SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY V ESKÉM BROD A OKOLÍ
SLUŽBY PRO SENIORY
ANNA eský Brod,
sociální služby pro seniory
ŽitomíƎská 323, eský Brod,
tel.: 321 622 257,
info@domov-anna.cz,
www.domov-anna.cz

Peēovatelská služba – pomoc pƎi zajištĢní chodu domácnosƟ, pomoc pƎi
péēi o vlastní osobu, pomoc pƎi stravování a zajištĢní stravy, doprovod
k lékaƎi, na úƎady apod.
Domov pro seniory – pobytová služba pro seniory, kteƎí potƎebují celodenní péēi a pomoc.
Denní stacionáƎ – je urēen pro seniory, o které v prƽbĢhu pracovní ēásƟ
dne nemohou peēovat jejich rodinní pƎíslušníci, provoz od 6:30 do 17:00.

Spirála pomoci o.p.s.
Krále JiƎího 357, eský Brod,
tel.: 773 600 498,
773 600 497,
info@spirala-pomoci.cz,
www.spirala-pomoci.cz

Osobní asistence – pomoc pƎi péēi o vlastní osobu, pomoc pƎi zajištĢní
chodu domácnosƟ, zprostƎedkování kontaktu klienta se spoleēenským
prostƎedím, výchovné, vzdĢlávací a akƟvizaēní ēinnosƟ.
Terénní odlehēovací služby – pomoc pro osoby peēující o své blízké, aby
si mohli vyƎešit své záležitosƟ a odpoēinout od nároēné péēe.
Pƽjēovna kompenzaēních a rehabilitaēních pomƽcek

Nemocnice eský Brod
Žižkova 282, eský Brod,
tel.: 321 610 808,
723 911 392,
jarolinova.veronika@nem-cb.cz,
www.nem-cb.cz

Odlehēovací služby – krátkodobé pobyty pro seniory a osoby se zdravotní posƟžením s cílem odlehēit peēujícím osobám na pƎechodnou dobu
z péēe o nĢ. Poskytováno ubytování, strava, ošetƎovatelská péēe a akƟvizaēní ēinnosƟ. Minimální délka pobytu 1 den, maximální 3 mĢsíce.

ProMedicus Home Care
Services, s.r.o.
Žižkova 1311, eský Brod,
tel.: 800 030 303,
info@domacipece24.cz,
www.domacipece24.cz

Domácí zdravotní péēe – odborná zdravotní péēe a specializovaná zdravotní péēe poskytovaná pacientƽm v domácím prostƎedí, je poskytována
bezplatnĢ na základĢ doporuēení prakƟckého lékaƎe.

HEWER, z.s.
ernokostelecká 2020/20,
Praha 10
tel.: 274 781 341,
736 505 549,
strednicechy@hewer.cz,
www.hewer.cz

Osobní asistence – pomoc v domácím prostƎedí s úkony bĢžného života, s péēí o sebe, s osobní hygienou, s vaƎením a podáním jídla, s péēí
o domácnost a nákupy, s doprovody k lékaƎi, na úƎady apod.; služba je
poskytována 24 hodin dennĢ. Nutné objednání pƎedem.

Meridiem Centrum péēe s.r.o. Centrum péēe Doubrava – domov se zvláštním režimem – pobytová
Nebeská 292, Doubravēice,
služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.
ZajištĢno ubytování, strava, zdravotní, peēovatelská a akƟvizaēní péēe.
tel.: 608 700 021,
doubrava@centrumpece.cz,
www.centrumpece.cz
Clementas Mlékovice, s.r.o.
Mlékovice 66, Toušice,
tel.: 317 070 550,
mlekovice@clementas.cz,
www.clementas.cz

Domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. ZajištĢno ubytování, strava,
zdravotní, peēovatelská a akƟvizaēní péēe.

