařízení exekuce prováděné soudními exekutory, spolupracuje s peněžními ústavy, zaměst-
navateli, soudy, katastrálními úřady a dalšími institucemi. Tel.: 321 731 120
Oddělení kontroly kontroluje vznik a zánik pojistného poměru; kontroluje plnění úkolů 
a povinností zaměstnavatelů při provádění nemocenského pojištění, včetně plnění ohlašo-
vací povinnosti; kontroluje podkladovou evidenci, kterou zaměstnavatelé vedou o zaměst-
nancích pro účely nemocenského a důchodového pojištění. Tel.: 321 731 137
Oddělení lékařské posudkové služby plní úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního sta-
vu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení a oblasti 
dávek pro osoby se zdravotním postižením. Tel.: 321 731 170

Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 14:00

Územní působnost
okres Kolín 

 � Kontaktní údaje 
Adresa Obecní dvůr 6

280 50 Kolín III

Telefon 321 731 111

Kontaktní osoby Ing. Ivana Tlučhořová, ředitelka

E-mail posta.ko@cssz.cz

Web www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/stredo-
cesky-kraj/ossz-kolin.htm
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Středisko probační a mediační služby Kolín 

Zajišťované činnosti
Probační a mediační služba se zaměřuje na práci s pachateli trestných činů a s poško-
zenými a obětmi trestné činnosti, poskytuje jim pomoc a podporu.
- usiluje o začlenění obviněného do života společnosti bez dalšího porušování zákonů
- u poškozeného se snaží o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spra-

vedlnost
- organizuje a vykonává dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, 

kontroluje výkon trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povin-
ností a omezení, sleduje chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 

- poskytuje individuální pomoc obviněnému a působí na něj, aby vedl řádný život
- přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spo-

jených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních 
trestů a opatření

- poskytuje mediaci – mimosoudní řešení konfliktu mezi obviněným a poškozeným

Úřední hodiny
Pondělí–čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 7:00 – 14:30

Územní působnost
Příslušnost dle Okresního soudu Kolín

 � Kontaktní údaje 
Adresa Politických vězňů 109

280 02 Kolín II

Telefon 734 362 965

Kontaktní osoby Vedoucí střediska: Erbenová Helena Ing.

E-mail herbenova@pms.justice.cz

Web www.pmscr.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Domov pro seniory ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory 10

Domov pro seniory  
Kostelec n. Č. l. Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 11

Domov pro seniory Domov Zátiší, s.r.o. 12

Domov pro seniory Město Kouřim 13

Dům s pečovatelskou službou Městys Kounice 14

Domov se zvláštním režimem G-HELP o.p.s. 15

Domov se zvláštním režimem Clementas Mlékovice, s.r.o. 16

Domov se zvláštním režimem Meridiem Centrum péče s.r.o. 17

Pečovatelská služba ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory 18

Pečovatelská služba Obec Vitice 19

Pečovatelská služba Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 20

Denní stacionář ANNA Český Brod, sociální služby pro 
seniory 21

Domácí zdravotní péče ProMedicus Home Care Services, s.r.o. 22

Tísňová péče Život plus, z.ú. 23

Domácí hospicová péče Domácí hospic Nablízku, z.ú. 24

Sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení 
lůžkové péče 

Nemocnice Český Brod, s.r.o. 25
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Domov pro seniory
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 

Poslání služby
Posláním Domova pro seniory je zajistit prostřednictvím pobytové služby důstojné 
a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke svému 
věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují po-
moc a podporu při zvládání běžných denních činností.

Poskytované činnosti
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hy-
gienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí

Komu je služba určena
Senioři od 65 let

Provozní doba: Nepřetržitá

Úhrada za službu: Dle schváleného sazebníku, který schvaluje Rada města. Aktuální 
sazebník je zveřejněn na webových stránkách.

Kapacita: 100 míst

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Domov je kompletně bezbariérový.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Žitomířská 323

282 01 Český Brod

Telefon 321 622 257

E-mail info@domov-anna.cz

Web www.domov-anna.cz

Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Poslání služby
Cílem služby  je umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné 
míře s důrazem na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeu-
rčení. 

Poskytované činnosti
Základní činnosti služby: poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutická činnost, aktivizační a kulturní činnost, pomoc při uplatňování 
práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Fakultativní služby: nákup mimo obec, doprovod při osobním nákupu mimo obec, do-
provod při individuálních akcích, doprava autem k lékaři, na úřad apod., doprava věcí 
za klientem např. do nemocnice 

Komu je služba určena
Osoby ve věku od 65 let (ve výjimečných případech podléhajících schválení vedení or-
ganizace od 60 let), kteří vlivem stáří, nemoci či zdravotního postižení potřebují vyšší 
míru pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není 
možné zajistit v domácím prostředí

Provozní doba: Nepřetržitý provoz 

Úhrada za službu: Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní služby dle aktuálního ceníku

Územní působnost: Celorepubliková

Kapacita: 27 uživatelů

Bezbariérovost služby: Částečně

 � Kontaktní údaje 
Adresa Lázeňská 462

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Telefon 731 615 674

E-mail vedouci-kostelec.stred@diakonie.cz

Web www.ddkostelecncl.cz

Facebook  www.facebook.com/diakoniecce
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Domov pro seniory
Domov Zátiší, s.r.o.

Poslání služby
Zachovat a rozvíjet stávající schopnosti, dovednosti a samostatnost, posilovat přiroze-
né sociální vazby uživatelů v souladu s důstojným a aktivním prožitím stáří. 

Poskytované činnosti
Ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Komu je služba určena
Osoby se zdravotním postižením, senioři, věková skupina od 60 ti let.

Provozní doba: Nepřetržitý provoz

Úhrada za službu: 11 400 Kč za měsíc 

Územní působnost: Středočeský kraj, Praha.

Kapacita: 15 klientů

Bezbariérovost služby: Přízemí má bezbariérový přístup, vstup do patra je po scho-
dech. Vstup v patře do pokojů, koupelny a WC je bezbariérový.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Modřínová 1522

250 82 Úvaly 

Telefon 777 207 104

E-mail domov.zatisi@email.cz

Web www.domov-zatisi.cz

Domov pro seniory u Pražské brány
Město Kouřim

Poslání služby 
Posláním Domova pro seniory u Pražské brány v Kouřimi  je poskytovat v nepřetržitém 
provozu pobytové, sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby v rozsahu individuálně 
stanovených potřeb pro osoby, které potřebují pravidelnou podporu jiných osob pře-
vážně při zvládání běžných denních činností, zachování běžného způsobu života, na 
který byli zvyklí, a kontaktu s ostatními lidmi v blízkém okolí.
Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost 
a sociální začleňování.

Poskytované činnosti
Celoroční ubytování a poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkolů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygi-
enu, poskytnutí stravy, úklid, praní prádla, zdravotně-ošetřovatelská péče, rehabilitace, 
sociální péče, využití volného času, zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, vedení uživatele k soběstačnosti s ohledem na jejich fyzický a psychický stav, 
podpora vzájemné komunikace mezi uživateli a poskytovatelem.

Komu je služba určena
Dospělí 27 – 64 let, 
Mladší senioři 65 – 80 let, 
Starší senioři nad 80 let

Provozní doba: Nepřetržitý provoz 

Úhrada za službu: Dle platného ceníku

Územní působnost: Celá ČR

Kapacita: 35 klientů

Bezbariérovost služby: Částečně bezbariérová

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pražská 95

281 61 Kouřim

Telefon 321 783 943

E-mail domov@mestokourim.cz 

Web www.mestokourim.cz
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Dům s pečovatelskou službou 
Městys Kounice

Popis služby
Zajištění zlepšení života občanů

Poskytované činnosti
Profesionální zdravotní péče, roznáška obědů, zajištění nákupů a úklidu

Komu je služba určena
Služba je poskytována seniorům

Provozní doba: 24 hodin denně

Kapacita: 14 bytů – 4 byty pro manželské dvojice a 10 bytů pro jednotlivce

Úhrada za službu: Úhrada dle sazebníku 

Územní působnost: Pro občany Kounic a ostatní dle pořadníku

Bezbariérovost služby: Dům je bezbariérový – s výtahem do prvního patra

 � Kontaktní údaje 
Adresa Kounice čp. 3

289 15 Kounice

Telefon 606 747 512, 321 695 254

E-mail obec.kounice@tiscali.cz

Web www.kounice.cz

Domov se zvláštním režimem
G-HELP o.p.s.

Poslání služby
Posláním G-Help z.ú. (dále jen Domov) je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-o-
šetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům, kteří 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Domov usiluje o zajištění aktivního a dů-
stojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta, který nemůže 
trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

Poskytované činnosti
Ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních 
potřeb, ošetřovatelská péče.

Komu je služba určena
Osoby s chronickým duševním onemocněním senioři (zaměření na demence,  
zejména Alzheimerovu chorobu).
Dospělí 27 – 64 let
Mladší senioři 65 – 80 let
Starší senioři nad 80 let

Provozní doba: Nepřetržitě

Kapacita: 67 lůžek 

Úhrada za službu
210 Kč ubytování/den
170 Kč strava/den

Územní působnost: Česká republika

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Komenského 209

281 61 Kouřim

Telefon 321 784 201, 604 715 802

E-mail info@ghelp.cz

Web www.ghelp.cz
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Domov se zvláštním režimem
Clementas Mlékovice, s.r.o.

Poslání služby
Posláním domova je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníže-
nou soběstačností zejména z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám 
se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou po-
moc jiné fyzické osoby.

Poskytované činnosti
Poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím, široká škála aktivizačních činností, 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos-
tí, pomoc při komunikaci, vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Komu je služba určena
Osobám, kterým jejich stav neumožňuje zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci 
jiných dostupných služeb. Službu však neposkytujeme osobám, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje denní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.

Provozní doba: Nepřetržitá

Kapacita: 200 klientů

Úhrada za službu: Základní cena za pobyt, stravu a péči činí 380 Kč na den, za měsíc 
11 560 Kč. Cena za nadstandardní služby se pohybuje v rozmezí 3 440 Kč – 7 440 Kč. 
Podrobnosti lze získat při osobním jednání s poskytovatelem.

Územní působnost: Kolínsko, Českobrodsko, Kostelecko

Bezbariérovost služby: Služba je poskytována v nově zrekonstruované budově se zcela 
bezbariérovým prostředím, s velkou zahradou s lavičkami, záhonky pro terapii klientů, 
s mobilními zahrádkami pro terapii imobilních klientů, krytou terasou pro posezení 
klientů i jejich blízkých.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Mlékovice 66

281 44 Toušice 

Telefon 317 070 550

E-mail mlekovice@clementas.cz

Web www.clementas.cz

Facebok Clementas

Domov se zvláštním režimem
Meridiem Centrum péče s.r.o. - Centrum péče Doubrava

Poslání služby
Zpříjemnit a zkvalitnit život lidí s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou

Poskytované činnosti
Poskytnutí ubytování, stravy
Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena
Věková skupina 40 let a výše, senioři
Osoby s chronickým duševním onemocněním, s onemocněním Parkinsonovou či 
Alzheimerovou chorobou, s demencí, jiným postižením mozku, s jiným kognitivním 
postižením

Provozní doba: 24 hodin denně

Kapacita služby: 144 míst, dle požadavků jednolůžkové pokoje

Úhrada za službu
Dvoulůžkový pokoj: 23 900 Kč měsíčně
Jednolůžkový pokoj: 40 000 Kč měsíčně 

Územní působnost: Celá ČR

Bezbariérovost služby: Bezbariérový přístup v celém objektu i okolí. K přesunu do pa-
ter slouží výtah.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nebeská 292

282 01 Doubravčice

Telefon 608 700 021

E-mail doubrava@centrumpece.cz

Web www.centrumpece.cz

Facebook Doubrava-Centrumpéče
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Pečovatelská služba
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory

Poslání služby
Pečovatelská služba je terénní službou, která je určena seniorům a zdravotně postiže-
ným občanům, kteří nejsou schopni postarat se o vlastní osobu, stravu, nebo o domác-
nost, a to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Pečovatelská služba je také určena pro občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat 
nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní 
stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další péči, pokud jim ji nemohou poskytovat 
rodinní příslušníci. 

Poskytované činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím

Komu je služba určena
Osoby se zdravotním postižením
Senioři od 65 let

Provozní doba: Pracovní dny od 6:30 do 15:00

Kapacita služby
Terénní forma: 70 klientů
Ambulantní forma: 5 klientů

Úhrada za službu: Dle schváleného sazebníku, který schvaluje Rada města. Aktuální 
sazebník je zveřejněn na webových stránkách.

