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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
situace, 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 seniory 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 průvodcem 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 stanovily priority a vytýčily konkrétní cíle, které se snažíme společně naplňovat. Všichni
zúčastnění odvedli velký kus práce, se kterou se můžete seznámit v pravidelně aktualizovaném strategickém dokumentu, jímž je komunitní plán sociálních služeb. Nový
střednědobý Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod do roku 2019 bude
na začátku roku 2017 předložen k projednání Radě města. Nedílnou součástí komunitního plánu sociálních služeb je i tento katalog.
								
Bc. Jakub Nekolný

starosta města Český Brod

FF

Zajišťované činnosti

FF

- poskytuje sociální poradenství podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona
o sociálních službách, seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi
a ohroženým sociálním vyloučením, včetně osob ve výkonu trestu
- 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
22

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/



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

Územní působnost

Územní obvod ORP Český Brod

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 spolupracuje s příslušnými institucemi (soudy, školami, dětskými lékaři, obcemi, policií,
státním 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 omezení, zbavení, příp. pozastavení rodičovské odpovědnosti
- sleduje vývoj dětí umístěných mimo vlastní rodinu, sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy
- činí nezbytná opatření i k ochraně dítěte, které nemá na území ČR trvalý pobyt
- vykonává funkci opatrovníka, který zastupuje nezl. děti v jednání před soudy a jinými institucemi
- jako opatrovník činí neodkladné úkony v zájmu nezletilých dětí, dokud se ustanovený 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
22

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/socialni-veci
4



Kontaktní údaje

Adresa
Telefon
Kontaktní osoba
E-mail
Web

nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
321 612 126
Bc. Martina Fejfarová, DiS., pověřená vedením odboru
fejfarova@cesbrod.cz
www.cesbrod.cz/item/socialni-veci
5

Úřady

Úřady

Městský úřad Český Brod - odbor sociálních věcí
Sociální poradenství

FF
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Zajišťované činnosti

FF

Zprostředkování zaměstnání   
evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování vhodného zaměstnání, výplata
podpory v nezaměstnanosti, poradenské služby – volba povolání, rekvalifikace,
zaměstnávání 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
dávek státní sociální podpory – přídavky na děti, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek, 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.: 950 129 214
Sociální služby, příspěvek na péči
posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu osob, které vyžadují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb, sociálně-právní poradenství, výplata 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 postižením
Tel.: 950 129 212

Oddělení nemocenského pojištění rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění, pojistného 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 nemocenského 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 nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců.
Tel.: 321 731 129
Oddělení účtárny pojistného a dávek sleduje dodržování platební povinnosti zaměstnavatelů 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 pohledávek OSSZ; zajišťuje vymáhání pohledávek OSSZ cestou správní exekuce, podává
návrhy na nařízení exekuce prováděné soudními exekutory, spolupracuje s peněžními
ústavy, zaměstnavateli, 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
ohlašovací povinnosti; kontroluje podkladovou evidenci, kterou zaměstnavatelé vedou o zaměstnancích pro účely nemocenského a důchodového pojištění.
Tel.: 321 731 137
Oddělení lékařské posudkové služby plní úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního
stavu 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 – 11:00
12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek
8:00 – 11:00
/ostatní dny po telefonické či e-mailové dohodě/



Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín

Územní působnost

22

Zajišťované činnosti

Úřední hodiny
pondělí, středa
úterý, čtvrtek

Středočeský kraj




Kontaktní údaje

Adresa
Telefon
Kontaktní osoba
E-mail
Web

Sportovní 501, 282 01 Český Brod
950 129 200
Mgr. Zdenka Dušková, vedoucí detašovaného pracoviště
zdenka.duskova@ko.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/kolin/orgstr
6

8:00 – 17:00
8:00 – 14:00

Kontaktní údaje

Adresa
Telefon
Kontaktní osoba
E-mail
Web

Obecní dvůr 6, 280 50 Kolín III
321 731 111
Ing. Ivana Tlučhořová, ředitelka
posta.ko@cssz.cz
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
stredocesky-kraj/ossz-kolin.htm
7

Úřady

Úřady

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Český Brod

FF

Probační
a mediační služby Kolín
www.pmscr.cz

Zajišťované činnosti

-

Probační a mediační služba se zaměřuje na práci s pachateli trestných činů a s poškozenými a obětmi trestné činnosti, poskytuje jim pomoc a podporu.
usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího
porušování zákonů
u poškozeného se snaží o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost
přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů
spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření
pracuje i s vězni a podmíněně propuštěnými
poskytuje mediaci – mimosoudní řešení konfliktu mezi obviněným a poškozeným

22

Úřední hodiny

-

Úřady

Úřady

Středisko
Web

Pondělí - čtvrtek
Pátek



8:00 – 16:00
7:00 – 14:30

Kontaktní údaje

Adresa

Politických vězňů 109, 280 02 Kolín II

Telefon

737 247 437, 321 715 179

Kontaktní osoba

Mgr. Kamila Fantová, vedoucí střediska

E-mail

kfantova@pms.justice.cz
8

9

Domov pro seniory  
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory

Přehled služeb

FF

Popis služby
Cílem služby 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 pomoc
a podporu při zvládání běžných denních činností.
Poskytované činnosti: ubytování, poskytnutí stravy a pomoci při jídle, podávání
léků a jednoduché zdravotní úkony, poskytnutí pomoci při péči o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, úklid pokojů, zprostředkování ambulantní a odborné lékařské péče, aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

Poskytovatel

Služba

Strana

ANNA Český Brod,
sociální služby pro seniory

Domov pro seniory

11

Diakonie ČCE – středisko
Střední Čechy

Domov pro seniory Kostelec nad
Černými lesy

12

Domov Zátiší, s. r. o.   

Domov pro seniory

13

Městys Kounice

Dům s pečovatelskou službou

14

G-HELP o. p. s.  

Domov se zvláštním režimem

15

ALZHEIMERPROJEKT s. r. o.  

Domov se zvláštním režimem

16

Úhrada za službu

ANNA Český Brod,
sociální služby pro seniory

Pečovatelská služba

17

Územní působnost

Obec Vitice

Pečovatelská služba

18

Agentura domácí péče ANNA   

Pečovatelská služba, domácí zdravotní
péče

19

ProMedicus Home Care
Services, s. r. o.

Domácí zdravotní péče

20

Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú.

Tísňová péče

21

Domácí hospic Nablízku, z. ú.  

Domácí hospicová péče

22

Nemocnice Český Brod s. r. o.

Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
odlehčovací služby

23

Komu je služba určena
Senioři od 65 let

Provozní doba

Nepřetržitý provoz
Dle sazebníku úhrad, schváleného Radou města Český Brod
Český Brod a okolí

10

Bezbariérovost služby

Budova domova je bezbariérová



Kontaktní údaje

Adresa

Žitomířská 323
282 01 Český Brod

Telefon

321 622 257

E-mail

info@domov-anna.cz

Web

www.domov-anna.cz
11

Senioři

Senioři

Sociální služby pro seniory

FF

Popis služby
Služba je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování,
stravování, hygieny a zajištění zdravotnické a ošetřovatelské péče. Klienti mohou
využívat zahradu a zahradní altánek.

Komu je služba určena
Senioři od 65 let

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

Popis služby

-

Pobytová služba pro klienty, kteří se nemohou sami o sebe postarat.
Formy poskytované péče:
celodenní strava 5x denně, u diabetiků 6x denně
pomoc zvládat běžné denní úkony
péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
služba je poskytována dle zdravotního stavu klienta

Provozní doba

Komu je služba určena

Nepřetržitý provoz

Senioři od 60 let

Úhrada za službu

Provozní doba

Dle ceníku zveřejněného na webových stránkách

Nepřetržitý provoz

Územní působnost

Úhrada za službu

Podle počtu dní strávených v zařízení:
a) za 31 dní 14 780 Kč,
b) za 30 dní 14 400 Kč a příspěvek na péči

Kostelec nad Černými lesy a okolí, Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Částečná, patrová vila se schody a výtahem

Územní působnost

Praha a Středočeský kraj

Bezbariérovost služby
Přízemí bezbariérové, pevné schodiště a v patře bezbariérové



Kontaktní údaje

Adresa

Lázeňská 462
281 63 Kostelec nad Černými lesy



Telefon

321 697 371

Adresa

E-mail

Vedouci-kostelec.stred@diakonie.cz
Socialni-kostelec.stred@diakonie.cz

Modřínová 1522
250 82 Úvaly

Telefon

777 207 104

Web

www.ddkostelecncl.cz

E-mail

domov.zatisi@email.cz

Facebook

www.facebook.com/diakonie.stred

Web

www.domov–zatisi.cz

12

Kontaktní údaje

13

Senioři

Senioři

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

FF

Popis služby

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

Popis služby

Forma nájemního bydlení pro seniory spojená s poskytováním pečovatelské služby, která obnáší pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost. K dispozici celkem 14 bytů, 4 byty pro manželské dvojice a 10 bytů pro
jednotlivce.

Zajištění aktivního a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta, jenž nemůže již trvale žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Poskytovaná péče

- poskytování stravy
- zdravotně-ošetřovatelská péče
- zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům z důvodu věku či zdravotního stavu
- pobytová služba a odlehčovací pobyty
Cílem služby je co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat kontakt
s rodinou a okolím.

Je poskytována
-

roznáška obědů
profesionální zdravotní péče
lékařská péče
úklid

Komu je služba určena

Komu je služba určena

Senioři

Osoby s chronickým a duševním onemocněním, senioři (zaměření na demenci,
zejména Alzheimerova choroba)

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Provozní doba

Úhrada za službu

Nepřetržitý provoz

Úhrada dle sazebníku

Úhrada za službu

Územní působnost

Přednostně jsou přijímáni občané z Kounic a potom ostatní podle pořadníku.

210 Kč ubytování/den
170 Kč strava/den

Bezbariérovost služby

Územní působnost
Celá ČR

Dům je bezbariérový.

Bezbariérovost služby
ano





Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Adresa

Komenského 209,
281 61 Kouřim

606 747 512, 321 695 254

Telefon

321 784 201

E-mail

obec.kounice@tiscali.cz

E-mail

info@ghelp.cz

Web

www.kounice.cz

Web

www.ghelp.cz

Adresa

Kounice 3, 289 15 Kounice

Telefon

14

15

Senioři

Senioři

Dům s pečovatelskou službou   
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

FF

Popis služby

Pečovatelská služba
ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory
FF

Popis služby

Poskytuje pobytovou službu s pravidelnou, bezpečnou a odbornou podporou
nebo péči svým uživatelům v základních životních schopnostech.

Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří
nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby,
nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby.
Poskytované činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.

V oblasti sociální péče poskytuje

- ubytování, stravování
- 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, canisterapie
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena

Osoby se zdravotním postižením
Senioři od 65 let

V oblasti zdravotní péče poskytuje
-

Provozní doba

základní zdravotní dohled registrovanou sestrou 24 hodin denně
běžné zdravotnické úkony (aplikace injekcí, převazy, měření tlaku apod.)
poskytování ošetřovatelské péče 24 hodin
pravidelný dohled praktického lékaře a psychiatra (externisté)

Po – Pá

6:30 – 15:00

Úhrada za službu

Dle sazebníku úhrad, schváleného Radou města Český Brod

Územní působnost

Komu je služba určena

Český Brod a okolí

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění,
Alzheimerovy demence či jiných typů demencí, dospělí (27-64 let), mladší senioři
(65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Bezbariérovost služby

Budova kanceláře je bezbariérová.