Život Plus, z.ú. Benešova 632,
Kutná Hora,
tel.: 327 532 900,
724 182 325,
operator@zivotplus.cz,
www.zivotplus.cz

TísŸová péēe pro seniory – uživatelé jsou napojeni na centrální dispeēink
a hlídáni pomocí speciálního monitorovacího systému, k dispozici je nepƎetržitá telefonická služba, poskytnuơ nebo zprostƎedkování neodkladné pomoci pƎi krizové situaci.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.
Jahodová 1857, Lysá n. Labem,
tel.: 731 268 306,
poradna@hospic-lysa.cz,
www.hospic-lysa.cz

Domácí hospicová péēe – poskytování paliaƟvní péēe nemocným s nevyléēitelným onemocnĢním v koneēném stádiu a umírajícím v posledních
mĢsících jejich života, spolupráce s jeho rodinou.
Sociální poradna – poskytování informací, podpory a doprovázení, poskytování psychologické i duchovní péēe, zajištĢní psychiatrické léēby
a kontaktu na právní pomoc.
Pƽjēovna pomƽcek

MĢsto eský Brod
Nám. Husovo 70, eský Brod
tel.: 730 870 953,
313 036 102,
www.cesbrod.cz/socialnisluzby.cz

eskobrodská doprava pro seniory
Služba pro seniory nad 65 let nebo pro osoby s prƽkazem ZTP nebo ZTP/P
bez omezení vĢku. Možnost individuální dopravy na vybraná místa po
. BrodĢ, cena jedné jízdy 15 Kē.

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Zvoneēek Bylany, poskytovatel
sociálních služeb
Pod Malým Vrchem 1378,
eský Brod,
tel.: 321 671 001,
zvonecekbylany@seznam.cz,
www.zvonecekbylany.cz

Domov pro zdravotnĢ posƟžené – pobytová služba pro osoby s tĢžkým,
stƎednĢ tĢžkým ēi lehkým mentálním a kombinovaným posƟžením.
Denní a týdenní stacionáƎ – ambulantní a pobytová služba poskytovaná
pro zdravotnĢ posƟžené od pondĢlí do pátku od 7:00 do 19:00.
ChránĢné bydlení – pobytová sociální služba, která umožŸuje dospĢlým
lidem s posƟžením žít bĢžný život.
Odlehēovací služby – pobytová služba osobám, které mají sníženou
sobĢstaēnost z dƽvodu svého zdravotního posƟžení a o které je jinak peēováno v jejich pƎirozeném domácím prostƎedí.

VOLNO; z.ú.
Rimavské Soboty 923, Kolín 2,
tel.: 321 622 331,
605 936 699,
volno@email.cz,
www.volno-os.cz

StƎedisko respitní péēe VOLNO – odlehēovací péēe – poskytována v terénní, ambulantní i pobytové formĢ; denní, týdenní a víkendové pobyty.
Sociální rehabilitace – individuálnĢ smĢƎovaná podpora vedoucí k zaēlenĢní do bĢžného života.
SociálnĢ akƟvizaēní služby – volnoēasové akƟvity, sociálnĢ terapeuƟcké
ēinnosƟ, vzdĢlávání .

Rozhledna – poradenské služby Poradenství – specializované poradenství v problemaƟce zrakového popro život s tĢžkým zrakovým
sƟžení, poƎádání vzdĢlávacích a zážitkových programƽ, odborné konzulposƟžením, z.ú.
tace, poƎádání a lektorování programƽ.
Jana Koziny 1227, eský Brod,
tel.: 608 824 821,
info@rozhledna.info,
www.rozhledna.info

SLUŽBY PRO RODINY, D TI A MLÁDEŽ
LECCOS, z.s.
NámĢsơ Arnošta z Pardubic 31,
eský Brod,
tel.: 733 118 796,
jana@leccos.cz,
www.leccos.cz