Územní působnost: Český Brod a přilehlé obce

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Žitomířská 323

282 01 Český Brod

Telefon 321 622 257

E-mail info@domov-anna.cz

Web www.domov-anna.cz

Pečovatelská služba
Obec Vitice

Poslání služby
Služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku.

Poskytované činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Komu je služba určena
Senioři 

Provozní doba: V pracovní dny od 7:00 do 15:00

Úhrada za službu: Viz ceník úkonů pečovatelské služby na www.vitice.cz

Územní působnost: Obec Vitice a Hřiby

Bezbariérovost služby: V pečovatelském domě je do 1. patra zavedena schodišťová 
sedačka.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Vitice čp. 95

281 06 Vitice 

Telefon 321 674 681

E-mail podatelna@vitice.cz

Web www.vitice.cz
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Pečovatelská služba
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Poslání služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat takovou míru pomoci a podpory, která 
umožní žít lidem, kteří jsou v náročné životní situaci spojené s nemocí, zdravotním po-
stižením, stářím, invaliditou, úrazem, podle jejich zvyklostí a pokud možná co nejdéle 
v jejich domácím prostředí. Našim cílem je umožnit těmto lidem a jejím blízkým dů-
stojný a spokojený život s respektem k jejich jedinečnosti, důstojnosti a individualitě.

Poskytované činnosti
Služba podle odstavce 1 zákona č. 108/2006 Sb. obsahuje tyto základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
pomoc při zajištění chodu domácnosti;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Komu je služba určena
Dospělí (27-64 let), 
Mladší senioři (65 – 80 let), 
Starší senioři (nad 80 let).

Provozní doba: 6:00 – 14:30

Kapacita služby: 40 uživatelů

Úhrada za službu: Úhrada je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách,  a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách. 

Územní působnost: Služba je poskytována občanům města Kostelec nad Černými Lesy 
a občanům okolních obcí.

Bezbariérovost služby: Služba je terénní.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Lázeňská 462

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Telefon 731 615 676

E-mail pecovatelska@ddkostelecncl.cz

Web www.diakonie-stred.cz, www.ddkostelecncl.cz

Facebok www.facebook.com/diakonie.stred

Denní stacionář
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory

Poslání služby
Posláním denního stacionáře je poskytovat péči a denní podporu seniorům, kteří po-
třebují dohled a péči druhé osoby, a to zejména v důsledku zhoršeného zdravotního 
stavu. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb a cílů klientů a je po-
skytována s ohledem na možnosti, schopnosti a zájmy uživatele.

Poskytované činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena
Senioři od 60 let 

Provozní doba: Pracovní dny od 6:30 do 17:00

Kapacita služby: 4 klienti

Úhrada za službu: Dle schváleného sazebníku, který schvaluje Rada města. Aktuální 
sazebník je zveřejněn na webových stránkách.

Územní působnost: Český Brod a přilehlé obce

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Žitomířská 323

282 01 Český Brod

Telefon 321 622 257

E-mail info@domov-anna.cz

Web www.domov-anna.cz
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Domácí zdravotní péče
ProMedicus Home Care Services, s.r.o.

Poslání služby
Cílem je zvýšení kvality života pacienta i jeho rodinných příslušníků a to tak, že pomá-
háme nemocným udržovat, zlepšovat a navracet zdraví, rozvíjet soběstačnost, zmírňo-
vat utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajišťovat klidné umírání, a to přímo 
v jeho domácím prostředí.

Poskytované činnosti: Měření krevního tlaku, aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, po-
dání léků. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu, měření glykémie (hladiny cukru v krvi). 
Ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů. Péče o permanent-
ní močové katetry, jednorázové cévkování, výměna permanentního katetru i u mužů, 
ošetření stomií, Poskytování péče specialistkami v oblasti hojení ran. Ošetřovatelská 
a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, nácvik chůze, dechová cvičení. Prevence pro-
leženin, zejména pravidelné polohování. Dohled nad dodržováním dietního a pitného 
režimu, prevence vzniku dehydratace. Péče o pacienty závislé na umělé výživě. Ošetře-
ní centrálních a periferních žilních vstupů, péče o pacienty s neurologickým onemoc-
něním. Péče o pacienty závislé na podpůrných přístrojích

Komu je služba určena
Osoby s akutním i chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Pacienti s různým stupněm snížení soběstačnosti a bezmocnosti
Pacienti v terminálním stádiu onemocnění
Bez omezení věku 

Provozní doba: 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

Úhrada za službu: Domácí zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění pacienta.

Územní působnost: ORP Český Brod, Nymburk a okolí, Praha východ a dále oblasti: 
Kolín a okolí, Benešov a okolí, Zruč nad Sázavou a okolí.

Bezbariérovost služby: Služba je poskytována ve vlastním sociálním prostředí nemocného.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Heinemannova 2695/6

160 00 Praha 6

Telefon 800 03 03 03

E-mail info@domacipece24.cz

Web www.domacipece24.cz

Facebok @promedicushomecare

Tísňová péče
Život plus, z.ú. 

Poslání služby
Cílem služby je udržet seniory v jejich vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí 
a které nechtějí opustit přesto, že jejich schopnosti jsou již částečně omezeny.

Poskytované činnosti
Dle zákona č. 108/2006 Sb., §41:
Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci 
Sociálně terapeutické činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Komu je služba určena
Senioři a tělesně nebo zdravotně postižené osoby

Provozní doba: Neomezená – 24 hodin denně

Úhrada za službu: Služba je ze zákona zpoplatněna, od roku 2019 měsíční paušální 
poplatek ve výši 400 Kč.  

Územní působnost: Celorepubliková

Bezbariérovost služby
Služba se poskytuje v bytě klienta nebo v okolí, připravujeme od roku 2019 hlídání 
osob kdekoliv. Kancelář i dispečink mají bezbariérový přístup.

 � Kontaktní údaje 
Adresa sad Míru 789

285 22 Zruč nad Sázavou

Telefon 602 235 375, 327 534 158

E-mail reditel@zivotplus.cz

Web www.zivotplus.cz

Facebok www.facebook.com/tisnovapecezivotplus
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Domácí hospicová péče – odborné hospicové poradenství
Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Poslání služby
Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat uživatelům z definovaných 
cílových skupin informace, podporu a doprovázení v době vážného, nevyléčitelného 
onemocnění a v nelehké době po úmrtí blízkého v domácím prostředí nebo zdravot-
nickém či sociálním zařízení. Služba odborného sociálního poradenství se uskutečňuje 
ambulantní a terénní formou.

Poskytované činnosti
Odborné sociální poradenství je poskytováno formou terénní v Lysé nad Labem a okolí 
cca 30 km. Ambulantní forma je určena pro všechny, bez omezení územní příslušnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Sociálně terapeutické činnosti

Komu je služba určena
Nevyléčitelně nemocní a umírající bez omezení věku
Rodinní příslušníci a blízcí nevyléčitelně nemocných a umírajících osob bez omezení věku
Osoby z řad laické i odborné veřejnosti, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné a umíra-
jící bez omezení věku

Provozní doba: Pá 9:00 –11:00  ambulantní forma, 12:00–16:00 terénní forma 
V ostatních dnech možno na základě dohody dle potřeby klientů

Kapacita služby: Ambulantní forma poskytování: počet intervencí (30 min. jednání) - 4 
Terénní forma-počet intervencí (30 min. jednání) - 4.

Úhrada za službu: Bezplatně

Územní působnost: Terénní forma – Lysá nad Labem a okolí v okruhu 30 km. Ambu-
lantní forma je určena pro všechny, bez omezení regionální příslušnosti.

Bezbariérovost služby: Částečně bezbariérová – jeden schod u vstupu do poradny

 � Kontaktní údaje 
Adresa Jahodová 1857

289 22 Lysá nad Labem

Telefon 731 268 306

E-mail info@hospic-lysa.cz

Web www.hospic-lysa.cz

Facebok www.facebook.com/hospiclysa

Sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
Nemocnice Český Brod, s.r.o.

Poslání služby
Cílem pobytu je na přechodnou dobu nahradit domácí péči osobám, o které běžně pe-
čují jejich rodiny nebo jejich blízcí. Jedná se především o osoby se sníženou soběstač-
ností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje-
me dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb. 

Poskytované činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc při osobní hygieně 
Pomoc při podávání stravy 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Aktivizační činnosti 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

Komu je služba určena 
Osoby s chronickým onemocněním, senioři 

Provozní doba: Pobytová sociální služba 

Kapacita služby: 10

Úhrada za službu: je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
Klient hradí 
Poskytnutí ubytování (200 Kč/den) 
Zajištění stravy (160  Kč/den) 
V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený na na-
kupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Budova G, 1. patro, Žižkova 282

282 01 Český Brod

Telefon 321 610 811

E-mail info@nem-cb.cz

Web www.nem-cb.cz

Facebok www.facebook.com/groups/303785139745961
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. 27

Osobní asistence HEWER, z. s 28

Osobní asistence a terénní 
odlehčovací služby Spirála pomoci 29

Odlehčovací služba pobytová TŘI, o.p.s. 30

Odlehčovací služba pobytová Nemocnice Český Brod, s.r.o. 31
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Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby sezdravotním postižením 
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Poslání služby
Zmírňování izolace cílových skupin, rozvíjení sebevědomí a úcty, motivace k činnosti, 
navazování společensko – kulturních vztahů, pomoc rodinám v náročné situaci

Poskytované činnosti
Individuální konzultace a poradenství
Skupinové aktivity – Joga, Arteatelier
Relaxace – individuální a skupinová
Skupinové poradenství – sdílení a podpora v rámci skupiny
Terénní a ambulantní forma

Komu je služba určena
Osoby s diagnostikovaným duševním onemocněním, s lehkým a středním mentálním 
postižením ve věku mezi 15 a 85 lety, s trvalým bydlištěm na území Středočeského 
kraje

Provozní doba: Po – pá 8:00 – 16:30 pracoviště Říčany, Tyrše a Fügnera 105/7

Kapacita služby: Současně můžeme uzavřít službu s 56 klienty (počet se může v průbě-
hu roku mírně měnit, podle cílů, které klienti formulují a jejich zájmu o jednotlivé služ-
by). V terénní formě lze pracovat současně se 2 klienty (platí pro klienty, kteří využívají 
pouze terénní formu služby.

Úhrada za službu: Bezplatná

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Sídlo: náměstí Smiřických 39

Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Telefon +420 727 864 773

E-mail centrum.ricany@modredvere.cz

Web www.modredvere.cz

Facebok www.facebook.com/modredvere
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Osobní asistence a terénní odlehčovací služby
Spirála pomoci

Poslání služby
Podpora samostatného života seniorů a zdravotně znevýhodněných lidí. Cílem služby 
je umožnit těmto lidem setrvat, co nejdéle doma v jejich přirozeném prostředí za po-
moci našich sociálních služeb a žít nadále důstojným a plnohodnotným životem.

Poskytované činnosti
Osobní asistence
Terénní odlehčovací služby
Půjčovna kompenzačních pomůcek
HandiTAXI v Kolíně
Psychologické poradenství

Komu je služba určena
Senioři, zdravotně postižené osoby a jejich rodinní příslušníci

Provozní doba: Služba se poskytuje až 24 hodin denně, dle potřeb klientů a kapacity 
organizace. Kancelář a půjčovna pomůcek je k dispozici v pracovních dnech od 8–15 
hodin.

Kapacita služby: Max. 56 klientů za den, celkový počet klientů za rok je neomezen

Úhrada za službu: Průměrně se úhrada za služby pohybuje 100 Kč/hodinu

Územní působnost: Kolín, Český Brod a jejích široké okolí

Bezbariérovost služby: Obě kanceláře jsou bezbariérové.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Detašované pracoviště: 

Žižkova 1311
282 01 Český Brod

Telefon 311 241 621, 773 600 496

E-mail spirala-pomoci@seznam.cz
info@spirala-pomoci.cz

Web www.spirala-pomoci.cz

Facebok Spirála pomoci

Osobní asistence
HEWER, z. s

Poslání služby
Posláním je zajištění kvalitních, odborných a dostupných služeb osobní asistence oby-
vatelům Středočeského kraje (ORP Český Brod). Hlavním přínosem osobní asistence je 
možnost klientů setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde mají vytvořeny sociální 
vazby a cítí se přirozeně, vše s ohledem na jejich zdravotní stav a věk. 

