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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

oblast  sociálních služeb se dostává v posledních letech zcela zaslouženě do
popředí zájmu státních i samosprávných orgánů. Snaha zabezpečit občanům
potřebnou sociální pomoc v době, kdy se dostanou do složité životní situace,
vedla k rozhodnutí města o zahájení komunitního plánování sociálních služeb.
V  průběhu  realizace  byla  navázána  úzká  spolupráce  s  obcemi  regionu  při
zjišťování  potřeb  občanů  regionu.  Důkladná  analýza  umožní  naplánovat
poskytování  služeb  v  této  oblasti  tak,  aby  jejich  nabídka  odpovídala
požadavkům místních občanů. 

Katalog sociálních služeb, který se Vám dostává do rukou, je prvním z výstupů
komunitního  plánování  a  nabízí  ucelený  přehled  organizací  působících  jak
v oblasti  sociálních  služeb,  tak  v  oblasti  dalších  doprovodných  služeb
v mikroregionu  Králicka.  Věřím,  že  Vám tento  informační  materiál  pomůže
v případě potřeby najít kontakt na poskytovatele služeb, který Vám pomůže
radou nebo konkrétním činem.

Přeji  Vám, abyste  v  průběhu svého života zažili  co  nejméně problémových
situací. Pokud se však do takové situace dostanete, využijte ochotné a odborně
připravené  lidi,  kteří  Vám  prostřednictvím  našeho  katalogu  nabízejí  svoji
pomoc.

Jana Ponocná

starostka města Králíky 
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Úvodní slovo autorů

Vážení spoluobčané,

Město Králíky, jako správní centrum mikroregionu Králicko si Vám touto cestou
dovoluje nabídnout praktickou příručku nazvanou Katalog sociálních služeb a
služeb souvisejících v mikroregionu Králicko. O co se vlastně jedná?

S příchodem nového  zákona  o  sociálních  službách  je  mimo  jiné  povinností
každé  obce  zjišťovat  potřeby  poskytování  sociálních  služeb  osobám  nebo
skupinám  osob  na  svém  území,  dále  zajišťovat  dostupnost  informací  o
možnostech  a  způsobech  poskytování  sociálních  služeb  na  svém území,  a
v neposlední řadě také spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli
sociálních  služeb  při  zprostředkování  pomoci  osobám,  popřípadě
zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou.

V souvislosti  s  tímto požadavkem a vzhledem k velikosti  spádových oblastí
jednotlivých obcí bylo na základě jednání jejich představitelů dohodnuto, že
budou tyto povinnosti  plněny pro celý mikroregion Králicko neboli  pro obce
Králíky,  Červenou Vodu,  Dolní  Moravu,  Lichkov a  Mladkov a  jejich  spádové
oblasti.

Tento  katalog  si  klade  za  cíl  na  straně  jedné  přinést  základní  informace  o
sociálních  službách,  jejich  možnostech  a  podmínkách,  na  straně  druhé  pak
zmapovat současný stav nabízených sociálních služeb, které v tomto regionu
již skutečně působí a přinést tak ucelené informace každému občanovi našeho
regionu, který se již sám do svízelné sociální situace dostal nebo má někoho
takového ve svém okolí.

Věříme,  že  se  nám  to  povedlo  a  že  vám  tento  materiál  bude  dobrým
pomocníkem  a  průvodcem v  mnohdy  zdánlivě  chaotickém světě  sociálních
služeb.

Tým pracovní skupiny pověřené plánováním sociálních služeb 

Mgr. Jarmila Berková, Mgr. Martin Hejkrlík a Bc. Bohumír Strnad
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Uspořádání katalogu

Katalog je dělen na dvě základní části:

• Obecná část 

Tato  část  je  věnována  obecným  pojmům  týkajícím  se  sociálních
služeb. Popisuje jejich druhy a formy poskytování tak, jak je definuje
Zákon č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách a prováděcí vyhláška
č. 505/2006 Sb. 

���� - takto označená služba je dostupná pro občany našeho regionu a
najdete ji ve druhé části v Katalogu poskytovatelů služeb

• Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Tato část je dále dělena na dvě části:

◦ Služby poskytované dle zákona o sociálních službách

◦ Ostatní  služby  související,  které  lze  chápat  především  jako
služby preventivní, a to zejména proti sociálnímu vyloučení (kluby,
spolky, volnočasové aktivity apod.).
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Sociální služby
(služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)

Jedná  se  o  služby,  které  jsou  poskytovány  osobám v  tzv.  nepříznivé
sociální situaci neboli osobám, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené
schopnosti v důsledku věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové sociální
situace.  Prostřednictvím sociálních služeb by se  mělo především předcházet
vyčlenění takových osob ze společnosti a jejich izolaci. 

Služby musí být poskytovány tak, aby zachovávaly lidskou důstojnost.
Pomoc musí  vycházet  z  individuálních  potřeb  osob,  musí  působit  na  osoby
aktivně,  podporovat  rozvoj  jejich  samostatnosti,  motivovat  je  k  činnostem,
které vedou k jejich začleňování se do společnosti nebo pomáhají míru jejich
začlenění udržet. Jejich cílem je tedy pomoci osobám, aby vedly co nejběžnější
způsob života a směly zůstat ve svém přirozeném prostředí.

O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. Zákon o sociálních
službách nově upravuje poskytování  sociálních služeb na základě smluvního
vztahu – smlouvy o poskytnutí sociální služby. Smlouvou se také stanovuje
výše úhrady, kterou uživatel za poskytované služby uhradí.

K  úhradě  sociálních  služeb je  určen  primárně  tzv.  příspěvek  na  péči,
o který  si  osoba  v  nepříznivé  sociální  situaci  žádá  na  obecním úřadě  obce
s rozšířenou  působností  (pro  obce  mikroregionu  Králicko  je  jím  Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky).

Formy poskytování sociálních služeb

1. Pobytové služby
Služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.

2. Ambulantní služby
Služby,  za  kterými  osoba  dochází  nebo  je  doprovázena  nebo
dopravována  do  zařízení  sociálních  služeb  a  součástí  služby  není
ubytování.

3. Terénní služby
Služby,  které  jsou  osobě  poskytovány  v  jejím  přirozeném  sociálním
prostředí.
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Druhy sociálních služeb

1. sociální poradenství

• Základní sociální poradenství  

◦ poskytuje  osobám  potřebné  informace  přispívající  k  řešení  jejich
nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při
poskytování všech druhů sociálních služeb; 

◦ všichni poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto
činnost zajistit.

• Odborné sociální poradenství   ����

◦ je  poskytováno  se  zaměřením  na  potřeby  jednotlivých  sociálních
skupin  osob  v  občanských  poradnách,  manželských  a  rodinných
poradnách,  poradnách  pro  seniory,  poradnách  pro  osoby  se
zdravotním  postižením,  poradnách  pro  oběti  trestných  činů  a
domácího násilí; 

◦ zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést
ke konfliktu se společností. 