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Úhrada za službu

Ubytování 210 Kč/den
Strava 170 Kč/den
Péče dle přiznaného příspěvku na péči

Územní působnost

Středočeský kraj a Praha

Bezbariérovost služby
ano


Kontaktní údaje

Adresa
Telefon
E-mail
Web
Facebook



Mlékovice 66, 281 44 Toušice
+420 313 109 382, +420 313 109 380
info@alzheimerprojekt.cz
www.alzheimerprojekt.cz
http://www.facebook.com/alzheimerprojekt/
16

Kontaktní údaje

Adresa

Žitomířská 323
282 01 Český Brod

Telefon

321 622 257

E-mail

info@domov-anna.cz

Web

www.domov-anna.cz
17

Senioři

Senioři

Domov se zvláštním režimem   
ALZHEIMERPROJEKT s. r. o.

FF

Pečovatelská služba, domácí zdravotní péče
Agentura domácí péče ANNA  

Popis služby

FF

Popis služby

Služba zahrnuje pomoc při

Poskytování pečovatelské služby

- zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zajištění nákupu věcí denní potřeby
- praní a žehlení prádla
- doprovod při návštěvě lékaře, na úřady apod.
Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase
v domácnostech klientů.

Poskytovaná péče

Komu je služba určena

Provozní doba

- pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc při osobní hygieně
- zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
Služba se poskytuje doma, v přirozeném prostředí klienta.

Komu je služba určena

Senioři, zdravotně znevýhodnění, chronicky nemocní
Provoz pečovatelské služby, 7:00 – 20:00
Domácí zdravotní péče je poskytována nepřetržitě.
Telefonická dostupnost služby 7:00 – 16:00

Senioři pobírající starobní či invalidní důchod a jsou v podstatě soběstační a nepotřebují trvalou péči.

Provozní doba
Po-Pá

Úhrada za službu

7:00-15:00

Cena se stanovuje dle sazebníku podle zákona.

Úhrada za službu

Územní působnost

Cena za služby je odvozena pro většinu služeb od času nutného pro jejich zajištění.
V těchto případech se účtuje hodinová sazba ve výši 85 Kč.
Cena oběda ze školní jídelny činí 39 Kč, bez platby za donášku nebo dovoz, ta činí
10 Kč za úkon.
Pro praní, žehlení nebo drobné opravy činí sazba 1kg prádla 50 Kč.
Odborná pedikúra 80 Kč za úkon.

Český Brod a okolí

Bezbariérovost služby
Není podstatná, jde o terénní službu.

Územní působnost

Pečovatelská služba je poskytována klientům v DPS Vitice a v místních částech obce.

Bezbariérovost služby

V současné době je zajištěn bezbariérový přístup do přízemních prostor.
V letošním roce bude vybudována schodišťová sedačka, která zajistí přepravu do
prvního poschodí. Tím bude zajištěn bezbariérový přístup do celé budovy.





Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Adresa

Klučov 168
282 01 Český Brod

321 674 681

Telefon

605 769 962

E-mail

podatelna@vitice.cz

E-mail

Adp-anna@seznam.cz

Web

www.vitice.cz

Web

www.domacipeceanna.cz

Adresa

Vitice 95, 281 06 Vitice

Telefon

18

19

Senioři

Senioři

Pečovatelská  služba   
Obec Vitice

FF

Popis služby

Tísňová péče
Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú.
FF

Popis služby

Zajišťované úkony

-

měření krevního tlaku, aplikace injekcí, infuzí, odběry krve, podání léků
nácvik a zaučování aplikace inzulínu, měření glykémie (hladiny cukru v krvi)
ošetření a převazy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
péče o permanentní močové katetry, jednorázové cévkování, ošetření stomií
ošetřovatelská a kondiční rehabilitace, cvičení na lůžku, nácvik chůze, dechová cvičení
prevence proleženin, zejména pravidelné polohování
dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu, prevence vzniku dehydratace
péče o pacienty závislé na umělé výživě
výměna permanentního katetru u mužů
péče o klienty závislé na podpůrných přístrojích
poskytování péče specialistkami v oblasti hojení ran
péče o pacienty v terminálním stadiu
péče o nemocné s poruchou srážlivosti krve

Služba se zaměřuje na specifické problémy seniorů a zdravotně postižených občanů, jejím cílem je udržet co největší soběstačnost a nezávislost starých a zdravotně
postižených osob
Poskytuje sociální, obecné i zdravotní poradenství.
Pomáhá při prosazování práv a oprávněných zájmů.
Klient je napojen na nepřetržitý dispečink a v případě potřeby je mu zprostředkována okamžitá pomoc. Kontakt se navazuje pomocí bezdrátového tlačítka, které
klient má u sebe.

Komu je služba určena

Senioři a zdravotně postižení

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Úhrada za službu

Poplatek za nainstalování zařízení a napojení na centrální dispečink tísňové péče
činí jednorázově 2 500,- Kč/měsíc.

Komu je služba určena

Zařízení lze odkoupit za cenu 13 000,- až 15 000,- Kč dle typu. V tomto případě je
klient osvobozen od placení jednorázového poplatku i od měsíčního paušálního
poplatku na dobu 4 let.

Všechny věkové skupiny pacientů, senioři, děti, lidé v produktivním věku

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Zařízení lze též pronajmout krátkodobě na max. 6. měsíců, s tím, že klient dostává
do bytu mobilní verzi. Jednorázový poplatek činí 500,- Kč, paušální 300/měsíc

Úhrada za službu

Územní působnost

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Středočeský kraj

Územní působnost

Bezbariérovost služby

Východní část Středočeského kraje-okresy Kolín, Nymburk, Praha-východ, Benešov, Kutná Hora

ano

Bezbariérovost služby

Není podstatná, protože péče probíhá v domácím prostředí klienta.




Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Adresa

Sad Míru 789
285 22 Zruč nad Sázavou

Telefon

327 311 064
602 235 375
724 182 326

Adresa

Pobočka Český Brod, Žižkova 1311
282 01 Český Brod

Telefon

736 485 911, 778 094 447

E-mail

info@domacipece24.cz

Web

www.domacipece24.cz

E-mail

Zivot90@zivot90-zrucns.cz

Facebook

ProMedicus Care Services, sro.

Web

www.zivot90-zrucns.cz

20

21

Senioři

Senioři

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

FF

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče, odlehčovací služby   
Nemocnice Český Brod s. r. o.

Popis služby

Aktivní péče o nemocného, jenž trpí nevyléčitelnou chorobou a dostává se do posledního stádia svého života.
Zmírňuje bolest a další tělesná a duševní strádání.
Poskytuje podporu blízkým nemocného.

FF

Popis služby

Nahrazení domácí péče osobám, o které běžně pečují rodiny nebo jejich blízcí

Poskytuje:

- pobytové, sociální a ošetřovatelské služby seniorům
- dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb
- následná a dlouhodobá péče o chronicky nemocné
- specializovaná ošetřovatelská dlouhodobá péče - DIOP
- rehabilitace
odborné ambulance: interní, geriatrická, diabetologická a rehabilitační

Poskytované služby

- domácí zdravotní péče
- sociální poradenství

Komu je služba určena

Osoby v terminálním stádiu života

Provozní doba

Komu je služba určena

Nepřetržitě
Provozní doba v kontaktním místě každý pátek 9-11 hod., lze i po dohodě jindy

- senioři, kteří se nemohou vrátit do svého přirozeného prostředí
- osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení

Úhrada za službu

250 Kč/den (zahrnuje návštěvy lékaře, sestry dle potřeby, zapůjčení zdravotnických pomůcek, běžný zdravotnický materiál)
Příspěvek na dopravu dle vzdálenosti

Provozní doba

Hospicová péče není hrazena zdravotními pojišťovnami. Klient hradí pouze část
nákladů, péče je dofinancována z jiných zdrojů.

Úhrada za službu

Nepřetržitá

Ubytování: 200 Kč/den
Strava: 160 Kč/den

Územní působnost

Český Brod, Lysá nad Labem a okolí (cca 30 km)

Územní působnost

Český Brod a okolí, Středočeský kraj (po domluvě i ostatní kraje)

Bezbariérovost služby

Není podstatná, péče se uskutečňuje v domácnosti klienta

Bezbariérovost služby
ano



Kontaktní údaje



Adresa

Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem (sídlo)
ČSA 29/11, 289 22 Lysá nad Labem (kontaktní místo)

Telefon

731 268 306

E-mail

Kontaktní údaje

Adresa

Žižkova 282,
282 01 Český Brod

Telefon

321 610 808
321 610 868

info@hospic-lysa.cz

E-mail

info@nem-cb.cz

Web

www.hospic-lysa.cz

Web

www.nem-cb.cz

Facebook

www.facebook.com/hospiclysa/

Facebook

Nemocnice Český Brod

22
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Senioři

Senioři

Domácí hospicová péče   
Domácí hospic Nablízku, z. ú.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
FF

Popis služby
Poskytuje

Poskytovatel

Služba

Terapeutické centrum
Modré dveře, z.ú.  

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

25

TŘI, o. p. s.

Odlehčovací služby terénní

26

TŘI, o. p. s.

Odlehčovací služby pobytové

27

TŘI, o. p. s.

Odborné sociální poradenství

28

TŘI, o. p. s.

Centra denních služeb

29

- individuální poradenství, skupinové poradenství a podpora klienta v rámci rodinného systému
- jóga a relaxace - rozvoj osobních schopností, práce s vlastním tělem, využívání
relaxačních technik
- arte-ateliér - arte-terapeuticky laděná setkání, podpora osobních dovedností
klientů v kontaktu se sebou i druhými lidmi a institucemi, podpora zájmových
činností a volnočasových aktivit
- kreativní program pro rozvoj dovedností a schopností ke zkvalitnění trávení volného času
- kulturní odpoledne - realizováno jedno odpoledne v týdnu, zaměřeno na
edukaci (klienti či pracovníci prezentují svá zvolená témata zbytku skupiny)
a volnočasové aktivity
- terénně poskytované služby - podpora klientů v možnosti dobře a kvalitně plánovat výlety, ověřovat a zjišťovat dopravní spojení, apod. Pokud stav klienta neumožňuje ambulantní poskytování individuálního poradenství, realizují se tyto
programy i v přirozeném prostředí klientů

HEWER, z.s.

Osobní asistence

30

Komu je služba určena

Spirála pomoci  

Osobní asistence

31

Spirála pomoci  

Terénní odlehčovací služba

32

Přehled služeb
Strana

Klienti s diagnostikovaným duševním onemocněním a lehkým a středním mentálním postižením. Lidé ve věku od 15 do 85 let, musí mít bydliště na území Středočeského kraje

Provozní doba
Po-Pá

8:00 - 16:30

Úhrada za službu

Žádná, v případě poskytování terénních služeb si klient hradí náklady na vlastní cestování.

Územní působnost

Středočeský kraj - Praha východ

Bezbariérovost služby

Není bezbariérová - možnost v terénu


24

Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Telefon

606 600 275, 606 603 115

E-mail

Jana.snauerova@modredvere.cz, jan.kanak@modredvere.cz

Web

www.modredvere.cz

Facebook

http://cs-cz.facebook.com/modredvere/
25

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

FF

Odlehčovací služby pobytové   
TŘI, o. p. s.