Poskytované činnosti
Hlavními činnosti osobních asistentů u klientů:
Osobní péče: oblékání, česání, polohování atd.
Osobní hygiena: mytí, přesazování na WC, přebalování atd.
Pomoc s vařením a podáváním jídla
Péče o domácnost a nákupy
Doprovody k lékaři, na úřady, procházky atd.

Komu je služba určena
Je určena všem osobám od 1 roku věku, kde horní hranice věku není nijak omezena. 
Hlavní skupinu klientů tvoří senioři a dále osoby se zdravotním postižením.

Provozní doba: Služby osobní asistence poskytujeme nepřetržitě. Nezáleží tedy, zda 
se jedná o ranní, či večerní hodinu, kdy ji klient požaduje. Navíc ji zajišťujeme také 
o víkendech a svátcích.

Úhrada za službu: Sociální služba osobní asistence je poskytována za částečnou úhra-
du nákladů za podmínek vymezených §75 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů. 

Územní působnost: Mimo Středočeského kraje jsou poskytovány své služby v dalších 
6 krajích ČR již více než 20 let. Ve Středočeském kraji máme pověření ke službě osobní 
asistence pro celý kraj.

Bezbariérovost služby: Není relevantní.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Černokostelecká 2020/20

100 00 Praha 10

Telefon 274 781 341

E-mail info@hewer.cz

Web www.hewer.cz

Facebok www.facebook.com/HEWERzs
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Odlehčovací služba pobytová
Nemocnice Český Brod, s.r.o.

Poslání služby
Jedním z našich cílů je pomoci rodinám, které dlouhodobě a celodenně pečují o osobu 
blízkou se zdravotním postižením, nemocnou (ale ve stabilizovaném stavu), zejména 
seniora. Nemocnice umožňuje klientům dočasný (nikoli trvalý) pobyt pod odborným 
dohledem. Respitní pobyt je tzv. odlehčovací pobyt pro osoby, o něž dlouhodobě peču-
jí osoby blízké, kterým krátkodobé povinnosti či okolnosti brání v této péči.

Poskytované činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc při osobní  hygieně 
Pomoc při podávání stravy 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Aktivizační činnosti 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

Komu je služba určena
Osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři 

Provozní doba: 24 hodin
Kapacita služby: 5

Úhrada za službu: Pobyt klientů, stravování a úkony pečovatelské a zdravotní služby 
jsou placené, 660 – 860 Kč/den. Léky a jiné zdravotnické prostředky (např. pleny) si 
klient přináší k pobytu sebou. Před zahájením pobytu uzavírá klient nebo jeho zákonný 
zástupce Smlouvu o poskytování respitní péče. Tu hradí z příspěvku na péči, který po-
bírá a který mu není pobytem v našem zdravotnickém zařízení zkrácen.

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa budova A, 1. patro, Žižkova 282

282 01 Český Brod

Telefon 321 610 811

E-mail info@nem-cb.cz

Web www.nem-cb.cz

Facebok www.facebook.com/groups/303785139745961

Odlehčovací služba pobytová
TŘI, o.p.s.

Poslání služby
Odlehčovací služba pobytová je určena všem lidem žijícím v domácím prostředí, kteří 
jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na 
pomoci druhé osoby. Poskytujeme pečujícím osobám možnost odpočinout si, nabrat 
síly či vyřídit si neodkladné. Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu ma-
ximálně 90 dnů za kalendářní rok.

Poskytované činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, či při obstarávání osobních záležitostí
Výchovně vzdělávací či aktivizační činnosti

Komu je služba určena
Seniorům žijícím v domácím prostředí, osobám závislým na péči druhé osoby z důvodu 
chronického onemocnění nebo zdravotnímu postižení. Péči nelze  poskytnout nemoc-
ným s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 
péče ve zdravotnickém zařízení a osobám, s nimiž se nelze na základě komunikační 
a jazykové bariéry domluvit.

Provozní doba: 24 hodin denně po celý rok kromě 22.12.-1.1.
Kapacita služby: 5 lůžek

Úhrada za službu: Ubytování 200 Kč na den, stravování 200 Kč na den
Sociální péče 120 Kč za hodinu (Počet hodin je účtován individuálně podle náročnosti 
péče, výši je dohodnuta s pečujícími dopředu před pobytem a pohybuje se obvykle 
mezi 120 Kč až 480 Kč.) Praní prádla po domluvě 10 Kč na den.

Územní působnost: ČR

Bezbariérovost služby: Bezbariérová

 � Kontaktní údaje 
Adresa Sokolská 584

Čerčany

Telefon 317 777 381

E-mail tri@hospic-cercany.cz

Web www.hospic-cercany.cz

Facebok www.facebook.com/hospic.cercany
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Raná péče Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 33

Raná péče Diakonie ČCE Praha 34

Raná péče Raná péče Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora 35

Odborné sociální 
poradenství

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Středočeského kraje Centrum pro. 36

Odborné sociální 
poradenství Dětský sluch Tamtam, o.p.s. 37

Poradenská služba Rozhledna, z. ú. 38

Aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora 39

Sociálně aktivizační 
služby Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 40

Sociálně aktivizační 
služby

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí 
s postižením; z. ú. 41

Sociální rehabilitace Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí 
s postižením; z. ú. 42

Sociální rehabilitace Tyfloservis, o.p.s 43

Rekvalifikační 
středisko Dědina, o.p.s. 44

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Zvoneček Bylany 45

Odlehčovací služba Zvoneček Bylany 46

Odlehčovací služba Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí 
s postižením; z. ú. 47

Denní stacionář Zvoneček Bylany 48

Týdenní stacionář Zvoneček Bylany 49

Chráněné bydlení Zvoneček Bylany 50
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Raná péče
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poslání služby
Posláním služby je podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou 
situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života. 

Poskytované činnosti
Pravidelné konzultace odborného poradenského pracovníka v rodinách uživatelů v ča-
sovém intervalu 1x za 2-8 týdnů. V období mezi konzultacemi jsou rodiny s poradcem 
průběžně v kontaktu telefonicky nebo emailem. 
Konzultace jsou zaměřeny:
- na informovanost rodiny o problematice sluchového postižení, o možnostech slucho-

vé kompenzace, na podporu rodičů při hledání vhodné formy komunikace s dítěte.
- na zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech jeho postižení, na posílení kompeten-

cí rodiny a snížení její závislosti na sociálních systémech 
- na podporu sociálního začlenění rodiny a integrace dítěte do společnosti 

Komu je služba určena
Rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let. Služby mohou být 
rodinám poskytovány od narození dítěte nebo po odhalení jeho sluchového postižení 
(či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné 
služby, maximálně do 7 let věku dítěte

Provozní doba: Terénní forma služby – pondělí až pátek od 7:00 do 19:00
Ambulantní forma služby (každý čtvrtek od 8:30 do 15:30 vždy po předchozí domluvě, 
nebo jiný den dle individuální dohody
Kapacita služby: 140 rodin pro 9 krajů ČR
Úhrada za službu: Služba je poskytována bezplatně
Územní působnost: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhra-
decký kraj, Liberecký kraj, část Pardubického kraje (území obce s rozšířenou působností 
Pardubice, Chrudim, Holice, Vysoké Mýto, Přelouč), Plzeňský kraj, Středočeský kraj, 
Ústecký kraj
Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Hábova 1571/22

155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon 235 517 313, 251 510 744

E-mail detskysluch@detskysluch.cz,  
ranapececechy@detskysluch.cz

Web www.detskysluch.cz, www.idetskysluch.cz

Facebok www.facebook.com/detskysluch
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Raná péče
Raná péče Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora

Poslání služby
Posláním služby je provázet rodiny dětí se specifickými potřebami (děti předčasně na-
rozené, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kom-
binovaným postižením, s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let. 

Poskytované činnosti
Konzultace v domácím prostředí, ambulantní, telefonické a e-mailové konzultace,
Podpora psychomotorického vývoje dítěte
Půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
Naslouchání, podpora rodiny v období krize, výchovné poradenství, základní sociální 
poradenství, zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
Seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a možnostmi jejich získání, 
pomoc při vyhledávání předškolního a školního zařízení, podpora při adaptaci, pomoc 
při vyhledávání sociálních a dalších návazných služeb
Doprovázení při návštěvě lékaře nebo instituce, setkávání rodin, semináře pro rodiče, 
pobyty, pro rodiny (s finanční spoluúčastí)

Komu je služba určena
Rodinám dětí se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s nerovnoměrným 
nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, 
s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let ze Středočeského kraje

Provozní doba: Pondělí–pátek 8:00 – 17:00 – terénní (ambulantní konzultace) dle 
předchozí domluvy, Pondělí 13:00 – 15:00 konzultační hodiny ve středisku

Kapacita služby: 75 rodin s dětmi

Úhrada za službu: Základní služby jsou poskytovány zdarma, příspěvek je za doplňující 
aktivity (pobyt a strava na pobytu pro rodiny apod.)

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Služba je bezbariérová, služba probíhá převážně v domácím 
prostředí uživatele.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Havířská 403

284 01 Kutná Hora

Telefon 327 313 110, 731 598 866

E-mail charita@kh.cz;  marketa.sieglova@kh.hk.caritas.cz

Web www.kh.charita.cz; www.strediskonasione.cz

Facebok Středisko Na Sioně

Raná péče
Diakonie ČCE Praha

Poslání služby
Pomáháme rodině se zorientovat v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším 
cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou
míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ,

Poskytované činnosti
Nabízíme odborné poradenství, činnosti, které podporují rozvoj dítěte, pomoc při 
uplatňování zájmů rodiny a podpůrný rozhovor.

Komu je služba určena
Rodiny s dětmi od 0 do 7 let s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením, 
opožděním psychomotorického vývoje, s poruchou autistického spektra,

Provozní doba: Po – pá 7:00 - 19:00

Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita pro Středočeský kraj je 6 rodin

Úhrada za službu: Služba je bezplatná

Územní působnost: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj

Bezbariérovost služby: Jde o terénní službu.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pracoviště pro Středočeský kraj

Machatého 683/10 
152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Telefon 235 518 392

E-mail info@rana-pece.cz

Web www.rana-pece.cz

Facebok www.facebook.com/RanaPeceDiakonie  
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Odborné sociální poradenství
Dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poslání služby
Posláním sociální poradny se snížit sociální vyloučení jedinců, rodiny, či skupiny skrze 
poskytované všeobecné poradenské informační služby ze společnosti.

Poskytované činnosti
Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením poskytováno for-
mou, která vyhovuje individuálně potřebám jednotlivých uživatelů služby (český zna-
kový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině). 
Poskytování odborného sociálního poradenství je zaměřeno:
- dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby se slu-

chovým či jiným zdravotním postižením,
- kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením,
- pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlová-

ní úřední korespondence,
- pomoc v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneu-

žívání či další rodinná a pracovněprávní problematika
- informace o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce.

Komu je služba určena
Osoby se sluchovým postižením od 11 let věku, kteří mají občanství ČR nebo dlouho-
době pobývají na území ČR jejich rodiny a opatrovníci
Rodiče, rodiny a opatrovníci dětí se sluchovým postižením do 11 let věku, kteří mají 
občanství ČR nebo dlouhodobě pobývají na území ČR, jejich rodiny a opatrovníci

Provozní doba: středa 12:00 -16:00, v ostatní dny pouze po předchozím objednání

Kapacita služby: 140 rodin

Úhrada za službu: Služba je bezplatná

Územní působnost: Celé území České republiky

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Hábova 1571/22

155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon +420 235 517 313, mobil: +420 734 674 844

E-mail socpor@detskysluch.cz 

Web www.detskysluch.cz

Facebok www.facebook.com/detskysluch

Odborné sociální poradenství
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s.

Poslání služby
Posláním je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům při řešení jejich 
nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitli. V rámci této pomoci jim 
poskytovat takové informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život 
jako ostatní lidé ve společnosti.
Základním strategickým cílem CZPS SK při poskytování služby je přispívat ke zkvalitňo-
vání života osob se zdravotním postižením a přispívat k jejich integraci do společnosti.

Poskytované činnosti
Odborné sociální poradenství

Komu je služba určena
Osoby: se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním, které nejsou v akutní 
fázi psychotického onemocnění, s chronickým duševním onemocněním, s tělesným 
postižením, s jiným zdravotním postižením s kombinovaným postižením, s lehkým 
mentálním postižením, se sluchovým postižením, které komunikují verbálně, se zra-
kovým postižením, které nevyžadují komunikaci výhradně v Braillově písmu, rodiny 
s dětmi a senioři

Provozní doba
Pondělí   8:00 - 12:00   12:30 - 16:00 hod.
Středa  8:00 - 12:00   12:30 - 16:00 hod.