◦ Součástí  odborného  poradenství  je  i  půjčování  kompenzačních
pomůcek.

2. služby sociální péče

• Napomáhají  osobám zajistit  jejich fyzickou a psychickou soběstačnost,
s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života
společnosti,  a  v  případech,  kdy  toto  vylučuje  jejich  stav,  zajistit  jim
důstojné prostředí a zacházení.

• Typy:

◦ Osobní asistence
▪ terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení,  jejichž  situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

◦ Pečovatelská služba ����
▪ terénní  nebo  ambulantní  služba  poskytovaná  osobám,  které  mají  sníženou

soběstačnost  z  důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony.

◦ Tísňová péče
▪ terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická

komunikace s  osobami  vystavenými  stálému vysokému riziku ohrožení  zdraví
nebo  života,  v  případě  náhlého  zhoršení  jejich  zdravotního  stavu  nebo
schopností.

◦ Průvodcovské a předčitatelské služby
▪ terénní  nebo ambulantní  služby poskytované osobám, jejichž schopnosti  jsou

sníženy  z  důvodu  věku  nebo  zdravotního  postižení  v  oblasti  orientace  nebo
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komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou
být poskytovány též jako součást jiných služeb.

◦ Podpora samostatného bydlení
▪ terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

zdravotního  postižení  nebo  chronického  onemocnění,  včetně  duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

◦ Odlehčovací služby
▪ terénní,  ambulantní  nebo  pobytové  služby  poskytované  osobám,  které  mají

sníženou  soběstačnost  z  důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

◦ Centra denních služeb
▪ poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení,  jejichž  situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

◦ Denní stacionáře
▪ poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

věku  nebo  zdravotního  postižení,  a  osobám  s  chronickým  duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

◦ Týdenní stacionáře
▪ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

věku  nebo  zdravotního  postižení,  a  osobám  s  chronickým  duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

◦ Domovy pro osoby se zdravotním postižením
▪ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.

◦ Domovy pro seniory ����
▪ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména

z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

◦ Domovy se zvláštním režimem
▪ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

chronického duševního onemocnění  nebo závislosti  na návykových látkách,  a
osobám  se  stařeckou  demencí,  Alzheimerovou  demencí  a  ostatními  typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž
situace  vyžaduje  pravidelnou  pomoc  jiné  fyzické  osoby.  Režim  v  těchto
zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.

◦ Chráněné bydlení
▪ pobytová  služba  poskytovaná  osobám,  které  mají  sníženou  soběstačnost

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění,  jejichž  situace  vyžaduje  pomoc  jiné  fyzické  osoby.  Chráněné
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

◦ Poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
▪ poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní

péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického
zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou
nebo  jinou  fyzickou  osobou  nebo  zajištěno  poskytování  terénních  nebo
ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních
sociálních služeb.
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3. služby sociální prevence.
• Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,

které  jsou  tímto  vyloučením  ohroženy  pro  krizovou  sociální  situaci,
životní  návyky  a  způsob  života  vedoucí  ke  konfliktu  se  společností,
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů
trestnou činností jiné fyzické osoby. 

• Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich
nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.

• Typy:

◦ Raná péče ����
▪ terénní,  popřípadě ambulantní  služba poskytovaná dítěti  a  rodičům dítěte  ve

věku  do  7  let,  které  je  zdravotně  postižené,  nebo  jehož  vývoj  je  ohrožen
v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a
podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

◦ Telefonická krizová pomoc
▪ terénní  služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které  se  nacházejí

v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami.

◦ Tlumočnické služby
▪ terénní,  popřípadě  ambulantní  služby  poskytované  osobám  s  poruchami

komunikace  způsobenými  především  smyslovým  postižením,  které  zamezuje
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

◦ Azylové domy ����
▪ poskytují  pobytové služby na přechodnou  dobu osobám v  nepříznivé  sociální

situaci spojené se ztrátou bydlení.

◦ Domy na půl cesty ����
▪ poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení

zletilosti opouštějí  školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti  a mládež, a pro osoby,
které  jsou  propuštěny  z  výkonu trestu  odnětí  svobody nebo ochranné léčby.
Způsob  poskytování  sociálních  služeb  v  těchto  zařízeních  je  přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.

◦ Kontaktní centra
▪ nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám

ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních
a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

◦ Krizová pomoc ����
▪ terénní,  ambulantní  nebo  pobytová  služba  na  přechodnou  dobu  poskytovaná

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

◦ Intervenční centra ����
▪ na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je

osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději
do  48 hodin  od  doručení  kopie  úředního  záznamu o  vykázání  intervenčnímu
centru.  Pomoc intervenčního  centra  může být  poskytnuta  rovněž  na  základě
žádosti  osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající  s ní společné
obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční
centrum  o  ohrožení  osoby  násilným  chováním  dozví.  Služby  v intervenčním
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centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

◦ Nízkoprahová denní centra
▪ poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

◦ Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
▪ ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým

společensky  nežádoucími  jevy.  Cílem  služby  je  zlepšit  kvalitu  jejich  života
předcházením  nebo  snížením  sociálních  a  zdravotních  rizik  souvisejících  se
způsobem  jejich  života,  umožnit  jim  lépe  se  orientovat  v  jejich  sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba
může být poskytována osobám anonymně.

◦ Noclehárny
▪ ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického

zařízení a přenocování.

◦ Služby následné péče
▪ ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním

onemocněním  a  osobám  závislým na  návykových  látkách,  které  absolvovaly
ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí
podrobují, nebo osobám, které abstinují.

◦ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
▪ terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je

jeho  vývoj  ohrožen  v  důsledku  dopadů  dlouhodobě  krizové  sociální  situace,
kterou rodiče nedokáží  sami  bez  pomoci  překonat,  a  u kterého existují  další
rizika ohrožení jeho vývoje.

◦ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením ����
▪ ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku

nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

◦ Sociálně terapeutické dílny
▪ ambulantní  služby  poskytované  osobám se  sníženou  soběstačností  z  důvodu

zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní
terapie.

◦ Terapeutické komunity
▪ pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách

nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění
do běžného života.

◦ Terénní programy
▪ terénní  služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo

jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny
osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby
bez  přístřeší,  osoby  žijící  v  sociálně  vyloučených  komunitách  a  jiné  sociálně
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika
jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

◦ Sociální rehabilitace ����
▪ soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a

soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním  návyků  a  nácvikem  výkonu  běžných,  pro  samostatný  život
nezbytných  činností  alternativním  způsobem  využívajícím  zachovaných
schopností,  potenciálů  a  kompetencí.  Služba  se  poskytuje  formou  terénní  a
ambulantní. Formou pobytovou se poskytuje v centrech sociálně rehabilitačních
služeb.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V REGIONU
DLE ZÁKONA Č. 108/2006 Sb.