Popis služby

Poskytuje čas na nezbytný odpočinek, regeneraci sil pečující osobě a současně zajišťuje kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno.

FF

Popis služby

Poskytuje čas na nezbytný odpočinek, regeneraci sil pečující osobě a současně zajišťuje kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno.

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

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

Komu je služba určena

Komu je služba určena

Provozní doba

Provozní doba

Úhrada za službu

Úhrada za službu

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí ve
věku od 19 let.

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí ve
věku od 19 let

Po-Pá 8:00 - 16:00

24 hod /den

100 Kč/hod.
Doprava 9,50 Kč/km

Za ubytování 200 Kč
Za stravu 160 Kč
Za péči 120 Kč/hod.

Územní působnost

Územní působnost

Středočeský kraj

Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Bezbariérovost služby

ano

ano



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

Adresa

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

Telefon

317 700 903

Telefon

317 700 903

E-mail

tri@hospic-cercany.cz

E-mail

tri@hospic-cercany.cz

Web

www.hospic-cercany.cz

Web

www.hospic-cercany.cz

26

27

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Odlehčovací služby terénní
TŘI, o. p. s.

FF

Popis služby

Cílem služby je pomoci lidem při řešení nepříznivé životní situace. Služba je vždy
poskytována s ohledem na konkrétní potřeby uživatele

Centra denních služeb   
TŘI, o. p. s.
FF

Popis služby

Pomoc při:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Služba nabízí denní pobyt ve společnosti dalších osob s možností zapojení do nabízených aktivit

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení ve věku od 19 let

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

Provozní doba

Komu je služba určena

Komu je služba určena

Po-Pá 8:00 - 16:00

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení ve věku od 19 let

Úhrada za službu

Provozní doba

Bezplatná služba

Po-Pá 8:00 - 15:30

Úhrada za službu

Územní působnost

290 Kč/den

Středočeský kraj a hlavní město Praha

Územní působnost
Bezbariérovost služby

Středočeský kraj a hlavní město Praha

ano

Bezbariérovost služby
ano



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Sokolská 584
257 22 Čerčany

Adresa

Sokolská 584
257 22 Čerčany

Telefon

317 700 903

Telefon

317 700 903

E-mail

tri@hospic-cercany.cz

E-mail

tri@hospic-cercany.cz

Web

www.hospic-cercany.cz

Web

www.hospic-cercany.cz
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Senioři a osoby se zdravotním postižením

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Odborné sociální poradenství   
TŘI, o. p. s.

FF

Osobní asistence   
Spirála pomoci

Popis služby

Organizace poskytuje služby osobní asistence v místě pobytu klienta 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

FF

Popis služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.

Formy pomoci:
- při osobní hygieně,- ráno i večer, i na lůžku
- podání jídla a pití, kontrola nad pitným režimem
- obstarávání osobních záležitostí, zajištění drobného nákupu
- aktivizační činnosti – četba, povídání, hraní společenských her
- doprovod k lékaři, na rehabilitace nebo kulturní akce
- integrace ve školce
Služba se poskytuje doma, v přirozeném prostředí klienta.
Pracovník přichází do domácnosti pečující osoby a pomáhá jí při zajištění a podání
jídla a pití, pomůže při hygieně i na lůžku, při polohování a rehabilitaci. Pomůže při
chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla apod.)

Poskytované činnosti:
- pomoc s péčí o sebe, s oblékáním, česáním, polohováním, atd. Dále pomoc
s osobní hygienou a koupáním
- pomoc s vařením a podáním jídla
- pomoc s péčí o domácnost a nákupy
- zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem
- pomoc s dalšími úkony běžného života

Komu je služba určena

Senioři, zdravotně postižení děti i dospělí

Komu je služba určena

Provozní doba

Senioři, zdravotně znevýhodnění lidé, osoby v rekonvalescenci po úrazech, handicapované děti ve škole a školce, všem, kteří potřebují pomoc druhé osoby se
základními potřebami běžného života.

Nepřetržitý provoz

Provozní doba

Úhrada za službu

Nepřetržitý provoz

108 -130 Kč/hod

Úhrada za službu

Cena se stanovuje dle ceníku. Běžná cena se pohybuje kolem 90,- Kč za hodinu
Služba je hrazena klientem z příspěvku na péči.
Osobní asistence v MŠ a ZŠ se poskytuje dle potřeb dítěte a individuálního plánu
pedagoga.
Služba je hrazena z příspěvku na péči dítěte.

Územní působnost
Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Územní působnost

Není podstatné, jde o terénní službu

Český Brod a okolí

Bezbariérovost služby
ano



Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Adresa

Žižkova 1311,
282 01 Český Brod

Adresa

Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10

Telefon

773 600 495

Telefon

736 505 549, 274 781 341

E-mail

info@spirala-pomoci.cz

E-mail

strednicechy@hewer.org

Web

www.spirala-pomoci.cz

Web

www.osobniasistent.cz

Facebook

Spirála pomoci

30

31

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Osobní asistence
HEWER, z.s.

FF

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Senioři a osoby se zdravotním postižením

Terénní odlehčovací služba   
Spirála pomoci
Popis služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.
Pracovník přichází do domácnosti pečující osoby a pomáhá jí při:
- při osobní hygieně, ráno i večer, i na lůžku
- podání jídla a pití, kontrola nad pitným režimem
- obstarávání osobních záležitostí, zajištění drobného nákupu
- aktivizační činnosti – četba, povídání, hraní společenských her
Služba se poskytuje doma, v přirozeném prostředí klienta.
Služba je zaměřena na osoby, které celodenně pečují o rodinného příslušníka. Ale
v době, kdy sami potřebují zastoupit v péči, aby si mohli zařídit potřebné záležitosti, načerpat novou sílu a energii nebo vyřídit návštěvu u lékaře přijde náš pracovník, který zastoupí pečující osobu a vykonává všechny potřebné činnosti péče
za něho.

Komu je služba určena

Senioři, zdravotně znevýhodnění

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Úhrada za službu

Cena se stanovuje dle ceníku. Běžná cena se pohybuje kolem 90,- Kč za hodinu
Služba je hrazena klientem z příspěvku na péči.

Územní působnost
Český Brod a okolí

Bezbariérovost služby
ano



Kontaktní údaje

Adresa

Žižkova 1311
282 01 Český Brod

Telefon

773 600 495

E-mail

info@spirala-pomoci.cz

Web

www.spirala-pomoci.cz

Facebook

Spirála pomoci
32
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Raná péče  
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
FF

Popis služby

Přehled služeb

Podpora vývoje dítěte a podpora rodiny vychovávající dítě do 7 let s postižením
sluchu
Poskytuje:
- terénní konzultace v rodinách klientů

Poskytovatel

Služba

Strana

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s.

Raná péče

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s.

Sociálně aktivizační služby

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s.

Odborné sociální poradenství

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o. p. s.

Informační a vzdělávací služby

Centrum pro zdravotně
postižené a seniory
Středočeského kraje

Odborné poradenství

Raná péče Diakonie, Diakonie
ČCE-středisko Praha  

Raná péče

Zvoneček Bylany

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zvoneček Bylany

Odlehčovací služba

Zvoneček Bylany

Týdenní stacionář

Zvoneček Bylany

Denní stacionář

Zvoneček Bylany

Chráněné bydlení

Diakonie ČCE – Středisko
Střední Čechy

Sociální rehabilitace

Diakonie ČCE – Středisko
Střední Čechy

Sociálně terapeutické dílny

34

Komu je služba určena

35

Rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 0 do
18 let

36

Provozní doba

Terénní služby:
Po-Pá
Ambulantní služby:
Čt

37

7:00 – 19:00
8:30 – 15:30

Úhrada za službu

Sociální služby poskytované Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. jsou dle
zákona č.108/2006 Sb. poskytovány bezplatně.

38

Územní působnost

39

9 krajů (Jihočeský, Hl.m.Praha, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Plzeňský,
Pardubický, Středočeský, Ústecký kraj)

40

Bezbariérovost služby
ano

41
42
43
44
45



Kontaktní údaje

Adresa

46

Hábova 1571/22
155 00 Praha 5 -Stodůlky

Telefon

251 510 744
235 517 313

47

E-mail

ranapececechy@detskysluch.cz

Web

www.detskysluch.cz

Facebook

facebook.cz/detskysluch
35

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

Služby pro osoby se zdravotním
postižením

FF

Popis služby

Odborné sociální poradenství
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.   
FF

Popis služby

Poskytuje:
- ambulantní a terénní služby pro rodiny s dětmi
- socioterapeutické skupiny pro rodiny s dětmi

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké (poskytování
poradenství k dávkám státní sociální podpory, dávkám sociální péče, žádosti o příspěvky na kompenzační pomůcky, apod.)

Komu je služba určena

Pro rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením

Komu je služba určena

Provozní doba

Dospělé osoby se sluchovým postižením bez omezení věku

Ambulantní služby: Út
St - Čt
Terénní služby:
Po - Pá

10:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 15:00

Provozní doba

Úhrada za službu

Ambulantní služby: Út
9:00 – 12:00
Pá
8:00 – 14:00
V jiných termínech po předchozím objednání

Územní působnost

Úhrada za službu

Bezplatná

Bezplatná

5 krajů (Hl. m. Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský)

Bezbariérovost služby

Územní působnost

ne

Všech 14 krajů

Bezbariérovost služby
ano



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Hábova 1571/22
155 00 Praha 5 -Stodůlky

Adresa

Telefon

251 510 744
235 517 313

Telefon

251 510 744
235 517 313

E-mail

saspraha@detskysluch.cz

E-mail

socpor@detskyscluch.cz

Web

www.detskysluch.cz

Web

www.detskysluch.cz

Facebook

facebook.cz/detskysluch

Facebook

facebook.cz/detskysluch

36

Hábova 1571/22
155 00 Praha 5 -Stodůlky

37

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

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

FF

Odborné poradenství  
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje

Popis služby
Služba nabízí:
- semináře
- besedy
- vydávání vlastních informačních materiálů

FF

Popis služby
Pomáhá osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti
Poskytuje:
- základní a odborné sociální poradenství
- půjčovna kompenzačních pomůcek
- zdravotní tělocvik pro klienty
- terénní sociální poradenství
- prodej baterií do sluchadel
- servis sluchadel
- externí právní poradenství

Komu je služba určena

Rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením a blízkým osobám osob se sluchovým postižením

Úhrada za službu
Bezplatná

Komu je služba určena

Seniorům a osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům,
Klientům bez rozdílu zdravotního postižení

Provozní doba
Po, St
Út, Čt
Pá:

8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
8:00 – 12:00 (na objednání)
8:00 – 12:00

Úhrada za službu

Za úhradu jsou půjčovány kompenzační pomůcky.
Ceník půjčovného je k nahlédnutí v kanceláři Centra.

Územní působnost
Kolín a širší okolí

Bezbariérovost služby
Vstup do budovy bezbariérový.