Kapacita služby: 15 klientů

Úhrada za službu: Služba je bezplatná, nestranná a diskrétní.

Územní působnost: Okres Kolín

Bezbariérovost služby: Poradna je bezbariérová, WC ne.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Sluneční 76

280 02 Kolín 2

Telefon 321 723 933, 774 861 513

E-mail czp.kolin@seznam.cz

Web www.czpstredoceskykraj.cz
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Aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Středisko Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora

Poslání služby
Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2–26 let s poruchami autistického 
spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. 

Poskytované činnosti
Pro rodiče: Konzultace, rodičovská skupina, vzdělávací semináře, setkání rodin
Pro děti a mladé dospělé 6–26 let: Nácviky sociálních dovedností, výlety, prázdninový 
týden, volnočasové aktivity, setkání dětí
Pro děti 2–7 let: Práce s dítětem a rodinou s využitím behaviorálního přístupu

Komu je služba určena
Rodiny ze Středočeského kraje (především z okresů K. Hora, Kolín, Nymburk) s dítětem 
a mladým dospělým ve věku 2–26 let s poruchami autistického spektra, případně s ně-
kterými dalšími specifickými potřebami. Službu poskytujeme dětem a mladým dospě-
lým ve věku 6–26 let nanejvýše s lehkým mentálním postižením a funkční komunikací.

Provozní doba: Dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pon-
dělí–pátek 8:00 –17:00 h
Občasné aktivity pro rodiny: sobota 8:00 – 17:00, konzultační hodiny: každé pondělí 
13:00 za přítomnosti sociálního pracovníka

Kapacita služby: 25 rodin

Úhrada za službu: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány zdarma
Doplňkové činnosti jsou poskytovány s finanční spoluúčastí rodiny (příspěvek na stra-
vu, dopravu při výletech, prázdninovém týdnu, vzdělávacích seminářích)

Územní působnost: Středočeský kraj, především okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Havířská 403

284 01 Kutná Hora

Telefon 327 313 110 731 598 866

E-mail charita@kh.cz;  marketa.sieglova@kh.hk.caritas.cz

Web www.kh.charita.cz; www.strediskonasione.cz

Facebok Středisko Na Sioně

Poradenská služba 
Rozhledna, z. ú.

Poslání služby
Služba pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením vést důstojný a nezávislý život 
a zapojit se do společnosti podle jejich vlastních představ a přání. Rovněž si klade za cíl 
přispívat ke vzájemnému porozumění lidí vidících a zrakově postižených.

Poskytované činnosti
Specializované poradenství v problematice zrakového postižení
Pořádání vzdělávacích a zážitkových programů
Popularizační publikační činnost v daném tématu
Odborné konzultace pro školy, knihovny, muzea, zdravotnická zařízení zabývající danou 
problematikou
Pořádání a lektorování programů na objednání (školy, mateřské školy apod.)

Komu je služba určena
Těžce zrakově postižení, jejich rodinní příslušníci a spolupracovníci
Dále instituce a odborná i laická veřejnost, jenž ovlivňuje život zrakově postižených 
nebo s nimi přichází do kontaktu

Provozní doba: Po předchozí dohodě 

Úhrada za službu: Bezplatná

Územní působnost: Český Brod a jeho okolí

Bezbariérovost služby: Není relevantní 

 � Kontaktní údaje 
Adresa Jana Koziny 1227

282 01 Český Brod

Telefon 608 824 821

E-mail info@rozhledna.info

Web www.rozhledna.info  
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Sociálně aktivizační služby
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením; z. ú.

Poslání služby
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je aktivizovat cílovou skupinu 
prostřednictvím odborné profesionální pomoci, podpory a provázení včetně výchovy 
a vzdělávání a týmové spolupráce za účelem sociálního začlenění. 

Poskytované činnosti
Volnočasové aktivity zaměřené na společné trávení volného času rodiny, které jsou 
poskytovány v ambulantní i terénní formě. 
Pravidelné setkávání pečujících, klub pro sourozence dětí s postižením, jednorázové 
akce, výlety, besídky. 
Sociálně terapeutické činnosti.
Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

Komu je služba určena
Rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi a mladými dospělými s postižením

Provozní doba: Pondělí – pátek:  7:30 -16:00
Po předchozí domluvě je možno poskytnout individuální službu i mimo uvedený čas.

Úhrada za službu: Služba se poskytuje zdarma; fakultativní činnosti jsou zpoplatněny

Kapacita služby: Maximální počet uživatelů (dětí) během 1 dne poskytování služby: 10 
Společné akce rodiče a děti: 40 na den

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Budova je bezbariérová.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Rimavské soboty 923

280 02 Kolín 

Telefon 321 622 331

E-mail volno@email.cz

Web www.volno-os.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Poslání služby
Rodinám s dětmi, ve kterých má někdo ze členů sluchové postižení, pomáháme zvlá-
dat náročnou životní situaci. V rodině podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních 
dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla 
žít běžným způsobem života.

Poskytované činnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena
Rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, kdy jeden nebo více členů v rodině má sluchové 
nebo kombinované postižení (přičemž jedno z postižení je sluchové), žijící na území 
Hlavního města Prahy, Středočeského, Ústeckého, Pardubického, Královehradeckého 
a Moravskoslezského kraje.

Provozní doba: Ambulantní forma - pracoviště Praha úterý, středa a čtvrtek 8:00 – 
16:00, Terénní forma - pracoviště Praha: pondělí  – pátek 8:00 – 16:00

Kapacita služby: 100 uživatelů pro všechny tři pracoviště

Úhrada za službu: Služba je bezplatná.

Územní působnost: Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Pardubický, Královehra-
decký, Moravskoslezský kraj

Bezbariérovost služby: Služba je poskytována v budovách bez výtahu.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Hábova 1571/22

155 00 Praha 5 – Stodůlky

Telefon 235 517 313, 603 710 748

E-mail detskysluch@detskysluch.cz

Web www.detskysluch.cz

Facebok https://www.facebook.com/detskysluch
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Sociální rehabilitace
Tyfloservis, o.p.s

Poslání služby
Nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže 
hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby 
dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.

Poskytované činnosti
Služby jsou poskytované v jednotlivých střediscích i přímo v místě klientova bydliště
Jednorázové intervence: poradenství, výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi

Rehabilitační kurzy: 
- prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, 

s průvodcem, výběr vhodných tras)
- sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domác-

nost atd.), nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích 
a způsob kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.)

- čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
- nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klá-

vesnici počítače
- tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schop-

ností tato vyobrazení vnímat)
- rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře)

Komu je služba určena: Nevidomí a slabozrací starší 15 let, osoby jim blízké a laická 
veřejnost

Provozní doba: Pondělí až středa 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. 
Čtvrtek 9:30 - 12:30, 13:00 - 18:00, Pátek 8:00 - 12:00.
Práce s klienty probíhá ambulantně, ve střediscích Tyfloservisu, nebo terénně, mimo 
prostory Tyfloservisu, zpravidla v místě bydliště klienta nebo na trasách, které se po-
třebuje naučit.

Úhrada za službu: Bezplatná
Územní působnost: Celá ČR
Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Krakovská 21

110 00 Praha 1

Telefon 221 462 361

E-mail praha@tyfloservis.cz

Web www.tyfloservis.cz

Sociální rehabilitace
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením; z. ú.

Poslání služby
Individuálně směřovaná podpora vede k sociálnímu začleňování do běžného života.

Poskytované činnosti
Činnosti vedoucí k lepšímu začlenění do společnosti. Je poskytována v ambulantní 
a terénní formě. Nácvik dovedností vedoucí k zvládání péče o vlastní osobu, výchov-
né, vzdělávací a aktivizační činnosti, nácvik činností vedoucí k sociálnímu začlenění, 
zprostředkovává kontakty se společenským prostředím. Pomáhá při uplatňování práv 
a zájmů.

Komu je služba určena
Mladí dospělí a děti se specifickými potřebami: pervazivní vývojové poruchy, poruchy 
autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezin-
tegrační porucha, Rettův syndrom, mentální postižení, s kombinovaným postižením 

Provozní doba: Terénní služba: individuální dohoda s uživatelem nebo 7.00 – 16.00 
hod. Služba poskytovaná ve Středisku respitní péče Volno:
Ambulantní služby: pondělí–pátek: od 7:30 hod. do 16:00 hod.
Po předchozí domluvě je možno poskytnout individuální službu i mimo uvedený čas.

Kapacita služby: 10 uživatelů / den – ambulantní služby
2 uživatelé / den – terénní služby

Úhrada za službu: Služba se poskytuje zdarma; fakultativní činnosti jsou zpoplatněny 
dle aktuálního platného ceníku služby.

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Budova je bezbariérová.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Rimavské soboty 923

280 02 Kolín 

Telefon 321 622 331

E-mail volno@email.cz

Web www.volno-os.cz
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zvoneček Bylany

Poslání služby
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Zvoneček Bylany, (dále jen 
DOZP) je poskytování pobytových služeb, zajištění sociální a zdravotní péče, podpora 
v samostatnosti, v sebeobsluze, soběstačnosti, vzdělávání klienta. Posláním DOZP je 
poskytnout osobám s mentálním a kombinovaným postižením takovou míru podpory, 
která rozvíjí v maximální možné míře jejich schopnosti a dovednosti a nevytváří závis-
lost na poskytované sociální službě.

Poskytované činnosti
Dle § 48 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygi-
enu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Komu je služba určena
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

Provozní doba: Nepřetržitý provoz

Kapacita služby: 60

Úhrada za službu: 1lůžkový pokoj – 160 Kč/den  3lůžkový pokoj – 130 Kč/den 2lůžkový 
pokoj – 140 Kč/den
Stravování: 150 Kč/den
Péče: plně hrazená z příspěvku na péči

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pod Malým vrchem 1378

282 01 Český Brod

Telefon 321 671 001

E-mail zvonecekbylany@seznam.cz

Web www.zvonecekbylany.cz

Facebook www.facebook.com/Zvone%C4%8Dek-Byla-
ny-poskytovatel-soci%C3%A1ln%C3%ADch-
slu%C5%BEeb-138172746899785/?modal=admin_todo_tour

Rekvalifikační středisko
Dědina, o.p.s.

Poslání služby
Středisko umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat inten-
zivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní 
rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním.
 
Poskytované činnosti
Intenzivní kurzy v oblasti sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní 
rehabilitace (následně na ni navazuje rekvalifikace s pracovním uplatněním)

Komu je služba určena
Občané, kteří: ztratili své původní zaměstnání v důsledku ztráty či poškození zraku 
v produktivním věku
Občané s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, kteří vykonávali své v povolání 
za zvlášť upravených podmínek, přišli o něj a snaží se nalézt nové zaměstnání
Mladiství zrakově postižení již od dětství, kteří se připravovali na povolání ve speciální 
škole, avšak z důvodu specifických potřeb trhu práce zaměstnání nenašli
zrakově postižení, kteří mají kombinované postižení (mentální, tělesné) a je předpo-
klad, že po rehabilitaci a zácviku na jednoduchou manuální činnost budou schopni sa-
mostatného života a uplatní se i po stránce pracovní 

Provozní doba: Služba se objednává telefonicky nebo e-mailem

Úhrada za službu: Dle ceníku

Územní působnost: Praha

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Šmolíkova 866/1

161 00 Praha 6

Telefon 235 301 194

E-mail dedina@dedina.cz

Web www.dedina.cz
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Odlehčovací služba
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí
s postižením; z. ú.

Poslání služby
Podporujeme pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodi-
ně a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině.

Poskytované činnosti
Krátkodobé zastoupení v péči o dítě nebo mladého dospělého s postižením. Ambu-
lantní, terénní nebo pobytová forma. Individuálně připravený program pro jednotlivé 
uživatele s ohledem na potřeby a přání jak jich samotných, tak jejich rodiny. Služba je 
poskytována v ambulantní, terénní i pobytové formě.

Komu je služba určena
Děti a mladí dospělí s autismem, mentálním a kombinovaným postižením (od 3 let do 
26 let). Rodiny dětí s postižením.