Sociální služby KrálickaSociální služby Králicka

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

FORMA POSKYTOVÁNÍ: terénní služba

PRÁVNÍ FORMA: organizační složka města Králíky

IDENTIFIKÁTOR: 1801257

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení,  a rodinám s  dětmi,
jejichž  situace  vyžaduje  pomoc  jiné  fyzické  osoby  a  poskytuje  se
v přirozeném domácím prostředí tak, aby klientům umožňovala zachovat si
v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich
sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost umístění do pobytového zařízení.
Poskytované  služby  zachovávají  a  rozvíjejí  důstojný  život  klientů,  jsou
bezpečné a odborné. 
Osobám poskytujeme  pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů péče  o  vlastní
osobu  (jedná  se  o pomoc  např.  při  oblékání  a  svlékání,  při  prostorové
orientaci, či při přesunech na lůžko nebo vozík), dále jde o pomoc při osobní
hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda),
pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti  (např.  úklid,  údržba  spotřebičů,
nákupy, pochůzky či praní a žehlení). V neposlední řadě je důležitou pomocí
také doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce, které poskytují
veřejné služby.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina):
Služby  poskytujeme  seniorům,  zdravotně  a  tělesně  postiženým osobám
a rodinám s dětmi,  jejichž  schopnost  péče o sebe sama je  prokazatelně
snížena.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:
V pracovních dnech v době od 6:30 do 15:00 hodin.

CENA SLUŽBY:
Dle aktuálního sazebníku úhrad:
V rozsahu 40 - 80 Kč za hodinu dle prováděného úkonu,
12 Kč za dovoz oběda (aktuální sazebník na vyžádání).

KAPACITA: 60 klientů

KONTAKTY:
adresa: SSK, Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky
tel.: 465 325 665 – kancelář, 465 631 616 – pečovatelky,
mobil: 602 405 675 – ředitel, 605 369 340 – pečovatelky,
e-mail: css.kraliky@centrum.cz, web: www.kraliky.eu 

12



Pečovatelská služba Červená VodaPečovatelská služba Červená Voda

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

FORMA POSKYTOVÁNÍ: terénní služba

PRÁVNÍ FORMA: obec Červená Voda

IDENTIFIKÁTOR: 6147417

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Pečovatelská  služba  je  terénní  sociální  službou.  Pečovatelská  služba  se
poskytuje  osobám  tělesně,  zdravotně  postiženým,  osobám  s  jiným
zdravotním  postižením  a  s  kombinovaným  postižením,  dále  osobám  s
chronickým  onemocněním,  seniorům  a  rodinám  s  dětmi.  Cílem  je
poskytovat takové služby, aby za jejich podpory a pomoci uživatelé mohli
samostatně a nezávisle žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Při tom
se respektuje právo občanů na sebeurčení a individuální přístup. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Pečovatelská služba je určena pro osoby s chronickým onemocněním, osoby
s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s
tělesným  postižením,  osoby  se  zdravotním  postižením,  rodiny  s  dětmi,
seniory, (nevyžadující celodenní péči a zdravotní péči).

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Pečovatelská služba se poskytuje na území obce Červená Voda v rozsahu 5
dnů v týdnu = pondělí až pátek v době od 7.00 do 14.00 hod. Služba je
poskytována v domácnostech uživatelů. 

CENA SLUŽBY:
Pečovatelská  služba  je  poskytována  za  úhradu  dle  aktuálního  sazebníku
úhrad v rozsahu od 60,- Kč/hod. do 80,- Kč/hod. dle prováděného úkonu. 
Sazba za dovážku oběda činí 12,- Kč za jeden oběd pro uživatele v domě s
pečovatelskou službou, 16,- Kč za jeden oběd pro uživatele žijící mimo dům
s  pečovatelskou  službou.  Aktuální  sazebník  úhrad  je  k  nahlédnutí  na
obecním úřadě. 

KAPACITA:   20 osob 

KONTAKTY:
adresa: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda 1 
telefon: 465 626 212
e-mail: urad@cervenavoda.cz
web: www.cervenavoda.cz
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Domov důchodců sv. Zdislavy Červená VodaDomov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: DOMOV PRO SENIORY 

FORMA POSKYTOVÁNÍ: pobytové služby

PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace obce Červená Voda

IDENTIFIKÁTOR: 3087475

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Posláním domova pro seniory Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě
je poskytovat v nepřetržitém provozu pobytové, sociální, ošetřovatelské a
zdravotní služby v rozsahu individuálně stanovených potřeb pro osoby, které
potřebují pravidelnou podporu jiných osob převážně při zvládání běžných
denních činností, zachování běžného způsobu života, na který byli zvyklí, a
kontaktu  s  ostatními  lidmi  v  blízkém  okolí.  Služby  domova  respektují
individuální  charakter  každé  osoby,  podporují  její  důstojnost  a  sociální
začleňování.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Senioři a osoby se zdravotním postižením
Věková struktura:  mladší senioři ( 65 – 80 let), 

    starší senioři ( nad 80 let)

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně. 

CENA SLUŽBY:
120 – 180 Kč / den za pobyt
140 Kč / den za stravu 

KAPACITA:   150 osob 

KONTAKTY:
adresa: Domov důchodců sv. Zdislavy 

Červená Voda 253, 561 61 Červená Voda
telefon: 465 626 203
fax: 465 626 404
e-mail: domov.svzdislavy@tiscali.cz
web: www.domov-svzdislavy.cz
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Sdružení pro ranou péči vSdružení pro ranou péči v  Pardubicích – Středisko rané péčePardubicích – Středisko rané péče
vv  PardubicíchPardubicích

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: RANÁ PÉČE 

FORMA POSKYTOVÁNÍ: terénní služba doplněná ambulantní formou služby

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 1940945

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Raná  péče  je  terénní  služba,  popřípadě  doplněná  ambulantní  formou
služby, poskytovaná dítěti  a rodičům dítěte ve věku do 7 let,  které je
zdravotně  postižené,  nebo  jehož  vývoj  je  ohrožen  v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a
podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Cíle: Snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na
jeho  vývoj,  zvýšit  vývojovou  úroveň  dítěte  v oblastech,  které  jsou
postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny a snížit její závislost
na sociálních systémech, vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky
sociální integrace.
Poslání  Střediska  rané  péče  v  Pardubicích: podpora  rodiny  a  podpora
vývoje  dítěte  raného  věku  s  ohroženým  vývojem  nebo  tělesným,
mentálním  či  kombinovaným  postižením  v Pardubickém  kraji
prostřednictvím  komplexu  činností.  Jsou  to  výchovně  vzdělávací  a
aktivizační  činnosti,  zprostředkování  kontaktu  se  společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
rodina a dítě 

• s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození)
• s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Služba je poskytována na území Pardubického kraje.
Raná péče je převážně poskytovaná v přirozeném prostředí, v rodině, kde
dítě nachází potřebu jistoty a bezpečí. 
Provozní doba: 
Konzultační den: pondělí  8 – 12 hod., 13 – 15 hod.  