Nízkoprahové zaƎízení pro dĢƟ a mládež – klub Zvonice je urēen pro dĢƟ
a mládež od 6 do 20 let, vstup je bezplatný a anonymní, klub nabízí možnost trávení volného ēasu a pomoc se starostmi a problémy dĢơ.
Rodinné centrum KosƟēka – prostor pro spoleēné trávení ēasu rodiēƽ
s dĢtmi, volnoēasové kroužky pro dĢƟ, besedy pro rodiēe, hlídání dĢơ,
výlety a tábory.
SociálnĢ akƟvizaēní služby pro rodiny s dĢtmi – ambulantní a terénní
služby pro rodiny s cílem podpoƎit rodinu pƎi Ǝešení jejích obơžných situací; k dispozici Poradna pro rodiny, Suvorovova 1377, . Brod – (pondĢlí
9:00-12:00 a 13:00–17:00 hod).
Služby pro pĢstounské rodiny – doprovázení rodin, pobyty, respitní péēe,
vzdĢlávací akce, poradenství.
PrevenƟvní programy pro školy – zvýšení povĢdomí dĢtí na II. stupni ZŠ
o sociálnĢ patologických jevech.

Pedagogicko- psychologická
poradna pƎi ZŠ
ŽitomíƎská 885, Nám. Arnošta
z Pardubic 12, eský Brod,
tel.: 734 152 689,
pisaricova.a@zszitomirska.info
www.poradna.cesbrod.cz

Poradenství – poskytovány pedagogicko psychologické služby, které se
týkají pƎedevším psychologické a speciálnĢ pedagogické diagnosƟky, poradenství, intervence, nápravné péēe a prevence. Základní služby jsou
bezplatné, ēásteēnĢ hrazené jsou pouze nĢkteré nadstandardní služby
(skupinové akƟvity pro dĢƟ ēi rodiēe).

Pedagogicko-psychologická
poradna StƎ. kraje,
detašované pracovištĢ
Sokolská 1313, eský Brod,
tel.: 321 623 887,
kolin@pppsk.cz,
www.pppstredoceska.cz

Poradenství – pomoc pƎi Ǝešení výchovných a výukových problémƽ dĢơ
a žákƽ, poskytování odborných psychologických a speciálnĢ-pedagogických služeb.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Kolín
Školská 60, Kolín 2,
tel.: 321 725 151,
602 515 113,
poradna.kolin@volny.cz,
www.poradna-rakovník.cz

Odborné sociální poradenství – psychologické poradenství (obecné
a speciální), cílená poradenská konzultace pro jednotlivce, pár, rodinu,
krátkodobá, stƎednĢdobá, dlouhodobá psychoterapie, psychoterapeuƟcká konzultace, sociálnĢ právní poradenství, krizová intervence.

TerapeuƟcké centrum
Modré dveƎe, z.ú.
nám. SmiƎických 39,
Kostelec n. . l.,
tel.: 702 090 603, 727 976 414,
centrum.kostelec@modredvere.cz
www.modredvere.cz

Klinický psycholog pro dospĢlé i dĢƟ – ambulantní klinicko-psychologické služby diagnosƟcké i psychoterapeuƟcké pro pacienty všech vĢkových
skupin bez omezení diagnóz. Služby jsou v pƎípadĢ zdravotní indikace hrazené ze zdravotního pojištĢní pacienta. Nutné objednání pƎedem.
Psychoterapie – Individuální, skupinová a rodinná psychoterapie. Nutné
objednání pƎedem.

SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI
TerapeuƟcké centrum
Modré dveƎe, z.ú.
ul. Tyrše a Fügnera 105/7, \íēany,
tel.: 725 515 905,
www.modredvere.cz

Krizová pomoc – pomoc lidem, kteƎí se dostali do nároēné životní situace
a potƎebují odbornou podporu, aby ji zvládli. Služba je bezplatná a je
poskytována anonymnĢ. Možné využít i bez objednání ve všední doby
v dobĢ od 8:00 do 16:00.

RESPONDEO, z.s.
nám. PƎemyslovcƽ 14, Nymburk,
tel.: 775 561 847, 325 511 148,
info@respondeo.cz,
www.respondeo.cz

Intervenēní centrum – pomoc pro obĢƟ domácího násilí – sociálnĢ
– právní poradenství, krizová intervence, doprovod, asistence pƎi jednání
s úƎady, lékaƎi a dalšími insƟtucemi, podpora pro bezpeēnostní a právní
úkony, pomoc pƎi podání návrhƽ, psychoterapie.

SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUENÍM
Prostor plus, o.p.s.
Na PusƟnĢ 1068, Kolín,
tel.: 777 650 030,
info@prostor-plus.cz,
www.prostor-plus.cz

Terénní programy – akƟvní vyhledávání lidí pohybujících se na otevƎené
i skryté drogové scénĢ, výmĢna injekēního materiálu a bezplatný výdej
zdravotního materiálu za úēelem minimalizace poškození zdraví uživatelƽ pƎi injekēním užívání drog a poskytování.
Kontaktní centrum – nízkoprahové zaƎízení poskytující služby uživatelƽm omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám.

Diakonie CE
KouƎimská 15, Kolín,
tel.: 739 385 545,
caslavova.marƟna@diakonie-stred.cz,
www.diakonie-stred.cz

Obēanská poradna – tato bezplatná služba je urēena pro osoby, které
se ocitly v obơžné životní situaci, poradna je akreditována pro podávání
návrhƽ na oddlužení soudní cestou. Dále poradenství z oblasƟ sociálních
dávek a pojištĢní, pracovnĢ – právních vztahƽ a zamĢstnanosƟ, bydlení,
partnerských vztahƽ, majetkoprávních vztahƽ, náhrady škody a nanēní
problemaƟky.

RESPONDEO, z.s.
PracovištĢ Peēky,
TƎ. J. Švermy 141, Peēky
tel.: 731 588 632,
325 511 148,
poradna@respondeo.cz,
www.respondeo.cz

Obēanská poradna – bezplatné poradenství v obơžných životních situacích – poradenství v oblasƟ práva, nanēních záležitosơ, majetkoprávních záležitostí, zadlužení, bydlení, sociálních dávek apod.; poradna
k dispozici ve ētvrtek od 13:00 do 17:00 hodin, doporuēeno pƎedchozí
telefonické objednání.

KONTAKTY NA Ú\ADY
MĢstský úƎad eský Brod
Odbor sociálních vĢcí a školství,
nám. Arnošta z Pardubic 56,
eský Brod,
tel.: 313 036 102,
730 870 953,
321 612 126,
603 878 418,
www.cesbrod.cz

Sociální poradenství – poradenství pro osoby v obơžných sociálních situacích.
Vydávání parkovacích prƽkazƽ pro osoby se ZP, ustanovení zvláštního
pƎíjemce dƽchodového pojištĢní.
Prƽkazy pro užívání služby eskobrodská doprava pro seniory.
SociálnĢ právní ochrana dĢơ – vyhledávání ohrožených dĢơ, zastupování dítĢte u soudu, zajišƛování náhradní rodinné péēe, poradenství rodinám v obơžných situacích, terénní sociální práce .

ÚƎad práce R – detašované
pracovištĢ eský Brod
Sportovní 501, eský Brod
tel.: 950 129 200,
www.uradprace.cz/kontakty-na-zamestnance-16

Poskytování dávek pro osoby se ZP – tel.: 950 129 212
Poskytování pƎíspĢvku na péēi – tel.: 950 129 211
Poskytování dávek hmotné nouze – tel.: 950 129 210
Poskytování dávek státní sociální podpory – tel.: 950 129 205
ZprostƎedkování zamĢstnání – tel.: 950 129 202

Tento pƎehled obsahuje pouze základní informace o dostupných sociálních a návazných službách.
Údaje zde uvedené jsou platné k 31. 1 2021. PodrobnĢjší informace jsou obsaženy v Katalogu sociálních a návazných služeb pro mĢsto eský Brod a jeho okolí, který si mƽžete bezplatnĢ vyzvednout na odboru sociálních vĢcí a školství MĢstského úƎadu eský Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56,
nebo v Informaēním centru mĢsta, nám. Arnošta z Pardubic 1.

PƎehled sociálních služeb najdete také na webu www.cesbrod.cz/socialni-sluzby.cz