Kontaktní údaje

Adresa

Hábova 1571/22
155 00 Praha 5- Stodůlky

Telefon

251 510 744
235 517 313

E-mail

deskysluch@detskysluch.cz

Web
Facebook



Kontaktní údaje

Adresa

Sluneční 76, 280 02 Kolín

Telefon

774 861 520
321 723 933

www.detskysluch.cz

E-mail

czp.kolin@seznam.cz

Facebook.cz/detskysluch

Web

www.czpstredoceskykraj.cz

38
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Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

Informační a vzdělávací služby   
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

FF

Popis služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením   
Zvoneček Bylany
FF

Popis služby

Formy podpory:
- posuzování vývoje dítěte a navrhování činností podporujících jeho rozvoj
- výchovné poradenství
- podpůrný rozhovor, předávání informací a odborné poradenství týkající se rehabilitačních pomůcek, sociálně právního poradenství, školských zařízení, sociálních služeb, mimořádných potřeb dítěte, užitečných kontaktů
- pomoc při uplatňování zájmů rodiny (jednání a spolupráce s dalšími institucemi
Raná péče je poskytována formou konzultací v domácím prostředí uživatele.

Poskytuje:
- celoroční pobyt
- ubytování
- stravování
- základní péči
- využití rehabilitace, vířivého bazénu, tělocvičny, relaxační místnosti, venkovního bazénu a zahrady

Komu je služba určena

Rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem, s mentálním postižením, pohybovým nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.

Komu je služba určena

Osoby s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením
Věková struktura je od 3 do 45 let.

Provozní doba
Po - Pá

Cílem služby je poskytnutí co možná největší míru podpory, umožnit klientům žít
důstojný život a zajistit jim individuální vzdělání, adaptaci do společnosti a dosažení samostatnosti v sebeobsluze.

7:00 – 19:00

Provozní doba

Nepřetržitý provoz (24hod. denně, 7 dní v týdnu)

Úhrada za službu
Bezplatná služba

Úhrada za službu

Ubytování: 130-160 Kč na den (dle počtu klientů na pokoji)
Stravování: 5 krát denně - 150 Kč za klienta na den
Klienti do 18 let neplatí ubytování
Základní činnosti a úkony dle sazby-120Kč/hod

Územní působnost

Středočeský kraj, Praha, Ústecký a Plzeňský kraj

Bezbariérovost služby

Není podstatná, jde o terénní službu - konzultace v domácím prostředí uživatele
služby.

Územní působnost
Středočeský kraj

Bezbariérovost služby
Bezbariérová služba



Kontaktní údaje

Adresa

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Telefon

235 312 981

E-mail



Kontaktní údaje

Adresa

Pod Malým vrchem 1378
282 01 Český Brod

ranapecediakonie@rana-pece.cz

Telefon

321 610 431

Web

www.rana-pece.cz

E-mail

zvonecekbylany@seznam.cz

Facebook

https://www.facebook.com/RanaPeceDiakonie

Web

www.zvonecekbylany.cz
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Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

Raná péče   
Raná péče Diakonie, Diakonie ČCE-středisko Praha

FF

Týdenní stacionář   
Zvoneček Bylany

Popis služby

FF

Popis služby

Umožňuje pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek

Poskytuje:
- ubytování od pondělí do pátku
- stravování
- základní služby
- možnost využít rehabilitaci, relaxační místnost, venkovní bazén i zahradu
- výchovná a zdravotní péče
- možnost spolupráce při zajišťování vzdělání, nácviku různých životních situací,
sebeobsluze na požádání klienta
- ambulantní služby
- sociální péče a podpora

Poskytuje:
- ubytování
- stravování
- základní služby dle potřeb klienta např. pomoc při hygieně
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Komu je služba určena

Osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením, osoby se
sníženou soběstačností z důvodu svého zdravotního postižení
Věková struktura je od 3 do 45 let.

Komu je služba určena

Provozní doba

Provozní doba

Osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením
Věková skupina je od 3 do 45 let.

Je poskytována na určitou dobu, přechodnou dobu nepřetržitě 24 hod denně.
Maximální délka pobytu je 3 měsíce.

Po - Pá 7:00 – 19:00 - v areálu Zvoneček Bylany Český Brod
O víkendech, svátcích se tato služba neposkytuje a klienti zůstávají ve svém
domácím prostředí

Úhrada za službu

Ubytování 130-160 Kč
Stravování 5x denně 150 Kč za klienta
Klienti do 18 let neplatí ubytování
Základní činnosti a úkony dle sazby 120 Kč/hod.

Úhrada za službu

Ubytování: 130-160 Kč/den dle počtu klientů na pokoji
Stravování 5x denně 150 Kč za klienta na den
Klienti do 18 let neplatí ubytování.
Základní činnosti a úkony dle sazby (75% příspěvku na péči)

Územní působnost
Středočeský kraj

Územní působnost
Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Bezbariérovost služby

Bezbariérová služba

Bezbariérová služba



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Pod Malým vrchem 1378
282 01 Český Brod

Adresa

Pod Malým vrchem 1378
282 01 Český Brod

Telefon

321 610 431

Telefon

321 610 431

E-mail

zvonecekbylany@seznam.cz

E-mail

zvonecekbylany@seznam.cz

www.zvonecekbylany.cz

Web

www.zvonecekbylany.cz

Web
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Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

Odlehčovací služba   
Zvoneček Bylany

FF

Chráněné bydlení   
Zvoneček Bylany

Popis služby

FF

Popis služby

Poskytuje:
- stravování
- základní služby
- zdravotní, výchovná a poradenská péče
- možnost využití rehabilitace, venkovního bazénu, relaxační místnosti a zahrady
- ambulantní služby

Služba poskytuje podporu a pomoc při vytváření přirozeného prostředí, při získávání samostatnosti a začleňování do běžného způsobu života. Život klientů v chráněném bydlení se podobá životu jejich vrstevníků, škola, zaměstnání, péče o domácnost. Klienti vykonávají dle svých možností pomocné práce, ve volném čase se
věnují svým zájmům a zálibám, mohou využít nabídky vícedenních rekreací.

Komu je služba určena

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Věková skupina pro přijetí je od 19 do 45 let.
Klienti nad 45 let, kteří byli přijati, zůstávají v chráněném bydlení.

Komu je služba určena
Osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením
Věková skupina je od 3 do 45 let.
Provozní doba
Ambulantní: Po - Pá

Provozní doba

Nepřetržitě 24 hod denně

7:00 - 19:00

Úhrada za službu

Úhrada za službu
Stravování 5x denně 150 Kč na den
Základní činnosti a úkony dle sazby 100 Kč na den

Stravování 145 Kč na den
Ubytování:
jednolůžkový pokoj 160 Kč
dvojlůžkový pokoj 140 Kč
třílůžkový pokoj 130 Kč
Základní činnosti a úkony dle sazby 100 Kč/hod.

Územní působnost
Středočeský kraj
Bezbariérovost služby
Bezbariérová služba

Územní působnost
Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Částečně bezbariérové-CHB Bylany




Kontaktní údaje

Adresa

Pod Malým vrchem 1378
282 01 Český Brod

Telefon

321 610 431

E-mail

zvonecekbylany@seznam.cz

Web

www.zvonecekbylany.cz
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Kontaktní údaje

Adresa

Bylany 26, Polepy 169
282 02 Kolín

Telefon

321 622 564, 321 623 868 CHB Bylany
321 671 175 CHB Polepy
321 610 431 Zvoneček, Český Brod

E-mail

zerticek@seznam.cz CHB Bylany
janavelis@seznam.cz CHB Polepy

Web

www.zvonecekbylany.cz
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Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

Denní stacionář   
Zvoneček Bylany

FF

Popis služby



Cílem sociální rehabilitace je pomoci posílit osobní kompetence, schopnosti a dovednosti u lidí se zdravotním znevýhodněním, aby dokázali fungovat v přirozeném
a společenském prostředí. V rámci služby jsou podporovány, případně udržovány
znalosti, dovednosti a návyky v oblastech
- zvládání péče o vlastní osobu a hygienické dovednosti
- zvládání péče o domácnost a své prostředí
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, PC, telefonu, fotoaparátu apod.
- nakupování, příprava stravy a stolování
- nácvik samostatného pohybu, orientace v prostoru, využívání dopravních prostředků, volnočasové aktivity a sport
- opakování základních vědomostí
- dovednosti potřebné k úředním úkonům a základy finanční gramotnosti
- kontakt se společenským prostředím

Sociálně terapeutické dílny
Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy
FF

Popis služby

Cílem služby je podpora klientů v jejich společenském uplatnění, v možnosti uspět
na chráněném i volném trhu práce a ve smysluplném trávení volného času. Služba
je zaměřena na rozvoj základních pracovních návyků a dovedností, osvojení postupů, které pomohou klientům naučené návyky a dovednosti udržet co nejdéle,
na podporu klientů v rozvoji jejich kompetencí k samostatnému rozhodování a na
podporu klientů v rozšíření jejich možností najít zaměstnání.
Poskytované činnosti:
- výtvarná a rukodělná dílna
- keramická dílna
- dřevařská dílna
- úklidové a údržbářské práce
- práce na úpravě zeleně
- pomocné práce v zajištění provozu kavárny
- prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen

Komu je služba určena

Komu je služba určena:

Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Služba je poskytována osobám ve věku 18 - 80 let

Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Služba je poskytována osobám ve věku 18 - 64 let.

Provozní doba

Provozní doba

Po – Pá
8:00 -15:00
Služba je poskytována na pracovištích: Kolín – Kouřimská 15, Kolín, Čáslav – Komenského náměstí 140, Čáslav. Provoz sociální rehabilitace je zabezpečen v pracovních
dnech po celý kalendářní rok, v odůvodněných případech i nad rámec pracovní doby.

Po – Pá 6:30 – 15:30
Služba je poskytována na pracovištích: Kolín – Kouřimská 15, Kolín, Čáslav – Komenského náměstí 140, Čáslav. Provoz sociální rehabilitace je zabezpečen v pracovních dnech po celý kalendářní rok.

Úhrada za službu

Úhrada za službu

Bezplatná služba

Bezplatná služba.

Územní působnost

Územní působnost

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Bezbariérovost služby

Ano, v budově je výtah.

Ano, v budově je výtah.

Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Kouřimská 15, 280 02 Kolín

Adresa

Kouřimská 15, 280 02 Kolín

Telefon

734 410 996

Telefon

734 410 996

E-mail

Vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

E-mail

Vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

Web

www.diakonie-stred.cz

Web

www.diakonie-stred.cz

Facebook

www.facebook.com/diakonie.stred

Facebook

www.facebook.com/diakonie.stred
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Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením

Sociální rehabilitace
Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy

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

Popis služby

Poskytuje následující činnosti:
- různé rukodělné techniky (keramika, práce s FIMO hmotou, korálkování- šperky
pletení z pedigu, papíru, výroba vonných svíček, práce se dřevem, malba na
textil, sklo, plstění, drátkování, drobné šití, vyšívání apod.)
- možnost sociálního kontaktu s lidmi s podobnými obtížemi (začlenění se do
společnosti)
- podpora a posílení sebedůvěry, osobního rozvoje, nácviky sociálních a pracovních dovedností
- pomoc při zvládání obsluhy PC (internet)
- skupinová AJ, nácviky vaření, pečení, v létě grilování
- skupinové relaxační cvičení, ping pong, výlety a kultovní akce
- „čajovna“+ setkávání s peer konzultantem (posezení při čaji a zákusku, společenské hry, povídání i apod.)
- tematické dny a přednášky
- relaxační pobyty, další aktivity dle zájmu klientů a možnosti CSR
- opětovné získání sociálních dovedností
Snaha o udržení psychické rovnováhy a snížení potřeb psychiatrické hospitalizace
Do služby jsou klienti doporučováni pouze po domluvě s pracovníkem terénního týmu.