úterý – pátek  7:30 – 16  hod.  práce  v terénu,
konzultace dle dohody

CENA SLUŽBY:  ZDARMA

KAPACITA:   90 klientů 

KONTAKTY: adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
telefon: 466 641 022, 031, 030
mobil: 736 512 613-616
e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz
web: www.ranapece-pce.cz
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Občanské sdružení CEMA ŽamberkObčanské sdružení CEMA Žamberk

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: KRIZOVÁ POMOC

FORMA POSKYTOVÁNÍ: pobytová služba

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 2707558 

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Občanské sdružení CEMA Žamberk poskytuje  ženám a matkám s dětmi,
které se ocitly  v náhlé,  naléhavé a zdraví  ohrožující  situaci  krátkodobou
pobytovou sociální  službu v  Domově pro ženy a  matky s  dětmi  v  tísni.
Pomáháme  ženám  psychickou  podporou,  základním  poradenstvím  a
poskytnutím  přístřeší  tak,  aby  překonaly  krizový  stav  a  mohly  zahájit
vyřizování běžných záležitostí.
Cíle:
• poskytnout  ženám  dostatečnou  psychickou  podporu  dle  jejich

individuálních potřeb
• zajistit ženám bezpečí a základní životní potřeby (přístřeší,  stravování,

hygienu)
• základním poradenstvím zahájit řešení jejich situace 
• zajišťovat stálý rozvoj pracovníků pro kvalitní poskytování služby
• spolupracovat s navazujícími potřebnými službami

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina):

• ženy  a  matky  s  dětmi,  které  jsou  ohroženy  v  základních  životních
potřebách

• týrané a zneužívané ženy a matky s dětmi

SLUŽBA NENÍ URČENA PRO ŽENY:

• které potřebují bezbariérový přístup a byt
• které potřebují trvalou lékařskou péči, tlumočníka
• které vyžadují speciální přístup vzhledem ke svému zdravotnímu

stavu
• které mají duševní poruchu, která brání kolektivnímu soužití
• se sebevražedným jednáním 
• které  mají  akutní  psychotickou  poruchu  –  trpí  halucinacemi,

zjevně  neovládají  své  chování,  jsou  zmatené  nebo  ve  velkém
neklidu,  dezorientované,  zjevně jsou nebezpečné sobě i  svému
okolí

• které jsou závislé na alkoholu a jiných návykových látkách
• které nemají české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

• služba je dostupná nepřetržitě, tedy 24 hodin každý den
• doba pobytu je zpravidla 7 dní

CENA SLUŽBY:ZDARMA

KAPACITA: 3 lůžka, dětská postýlka
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KONTAKTY:
adresa: Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni,

ČSA 728, 564 01 Žamberk
telefon: 465 321 295,
mobil: 774 621 302,
fax:    465 321 306,
e-mail: domov@pohoda.org
web: www.pohoda.org
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Občanské sdružení CEMA ŽamberkObčanské sdružení CEMA Žamberk

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: AZYLOVÝ DŮM

FORMA POSKYTOVÁNÍ: pobytová služba

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 4317320

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Občanské  sdružení  CEMA  Žamberk  jako  poskytovatel  pobytové  služby
napomáhá v Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni v Žamberku ženám
z našeho regionu, které potřebují pomoci při neshodě v rodině, v případě
ohrožení, v zajištění základních životních potřeb. Napomáhat poskytnutím
přístřeší  a  základním  poradenstvím  ženám,  které  momentálně  nemohou
svou  situaci  řešit  vlastními  silami  ani  za  pomoci  svého  okolí.  Usilujeme
pomoci ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina):

• matky  s  dětmi,  těhotné  ženy  a  ženy,  které  nemohou  vést
důstojný život

• týrané a zneužívané ženy a matky s dětmi
• matky nezvládající základní péči o děti a vedení domácnosti
• ženy, které se ocitly v sociální izolaci a nemají rodinné zázemí
• ženy a matky s dětmi z Pardubického kraje a z Rychnovska

KOMU NENÍ SLUŽBA URČENA:

• které potřebují bezbariérový přístup a byt
• které potřebují trvalou lékařskou péči, tlumočníka
• které vyžadují speciální přístup vzhledem ke svému zdravotnímu

stavu
• které mají duševní poruchu, která brání kolektivnímu soužití
• se sebevražedným jednáním 
• které  mají  akutní  psychotickou  poruchu  –  trpí  halucinacemi,

zjevně  neovládají  své  chování,  jsou  zmatené  nebo  ve  velkém
neklidu,  dezorientované,  zjevně jsou nebezpečné sobě i  svému
okolí

• které jsou závislé na alkoholu a jiných návykových látkách
• které nemají české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

• služba je dostupná nepřetržitě, tedy 24 hodin každý den
• služba je poskytována v Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni

v Žamberku

CENA SLUŽBY:
Žena s 1 dítětem: 70 Kč / den
První dítě: 30 Kč / den
Každé další dítě: 25 Kč / den
Žena bez dětí:     100 Kč / den, pokud je sama na pokoji
Žena bez dětí   80 Kč / den v případě dvou žen na pokoji
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KAPACITA: 32 lůžek

KONTAKTY:

adresa: Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni,
ČSA 728, 564 01 Žamberk

telefon: 465 321 295
mobil: 774 621 302
fax:    465 321 306 
e-mail: domov@pohoda.org
web: www.pohoda.org
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Občanské sdružení CEMA ŽamberkObčanské sdružení CEMA Žamberk

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: DŮM NA PŮL CESTY

FORMA POSKYTOVÁNÍ: pobytová služba

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 5995383

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Občanské  sdružení  CEMA  Žamberk  jako  poskytovatel  pobytové  služby
napomáhá v Domě na půl cesty mladým lidem ve věku od 18 do 26 let,
kteří opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
náhradní  rodinou  péči  nebo  rodinu.  Napomáhá  poskytnutím  ubytování,
základním poradenstvím a dalšími  činnostmi tak,  aby se mohli  postupně
začlenit do „běžného života“.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina):

• mladí lidé ve věku od 18 do 26 let
• mladí lidé, kteří opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy, náhradní rodinnou péči nebo rodinu
• mladí lidé, kteří potřebují podporu při svém osamostatnění
• mladí lidé zpravidla z Pardubického kraje a Rychnovska

KOMU NENÍ SLUŽBA URČENA:

• mladým  lidem,  kteří  jsou  závislí  na  alkoholu  nebo  jiných
návykových látkách

• mladým  lidem,  kteří  mají  duševní  poruchu,  která  brání
kolektivnímu soužití

• mladým lidem vyžadující speciální potřeby a přístup vzhledem ke
zdravotnímu stavu 

• mladým lidem, kteří potřebují tlumočníka
• mladým lidem, kteří mají akutní psychotickou poruchu - zjevně

neovládají  své  chování,  jsou zmatení  nebo  ve  velkém neklidu,
dezorientovaní, zjevně jsou nebezpeční sobě a svému okolí 

• mladým lidem, kteří mají záznam v rejstříku trestů
• mladým lidem, kteří nemají české občanství nebo trvalý pobyt na