Provozní doba
Terénní služba: podle přání rodiny
Služba poskytovaná ve Středisku respitní péče Volno
Denní provoz: pondělí, čtvrtek – 7:30 – 17:00 hodin
 úterý, středa, pátek – 7:30 – 16:00 hodin

Pobytový provoz: týdenní a víkendové pobyty s přenocováním (poskytovány v turnu-
sových cyklech) – nonstop – každý kalendářní měsíc je naplánováno 8 dnů nepřetrži-
tého provozu.

Kapacita služby: 10 uživatelů / den – ambulantní služby
2 uživatelé / den – terénní služby
6 uživatelů – pobytové služby / týdenní a víkendové služby

Úhrada za službu: Dle aktuálního platného ceníku služby – sazba za hodinu/úkony péče

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Budova je bezbariérová.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Rimavské Soboty 923

280 02 Kolín 

Telefon 321 622 331

E-mail volno@email.cz

Web www.volno-os.cz

Odlehčovací služba
Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

Poslání služby
Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám s mentálním a kombinovaným po-
stižením, takovou míru podpory, jaká jim je poskytována v jejich přirozeném prostředí. 
Cíl služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Poskytované činnosti
Dle § 44 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarává-
ní osobních záležitostí.

Komu je služba určena
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením ve věku 3–45 let

Provozní doba: Nepřetržitý provoz

Kapacita služby: 5

Úhrada za službu: 1lůžkový pokoj – 160 Kč/den  3lůžkový pokoj – 130 Kč/den
2lůžkový pokoj – 140 Kč/den
Stravování: 150 Kč/den
Úhrada za úkony: 120 Kč

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pod Malým vrchem 1378

282 01 Český Brod

Telefon 321 671 001

E-mail zvonecekbylany@seznam.cz

Web www.zvonecekbylany.cz

Facebook www.facebook.com/Zvone%C4%8Dek-Byla-
ny-poskytovatel-soci%C3%A1ln%C3%ADch-
slu%C5%BEeb-138172746899785/?modal=admin_todo_tour
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Týdenní stacionář
Zvoneček Bylany

Poslání služby
Posláním služby týdenní stacionář je poskytnout osobě s mentálním a kombinovaným 
postižením, takovou míru pomoci a podpory, která upevňuje její schopnosti 
a dovednosti v kombinaci s jejím přirozeným sociálním prostředím.

Poskytované činnosti
Dle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Komu je služba určena
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

Provozní dob ba: V pracovních dnech 7:00 hod. do pátku 19:00 hod. nepřetržitě

Kapacita služby: 3

Úhrada za službu: 1lůžkový pokoj – 160 Kč/den 2lůžkový pokoj – 140 Kč/den
3lůžkový pokoj – 130 Kč/den
Stravování: 150 Kč/den
Úhrada za úkony: 75 %  příspěvku na péči za úkony 

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pod Malým vrchem 1378

282 01 Český Brod

Telefon 321 671 001

E-mail zvonecekbylany@seznam.cz

Web www.zvonecekbylany.cz

Facebook www.facebook.com/Zvone%C4%8Dek-Byla-
ny-poskytovatel-soci%C3%A1ln%C3%ADch-
slu%C5%BEeb-138172746899785/?modal=admin_todo_tour

Denní stacionář
Zvoneček Bylany

Poslání služby
Posláním služby denní stacionář je poskytnout osobě s mentálním a kombinovaným 
postižením, takovou míru pomoci a podpory, která upevňuje její schopnosti a doved-
nosti v kombinaci s jejím přirozeným prostředím.

Poskytované činnosti
Dle § 47 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarává-
ní osobních záležitostí.

Komu je služba určena
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

Provozní doba: V pracovních dnech od 7:00 – 19:00 

Kapacita služby: 4

Úhrada za službu
Stravování: 150 Kč/den
Úkony: 100 Kč/hod

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pod Malým vrchem 1378

282 01 Český Brod

Telefon 321 671 001

E-mail zvonecekbylany@seznam.cz

Web www.zvonecekbylany.cz

Facebook www.facebook.com/Zvone%C4%8Dek-Byla-
ny-poskytovatel-soci%C3%A1ln%C3%ADch-
slu%C5%BEeb-138172746899785/?modal=admin_todo_tour
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Sociální rehabilitace Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú 52

Centrum sociální 
rehabilitace Kolín FOKUS Mladá Boleslav  z.s. 53

Centrum sociální 
rehabilitace Nymburk FOKUS Mladá Boleslav  z.s. 54

Terénní sociální rehabilitace 
Kolín FOKUS Mladá Boleslav  z.s. 55

Terénní sociální rehabilitace 
Nymburk FOKUS Mladá Boleslav  z.s. 56

Sociálně terapeutická dílna 
Nymburk FOKUS Mladá Boleslav  z.s. 57

Domovy se zvláštním 
režimem a sociální 
služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče

SANATORIUM TOPAS, s.r.o. 58

Chráněné bydlení FOKUS Mladá Boleslav  z.s. 59
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Chráněné bydlení
Zvoneček Bylany

Poslání služby
Cílem sociální služby chráněné bydlení je umožnit osobám s mentálním postižením žít 
důstojný život s cílem co možná nejširší adaptace do společnosti. 
Dále poskytnout takovou míru podpory, která klientovi pomáhá při získávání denních 
návyků v běžném životě, jako je např. údržba domácnosti, hospodaření s penězi, pod-
pora v oblasti partnerských vztahů pomoc a podpora při začleňování do pracovního 
procesu.

Poskytované činnosti
Dle § 51 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygi-
enu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Komu je služba určena
Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením

Provozní doba: 24 hod denně, celoroční

Kapacita služby: 18

Úhrada za službu: 
Polepy 145 Kč/den strava, 130 Kč/den třílůžkový pokoj, úhrada za úkony 100 Kč/hod
Bylany 145 Kč/den strava, 140 Kč/ den dvojlůžkový pokoj, úhrada za úkony 100 Kč/hod

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Pod Malým vrchem 1378

282 01 Český Brod

Telefon 321 671 001

E-mail zvonecekbylany@seznam.cz

Web www.zvonecekbylany.cz

Facebook www.facebook.com/Zvone%C4%8Dek-Byla-
ny-poskytovatel-soci%C3%A1ln%C3%ADch-
slu%C5%BEeb-138172746899785/?modal=admin_todo_tour
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Centrum sociální rehabilitace Kolín
FOKUS Mladá Boleslav  z.s.

Poslání služby
Centrum sociální rehabilitace je prostorem pro setkávání lidí s duševním onemocně-
ním a místem navazování nových kontaktů. Činnost CSR je zaměřena na pomoc a pod-
poru klientů při opětovném získávání sebejistoty, na jejich zdokonalování se v sociál-
ních a pracovních dovednostech a na smysluplnou náplň volného času. Klienti CSR se 
mohou v rámci dílny zapojit do různých kreativních činností. Služby jsou poskytovány 
dlouhodobě a bezplatně, účast na všech aktivitách je dobrovolná.

Poskytované činnosti
Nácvik sociálních dovedností, nácvik vaření, rukodělné činnosti – keramika, výroba mý-
del, svíček apod., pomoc s prací na PC, stolní společenské hry, výuka angličtiny, výlety. 
Další aktivity dle zájmu jednotlivců a možností CSR.  

Komu je služba určena
Dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Provozní doba: Po 10:00 – 15:00 hod, Út-Pá 9:00 – 15:00 hod, celoroční provoz

Kapacita služby: 15

Úhrada za službu: Služba je poskytovaná bezplatně

Územní působnost: ORP Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Český Brod, dojezd do 30 km

Bezbariérovost služby: Prostory Centra sociální rehabilitace jsou bezbariérové.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Ovčárecká 397

280 02 Kolín 

Telefon 775 562 025

E-mail csr.kolin@fokus-mb.cz

Web www.fokus-mb.cz

Sociální rehabilitace
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú

Poslání služby
Podpora a zvyšování soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti duševně nemocných 
a mentálně postižených osob v oblasti ekonomické, sociální i kulturní.

Poskytované činnosti
Trénink kognitivních funkcí, job club, nácvik sociálních dovedností, nácvik kuchyňských 
dovedností, individuální poradenství, nácvik práce v kavárně Modré dveře, podpora 
při nácviku uklízení centra Modré dveře, různé nácviky (péče o domácnost, děti, úklid, 
obsluha spotřebičů.), dílny – skupinový program, nácvik pc dovedností, terénní a am-
bulantní forma

Komu je služba určena
Osoby s diagnostikovaným duševním onemocněním, s lehkým a středním mentálním 
postižením  ve věku mezi 15 a 85 lety, s trvalým bydlištěm na území Středočeského 
kraje

Provozní doba: Pracovní dny  8:00 - 16:00

Kapacita služby: Současně můžeme uzavřít službu s 48 klienty. V terénní formě služby 
lze uzavřít smlouvy současně se 4 klienty (platí jen pro ty klienty, kteří využívají výhrad-
ně terénní formu služby).

Úhrada za službu: Služba je bezplatná

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Sídlo: náměstí Smiřických 39

Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Telefon +420 727 864 773

E-mail centrum.ricany@modredvere.cz

Web www.modredvere.cz

Facebok www.facebook.com/modredvere
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Terénní sociální rehabilitace Kolín
FOKUS Mladá Boleslav  z.s.

Poslání služby
Prostřednictvím komplexní psychosociální rehabilitace se u klientů zaměřujeme na 
opětovné získání sociálních dovedností, začlenění do společnosti, udržení psychické 
rovnováhy a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Poskytované činnosti
První kontakt s klientem a doporučení dalších služeb Fokusu
Podpora při řešení osobních potíží
Poskytování sociálně právního poradenství
Poskytování doprovodů
Pomoc při zprostředkování zdravotních a sociálních služeb
Podpora při zvládání běžných denních činností
Podpora při finančním hospodaření
Poskytování informací o onemocnění
Podpora rodinným příslušníkům při řešení obtížných situací
Podpora v oblasti samostatného bydlení
Podpora a pomoc při hledání pracovního uplatnění
Poskytování krizové intervence
Možnost konzultace s peer konzultantem
Možnost spolupráce s IPS pracovníkem na zaměstnávání
Poskytování 2 chráněných bytů v Kolíně

Komu je služba určena
Dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 16:30

Kapacita služby: 50

Úhrada za službu: Služba je poskytovaná bezplatně.

Územní působnost: ORP Kolín, Český Brod, Čáslav, Kutná Hora, dojezd do 30 km

Bezbariérovost: Prostory terénního týmu nejsou bezbariérové, služba dochází za 
klientem do jeho přirozeného prostředí.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Kutnohorská 21

280 02 Kolín 4

Telefon 775 562 044

E-mail tt.kolin@fokus-mb.cz

Web www.fokus-mb.cz

Centrum sociální rehabilitace Nymburk
FOKUS Mladá Boleslav  z.s.

Poslání služby
Centrum sociální rehabilitace (CSR) je prostorem pro setkávání lidí s duševním one-
mocněním a místem navazování nových kontaktů. Činnost CSR je zaměřena na pomoc 
a podporu klientů při opětovném získávání sebejistoty, na jejich zdokonalování se v so-
ciálních a pracovních dovednostech a na smysluplnou náplň volného času. Klienti CSR 
se mohou v rámci dílny zapojit do různých kreativních činností. Služby jsou poskytová-
ny dlouhodobě a bezplatně, účast na všech aktivitách je dobrovolná.

Poskytované činnosti
Nácvik sociálních dovedností, nácvik vaření, rukodělné činnosti – keramika, výroba mý-
del, svíček apod., pomoc s prací na PC, stolní společenské hry, výuka angličtiny, výlety. 
Další aktivity dle zájmu jednotlivců a možností CSR.  

Komu je služba určena
Dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Provozní doba: Po 10:00 – 15:00 hod, Út-Pá 9:00 – 15:00 hod, celoroční provoz

Kapacita služby: 15 (10 CSR, 5 Strejda Burger)

Úhrada za službu: Služba je poskytovaná bezplatně

Územní působnost: Území bývalého okresu Nymburk, Milovice, Lysá n. Labem

Bezbariérovost služby: Prostory terénního týmu nejsou bezbariérové

 � Kontaktní údaje 
Adresa Komenského 586/15

288 02 Nymburk

Telefon 775 562 052

E-mail csr.nymburk@fokus-mb.cz

Web www.fokus-mb.cz
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Terénní sociální rehabilitace Nymburk
FOKUS Mladá Boleslav  z.s.