Přehled služeb
Poskytovatel

Služba

FOKUS Mladá Boleslav z. s.

Centrum sociální rehabilitace Kolín

FOKUS Mladá Boleslav z. s.

Centrum sociální rehabilitace Nymburk

FOKUS Mladá Boleslav z. s.

Sociálně terapeutická dílna Nymburk

FOKUS Mladá Boleslav z. s.

Sociální rehabilitace-„Strejda Burger“
tréninková kavárna

FOKUS Mladá Boleslav, z. s.

Terénní sociální rehabilitace Kolín

Strana

FOKUS Mladá Boleslav z. s. FOKUS Mladá Boleslav z. s.
Terapeutické centrum
Modré dveře, z. ú.

Sociální rehabilitace

SANATORIUM TOPAS, s. r. o.

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

Posláním služby je poskytování komplexní psychosociální rehabilitace, která má
přispět ke zvýšení kvality klientů.

49
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Komu je služba určena

Služba je určena pro dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním nemocněním

55

Provozní doba
Po

56

10:30 – 15:00

Út-Pá

9:00 – 15:00

Úhrada za službu

Služba je poskytnuta zdarma na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Územní působnost
Kolín a okolí

Bezbariérovost služby
Ne
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Kontaktní údaje

Adresa

Ovčárecká 397, 280 02 Kolín 5

Telefon

775 562 070

E-mail

travnickova@fokus-mb.cz

Web

www.fokus-mb.cz
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Osoby s duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Služby pro osoby s duševním
onemocněním

FF

Popis služby

Posláním služby je poskytování komplexní psychosociální rehabilitace, která má
přispět ke zvýšení kvality klientů.
Poskytuje následující činnosti:
- různé rukodělné techniky (keramika, práce s FIMO hmotou, korálkování - šperky pletení z pedigu, papíru, výroba vonných svíček, práce se dřevem, malba na
textil, sklo, plstění, drátkování, drobné šití, vyšívání apod.)
- možnost sociálního kontaktu s lidmi s podobnými obtížemi (začlenění se do
společnosti)
- podpora a posílení sebedůvěry, osobního rozvoje, nácviky sociálních a pracovních dovedností
- pomoc při zvládání obsluhy PC (internet)
- skupinová AJ, nácviky vaření, pečení, v létě grilování
- skupinové relaxační cvičení, ping pong, výlety a kultovní akce
- „čajovna“+ setkávání s peer konzultantem (posezení při čaji a zákusku, společenské hry, povídání i apod.)
- tematické dny a přednášky, relaxační pobyty
- další aktivity dle zájmu klientů a možnosti CSR
- opětovné získání sociálních dovedností
Snaha o udržení psychické rovnováhy a snížení potřeb psychiatrické hospitalizace
Do služby jsou klienti doporučováni pouze po domluvě s pracovníkem terénního
týmu.

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

Popis služby
Poskytuje pracovní rehabilitaci v rámci chráněného zaměstnání. Cílem je vytvořit pro osoby s vážným duševním onemocněním takové podmínky v chráněném
zaměstnání, aby byli schopni: zvládnout práci na volnémtrhu. Formou pracovní
rehabilitace je možná příprava klientů na práci na volném trhu v provozu: řemeslném a potravinářském. Dále je provozována kavárna na SZŠ Nymburk.

Komu je služba určena

Služba je určena pro klienty Fokus Mladá Boleslav z. s., pro osoby s vážným duševním onemocněním.

Provozní doba
Po-Pá

7:00 – 15:00

Úhrada za službu

Klienti jsou za práci placeni.

Územní působnost
Nymburk

Bezbariérovost služby
ne

Komu je služba určena

Služba je určena pro dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním.

Provozní doba
Po

10:00 – 15:00 Út-Pá

9:00 – 15:00

Úhrada za službu

Služba je poskytnuta zdarma na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Územní působnost
Nymburk a okolí

Bezbariérovost služby
Ne


Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Komenského 586/15, 288 02 Nymburk

Adresa

Komenského 586/15, 288 02 Nymburk

Telefon

775 562 052

Telefon

775 562 012

E-mail

kolajova@fokus-mb.cz

E-mail

matouskova@fokus-mb.cz

Web

www.fokus-mb.cz

Web

www.fokus-mb.cz
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Osoby s duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Centrum sociální rehabilitace Nymburk
FOKUS Mladá Boleslav  z. s.

FF

Popis služby

Poskytuje pracovní rehabilitace v rámci chráněného zaměstnání. Tréninková kavárna umožňuje nejvyšší stupeň pracovní rehabilitace, pracovní zátěž se přibližuje
podmínkám volného trhu práce.
Poskytované činnosti
- pracovní rehabilitace
- obnovení i nácvik pracovních dovedností
- příprava pro uplatnění na volném trhu práce
- aktivní zapojení do společenského života
- obsluha hostů
- příprava pokrmů
Poskytuje pracovní rehabilitaci v rámci chráněného bydlení
Služba je poskytována na základě dobrovolnosti klienta a jeho přání pracovat
v tréninkové kavárně.

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

Popis služby

Poskytuje:
- první kontakt s klientem a doporučení dalších služeb Fokus
- 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 pracovníkem

Komu je služba určena

Služba je určena pro klienty Fokus Mladá Boleslav z. s.

Provozní doba
Po-Čt
Pá

Poskytování komplexní psychosociální rehabilitace, která přispívá ke zvýšení kvality života klientů a opětovného získání sociálních dovedností

7:30-17:30
7:30-17:00

Komu je služba určena

Pro dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Úhrada za službu

Klienti jsou za práci placeni.

Provozní doba
Po-Pá

Územní působnost

8:00 - 16:00

Úhrada za službu

Bezbariérovost služby

Bezplatná služba

Ne

Územní působnost

Území bývalého okresu Kolín

Bezbariérovost služby
ano



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Palackého třída 238, 288 02 Nymburk

Adresa

Kutnohorská 21, 280 02 Kolín 4

Telefon

775 562 067

Telefon

775 562 068

E-mail

hajkova@fokus-mb.cz

E-mail

jiranek@fokus-mb.cz

Web

www.strejda-burger.cz

Web

www.fokus-mb.cz
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Osoby s duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Sociální rehabilitace-„Strejda Burger“ tréninková kavárna
FOKUS Mladá Boleslav z. s.

FF

Popis služby

Poskytování komplexní psychosociální rehabilitace, která přispívá ke zvýšení kvality života klientů a opětovného získání sociálních dovedností

Sociální rehabilitace  
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
FF

Popis služby

Pro dospělé osoby s dlouhodobým vážným duševním onemocněním

Individuální poradenství a podpora klienta v rámci rodinného systému:
pracovníci se zaměřují na upevnění a podporu rozvoje již dříve získaných psychických a sociálních dovedností a schopností
Trénink kognitivních funkcí:
- ve skupině nebo jednotlivě, podpora paměti, pozornosti a myšlení
JobClub:
- individuálně založená aktivita
- podpora dovedností a schopností související s vyhledáváním práce, pracovním
pohovorem a psaním motivačních dopisů
Nácvik sociálních dovedností:
- skupinově založená aktivita
- podpora dovedností a schopností, které mohou uplatnit v mezilidských vztazích
(komunikace s řidičem dopravního prostředku, nácvik kontaktu s PČR apod.)
Nácvik kuchyňských dovedností:
- individuálně či v malé skupině realizovaný program
- zvládnutí vaření v té míře, která jim je s ohledem na situaci a zdravotní stav
klientů a klientek dostupná
Nácvik PC dovedností:
- individuálně či v malé skupině realizovaná aktivita
- zaměření je na základní obsluhu PC
- cíle a zaměření vycházejí ze znalostí a dovedností klientů a klientek

Provozní doba

Komu je služba určena

Poskytuje:
- první kontakt s klientem a doporučení dalších služeb Fokus
- 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 pracovníkem

Komu je služba určena

Po-Pá

8:00 - 16:00

Pro klienty a klientky s diagnostikovaným duševním onemocněním, s diagnostikovaným duševním onemocněním a lehkým a středním mentálním postižením, lidé
ve věku 15 do 85 let (včetně) a musí bydlet na území Středočeského kraje

Úhrada za službu
Bezplatná služba

Provozní doba Po – Pá

Územní působnost

8:00 – 16:30

Úhrada za službu

Území bývalého okresu Nymburk

Žádná; v případě poskytování terénních služeb si klienti a klientky hradí náklady na
vlastní cestování. Veškeré náklady pracovníka hradí organizace.

Bezbariérovost služby

Územní působnost Středočeský kraj- Praha východ

ne

Bezbariérovost služby Není bezbariérová –možnost v terénu


Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Adresa

nám. Smiřických 39, 281 63 , Kostelec nad Černými lesy

Adresa

Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk

Telefon

606 600 275, 606 603 115

Telefon

775 562 042

E-mail

jana.snauerova@modredvere.cz, jan.kanak@modredvere.cz

E-mail

kubinova@fokus-mb.cz

Web

www.modredvere.cz

Web

www.fokus-mb.cz

Facebook

cc-cz.facebook.com/modredvere/
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Osoby s duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

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

FF

Osoby s duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

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

Posláním domova je vytvářet prostředí umožňující uživatelům s nízkou mírou
soběstačnosti, se ztrátou paměťových a orientačních schopností důstojné prožíván života a poskytovat odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči s vlídností a respektováním jedinečnosti každého člověka.
Poskytované služby :
- Domov se zvláštním režimem podle § 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle
§ 52 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Poskytování zdravotnických služeb

Komu je služba určena

Osoby s chronickým duševním onemocněním, dále osoby s různým typem organické duševní poruchy, osoby s Alzheimerovou chorobou a různými typy demence

Provozní doba
Nepřetržitě

Úhrada za službu

Úhrada za ubytování: 210 Kč/den
Úhrada za celodenní stravu: 170 Kč/den
Na lůžkách sociální péče přináleží přiznaný příspěvek na péči poskytovateli sociálních služeb.
Poskytování fakultativních činností bude dohodnuto individuálně a tyto služby
jsou za úplatu a řídí se Sazebníkem Sanatoria.

Územní působnost
Bez omezení

Bezbariérovost služby
ano


Kontaktní údaje

Adresa

Masarykovo náměstí 112,
250 83 Škvorec

Telefon

281 980 068-9
774 140 459

E-mail

jirina.volkova@sanatorium-topas.cz

Web

www.sanatorium-topas-cz
56
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Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči
Rozum a cit, z. s.
FF

Popis služby
Poskytované služby:
- sociálně-právní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (komunikace se
soudy, úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, dávky pěstounské péče a jiné
sociální dávky)
- terapie dětí, dospělých a rodin v rámci náhradní rodinné péče a vyšetření poruchy attachmentu
- asistovaný kontakt dětí v NRP s jejich biologickými rodiči a příbuznými
- vydávání a zasílání odborných příruček pro náhradní rodiče a pracovníky v oblasti NRP

Přehled služeb
Poskytovatel

Služba

Strana

Rozum a cit, z. s.

Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči

LECCOS, z. s.

NZDM Klub Zvonice (nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež)

LECCOS, z. s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

LECCOS, z. s.

Sanace rodiny

LECCOS, z. s.

Služby pro pěstounské rodiny

LECCOS, z. s.

Rodinné centrum Kostička

LECCOS, z. s.