území ČR

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

• služba je dostupná nepřetržitě, tedy 24 hodin každý den
• služba je poskytována v Domě na půl cesty v Žamberku
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CENA SLUŽBY:
počet lůžek velikost 2 uživatelé       1 uživatel 

na pokoji na pokoji 
dvoulůžkový 21,1 m2 65 Kč/den 80 Kč/den
dvoulůžkový 22,6 m2 65 Kč/den 80 Kč/den
jednolůžkový 10,5 m2 - 75 Kč/den
jednolůžkový 16,8 m2 - 80 Kč/den
dvoulůžkový 35,3 m2 70 Kč/den 90 Kč/den

KAPACITA: 8 lůžek

KONTAKTY:
adresa: Dům na půl cesty, Sadová 1475, 546 01 Žamberk
telefon: 465 322 858
mobil: 774 165 295
fax: 465 321 306
e-mail: dpc@pohoda.org
web: www.pohoda.org
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SKP-CENTRUM, o.p.s.,SKP-CENTRUM, o.p.s.,
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilímIntervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: INTERVENČNÍ CENTRUM 

FORMA POSKYTOVÁNÍ: ambulantní, terénní a telefonické služby

PRÁVNÍ FORMA: obecně prospěšná společnost

IDENTIFIKÁTOR: 2295569

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Intervenční  centrum (dále  jen  IC)  poskytuje  službu  osobám ohroženým
domácím násilím starším 16 let. IC kontaktuje ohroženou osobu po předání
rozhodnutí Policií ČR, v případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí
nejpozději do 48 hodin. V případě, že nejde o případ vykázání, poskytuje IC
službu  osobám  ohroženým  násilným  chováním  bezodkladně  poté,  co
k poskytnutí služby daly souhlas. 

• Kontaktování  ohrožené  osoby  domácím  násilím  v případě,  že
došlo k vykázání násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR

• Poradenství
• Krizová intervence
• Sociálně právní poradenství
• Sociálně terapeutické činnosti
• Zprostředkování právních, sociálních a psychologických služeb
• Koordinace pomoci obětem domácího násilí v Pardubickém kraji.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
osobám ohroženým domácím násilím na území Pardubického kraje

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Ambulance v     Králíkách   (Městský úřad Králíky, ul. Karla Čapka 

čp. 316)
Po11 - 16 hod., pouze na základě telefonického objednání

Ambulance v     Pardubicích   (Erno Košťála 980, Pardubice)
Po – Pá 8 - 16 hod. (vhodné objednat se telefonicky)

Telefonické poskytování služby
Po – Pá od 8 do 16 hod.

CENA SLUŽBY:  ZDARMA

KAPACITA:   4 intervence za den 

KONTAKTY:
adresa: Erno Košťála 980, Pardubice 530 12
mobil: 774 755 744
fax: 466 260 528
e-mail: ic.pardubice@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz
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Ambulantní centrum LaxusAmbulantní centrum Laxus

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO UŽIVATELE DROG

FORMA POSKYTOVÁNÍ: ambulantní služba

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 6142553

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Ambulantní  centrum  poskytuje  pomoc,  poradenství  a  léčbu  lidem
ohroženým důsledky užívání návykových látek. Služby jsou poskytovány i
blízkým osobám – rodičům a partnerům uživatelů drog.
Ambulantní  léčba –  strukturovaný  program  určený  pro  klienty  s vyšší
motivací, kteří usilují o abstinenci, změnu životního stylu. Probíhá formou
konzultací (1- 2x týdně) a doporučená délka je půl roku.
Poradenství  pro  uživatele  drog –  klientům  jsou  poskytovány  informace
týkající se drogové a sociálně právní problematiky. 
Poradenství  pro  rodiče  a  partnery –  probíhá  formou  jednorázových
konzultací nebo formou krátkodobého docházení. Drogový problém je řešen
v kontextu rodiny nebo partnerského vztahu.
Následná péče - doléčování je program určený pro klienty, kteří již abstinují
(min. 3 měsíce). Cílem je udržení abstinence a zapojení do běžného života. 
Klientům  je  v rámci  léčebné  péče  a  poradenství  nabízeno:  informace,
poradenství, sociální práce, terapie

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Uživatelé drog směřující k abstinenci, mladí lidé experimentující s drogami,
osoby blízké a partneři uživatelů drog. Dle kapacity programu jsou služby
poskytovány také závislým na alkoholu a gamblerům. 
Podmínkou je dobrovolnost a ochota spolupracovat.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Ambulantní  centrum  Laxus  Pardubice,  služby  jsou  poskytovány  také  na
detašovaném pracovišti ve Svitavách. 
Provozní doba Pardubice: PO – ČT    9 – 16 hodin
                                     PÁ             9 – 14 hodin 
Konzultace mohou po domluvě probíhat mezi 9 – 18 hodinou. Je vhodné
domluvit si termín telefonicky. 

Středisko  Svitavy –  konzultace  probíhají  1x  za  14  dní,  objednávání  na
e-mailu: konzultace.dvorak@seznam.cz. 
informace o středisku podá AC Pardubice 

CENA SLUŽBY:  ZDARMA

KAPACITA:   150 klientů za rok 
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KONTAKTY:
adresa: Pardubice, Češkova 2701

Svitavy, Wolkerova alej 92, Multifunkční centrum Fabrika,
konzultace:  konzultace.dvorak@seznam.cz
telefon: 466 265 729
e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
web: www.laxus.cz
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých 
HELP v Ústí nad OrlicíHELP v Ústí nad Orlicí

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

FORMA POSKYTOVÁNÍ: ambulantní i terénní služba

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 4177472 (odborné sociální poradenství)
6328405 (sociálně aktivizační služby)

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Sociální  poradenství  v oblasti  poskytovaných  příspěvku  na  kompenzační
pomůcky (např. naslouchátka, apod.) 
Odzkoušení  kompenzačních  pomůcek,  jejich  zapůjčení  eventuálně
zprostředkování jejich prodeje.
Seřizování  analogových  naslouchadel,  čištění  naslouchadel,  výměny
hadiček, koncovek, drobné opravy.
Seznamování  klientů  s používáním  jak  naslouchadel,  tak  kompenzačních
pomůcek, prodej baterií do naslouchadel.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Pro  osoby  z ústeckoorlického  regionu,  bez  ohledu  na  věk,  kteří  mají
sluchové problémy a potřebuji v této oblasti pomoc.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
ambulantně: Poradenské středisko v Ústí nad Orlicí – Dětská poliklinika pod
nemocnicí, po - čt 8 - 12 hod.
terénní  služby: celý  region  ústeckoorlicka,  tj.  oblast  kolem Ústí  n.  Orl.,
Lanškrouna, České Třebové, Vysokého Mýta, Žamberka, Letohradu a Králík
– termín nutno telefonicky dohodnout.