Poslání služby
Prostřednictvím komplexní psychosociální rehabilitace se u klientů zaměřujeme na 
opětovné získání sociálních dovedností, začlenění do společnosti, udržení psychické 
rovnováhy a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Poskytované činnosti
První kontakt s klientem a doporučení dalších služeb Fokusu
Podpora při řešení osobních potíží
Poskytování sociálně právního poradenství
Poskytování doprovodů
Pomoc při zprostředkování zdravotních a sociálních služeb
Podpora při zvládání běžných denních činností, podpora při finančním hospodaření
Poskytování informací o onemocnění
Podpora rodinným příslušníkům při řešení obtížných situací
Podpora v oblasti samostatného bydlení
Podpora a pomoc při hledání pracovního uplatnění
Poskytování krizové intervence
Možnost konzultace s peer konzultantem
Možnost spolupráce s IPS pracovníkem na zaměstnávání
Poskytování služby chráněného bydlení komunitního typu

Komu je služba určena
Dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Provozní doba: Pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Kapacita služby: 50

Úhrada za službu: Služba je poskytovaná bezplatně

Územní působnost: Území bývalého okresu Nymburk, Milovice, Lysá nad Labem

Bezbariérovost:  Prostory terénního týmu nejsou bezbariérové, služba dochází za kli-
entem do jeho přirozeného prostředí

 � Kontaktní údaje 
Adresa Palackého třída 446/64

288 02 Nymburk

Telefon 775 562 042

E-mail tt.nymburk@fokus-mb.cz

Web www.fokus-mb.cz

Sociálně terapeutická dílna Nymburk
FOKUS Mladá Boleslav  z.s.

Poslání služby
Cílem dílny je pracovní rehabilitace klientů, která by měla posílit jejich sebedůvěru 
a odpovědnost a připravit je, osvojováním si pracovních návyků, pro práci na volném 
trhu. 

Poskytované činnosti
Provoz dílny zajišťuje výrobní a potravinářskou činnost. Dalším provozem naší dílny je 
kavárna Podschody. S klienty je uzavírána smlouva na dobu max. 3 let a za odvedenou 
práci jim náleží finanční odměna. Na základě individuálního posouzení situace klienta 
je možné si provoz vyzkoušet nejprve formou rehabilitačního místa. Během směny je 
přítomen terapeut, který klienta podporuje v nácviku zvládání pracovní zátěže, samo-
statnosti, schopnosti komunikace a posílení sebevědomí.

Komu je služba určena
Dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Provozní doba: Pondělí – pátek  7:00 – 15:00; celoroční provoz

Kapacita služby: 30

Úhrada za službu: Služba je poskytovaná bezplatně

Územní působnost: Území bývalého okresu Nymburk a Kolín, Milovice, Lysá n. Labem

Bezbariérovost: Prostory nejsou bezbariérové.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Komenského 586/15

288 02 Nymburk

Telefon 775 562 012

E-mail std.nymburk@fokus-mb.cz

Web www.fokus-mb.cz
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Chráněné bydlení
FOKUS Mladá Boleslav  z.s.

Poslání služby
Chráněné bydlení poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili do-
vednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli 
dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické léčebně (tzn. déle jak jeden rok) a během 
hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je 
současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají 
možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení. 

Poskytované činnosti
Kontaktování klientů, mapování potřeb a následné stanovení zakázky pro službu chrá-
něného bydlení (včetně vytvoření rehabilitačních plánů)
Vyjednávání se sociální sítí a blízkým okolí klienta
Pomoc při strukturování dne, volného času, vytváření sociální sítě a udržení stávající 
sociální sítě, krizová intervence
Individuální přístup respektující potřeby klienta
Podpora v soběstačnosti a samostatnosti a vyrovnávání příležitostí
Tréninkové aktivity: pomoc a podpora rozvoje praktických sociálních dovedností napří-
klad každodenní obstarávání domácnosti (nákup, vaření, úklid, praní, žehlení, hospo-
daření s penězi). 

Komu je služba určena
Služba je určena pro dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Provozní doba: Po-Ne 24 hod (ubytovací služba), Po-Pá 8:00-16:00 hod (poskytování 
psychosociální rehabilitace), celoroční provoz

Kapacita služby: 6

Úhrada za službu: Měsíční platba za nájem a služby je 5 100 Kč

Územní působnost: Území bývalého okresu Nymburk a Kolín, Milovice, Lysá n. Labem

Bezbariérovost: Prostory nejsou bezbariérové

 � Kontaktní údaje 
Adresa Černohorského 726/3

288 02 Nymburk

Telefon 775 562 036

E-mail chb.nymburk@fokus-mb.cz

Web www.fokus-mb.cz

Domovy se zvláštním režimem a sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
SANATORIUM TOPAS, s.r.o.

Poslání služby
Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je vytvářet prostředí, umožňující 
uživatelům s nízkou mírou soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních 
schopností důstojné prožívání života a poskytovat nepřetržitou odbornou sociální, 
zdravotní a ošetřovatelskou péči s respektováním jedinečnosti každého člověka.  

Poskytované činnosti
Poskytnutí ubytování,
Poskytnutí stravy,
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti,
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena
Osoby s chronickým duševním onemocněním (s různými typy organické duševní 
poruchy, s Alzheimero vou chorobou a různými typy demencí), jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby.

Provozní doba: celoročně

Kapacita služby: 45

Úhrada za službu: Je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Bezbariérovost služby: Ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Masarykovo náměstí 112

250 83 Škvorec

Telefon 281 980 068 

E-mail kancelar@sanatorium-topas.cz

Web www.sanatorium-topas.cz
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Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči
Rozum a Cit, z. s.

Poslání služby
Posláním Poradenského centra pro náhradní rodinnou péči je podpora dětí vyrůstají-
cích v náhradní rodinné péči prostřednictvím poradenství a odborné pomoci náhrad-
ním rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), konkrétně pomoc 
náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podpora jejich informovanosti, znalosti 
jejich práv a orientace v nabídce služeb, a tedy pomoc při řešení konkrétní situace 
a problému, kterým rodina prochází.

Poskytované činnosti
Sociálně-právní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (komunikace se soudy, úřa-
dy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, dávky pěstounské péče a jiné sociální dávky)
Poradensko-terapeutické konzultace pro děti v NRP, náhradní rodiče a celé náhradní 
rodiny, vyšetření poruch attachmentu
Vydávání a zasílání odborných příruček pro náhradní rodiče a pracovníky v oblasti NRP

Komu je služba určena
Náhradní rodiny – dětem, pěstounům, adoptivním rodičům
Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči
Biologičtí rodiče a příbuzní dětí v náhradní rodinné péči

Provozní doba: Pondělí - pátek 9:00 -13:00 hodin, osobní schůzka pouze po předchozí 
domluvě.
Kapacita služby: Celkem 550 klientů za rok.

Úhrada za službu: Služba je poskytována bezplatně.

Územní působnost: Sociálně-právní poradenství – celá ČR
Poradensko-terapeutické služby – Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj

Bezbariérovost: Přístup do prostor není bezbariérový, po domluvě možné zajistit asis-
tenci při přístupu.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Na Výsluní 2271

251 01 Říčany 

Telefon 733 102 901

E-mail rozumacit@rozumacit.org
poradna@rozumacit.org

Web www.rozumacit.org

Facebook www.facebook.com/rozumacit

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY, 
DĚTI A MLÁDEŽ
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Poradenské centrum pro 
náhradní rodinnou péči Rozum a Cit, z. s. 61

Doprovázení náhradních rodin Rozum a Cit, z. s. 62

Služby pro pěstounské rodiny LECCOS, z. s. 63

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi LECCOS, z. s. 64

Sanace rodin LECCOS, z. s. 66

NZDM Klub Zvonice
(nízkoprahové zařízení pro děti)

LECCOS, z. s. 67

Preventivní programy pro školy LECCOS, z. s. 68
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Služby pro pěstounské rodiny
LECCOS, z. s.

Poslání služby
Jedná se o dlouhodobou podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednic-
tvím doprovázení a poskytnutím nebo zprostředkováním poradenství, vzdělání a od-
lehčovací péče.

Poskytované činnosti
Bezplatné vzdělávání v zákonném rozsahu
Respitní (odlehčovací) péče
Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte
Doprovázení pěstounských rodin
Poradenství pěstounům a zájemcům o pěstounskou péči

Komu je služba určena
Pěstounské rodiny ze Středočeského kraje, náhradní rodiny – dlouhodobí pěstouni, pří-
buzenští pěstouni a poručníci, děti svěřené do náhradní péče

Úhrada za službu: Bezplatná služba

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost služby: Služba je poskytovaná převážně v terénu.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nám. Arnošta z Pardubic 31

282 01 Český Brod

Telefon 733 118 796

E-mail jana@leccos.cz

Web www.leccos.cz

Facebook Občanské sdružení LECCOS

Doprovázení náhradních rodin
Rozum a Cit, z. s.

Poslání služby
Posláním služby Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodi-
nám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, 
a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším 
hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěs-
tounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci 
dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Poskytované činnosti
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, 
s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu 
pěstounské péče této osoby.

Komu je služba určena
Děti a mládež vyrůstající v pěstounské a poručenské péči
Osoby pečující (dále jen pěstouni) a osoby v evidenci (dále jen pěstouni na přechodnou dobu)
Pěstouni a poručníci vychovávající děti svých příbuzných (např. prarodiče) a děti vyrůs-
tající u svých příbuzných v rámci pěstounské péče
Biologičtí rodiče a příbuzní dětí v pěstounské a poručenské péči

Provozní doba: Po předchozí domluvě.

Kapacita služby: Doprovázíme 235 rodin.

Úhrada za službu: Služba je poskytována bezplatně.

Územní působnost: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj
Bezbariérovost: Přístup do prostor není bezbariérový, po domluvě možné zajistit asis-
tenci při přístupu.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Na Výsluní 2271

251 01 Říčany 

Telefon 733 102 041

E-mail rozumacit@rozumacit.org
poradna@rozumacit.org

Web www.rozumacit.org

Facebook www.facebook.com/rozumacit
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Úhrada za službu: Bezplatně

Územní působnost: Českobrodsko, Kolínsko

Bezbariérovost: Poradna pro rodiny – ne, možnost telefonického objednání služby
Terénní služby – ano

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nám. Arnošta z Pardubic 31

282 01 Český Brod

Telefon 733 118 796

E-mail jana@leccos.cz

Web www.leccos.cz

Facebook Občanské sdružení LECCOS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
LECCOS, z. s.

Poslání služby
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují rodinám s dětmi z Českobrod-
ska a Kolínska podporu a pomoc při řešení problémů spojených s péčí o děti, jejich 
výchovou, vzděláváním a se zdravým fungováním rodinných a společenských vztahů.

Poskytované činnosti
Poradna pro rodiny
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti: činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Terénní služby pro rodiny s dětmi:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, 
školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rodinné centrum Kostička:
Jednorázové podání informace a předání kontaktu na Poradnu pro rodiny (vč. možnosti 
konzultace se sociálním pracovníkem RC Kostička v poradně) 
Jednorázové podání informace a předání kontaktu na jiné odborné služby
Krátkodobé hlídání dětí a aktivizace dětí
Krátkodobé hlídání dětí a základní sociální poradenství pro rodiče

Komu je služba určena
Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 26 let z Českobrodska a Kolínska, 
jejichž členy lze zároveň označit za děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené spo-
lečensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo 
osoby, které se ocitly se v obtížné životní situaci, jejíž řešení nezvládnou vlastními si-
lami nebo cítí potřebu řešit problémy spojené s rodičovstvím, výchovou a péčí o děti 
a zdravým fungováním rodiny.

Provozní doba
Terénní služby:    Pondělí–pátek  8:00 – 16:00 
Poradna pro rodiny:  Pondělí   9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Kapacita služby: 20 rodin
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NZDM Klub Zvonice (nízkoprahové zařízení pro děti)
LECCOS, z. s.

Poslání služby
Klub Zvonice, nabízí dětem a mládeži z Českého Brodu a okolí, které nemohou, nechtějí 
nebo neumí využívat jiné aktivity, program služeb, zaměřený na volný čas, vzdělávání 
a poradenství ve vztazích a jiných osobních záležitostech. 