Preventivní programy pro školy

59
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Komu je služba určena

61

Náhradní rodiny - děti, pěstouni, adoptivní rodiče
Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči
Biologičtí rodiče a příbuzní dětí v náhradní rodinné péči

62

Provozní doba

Po-Pá 9:00 – 13:00
Osobní schůzka pouze po předchozí domluvě

63

Úhrada za službu

Služba je poskytována bezplatně.

64

Územní působnost

Sociálně-právní poradenství - celá ČR
Terapie a asistovaný kontakt - Praha, Středočeský kraj

65

Bezbariérovost služby

Přístup do prostor není bezbariérový, po domluvě možné zajistit asistenci při výstupu.
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Kontaktní údaje

Adresa

Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Telefon

323 605 782
733 102 901

E-mail

rozumacit@rozumacit.org
poradna@rozumacit.org

Web
Facebook

www.rozumacit.org
http:/www.facebook.com/rozumacit
59

Rodina, děti a mládež

Rodina, děti a mládež

Služby pro rodiny s dětmi  
a pro děti a mládež

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

FF

Popis služby

Popis služby

Nízkoprahový klub Zvonice nabízí dětem a mládeži prostor pro trávení volného
času. Cílem je poskytovat potřebným dětem a mládeži sociální pomoc a asistenci,
aktivizovat jejich tvůrčí potenciál a zlepšit kvalitu jejich života.
Poskytuje:
- výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabízené služby:
- poradna pro rodiny (tj. základní poradenství při řešení obtížných životních situací
- terénní služby pro rodiny s dětmi (jedná se o podporu a pomoc rodině v jejich
domácím prostředí)
- bezplatné hlídání dětí
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena

Komu je služba určena

Rodinám s dětmi, jenž se ocitly v nepříznivé životní situaci např. ve vztazích, při
výchově dětí, při hledání zaměstnání nebo bydlení, při problémech s komunikací,
rodinám s dětmi, které chtějí pomoci při jednání na úřadech, ve školských či zdravotnických zařízeních a při vyřizování dalších osobních záležitostí

Neorganizované děti a mládež ve věku 6-20 let, které se pohybují v lokalitě města
Český Brod a okolí.

Provozní doba
Po
St
Pá

15:00 – 19:00
15:00 – 19:00
13:30 – 20:00

Provozní doba

Poradna pro rodiny:
Terénní služby:
Hlídání dětí a poradenství:
Setkání rodiny s dětmi:

Terén:
Úterý 1x za 14 dní od 15.00 do 19.00 hod.

Středa
Po-Pá
Po a Út
Pátek

9:00
8:00
8:00
8:30

–
–
–
–

12:00
16:00
12:00
11:30

12:30 – 17:00

Úhrada za službu Bezplatná služba

Úhrada za službu

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně

Územní působnost Český Brod a okolí, Kolínsko

Územní působnost Český Brod a okolí

Bezbariérovost služby

Služby jsou z části poskytovány v terénu, ambulantní služby nejsou bezbariérové.

Bezbariérovost služby Ne



Sociálně-aktivizační služby poskytují rodinám s dětmi podporu a pomoc při řešeních jejích problémů ohledně péče o děti a jejich výchovy a vzdělání, rovněž i se
zdravým fungováním rodinných a společenských vztahů.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon

733 118 796

Telefon

733 118 796

E-mail

jana@leccos.cz

E-mail

jana@leccos.cz

Web

www.leccos.cz

Web

www.leccos.cz

Facebook

www.facebook.com/Obcanske-sdruzeni-LECCOS

Facebook

www.facebook.com/Obcanske-sdruzeni-LECCOS

Služby jsou poskytovány na adresách:

Poradna pro rodiny- Suvorovova 1377, Český Brod
Hlídání dětí a poradenství- RC Kostička, nám. A. z Pardubic 12, Český Brod
Setkání pro rodiny s dětmi- RC Kostička, nám. A. z Pardubic 12 Český Brod; M´am´aloca, o. p. s.,
Havelská 3, Štolmíř
Terénní služby přímo v rodinách

Služba je poskytována na adrese:

NZDM Klub Zvonice
Sportovní areál TJ Slavoj Český Brod
Na Kutilce-Sokolská 895, 282 01 Český Brod
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Rodina, děti a mládež

Rodina, děti a mládež

NZDM Klub Zvonice (Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež)
LECCOS, z. s.

Služby pro pěstounské rodiny   
LECCOS, z. s.

Popis služby

Popis služby

Jedná se o dlouhodobou podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a poskytnutím nebo zprostředkováním poradenství, vzdělání
a odlehčovací péče

Jedná se o terénní práci v rodinách, tzn. podpora při řešení obtížných a složitých
životních situací v rodinách ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí
Poskytované činnosti:
- podpora a rozvíjení vzájemných vztahů rodičů a dětí
- podpora rodičovských úloh a kompetencí
- pomoc při řešení výchovných problémů
- pomoc při plnění školních povinností dětí
- podpora při zaměstnání
- pomoc s rodinným rozpočtem a hospodařením
- podpora při hledání a udržení zaměstnání
- pomoc s vyřizováním státních dávek
- podpora a doprovázení při vyřizování osobních záležitostech na úřadech
- pomoc při vyhledávání volnočasových aktivit pro děti

Nabízené služby:
- 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, příbuzenští pěstouni a poručníci
Děti svěřené do náhradní rodinné péče

Komu je služba určena

Provozní doba

Rodiny s dětmi na Českobrodsku, Kolínsku a Říčansku, které se ocitly v nepříznivé
životní situaci.

Po – Pá

Úhrada za službu

Provozní doba
Po – Pá

8:00 - 16:00, po telefonické dohodě

Bezplatná služba

8:00-16:00

Územní působnost

Úhrada za službu
Bezplatná služba

Středočeský kraj a vzdělávací, pobytové a respitní (odlehčovací) služby nabízíme
pěstounským rodinám z celé ČR.

Územní působnost

Bezbariérovost služby

ORP Český Brod, Kolín, Říčany

Služba je poskytována převážně v terénu.

Bezbariérovost služby
Služba je poskytována převážně v terénu



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon

733 118 796

Telefon

733 118 796

E-mail

jana@leccos.cz

E-mail

jana@leccos.cz

Web

www.leccos.cz

Web

www.leccos.cz

Facebook

www.facebook.com/Obcanske-sdruzeni-LECCOS

Facebook

www.facebook.com/Obcanske-sdruzeni-LECCOS
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Rodina, děti a mládež

Rodina, děti a mládež

FF

Sanace rodiny   
LECCOS, z. s.

FF

Preventivní programy pro školy   
LECCOS, z. s.

Popis služby

FF

Popis služby

RC Kostička poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabízí prostor pro společné trávení času rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti, besedy a semináře. Dbá o upevňování dobrých mezilidských vztahů, vztahů v rodině
a podporuje zapojení rodin do společenského života.

Poskytuje:
- pravidelné programy pro jednotlivé třídy základních škol s odbornými lektory,
zážitkovou a hravou formou a s klíčovými tématy (problematika závislostí, násilí, šikana, kyberšikana a kriminalita obecně; vztahy vrstevnické, partnerské, ale
i vztahy k autoritám)

Poskytuje:
- prostor pro společné trávení času dětí a rodičů na rodičovské dovolené (příležitost odpočinku, výměně zkušeností, seberealizace rodičů
- sociální poradenství
- bezplatné i komerční hlídání dětí
- prostor pro hru dětí v inspirativním prostředí
- vzdělávací a tvořivé zájmové kurzy pro děti i dospělé
- výlety, tematické besedy a přednášky
- zábavné a sportovní akce ro děti a širokou veřejnost
- prázdninové tábory

Komu je služba určena
Žáci základních škol

Úhrada za službu

Pro žáky zdarma, příspěvek ZŠ

Územní působnost
Český Brod a okolí

Komu je služba určena

Rodičům s dětmi a dětem do 15 let

Provozní doba

Ve školním roce - Po - Pá dle aktuálního rozvrhu

Úhrada za službu

Program RC obsahuje dotované programy po klienty zdarma i komerční placené
služby.

Územní působnost
Český Brod

Bezbariérovost služby
Částečně - vstup do prostor rodinného centra je přes mírně zvýšený schod.



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic, 31, 282 01 Český Brod

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon

733 118 796

Telefon

733 118 796

E-mail

jana@leccos.cz

E-mail

jana@leccos.cz

Web

www.leccos.cz

Web

www.leccos.cz

www.facebook.com/Obcanske-sdruzeni-LECCOS

Facebook

www.facebook.com/Obcanske-sdruzeni-LECCOS

Facebook
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Rodina, děti a mládež

Rodina, děti a mládež

Rodinné centrum Kostička   
LECCOS, z. s.

Krizová pomoc
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
FF

Popis služby
Posláním krizové pomoci je pomoc těm lidem, kteří jsou krizí zasaženi v tom, aby
náročnou životní situaci zvládli co nejlépe, dokázali se v ní zorientovat a zvolit si
vhodný postup dalšího řešení.
Pracovník v počátku kontaktu především rozlišuje, zda se jedná o neodkladný krizový stav, zda je klient nějakým způsobem ohrožen, či zda je relativně stabilizovaný.
Následně společně mapují krizový stav, jeho intenzitu, spouštěč, projevy, a pokud
je možné, společně formují konkrétní zakázku společné práce.
Pracovník aktivně zkoumá klientovy způsoby zvládání náročných situací a nechává
prostor pro ventilaci a společně s klientem promýšlejí možnosti řešení problému.
Pracovník klade důraz na podporu v projití krizí, aby krize nezůstala nevyřešena.
Pracovník posuzuje klientovu potřebu další spolupráce a domlouvají si s ním další
schůzky.

Přehled služeb
Poskytovatel

Název služby

Terapeutické centrum
Modré dveře, z. ú.

Krizová pomoc

Respondeo, z. s.

Centrum pro pomoc obětem

Respondeo, z. s.

Intervenční centrum Respondeo

Povídej, z. s.

Linka důvěry – telefonická krizová pomoc

Povídej, z. s.

Poradna po lidi v tísni – krizová pomoc

Centrum psychologicko
-sociálního poradenství
Středočeského kraje
pracoviště Nymburk

Odborné sociální poradenství

Centrum psychologicko
-sociálního poradenství
Středočeského kraje
pracoviště Kolín

Odborné sociální poradenství

Strana
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Komu je služba určena

70

Služeb může využít každý bez omezení věku, který zažívá stav krize, tedy období
ve kterém čelí překážce, kterou není schopen zvládnout sám, či s pomocí blízkých
a to v čase, který je přijatelný pro jeho dobré fungování a zvládání. Může se jednat
o situace, které navazují na rozchody, rozvody, úmrtí někoho blízkého, ztrátu zaměstnání, přechod ze školy do práce, sebevražedné tendence, sebepoškozování,
školní potíže atp.

71
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Provozní doba
Po – Pá

8:00 – 16:30

Úhrada za službu

73

Žádná

Územní působnost

Středočeský kraj - zejména Praha východ

Bezbariérovost služby
Není bezbariérová
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Kontaktní údaje

Adresa

nám. Smiřických 39, 281 63
Kostelec nad Černými Lesy

Telefon

606 600 275
606 603 115

E-mail

jana.snauerova@modredvere.cz
jan.kanak@modredvere.cz

Web

www.modredvere.cz

Facebook

http://cs-cz.facebook.com/modredvere/
67

Osoby v krizi

Osoby v krizi

Služby pro osoby v krizi

Popis služby

Jejím posláním je podpora obětí (oběti trestné činnosti a osoby trestnou činností
ohrožené) prostřednictvím sociálněprávní pomoci.