CENA SLUŽBY:  ZDARMA – poradenství, zkoušení kompenzačních pomůcek, 
seřizování naslouchadel 

Zpoplatněny jsou drobné opravy a u terénních služeb náhrada cestovních
nákladu /alespoň částečná/

KAPACITA:   sociální poradenství: 220 osob za rok
sociálně aktivizační služby 300 osob za rok

KONTAKTY:
adresa: Poradenské středisko ČKNH Ústí nad Orlicí, 

Čs. armády 284,562 01 Ústí nad Orlicí
telefon: 465 526 911 
mobil: 602 957 243
e-mail: kralvlado@seznam.cz
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČRSjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
SONS, Oblastní odbočka a Středisko SIA Česká TřebováSONS, Oblastní odbočka a Středisko SIA Česká Třebová

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

FORMA POSKYTOVÁNÍ: ambulantní i terénní služba

PRÁVNÍ FORMA: občanské sdružení

IDENTIFIKÁTOR: 9184370 (odborné sociální poradenství)
8942591 (sociálně aktivizační služby

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Zrakově postižených občanům starším patnácti let z okresu Ústí nad Orlicí a
Svitavy nabízí tyto služby: 

• poradenství v oblasti sociálně právní a pracovně právní
• ukázky kompenzačních pomůcek,  pomoc při výběru pomůcky a

popřípadě i její zajištění.
• možnost konzultace s pracovníky Tyfloservisu v našich prostorách
• aktivizační  služby,  jsou  orientovány  na  začlenění  zrakově

postižených do společnosti. 
Nabízíme  zrakově  postiženým  také  klubovou  činnost  v oblastech  výuky
cizího jazyka, hudby a zpěvu, sportu a ručních prací.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Občané zrakově postižení starší patnácti let.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Sociální poradna: Po  8 – 12, Út  12:30 – 16:30, Čt  8 - 10
Aktivizační služby: Po 12:30 – 16:30, 

St 8 – 12 a 12:30 – 16:30
  Pa 8 – 12 a 12:30 – 16:30

CENA SLUŽBY:  ZDARMA 

KAPACITA:   Poradna neomezeně, aktivizační služba do 30 osob

KONTAKTY:
adresa: Oblastní odbočka SONS 

Mlýnská 900, 560 02  Česká Třebová
tel: 465 535 325
mobil: 607 657 188
e-mail:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz
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Tyfloservis, o.p.s.Tyfloservis, o.p.s.

POSKYTOVANÁ SLUŽBA: SOCIÁLNÍ REHABILITACE NEVIDOMÝCH A 
SLABOZRAKÝCH

FORMA POSKYTOVÁNÍ: ambulantní i terénní služba

PRÁVNÍ FORMA: obecně prospěšná společnost

IDENTIFIKÁTOR: 5217292

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY – cíle a poslání: 
Podpora  integrace  nevidomých  a  slabozrakých  do  společnosti
prostřednictvím intervencí orientovaných na depistáž, poradenství a nácvik
sociálních  dovedností  zvyšujících  samostatnost  a  nezávislost  osob  se
zrakovým postižením, poradenství osobám jim blízkým a osvětovou činnost
veřejnosti.
Výuka:

• sebeobsluha (vaření, úklid, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o
děti)

• čtení a psaní Braillova bodového písma
• prostorová orientace a samostatný pohyb s bílou holí
• nácvik vlastnoručního podpisu
• výběr, doporučování a nácvik používání vhodných kompenzačních

pomůcek
• zkoušení a doporučování optických pomůcek
• poradenství a pomoc osobám s kombinovanými vadami

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Terénní pracovník navštíví klienta v místě bydliště.
Ve středisku v Olomouci – každý čtvrtek od 8 do 18 hodin , je dobré se
objednat.

CENA SLUŽBY:  ZDARMA 

KAPACITA:   neomezená

KONTAKTY:
adresa: I. P. Pavlova 69, Olomouc , PSČ 779 00
telefon: 585 428 111
mobil: 608 572 349
fax: 585 415 130
e-mail: olomouc@tyfloservis.cz
web: www.tyfloservis.cz
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DALŠÍ DOPROVODNÉ SLUŽBY
svazy, spolky a pomáhající organizace



Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje,Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje,
pracoviště Šumperkpracoviště Šumperk

OBSAH ČINNOSTI: 
Vyšetření dětí od 3 do 19 let:

• pro posouzení vhodnosti nástupu do ZŠ (školní zralost)
• pro obtíže v učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
• pro obtíže v chování
• poruchy pozornosti, hyperaktivity (ADD, ADHD)
• při volbě profesního oboru, povolání
• psychologické testy pro přijetí na různé typy škol

Rady, konzultace, terapeutické vedení:
• pro žáky
• pro studenty
• pro rodiče
• pro učitele
• pro výchovné poradce
• pro vedení škol

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Dětem a mládeži ve věku 3 – 19 let včetně studentů VOŠ.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
V pracovních dnech 7:00 – 14:30 hod., St do 15:30 hod.
Šumperk, Husitská 12, 787 01
Nutno  se  předem  telefonicky  objednat,  v náročných  životních  situacích
ihned bez objednání
Detašované  pracoviště  Mohelnice,  Olomoucká  41  (internát  obchodní
akademie), tel.: 583 430 576

CENA: Veškeré poradenské služby poskytuje Pedagogicko- psychologická
poradna OK, pracoviště Šumperk zdarma a pouze se souhlasem zákonného
zástupce dítěte

KONTAKTY:
adresa: Husitská 12, 787 01 Šumperk
právní forma: příspěvková organizace
telefon: 583 21 52 79
e-mail: pppsumperk@seznam.cz
web: www.pppsumperk.cz, www.ppp-olomouc.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí,Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí,
pracoviště Žamberkpracoviště Žamberk

OBSAH ČINNOSTI: 
Poskytujeme komplexní péči  o zdravý psychosociální  rozvoj  dětí  ve věku
0 - 26 let,  kde zajišťujeme psychologické a speciálně-pedagogické služby
pro děti, rodiče a učitele.
Zaměřujeme se na diagnostiku a nápravu poruch učení (dyslexie, dysgrafie
atd.),  poruch  chování,  porozvodové  poradenství,  intervenční  poradenství
lidem s dětmi v těžkých životních situacích, šikanu, agresivitu. 
Realizujeme programy ve školách na posílení sociálních vztahů ve třídách,
které  umožňují  lehčí  začlenění  dětí  s problémy.  Součástí  naší  práce  je
rovněž  integrace  znevýhodněných  dětí  ve  školách  a  škol.  zařízeních  a
následná pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Děti, mládež do 26 let, rodiče, školy, školská zařízení

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Hlavní pracoviště:
PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513
PO – PÁ 7:00 – 15:30

Elokovaná pracoviště:
ŽAMBERK, Masarykovo nám. 61
ST, ČT, PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
LANŠKROUN: Žižkova 365, 
ÚT, ČT
VYSOKÉ MÝTO, Náměstí Pod kaštany 720 (budova ZŠ)
ST

CENA: Služba je bezplatná, není potřeba žádné doporučení, je nutné se
objednat. 
Vzhledem k šíři poskytovaných služeb se více dozvíte na webových
stránkách.