Poskytované činnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: vytváření podnětného prostředí pro rozvoj 
znalostí, dovedností a osobních zájmů jakož i pro společensky přijatelné trávení volné-
ho času a utváření zdravých životních postojů, asistence při realizaci aktivit vycházejí-
cích z nápadů cílové skupiny, motivování ke školní docházce a upevňování získaných 
znalostí. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: např. pořádání akcí 
pro veřejnost s cílem podpořit pozitivní zkušenost všech účastníků ze společného sdíle-
ní času a prostoru, pořádání výjezdů, zážitkových akcí a netradičních programů pro CS, 
poskytování informací  pro porozumění společenskému prostředí, nácvik dovedností
Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí: poskytnutí informace, poradenství, doprovod, zastu-
pování, doporučení či zprostředkování návazných služeb
Terénní sociální služby

Komu je služba určena
Děti a mládež ve věku 6 až 20 let, které se pohybují v lokalitě města Český Brod a okolí, 
jejichž vývoj by mohly ohrozit nebo ohrožují: komplikované životní události: rozpad ro-
diny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy, konfliktní spole-
čenské situace: delikventní činnost, generační konflikty, negativní zkušenosti, konflikty 
ve vrstevnických skupinách, zneužívání, návykové látky, problémy spojené s dospíváním

Provozní doba:  Pondělí, úterý, středa  15:00 – 19:00, pátek 13:30 – 20:00

Kapacita služby: Okamžitá kapacita 25

Úhrada za službu: bezplatně

Územní působnost: Český Brod a okolí, Poděbrady

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nám. Arnošta z Pardubic 31 

282 01 Český Brod
Telefon 733 118 796

E-mail jana@leccos.cz

Web www.leccos.cz

Facebook Občanské sdružení LECCOS

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD
LECCOS, z. s.

Poslání služby
Posláním služby je podporovat ohrožené rodiny z Českobrodska, Kolínska a Říčanska 
tak, aby začaly plnit svoji funkci pro děti, které v nich vyrůstají. Cílem služby je předchá-
zet, zmírnit a odstraňovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc 
a podporu k zachování celé rodiny.

Poskytované činnosti
Terénní služba spočívající v sanaci ohrožených rodin, na základě spolupráce s OSPOD

Komu je služba určena
Ohrožené rodiny s dětmi

Provozní doba: Pondělí–pátek 8:00 – 16:00

Kapacita služby: 15 rodin v průběhu roku

Úhrada za službu: bezplatné

Územní působnost: Českobrodsko, Kolínsko, Říčansko

Bezbariérovost: Ano – terénní služba

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nám. Arnošta z Pardubic 31

282 01 Český Brod

Telefon 733 118 796

E-mail jana@leccos.cz

Web www.leccos.cz

Facebook Občanské sdružení LECCOS
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY  
V KRIZI
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Krizová pomoc Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú 70

Intervenční centrum Respondeo, z.s. 71

Linka důvěry – telefonická  
krizová pomoc Povídej, z.s. 72

Odborné sociální poradenství Centrum psychologicko-sociálního 
poradenství pracoviště Nymburk 73

Odborné sociální poradenství Centrum psychologicko-sociálního 
poradenství pracoviště Kolín 74

Odborné sociální poradenství Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 75

Preventivní programy pro školy
LECCOS, z. s.

Poslání služby
Zvýšit povědomí a porozumění dětí na druhém stupni ZŠ o negativních jevech, které 
se mohou objevovat v jejich současném i budoucím životě. Vytvářením nových módů 
a vzorců chování předcházet možnostem ohrožení kvality jejich současného i budou-
cího života.

Poskytované činnosti
Tematické bloky školské primární prevence na téma 
- Šikana, násilí a agrese; Rasismus a xenofobie; Vztahy s dospělými
- Závislosti; Kouření; Alkohol; Gambling; Drogy
- Finanční gramotnost
- Internetová bezpečnost; Kyberšikana
- Zdravý životní styl; Rizikové sporty a doprava; Sexualita; Plánování
- Spolupráce; komunikace
- Sebepojetí; Emoce

Komu je služba určena
Děti 5. – 9. ročníků základních škol, resp. děti a mládež ve věku 11–16 let

Provozní doba: V průběhu školního roku v době školního vyučování

Kapacita služby: V současné době 14 tříd ZŠ

Úhrada za službu: Služba je hrazena z příspěvků škol, města Český Brod a vlastní fun-
draisingovou činnosti. Náklady na jednu hodinu jsou 1 200,- Kč.

Územní působnost: Český Brod

Bezbariérovost: Dle možností školy

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nám. Arnošta z Pardubic 31

282 01 Český Brod

Telefon 733 118 796

E-mail jana@leccos.cz

Web www.leccos.cz

Facebook Občanské sdružení LECCOS
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Intervenční centrum
Respondeo, z.s.

Poslání služby
Posláním Intervenčního centra je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmot-
nou podporu osobám ohroženým domácím násilím zejména ve Středočeském kraji. 

Poskytované činnosti
Psychosociální poradenství, sociálně – právní poradenství, krizová intervence, kontakt 
ohrožené osoby po vykázání násilné osoby, podpora pro bezpečnostní a právní úko-
ny, pomoc při podání návrhů, podání, dokumentů, doprovod, asistence při jednáních 
s úřady, lékaři a institucemi, poskytnutí kontaktů na další úřady a instituce, spolupráce 
s institucemi, organizace interdisciplinárních týmů.

Komu je služba určena
Osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi 
ve společném obydlí, které se nachází převážně na území Středočeského kraje, tj. úze-
mí okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ a jih, Nymburk, Kolín a Kutná Hora. 
Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let, horní hranice věku není nikterak 
omezena. Službu poskytujeme ambulantní a terénní formou. Ambulantně je služba IC 
poskytována v Nymburce, Kolíně a Mladé Boleslavi. 

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 16:00 telefonní konzultace a po předchozím 
objednání konzultace na pobočkách, či v terénu.

Provozní doba: Nymburk: pondělí 9:00 –12:00, St 9:00 –12:00 a 13:00 –16:00
Kolín: čtvrtek 13:00 –16:00, Mladá Boleslav: St 10:00 –12:00, Čt 13:00–16:00

Kapacita služby: 1 ambulantní, 1 terénní

Úhrada za službu: Bezplatná služba.

Územní působnost: Okresy Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Praha 
venkov.

Bezbariérovost: Bezbariérové vstupy.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Nám. Přemyslovců 14/11

288 02 Nymburk

Telefon 325 511 148

E-mail info@respondeo.cz

Web www.respondeo.cz

Krizová pomoc
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú

Poslání služby
Poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a potřebují od-
bornou podporu, aby ji zvládli.

Poskytované činnosti
Pomoc při hledání řešení situace
Odborné poradenství
Pomoc při stabilizaci psychického stavu

Komu je služba určena
Osoby, které jsou v náročné situaci, kterou nemohou zvládnout samy

Provozní doba: Všední den 8:00 – 16:00 (poslední konzultace v 15:00); v situacích, kdy 
hrozí, že by klient byl ukončením konzultace v 16:00 hod ohrožen na životě (akutní 
sebevražedné myšlenky a tendence atp.), lze konzultaci po odborném uvážení pracov-
níka protáhnout.

Kapacita služby: Současně lze poskytovat služby 20 klientům a to ve 28 kontaktech 
v týdnu (platí po TCMD Říčany). Roční kapacita služby v TCMD Říčany je 200 klientů.
Krizová pomoc je poskytována také v TCMD Praha s celkovou roční kapacitou 130 kli-
entů. 

Úhrada za službu: Zdarma

Územní působnost: Celá ČR

Bezbariérovost: Ano, bezbariérovost

 � Kontaktní údaje 
Adresa Sídlo: náměstí Smiřických 39 

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Telefon 727 864 773

E-mail centrum.ricany@modredvere.cz

Web www.modredvere.cz

Facebook www.facebook.com/modredvere
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Odborné sociální poradenství
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
pracoviště Nymburk

Poslání služby
CPSP jsou speciální, odborná, psychologická pracoviště zaměřená na poskytování po-
moci a podpory klientům při hledání řešení v obtížných životních situacích v důvěrném 
a neutrálním prostředí. Podpora a pomoc je směřována především k lepšímu porozu-
mění vlastní situaci a jejímu řešení vlastními silami. Jsou zaměřeny na výchovnou a po-
radenskou péči jednotlivcům, rodinám, manželským párům či partnerským soužitím.

Poskytované činnosti
Psychologické poradenství (obecné a speciální)
Cílená poradenská konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu
Psychoterapie krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
Psychoterapeutická konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu
Sociálně právní poradenství
Spolupráce a jednání s dalšími institucemi a odborníky 
Krizová intervence
Nácvik asertivního chování, nácvik komunikačních technik a dovedností, nácvik rela-
xačních technik

Komu je služba určena
Osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Provozní doba
Pondělí       8:00 – 11:30    13:00 – 16:00 Čtvrtek       8:00 – 11:30    13:00 – 16:00
Úterý          8:00 – 11:30    13:00 – 17:00 Pátek          8:00 – 11:30
Středa        8:00 – 11:30    13:00 – 17:00

Kapacita služby: 30 intervencí týdně 

Úhrada za službu: Bezplatné poradenství

Územní působnost: Středočeský kraj, zejména okres Nymburk

Bezbariérovost: Není bezbariérový přístup, pracoviště je umístěno v prvním patře, 
musí se jít po schodech, bez výtahu.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Velké Valy 995

288 02 Nymburk

Telefon 325 513 551, 775 210 542

E-mail poradna.nymburk@tiscali.cz

Web www.poradna-rakovnik.cz

Linka důvěry – telefonická krizová pomoc
Povídej, z. s.

Poslání služby
Posláním TKP je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nachá-
zejícím se v tíživé životní situaci, ošetřit krizový stav, mobilizovat vlastní zdroje klienta, 
podpořit účelné řešení problému a eventuelně doporučit následnou pomoc adekvátní 
jeho situaci.
Cílem služby je pomoc dětem, mládeži a dospělým v situaci akutní psychické nouze 
požádají-li o rychlou pomoc po telefonu. Úkolem je zeslabit intenzitu krizového stavu 
a zamezit tomu, aby se nadále zhoršoval, provést volajícího náročnou situací a podpo-
řit jeho účelné řešení problému.

Poskytované činnosti
Telefonická krizová intervence, provázení, podpůrný rozhovor, ventilace, informace, 
poradenské vedení, emergentní psychoterapeutický rozhovor, sociálně právní zásah, 
relaxace a imaginace

Komu je služba určena
Služba je určena dětem, mládeži i dospělým, kteří se rozhodli svoji akutní psychickou 
krizi řešit s odborníkem na telefonu linky důvěry.

Provozní doba: Pondělí – pátek 8:00 – 22:00 (včetně svátků)

Kapacita služby: 900 hovorů a 1500 kontaktů ročně

Úhrada za službu: Bezplatně

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost: Služba je částečně bezbariérová, plná bezbariérovost by byla zajištěna 
non-stop provozem. V našem případě jsou noční a víkendové časy zabezpečeny odka-
zem na non-stop Linku důvěry v Kladně a je zde možnost záznamníku.

 � Kontaktní údaje 
Adresa Česká 235

284 01 Kutná Hora 

Telefon 327 511 111, 602 874 470

E-mail linkaduvery@kh.cz

Web www.linkaduvery.kh.cz
www.cki.kh.cz
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Odborné sociální poradenství
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Poslání služby
Posláním Občanské poradny Diakonie Střed je poskytovat rady, informace a pomoc 
těm, kteří se na ni obrátí, a být nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci a provázet občany při jejich obtížích. 

Poskytované činnosti: Odborné sociální poradenství je poskytováno v těchto oblas-
tech: sociální dávky, sociální pomoc, finanční problematika (včetně exekucí a oddluže-
ní), pracovněprávní vztahy, ochrana spotřebitele, bydlení, majetkoprávní vztahy, pro-
blematika rodiny a partnerských vztahů (rozvody, péče o děti, atd.), oblast sociálního 
a zdravotního pojištění, zdravotnictví, školství a vzdělávání, právní systém ČR a EU, ob-
čanské soudní řízení, trestní právo. Služba je poskytována ambulantní formou.

Komu je služba určena
Občané, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. 
Jedná se o: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 
jevy; imigranti a azylanti; oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; osoby bez pří-
střeší; osoby komerčně zneužívané; osoby s kombinovaným postižením; osoby s men-
tálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se ZP; osoby v krizi; osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dětmi; senioři; etnické menšiny. Věkově 
není cílová skupina omezena. 

Provozní doba: Poradna Kolín: Středa 9:00 – 15:00, 15:00 – 17:00 pouze po předcho-
zím objednání, Pátek 9:00 – 13:00

Kapacita služby: Občanská poradna Diakonie Střed (všechna pracoviště): 2 000 inter-
vencí / rok

Úhrada za službu: Služba je bezplatná.