Intervenční centrum Respondeo   
Respondeo, z. s.
FF

Popis služby
Poskytuje přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím zejména ve Středočeském kraji.

Poskytuje:
- sociální a právní poradenství
- pomoc při sestavování dokumentů a návrhů
- pomoc při uplatňování práv a zájmů
- zprostředkování navazujících služeb

Nymburk: St 13:00 – 16:00
Kolín: na objednání

Poskytuje:
- psychosociální poradenství
- sociálně právní poradenství
- krizová intervence
- kontakt ohrožené osoby po vykázání násilné osoby
- podpora pro bezpečnostní a právní úkony
- pomoc při podání návrhů, podání dokumentů
- doprovod, asistence při jednání s úřady, lékaři a institucemi
- poskytnutí kontaktů na další úřady a instituce
- spolupráce s institucemi a úřady
- organizace interdisciplinárních týmů

Úhrada za službu

Komu je služba určena

Komu je služba určena

Pro osoby ohrožené trestnou činností, oběti trestných činů od 18 let

Provozní doba

Bezplatná

Pro oběti domácího násilí od 16 let

Územní působnost

Provozní doba

Území okresů Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Mladá Boleslav, Mělník
Pobočky: Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín

Nymburk:
Kolín:

Bezbariérovost služby

Pobočka v Nymburce i v Kolíně je bezbariérová.

Po 9:00 – 12:00
St 9:00 – 12:00
Čt 13:00 – 16:00

13:00 – 17:00

Úhrada za službu
Bezplatná

Územní působnost

Území okresů Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Mladá Boleslav, Mělník
Pobočky: Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín

Bezbariérovost služby

Pobočka v  Nymburce i v Kolíně je bezbariérová.


Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Přemyslovců 14/11,
288 02 Nymburk

Adresa

Nám. Přemyslovců 14/11,
288 02 Nymburk

Telefon

325 511 148

Telefon

325 511 148

E-mail

obeti@respondeo.cz

E-mail

obeti@respondeo.cz

Web

www.respondeo.cz

Web

www.respondeo.cz

Facebook

https://www.facebook.com/respondeo/

Facebook

https://www.facebook.com/respondeo/
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Osoby v krizi

Osoby v krizi

Centrum pro pomoc obětem   
Respondeo, z. s.

FF

Popis služby

Poradna pro lidi v tísni – krizová pomoc  (i.č. 5296525)
Povídej, z. s.
FF

Popis služby

Poskytuje psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní
situaci, ošetřit krizový stav, mobilizovat.

Cílem služby je poskytnout krizovou pomoc, intervenci v akutní psychické krizi klienta a pomoci ke stabilizaci jeho osobní situace a mobilizovat jeho síly k obnovení
předkrizového stavu.

Nabízené služby:
- telefonická krizová intervence
- internetové poradenství

Poskytované služby:
sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence, emergentní psychoterapie
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je dostupná pouze přes:
telefon 327 511 111, 602 874 470
skype: linkaduvery.kh
e-mail: linkaduvery@kh.cz
Adresa Linky důvěry je anonymní.

Komu je služba určena

Pro děti, mládež, dospělé a všem, kteří se rozhodli svou tíživou životní situaci řešit
odbornou pomocí na telefonu Linky důvěry.

Pro osoby nacházející se v situaci ohrožení života nebo zdraví, osoby v jiné psychicky nebo sociálně náročné situaci, kterou nemohou řešit samy.
Dále pro děti v krizi, týrané, zneužívané nebo vystaveným jiným obtížným situacím
a jejich rodinám.
Také je určena všem, kteří projeví zájem o krizovou intervenci, emergentní a krátkodobou psychoterapii.

Provozní doba

Provozní doba

Komu je služba určena

Po – Pá

Pro prvokontakt
Pro objednané

8:00 - 22:00, včetně svátků

Úhrada za službu

Po - Pá

8:00

–

16:00
do 18:00

Úhrada za službu

Bezplatná

Bezplatná

Územní působnost

Územní působnost

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Sídlo je v blízkosti centra s možností parkování.
V 1. patře bez výtahu.



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Česká 235,
284 01 Kutná Hora

Adresa

Česká 235,
284 01 Kutná Hora

Telefon

327 511 111
602 874 470

Telefon

327 511 111
603 112 553

E-mail

linkaduvery@kh.cz

E-mail

linkaduvery@kh.cz

www.cki.kh.cz

Web

www.cki.kh.cz

Web
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Osoby v krizi

Osoby v krizi

Linka důvěry – telefonická krizová pomoc (i. č. 3706758)
Povídej, z. s.

FF

Popis služby

Odborné sociální poradenství
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Středočeského kraje pracoviště Kolín
FF

Popis služby

Cílem sociální služby je pomoc a podpora při zkvalitňování osobního, partnerského a rodinného života i mezilidských vztahů v důvěrném a neutrálním prostředí.
Pracovníci poradny pomáhají klientům pochopit důvody, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských, partnerských či mezilidských vztahů a vztahů k sobě
samému.

Cílem sociální služby je pomoc a podpora při zkvalitňování osobního, partnerského a rodinného života i mezilidských vztahů v důvěrném a neutrálním prostředí.
Poradna poskytuje:
- odborné sociální poradenství
- odbornou sociálně-psychologická pomoc a podpora lidem ohroženým rozvratem či rozpadem jejich blízkých vztahů, lidem v krizi a v zátěžových situacích
- pomoc při hledání vlastního řešení obtížné situace
- individuální, párové a rodinné poradenství

Poradna poskytuje:
- odborné sociální poradenství
- odbornou sociálně-psychologickou pomoc a podporu lidem ohroženým rozvratem či rozpadem jejich blízkých vztahů, lidem v krizi a v zátěžových situacích
- pomoc při hledání vlastního řešení obtížné situace
- individuální, párové a rodinné poradenství

Komu je služba určena

Osoby v krizi, rodiny s dítětem, senioři

Komu je služba určena

Provozní doba

Osoby v krizi, rodiny s dítětem/s dětmi, senioři

Provozní doba
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

Po – Čt 8:00 – 17:00
Pá
8:00 - 13:00

Úhrada za službu

13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00

Bezplatně

Územní působnost
Středočeský kraj

Úhrada za službu

Bezbariérovost služby

Bezplatná služba

Částečná

Územní působnost
Středočeský kraj

Bezbariérovost služby

Není bezbariérový přístup.
Sídlí v 1.patře budovy bez výtahu.



Kontaktní údaje



Kontaktní údaje

Adresa

Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Adresa

Telefon

325 513 551
775 210 542

Školská 60
280 02 Kolín IV

Telefon

321 725 151

E-mail

poradna.nymburk@tiscali.cz

E-mail

poradna.kolin@volny.cz

Web

www.poradna-rakovnik.cz

Web

www.poradna-rakovnik.cz
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Osoby v krizi

Osoby v krizi

Odborné sociální poradenství
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Středočeského kraje pracoviště Nymburk

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

Popis služby
Centrum pro integraci cizinců je nezisková organizace, která poskytuje odborné
sociální poradenství imigrantům žijícím v ČR. Posláním služby je pomoci imigrantům, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry,
neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v ČR.

Přehled služeb
Poskytovatel

Služba

Centrum pro integraci
cizinců, o. p. s.

Odborné sociální poradenství

Respondeo, z. s.

Občanská poradna Respondeo

Prostor plus, o. p. s.

Terénní programy

Nabízené služby:
- odborné sociální poradenství:
- pomoc při řešení konkrétních sociálních situací
Dobrovolnický program:
- setkání s českými dobrovolníky (jeden na jednoho, klubové aktivity)
Výuka českého jazyka:
- kurzy češtiny pro cizince

Strana
75
76

Komu je služba určena

77

Imigranti a azylanti (osoby s dlouhodobým, trvalým a přechodným pobytem, azylanti a držitelé doplňkové ochrany, občané EU a rodinní příslušníci občanů ČR)

Provozní doba

Pobočka Kolín:
Po
8:00 – 16:00
Út
8:00 – 16:00 – konzultace bez předchozího objednání
St
8:00 – 16:00
Čt
8:00 – 16:00
Pá
8:00 – 15:00
Kromě úterý, je třeba se na osobní konzultace předem objednat.

Úhrada za službu

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována zdarma. Dobrovolnický
program - zdarma. Výuka českého jazyka-dotovaná cena nebo zdarma.

Územní působnost

Působnost na území ORP Kolín, Český Brod, Kutná Hora, Nymburk, Poděbrady

Bezbariérovost služby
Ne, prostory ambulantního poskytování služby jsou umístěny v 1. patře bez výtahu.
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Kontaktní údaje

Adresa

Pobočka Kolín: Zahradní 46, 280 02 Kolín

Telefon

312 310 322

E-mail

kolin@cicpraha.org

Web
Facebook

www.cicpraha.org
facebook.com/centrumprointegracicizincu
75

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Služby pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením

FF

Terénní programy   
Prostor plus, o.p.s.

Popis služby

FF

Popis služby

Jedná se o občanskou poradnu poskytující rady, informace a pomoc všem lidem,
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

Terénní program vyhledává uživatele drog, kterým pomáhá snižovat rizika spojená
s jejich životním stylem. Služba je poskytována anonymně s ohledem na individuální zakázky uživatelů v regionech Kolín a Kutná Hora.

Poradna poskytuje:
- poradenství-orientace v situaci, společné hledání řešení či postupu, upozornění
na rizika
- poskytování právních informací či vysvětlení právní úpravy
- pomoc se sepsáním listin
- pomoc s vyplněním formulářů
- vysvětlení obsahu dokumentů a smluv
- poskytnutí kontaktů na další služby či organizace
- podpora při jednání s věřiteli či úřady

Poskytované činnosti:
- výměnný program, sběr injekčních stříkaček, distribuce zdravotního materiálu
- testování infekčních chorob
- základní zdravotní ošetření a první pomoc včetně RZS
- kontaktní práce, základní komunikační rámec k udržení bezpečného
a dlouhodobého kontaktu s uživatelem služby
- sociální práce (včetně zprostředkování a asistence)
- informační servis - základní informační výbava k lepší orientaci ve zdravotní,
sociální a právní oblasti
- individuální poradenství
- individuální poradenství pro rodiče a osoby uživatelů služby
- práce s rodinou
- krizová intervence - stabilizace psychického stavu uživatele služby
- telefonické, písemné a internetové poradenství a krizová intervence- poradenství na dálku

Komu je služba určena

Pro osoby od 18 let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo jim taková
hrozí a:
- neznají svá práva a povinnosti
- neznají dostupné služby
- nejsou schopny vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy

Provozní doba

Nymburk:
Po 9:00 – 12:00
St
9:00 – 12:00
Pečky:
Čt 13:00 – 17:00

Komu je služba určena

13:00 – 17:00

Uživatelé nelegálních drog, lidé zneužívající léky, experimentátoři, blízké osoby ze
sociálního okolí uživatelů drog

Provozní doba

Český Brod:
Kutná Hora, Čáslav:
Kolín:
Pečky:

Úhrada za službu
Bezplatná

Územní působnost

Území okresů Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Mladá Boleslav, Mělník
Pobočky: Nymburk, Poděbrady, Stará Boleslav, Pečky, Městec Králové, Čelákovice

Bezbariérovost služby

Pobočka v Nymburce: bezbariérová


Adresa

Nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

Telefon

321 511 148

E-mail

poradna@respondeo.cz

Web

www.respondeo.cz

Facebook

https://www.facebook.com/respondeo/
76

13:00 – 15:00
12:30 – 17:30
12:00 – 18:00
15:30 – 17:30

Úhrada za službu Bezplatná
Územní působnost Kolín, Kutná Hora, Český Brod, Čáslav, Pečky
Bezbariérovost služby

Pobočka v Pečkách: bezbariérová

Kontaktní údaje

Pá
Čt
St
Pá

Služba je poskytována v terénu.