KONTAKTY:
adresa: Pedagogicko-psychologická poradna

Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad orlicí
Masarykovo nám. 61, 564 01 Žamberk

právní forma: příspěvková organizace
telefon: 465 521 296, 465 525 555 – Ústí nad Orlicí
telefon: 465 611 023 – Žamberk
mobil: 776 611 695 – Ústí nad Orlicí
e-mail: info@pppuo.cz
web: www.pppuo.cz
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Středisko výchovné péče Mimoza, Ústí nad OrlicíStředisko výchovné péče Mimoza, Ústí nad Orlicí
při Dětském diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, základnípři Dětském diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, základní

škole a školní jídelně, Říčařova 277, Hradec Králové škole a školní jídelně, Říčařova 277, Hradec Králové 

OBSAH ČINNOSTI: 
Činnost  střediska  se  zaměřuje  na  děti  a  rodinné  příslušníky  při  řešení
problémů  v rodině  (rozvodová  situace,  konflikt  s rodiči,  sourozenci),  ve
škole (s učiteli a vrstevníky), vyslechnutí a pomoc v krizové životní situaci,
psychologické a  speciálně  pedagogické  poradenství,  terapeutickou pomoc
při  řešení  osobních  problémů,  poradenství  a  pomoc  v otázce  zneužívání
drog, klientem je dítě, které má problémy se svým chováním, rodinnými
vztahy, osobní problémy, konflikty ve vrstevnické skupině, škole, problémy
s experimentováním a zneužíváním návykových látek.
Jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí
nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny
nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním
vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí. Střediska jsou
tedy jednou z forem pomoci dětem, žákům a studentům, jejich rodinám,
školám  a  školským  zařízením.  Nenahrazují  jiná  školská  výchovná  a
poradenská  pracoviště  (především  pedagogicko-psychologické  poradny  a
speciálně pedagogická centra), ale naopak jejich služby doplňují a zároveň
s dalšími zařízeními preventivně výchovné, poradenské a terapeutické péče
většiny resortů spolupracují.

KOMU JE SLUŽBA URČENÁ: 
Děti ve věku od 3 let, do ukončení střední školy, či učiliště a jejich rodiče.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:
Na pracovišti střediska v Ústí nad Orlicí.
Pracovníci  střediska zajíždějí  v případě dostatečné poptávky do Králík  ke
konzultacím, které probíhají na městském úřadě, případně ve škole, a to
vždy po telefonické dohodě. 

CENA: bezplatně 

KAPACITA: neomezeně 

KONTAKTY:
adresa: Středisko výchovné péče Mimoza

Mírové náměstí 1388, Ústí nad Orlicí 
Telefon: 465 526 969
Mobil: 737 568 228
E-mail: svp.usti@worldonline.cz
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Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
místní organizace Králíkymístní organizace Králíky

OBSAH ČINNOSTI: 
Poradenství,  rekondice,  společenská  setkávání,  sportovní  hry  a  další
aktivity, určené všem osobám s různým zdravotním handicapem a nejen
jim. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Osoby s různým zdravotním postižením.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Pravidelná měsíční setkávání v malém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
Nepravidelná setkávání při pořádaných akcích. 

KONTAKTY:
kontaktní osoba: MANNL Josef
adresa: Dlouhá 295, 561 69 Králíky
telefon: 465 631 104
mobil: 737 253 489

Klub čilých babiček Červená VodaKlub čilých babiček Červená Voda

OBSAH ČINNOSTI: 
Občanské  sdružení  nabízí  klubovou  činnost,  jejímž  cílem  je  motivovat
seniory k aktivnímu prožití volného času a zapojit je do organizace kulturně
společenského života obce.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Zejména seniorkám a jejich přátelům

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Setkávání v prostorách MŠ v Červené Vodě
Členství je volné a zdarma

KONTAKTY:
kontaktní osoba: ŠVESTKOVÁ Jana
adresa: Červená Voda 514, 561 61 Červená Voda
mobil: 731 814 840
e-mail: svestkovajana@seznam.cz
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Mateřské centrum EMMA, KrálíkyMateřské centrum EMMA, Králíky

OBSAH ČINNOSTI: 
Poskytujeme prostor  ke  scházení  a  aktivitám pro  maminky na mateřské
dovolené a jejich děti.
MC je otevřený prostor, kam mohou ženy s dětmi přicházet a podle svého
zájmu se věnovat aktivitám, které jsou pro ně a jejich děti připraveny, nebo
zde čas využít ve volné herně neorganizovaně.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Ženám na mateřské dovolené.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
MC  je  otevřeno  každou  středu  od  9:00  do  11:30  hodin  v budově  ZŠ
Moravská v prostorách ve druhém patře nad Školní jídelnou.
Mimo tento čas jsou připraveny odpolední tvořivé dílny, kurzy, cvičení pro
maminky  s  dětmi,  nebo  akce  pro  širokou  veřejnost  (burza,  zájezdy,
lampionový průvod…).

CENA: 20 Kč za dopoledne

KAPACITA: 15-20 maminek a dětí

KONTAKTY:
kontaktní osoba: BRŮNOVÁ Kristina 
adresa: MC EMMA, Prostřední Lipka 19, 561 69 králíky
mobil: 739 000 278
web: www.klubmaminek.kvalitne.cz
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Klub maminek Dráček, Červená VodaKlub maminek Dráček, Červená Voda

OBSAH ČINNOSTI: 
Místo pro setkávání maminek, jejich sociální kontakt, začlenění dětí
do kolektivu vrstevníků.
Volné posezení,  sdělování  zkušeností  s výchovou dětí  a s rodinným
životem, řešení problémů, tvořivá činnost, zpívánky s dětmi, cvičení a
hry s dětmi, besedy se zajímavými lidmi a o zajímavých tématech,
akce v přírodě, výlety a jiné.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům s malými dětmi od narození do
šesti let.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Každý čtvrtek v čase 8:30 – 11:30 hodin
Červená Voda - 1. patro místní knihovny (budova u dětského hřiště naproti
benzinové pumpě)

CENA: 20 Kč za vstup

KAPACITA: cca 20 maminek

KONTAKTY:
kontaktní osoba: POLANSKÁ Monika 
adresa: knihovna Červená Voda, 561 61
mobil: 732 360 234
e-mail: polamo@seznam.cz
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K-klub KrálíkyK-klub Králíky

OBSAH ČINNOSTI: 
K-klub  je  klub  volného  času pro  děti  a  mládež  od 10 do  18  let.  Cílem
K-klubu  je  poskytnutí  smysluplné  náplně  volného  času  dětí  a  mládeže,
neformální vzdělávání, propagace pozitivních životních hodnot a prevence
sociálně  patologického  chování.  Mladí  návštěvníci  klubu  mají  k dispozici
vybavenou klubovnu, kde pod dohledem vedoucích mohou dle svého výběru
trávit volný čas (kulečník, šipky, stolní hry, dva počítače, ping-pong, stolní
fotbal…). Kromě klubové činnosti pořádáme další zájmové aktivity jako kurs
street dance, tematické výjezdy (paintball, mládežnické festivaly, výlety…).
V létě se podílíme na pořádání letního tábora s výukou angličtiny English
camp a pořádáme hip-hopový festival Jesus break.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Děti a mládež od 10 do 18 let.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
V době školního vyučování každou středu od 15 do 19 hod. a v pátek od 16
do 19 hod. v bývalé kuchyňce ZŠ 5.května v Králíkách.