Územní působnost: Poradna Kolín: ORP Kolín, ORP Český Brod, ORP Kutná Hora, ORP 
Nymburk, ORP Poděbrady

Bezbariérovost: Ne

 � Kontaktní údaje 
Adresa Kouřimská 15

280 02 Kolín

Telefon 739 385 545

E-mail poradnakolin.stred@diakonie.cz

Web www.diakonie-stred.cz

Facebook www.facebook.com/diakonie.stred

Odborné sociální poradenství
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
pracoviště Kolín

Poslání služby
Podpora člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci. Pomoc při znovu začlenění do 
společnosti

Poskytované činnosti: Základní a odborně sociální poradenství

Komu je služba určena
Rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrože-
né společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři 
a jiné osoby. 

Provozní doba: Pondělí–čtvrtek 8:00 – 17:00      Pátek 8:00 – 13:00

Úhrada za službu: Služba je bezplatná

Územní působnost: Středočeský kraj

Bezbariérovost: Částečně

 � Kontaktní údaje 
Adresa Školská 60

280 02 Kolín 4

Telefon 321 725 151, 602 515 113

E-mail poradna.kolin@volny.cz

Web www.poradna-rakovnik.cz
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Odborné sociální poradenství
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s

Poslání služby
Posláním Centra pro integraci cizinců je pomoc imigrantům, kteří jsou ohroženi 
zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých 
práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice

Poskytované činnosti
V rámci odborného sociálního poradenství jsou cílové skupině předávány zejména 
informace z oblasti pobytových statusů, práce, vzdělávání, sociálního zabezpečení, 
zdravotní péče, bydlení a rodiny. 
Poradenství zahrnuje také oblast pracovní, tzv. pracovní poradenství, jehož pro-
střednictvím organizace cizincům pomáhá např. s vyhledáváním pracovních nabí-
dek, poskytuje pracovně-právní informace, pomáhá se sestavováním životopisu, 
kontaktováním zaměstnavatelů apod. 
Sociální a pracovní poradenství je také doplněno vzdělávacími aktivitami, v rámci, 
kterých probíhají kurzy češtiny pro cizince. Klienti také mohou využít akreditova-
ný dobrovolnický program, jenž probíhá nejčastěji formou setkávání dvojic český 
dobrovolník – klient cizinec. V neposlední řadě Centrum pro integraci cizinců po-
řádá tzv. Otevřené kluby, které nabízejí prostor pro vzájemné setkávání cizinců 
a české veřejnosti.

Komu je služba určena
Imigranti a azylanti (osoby s dlouhodobým, trvalým a přechodným pobytem, azy-
lanti a držitelé doplňkové ochrany, občané EU a rodinní příslušníci občanů EU)

Provozní doba: Pobočka Kolín: pondělí–pátek 9:00 – 15:00
úterý 9:00 – 15:00 konzultace bez předchozího objednání

Úhrada za službu: Služby jsou poskytovány bezplatně

Územní působnost: Sociální poradenství je poskytováno ambulantní formou v po-
radně v Kolíně a Kutné Hoře, dále dle potřeby terénně na celém Kolínsku, Kutno-
horsku a Nymbursku.

Bezbariérovost: Ne

 � Kontaktní údaje 
Adresa Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – pobočka Kolín

Zahradní 46, 280 02 Kolín

Telefon 312 310 322, 774 866 838

E-mail kolin@cicpraha.org

Web www.cicpraha.org

Facebook Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM  
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Odborné sociální poradenství Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 77

Terénní programy Prostor plus, o.p.s. 78
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY  
V KRIZI
Přehled služeb 

Sociální služba Poskytovatel Strana

Pedagogicko-psychologické 
poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna 
při ZŠ Český Brod, Žitomířská 885 80

Psychoterapeutické poradenství Psychoterapeutické poradenství 
Český Brod – Pavlína Strnadová 81

Supervize pro pomáhající profese Psychoterapeutické poradenství 
Český Brod – Pavlína Strnadová 82

Terénní programy
Prostor plus, o.p.s.

Poslání služby
Terénní program vyhledává uživatele drog, kterým pomáhá snižovat rizika spojená s je-
jich životním stylem. Těmi jsou zejména žloutenky, poškození žilního systému, duševní 
poruchy, sociální propad a konflikty se zákonem. Služby jsou poskytovány zdarma a ano-
nymně s ohledem na individuální zakázky uživatelů v regionech Kolín a Kutná Hora.

Poskytované činnosti
Výdej zdravotního a hygienického materiálu k mírnění rizik užívání
Sběr a bezpečná likvidace použitých stříkaček
Základní ošetření
Informace, kontakty, odkazy na návazné ambulantní, stacionární či ústavní léčebnou péči
Sociální práce
Krizová intervence, individuální poradenství

Komu je služba určena
Uživatelé nelegálních drog,  lidé zneužívající léky, experimentátoři, jednorázově jejich 
sociální okolí

Provozní doba
Pondělí:   zavřeno
Úterý:   zavřeno
Středa:   12:00 -18:00 Kolín
Čtvrtek:   12:30-17:30 Kutná Hora, Čáslav
Pátek:   13:00-15:00 Český Brod, 15:30-17:30 Pečky

Kapacita služby
Okamžitá kapacita: 2 klienti

Úhrada za službu: Služba je bezplatná

Územní působnost: ORP Kolín a ORP Kutná Hora

Bezbariérovost: Služba je bezbariérová

 � Kontaktní údaje 
Adresa Na Pustině 1068

280 02 Kolín 

Telefon 777 650 030

E-mail info@prostor-plus.cz

Web www.prostor-plus.cz

Facebook Prostor plus
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Psychoterapeutické poradenství Český Brod 
– Pavlína Strnadová

Poslání služby
Pomoc lidem, aby mohli žít plnější a spokojenější život. 
Podpora při zvládání potíží jako jsou např. úzkosti, panika, deprese, závislosti, partner-
ské krize nebo jiné problémy v rodině a dalších vztazích, těžké životní situace, nízké 
sebevědomí apod.

Poskytované činnosti
Konzultace s využitím psychoterapeutického přístupu zaměřeného na řešení problé-
mu, případně koučování

Komu je služba určena
Jednotlivci, páry, rodiny, dospělí i děti

Provozní doba
Po 16:30 -  21:00       
St 16:30  - 21:00       
Pá 15:00  - 21:00       
So 14:00  - 21:00       
Ne 14:00  - 21:00    

Úhrada za službu: Soukromé pracoviště, služby jsou hrazeny přímou platbou (viz web. 
stránky nebo informace po telefonu

Kapacita: 10 konzultací za týden

Územní působnost: Pracoviště v Českém Brodě a v Praze

Bezbariérovost: V současnosti ne (schody do 1. patra), v případě potřeby možnost 
návštěvy u klienta

 � Kontaktní údaje 
Adresa náměstí Arnošta z Pardubic 11

282 01 Český Brod

Telefon 606 911 590

E-mail ps@psychoterapie-cbrod.cz

Web www.psychoterapie-cbrod.cz

Facebook www.facebook.com/Psychoterapieceskybrod

Pedagogicko-psychologické poradenství
Pedagogicko-psychologická poradna při 
ZŠ Český Brod, Žitomířská 885

Poslání služby
Poskytujeme pedagogicko-psychologické služby. Služby, které naše poradna zajišťuje, 
se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství 
a intervence, nápravné péče a prevence.

Poskytované činnosti
Psychologická a sociálně-pedagogická diagnostika (specifické poruchy učení), výchov-
né poradenství

Komu je služba určena
Předškolní děti, žáci základních škol, studenti prvního ročníku SŠ, jejich rodiče a zákon-
ní zástupci, pedagogům a školám v ORP Český Brod

Provozní doba: Pondělí  – čtvrtek 8:30 – 16:30

Úhrada za službu: Služby jsou zdarma.

Územní působnost: Do péče přijímáme žáky škol, které spadají do ORP Český Brod 
(Břežany II, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany (Bylany), Klučov, Kounice, 
Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice), výjimečně nespá-
dové klienty.

Bezbariérovost: Ne

 � Kontaktní údaje 
Adresa nám. Arnošta z Pardubic 12

282 01 Český Brod

Telefon 734 152 689

E-mail Zackova.h@zszitomirska.info

Web www.poradna.cesbrod.cz
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY – KRIZOVÉ LINKY

KRIZOVÉ LINKY – BEZPLATNÉ 
Linka bezpečí pro děti a mládež
Provoz: 24 hod. denně
Telefon: 116 111
Web: www.linkabezpeeci.cz

Linka seniorů
Provoz: každý den od 8:00 do 20:00 hod.
Telefon: 800 200 007
Web: www.elpida.cz

Nádorová telefonní linka
Provoz: v pracovní dny od 8:00 do 15:00
Telefon: 800 222 322
Web: www.onko.cz

Telefonická krizová linka
Provoz: Po – Pá: 9:00-15:00
Telefon: 800 405 060
Web: www.eda.cz

EDA – telefonická krizová linka 
Provoz: Po – Pá: 9:00 – 15:00
Telefon: 800 05 060
Web: www.eda.cz

Národní linka pomoci AIDS
Provoz: Po – Čt do 13:00 do 18:00,   Pá od 13:00 do 16:00
Telefon: 800 144 144
Web: www.aids-hiv.cz

Supervize pro pomáhající profese
Pavlína Strnadová

Poslání služby
Podpora pomáhajícím pracovníkům v sociálních službách, školství, zdravotnictví apod., 
také prevence syndromu vyhoření.

Poskytované činnosti
Supervizní konzultace individuálně s vedoucím týmu, určené pro jeho podporu při ve-
dení lidí a případně k vyjednání zakázky pro supervizi týmu; individuální, týmová nebo 
skupinová supervize (do 10 členů ve skupině)

Komu je služba určena
Týmy a jejich vedoucí, pracovníci individuálně či ve skupině

Provozní doba: Dle dohody

Kapacita služby: 5 konzultací za týden

Úhrada za službu: Soukromé pracoviště, služby jsou hrazeny přímou platbou (viz web. 
stránky nebo informace po telefonu)

Územní působnost: Supervize probíhá obvykle u klienta (do cca 60 km od Českého 
Brodu nebo v Praze); pro individuální konzultace možnost využít pracoviště v Českém 
Brodě a v Praze

Bezbariérovost: V současnosti ne, ale služba je obvykle poskytována na pracovišti kli-
enta

 � Kontaktní údaje 
Adresa náměstí Arnošta z Pardubic 11

282 01 Český Brod

Telefon 606 911 590

E-mail ps@psychoterapie-cbrod.cz

Web www.psychoterapie-cbrod.cz

Facebook www.facebook.com/Psychoterapieceskybrod/
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KRIZOVÉ LINKY – HRAZENÉ
Pražská linka důvěry
Provoz: 24 hodin
Telefon: 222 580 679

SOS a INFO linka prevence obchodu s lidmi LA STRADA
Provoz: Po, Út, Čt od 10:00 do 16:00, St od 12:00 do 20:00, Pá od 12:00 do 14:00
Telefon: 222 717 1716
Web: www.strada.cz

Poradenská linka DROP-IN
Provoz: 24 hod. denně
Telefon: 222 221 431
Web: www.dropin.cz

ROSA
Provoz: Po, Út – 9:00-18:00, St, Čt – 9:00-16:00, Pá – 9:00 – 14:00
Telefon: 241 432 466
Web: www.rosa-os.cz

SOS linka
Provoz: Po – Pá od 9:00 do 18:00
Telefon: 602 246 102
 www.rosa-os.cz

Bílý kruh bezpečí
Provoz: 24 hod. denně
Telefon: 257 317 110
Web: www.bkb.cz

Dona-linka pomoci obětem domácího násilí
Provoz: 24 hod. denně
Telefon: 251 511 313
Web: www.donalinka.cz

Gay linka – linka duševní tísně
Provoz: 24 hod. denně
Telefon: 476 701 444
Web: www.gay.iniciativa.cz

Rodičovská linka
Provoz: Po – Čt od 13:00 do 21:00, Pá od 9:00 do 17:00
Telefon: 606 021 021
Web: rodicovskalinka.cz

Dětské krizové centrum Praha
Provoz: 24 hod. denně
Telefon: 241 484 149 Mobil: 777 715 215
Web: www.ditekrize.cz

Linka důvěry v Kutné Hoře
Provoz: Po – Pá od 8:00 do 22:00
Telefon: 327 511 111, Mobil: 602 874 470
Web: www.linkaduvery.kh.cz
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