Kontaktní údaje

Adresa

Na pustině 1068, 280 02 Kolín

Telefon

317 471 740, Terénní programy: 777 650 030

E-mail

info@prostor-plus.cz
Terénní programy: tp@prostor-plus.cz

Web

www.prostor-plus.cz
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Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Občanská poradna Respondeo   
Respondeo,  z. s.

Pedagogicko - psychologické služby
Pedagogicko - psychologická poradna
při ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín
FF

Přehled služeb
Poskytovatel

Služba

Pedagogicko-psychologická poradna
při ZŠ Český Brod, Žitomířská 885,
okres Kolín

Pedagogicko-psychologické služby

Pedagogicko-psychologická
poradna Středočeského kraje,
pracoviště Český Brod

Pedagogicko-psychologické služby

Psychoterapeutické poradenství
Český Brod - Pavlína Strnadová

Psychoterapeutické
poradenství

Psychoterapeutické poradenství
Český Brod - Pavlína Strnadová

Supervize pro pomáhající profese

Městys Kounice

Dům se sociálními byty

Popis služby
Poradna poskytuje pedagogicko-psychologické služby předškolním dětem, žákům
ZŠ, studentům SŠ, jejich rodičům a zákonným zástupcům, pedagogům a školám
v území ORP Český Brod.

Strana

Poskytované služby:
- posouzení vývojové úrovně dítěte, vyšetření školní zralosti, odklady školní docházky
- adaptační potíže dítěte ve škole
- včasná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vývojových poruch učení
- diagnostika poruch chování a poruch pozornosti (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie apod.) a následná individuální péče
- reedukace poruch učení a chování
- konzultace a metodická podpora rodičům, pedagogickým pracovníkům a školám
- kariérové poradenství u žáků základních a středních škol
- pomoc při řešení výukových a výchovných problémů a problémů v osobnostním a sociálním vývoji dětí a dospívajících

79

80

81
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Provozní doba

Návštěvu je nutné dohodnout předem na níže uvedených telefonních číslech
nebo emailech.

83

Úhrada za službu
Bezplatná služba

Územní působnost
ORP Český Brod
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Kontaktní údaje

Adresa

Náměstí Arnošta z Pardubic 12,
282 01 Český Brod

Kontaktní osoby
Telefon

Mgr. Markéta Fialová, vedoucí pracoviště
725 212 103
Mgr. Veronika Lancová, speciální pedagog
605 725 365
Mgr. Hana Žáčková, psycholog
602 695 872

E-mail

Fialova.m@zszitomirska.info
lancova.v@zszitomirska.info
Zackova.h@zszitomirska.info

Web

www.poradna.cesbrod.cz
79

Návazné služby

Návazné služby

Návazné služby

FF

Popis služby

Psychoterapeutické poradenství
Psychoterapeutické poradenství Český Brod
- Pavlína Strnadová
FF

Popis služby

Poradna pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního
a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci
své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické
služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího
a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční,
reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem
a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje
psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích.

Poskytované služby:
- konzultace s využitím psychoterapeutického přístupu zaměřeného na řešení
problému
- koučování
- podpora při zvládání potíží např. úzkosti, panika, deprese, závislosti, partnerské
krize, těžké životní situace, problémy v rodině, nízké sebevědomí apod.

Provozní doba

Provozní doba

Komu je služba určena

Pro jednotlivce, páry, rodiny, dospělý i děti
Český Brod:
Po     	
8:00
10:00	 	 	 15:00
St     	 	 	 	 	 		 15:00
Pá     	
8:00
10:00	 	 	 15:00
So     	 	 	 	 	 	 15:00
Ne     	 	 	 	 	 	 15:00
Konzultace se může uskutečnit pouze na základě objednání

Návštěvu je nutné dohodnout předem na níže uvedeném telefonním čísle.

Úhrada za službu
Bezplatná služba

Územní působnost
ORP Český Brod

19:00	     
21:00	     
21:00	     
19:00	     
19:00     

Úhrada za službu

Jedná se o soukromé pracoviště
Služby jsou hrazeny přímou platbou:
v Praze 1000 Kč za hodinu, 1500 Kč za 90 minut
v Českém Brodě 600 Kč
Klient ve finanční nouzi - 300 Kč
Koučování - cena dohodou dle rozsahu zakázky
Dále viz webové stránky nebo info po telefonu

Územní působnost

Pracoviště v Českém Brodě a v Praze

Bezbariérovost služby
Není bezbariérová; v  případě potřeby možnost návštěvy u klienta.


Kontaktní údaje

Adresa

Sokolská 1313,
282 01 Český Brod

Kontaktní osoby
Telefon



Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 11, 282 01 Český Brod

Mgr. Iveta Šedivá
321 623 887

Telefon

606 911 590

E-mail

ps@psychoterapie-cbrod.cz

E-mail

sediva@pppsk.cz

Web

http://www.psychoterapie-cbrod.cz

Web

www.pppstredoceska.cz

Facebook

https://www.facebook.com/Psychoterapieceskybrod/
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Návazné služby

Návazné služby

Pedagogicko - psychologické služby
Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského
kraje, pracoviště Český Brod

FF

Dům se sociálními byty   
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

Popis služby

FF

Popis služby

Podpora pomáhající pracovníkům v sociálních službách, školství, zdravotnictví
apod.
Poskytované služby:
- supervizní konzultace individuálně s vedoucím týmu
- individuální, týmová nebo skupinová supervize (do 10 členů)
- Je prevencí proti syndromu vyhoření

Forma nájemního bydlení pro osoby, které vzhledem ke své sociální situaci nejsou
schopny hradit tržní nájemné a přitom není uspokojena jejich potřeba bydlení.
Slouží ke zlepšení života občanů, kteří to potřebují.

Komu je služba určena

Provozní doba

Pro týmy a jejich vedoucí, pracovníky, skupině pracovníků

24 hodin denně

Provozní doba

Úhrada za službu

Dle dohody
Český Brod:
Po     	
8:00
10:00	 	 	
St     	 	 	 	 	 		
Pá     	
8:00
10:00	 	 	
So     	 	 	 	 	 	
Ne     	 	 	 	 	 	

Komu je služba určena

Pro maminky samoživitelky, studenty, mladé manžele a učitele

Úhrada v hotovosti i bezhotovostně
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

-

Územní působnost

19:00	     
21:00	     
21:00	     
19:00	     
19:00     

Přednostně jsou přijímány žádosti občanů z Kounic a dále podle pořadníku.

Bezbariérovost služby
Dům má jeden bezbariérový byt.

Úhrada za službu

Jedná se o soukromé pracoviště.
Hrazeno přímou platbou dle rozsahu zakázky.

Územní působnost

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 služby

V současnosti ne.
Obvykle je služba poskytována na pracovišti klienta.
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Kontaktní údaje

Adresa

Nám. Arnošta z Pardubic 11, 282 01 Český Brod

Adresa

Kounice 124, 289 15 Kounice

Telefon

606 911 590

Telefon

E-mail

ps@psychoterapie-cbrod.cz

606 747 512
321 695 254

Web

www.psychoterapie-cbrod.cz/supervize.html

E-mail

obec.kounice@tiscali.cz

Facebook

https://www.facebook.com/Psychoterapieceskybrod/

Web

www.kounice.cz
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Návazné služby

Návazné služby

Supervize pro pomáhající profese   
Supervize - Pavlína Strnadová

FF

Krizové linky - bezplatné
FF

Krizové linky - hrazené
Služby:
Nonstop linka důvěry krizového centra RIAPS:

Služby:

- E-mail: riaps@csspraha.cz
- Telefon: 222 580 679
- Provoz: 8.00-16.00

Linka bezpečí pro děti a mládež:

- Provoz: 24 hod. denně
- 116 111

SOS a INFO linka prevence obchodu s lidmi LA STRADA:

Senior linka:

- Provoz: každý den od 8.00 do 20.00 hod.
- Telefon: 800 200 007

Nádorová telefonní linka:

E-mail: lastrada@strada.cz
Provoz: Po, Út, Čt 10:00 – 16:00
St
12:00 – 20:00
Telefon: 222 717 171
Web: http://www.strada.cz

Poradenská linka DROP-IN:

- Provoz: Po - Pá 8:00 – 15:00
- Telefon: 800 222 322

E-mail: stredisko@dropin.cz
Telefon: 222 221 431
Web: http://www.dropin.cz
provoz: nonstop

Národní linka pomoci AIDS:

- Provoz: Po - Čt 13:00 – 18:00
Pá
13:00 – 16:00
- Telefon: 800 144 144

ROSA:

Telefon: 241 432 466
E-mail: info@rosa-os.cz
Web: http://www.rosa-os.cz
Provoz: Po, Út 9:00 – 18:00
St, Čt 9:00 – 16:00
Pá
9:00 – 14:00

SOS linka:

E-mail: info@rosa-os.cz
Telefon: 602 246 102
Web: http://www.rosa-os.cz
Provoz: Po - Pá 9:00 – 18:00

Bílý kruh bezpečí:

Telefon: 257 317 110
Web: http://www.bkb.cz
Provoz: nonstop

Dona-linka pomoci obětem domácího násilí:
Provoz: nonstop
Telefon: 251 511 313
Web: http://www.donalinka.cz
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Důležité kontakty

Důležité kontakty

Důležité kontakty

Důležité kontakty

Gay linka-linka duševní tísně:

Telefon: 476 701 444
Provoz: nonstop
E-mail: linka.pomoci@gay.iniciativa.cz
ldt.most@seznam.cz
Gay linka pomoci:
Telefon: 222 514 040

Rodičovská linka:

Telefon: 840 111 234 (1,60 Kč/min. z O2, 4,80 Kč/min
z T-mobile a 5,59 Kč/min z Vodafone)
O2 operátor: 606 021 021
pomoc@rodicovskalinka.cz
Provoz: Po – Čt 13:00 - 19:00
Pá
9:00 - 15:00

Dětské krizové centrum Praha:
E-mail: problém@ditekrize.cz
Web: http://www.linkaduverydkc.cz
Telefon: 241 484 149
Mobil: 777 715 215
Provoz:
Po
8:00 - 16:00
Út
8:00 - 18:00
St
8:00 - 16:00
Čt
8:00 - 18:00
Pá
8:00 - 14:00

Linka důvěry  v Kutné Hoře:

Provoz: Po - Pá 8:00 - 22:00, včetně svátků
Telefon: 327 511 111, 602 874 470
Mail: linkaduvery@kh.cz

Údaje jsou zpracovány na základě informací získaných přímo od jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb a z jejich webových stránek. V případě potřeby doplnění a aktualizace údajů je možné se obrátit na koordinátorku komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Bc. Janu Tůmovou (tel. 730 870 953,
email tumova@cesbrod.cz).
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