CENA: ZDARMA

KAPACITA: 20 osob

KONTAKTY:
kontaktní osoba: APPL Petr
adresa: Sbor Jednoty bratrské v Králíkách,

Pod dětským domovem 459, Králíky, 561 69
právní forma: státem registrovaná církev,

klub je realizován jako kroužek při Gymnáziu a základní  
škole v Králíkách

mobil: 732 380 283
e-mail: kraliky@jbcr.info
web: www.mladezkraliky.estranky.cz 

www.jbkraliky.estranky.cz
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JunákJunák  --  svaz skautů a skautek ČR,svaz skautů a skautek ČR,
středisko Bílá liška Červená Vodastředisko Bílá liška Červená Voda

OBSAH ČINNOSTI: 
Jedná se o pravidelnou klubovou činnost mládeže ve výchovných kategoriích
dle věku a pohlaví. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Přesný harmonogram schůzek je upřesňován vždy na začátku školního roku.
Schůzky jednotlivých skupin probíhají obvykle v pátek od 15:00 do 17:00
hodin.
Králíky: Jako  klubovna  slouží  chlapcům  vypůjčená  místnost  na  faře
v Králíkách. Děvčatům bude od následujícího školního roku sloužit pronajatá
místnost v budově místní vlakové zastávky.
Červená  Voda: Čt  –  15:30  hod.  schůzka  Vlčat  v  klubovně  pod  farou
v Č. Vodě, Pá – 15:15 hod. schůzka Světlušek a skautek a v 16:00 hod.
schůzka skautů v klubovně v kině v Č. Vodě.

CENA: Roční registrační poplatek (rok 2009: 350,- Kč/rok)

KAPACITA: není stanovena

KONTAKTY:
kontaktní osoba: SEVERIN František
adresa: Junák-svaz skautů a skautek ČR,

středisko Bílá liška Červená Voda, Červená Voda 130
právní forma:  občanské sdružení
mobil: 731 402 198
e-mail:  severinci@tiscali.cz
web: www.inu.cz/skaut/
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Pionýrská skupina Hraničář Červená VodaPionýrská skupina Hraničář Červená Voda

OBSAH ČINNOSTI: 
Zájmová činnost pro děti a mládež v oddílech. Činnost volnočasového klubu,
jednorázové akce, letní tábory. Konkrétní nabídka aktivit je prezentována na
webových stránkách www.pshranicar.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Děti a mládež (členové i nečlenové Pionýra).

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Pravidelná činnost oddílů, volnočasový klub, jednodenní i  vícedenní akce,
tábory  –  časové  i  místní  údaje  jsou  na  webu,  v informační  skříňce  PS
Hraničář  před  prodejnou  Jednoty  v Červené  Vodě,  vyhlašovány  místním
rozhlasem, plakátovány ve školách regionu a v Červenovodském zpravodaji.
K činnosti  využíváme  klubovnu,  zařízení  ZŠ  (tělocvičnu,  hřiště,  učebnu
informatiky).
Letní tábory pořádáme na vlastní TZ Větrník u České Skalice a pronajaté u
Domašova (Jeseníky)

CENA: Členové platí roční členský příspěvek, na některých akcích je od účastníků 
vybírán příspěvek na dopravu případně na vstupné.

KAPACITA: není stanovena – dle kapacit využívaných prostor 

KONTAKTY:
kontaktní osoba:  Mgr. KOUKALOVÁ Olga (skupinová vedoucí)
adresa: Pionýrská skupina Hraničář,  Červená Voda 
právní forma: občanské sdružení
telefon: 465 626 140
mobil: 604 179 364
e-mail: koukalova.olga@seznam.cz
web: www.pshranicar.cz

www.pionyr.cz
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Sportovní klub Dolní MoravaSportovní klub Dolní Morava

OBSAH ČINNOSTI: 
Zprostředkování sportovních možností v obci Dolní Morava.
Zprostředkování  využití  sportovního  Areálu  snů  (tenisový  kurt,  fotbalové
hřiště) pro členy klubu i pro veřejnost. 
Studenti,  kteří  jsou členy klubu mohou využít  možnost  si  formou brigád
zajistit jízdy v lyžařském areálu Ski Sněžník.

KOMU JE SLUŽBA URČENA (cílová skupina): 
Sportující veřejnosti.

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 
Obec Dolní Morava, Areál snů (denně 9 - 19 hod., nutno předem telefonicky
domluvit)

CENA: Pronájem tenisového kurtu: 100 Kč/hod

Pronájem fotbalového hřiště:
½ dne (4 hodiny) 200 Kč
1 den (8 hodin) 350 Kč
intenzivnější zatížení (turnaje) 1000 Kč/den

Zapůjčení vybavení:
Tenisová raketa 40Kč/kus
Fotbalový, volejbalový míč zdarma

Možnost členství v klubu a využití hracích ploch za výhodnějších podmínek:
členství bezplatné, odpracování 10 brigádních hodin pro klub
permanentka tenisový kurt 
500Kč/rok dospělí
250Kč/rok studenti

fotbalové hřiště zdarma

KONTAKTY:
kontaktní osoba:  NOVÁK Richard
adresa: Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
právní forma: organizační složka obce Dolní Morava
mobil: 602 378 190

721 340 777
e-mail: novakrichard@centrum.cz
web: skdm.unas.cz
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Závěr
Tento dokument, který jsme si dovolili nazvat katalogem, je prvním počinem
na poli zlepšování informovanosti občanů mikroregionu Králicka o možnostech
a  způsobech  dostupné  sociální  pomoci  a  aktivitách  souvisejících  v našem
regionu. Zmapování přehledu sociálních služeb a služeb souvisejících – vydání
toho katalogu – je součástí procesu plánování sociálních služeb. Forma a obsah
katalogu  odpovídají  místním  podmínkám.  Katalog  by  mohl  být  celý  na
křídovém papíře,  ale  velký  smysl  by  to  nemělo.  Má  se  jednat  o  pracovní
materiál, po kterém sáhnou zájemci či potencionální zájemci o sociální služby
nebo související služby. 

Katalog by měl být aktualizován. Podmínkou aktualizace je podstatnější změna
v případě popsaných služeb.  Pokud se některé  organizace působící  v našem
regionu  v katalogu  nenašly  a  chtěly  by  být  v následujícím  aktualizovaném
vydání,  lze požadavek uplatnit  na níže uvedených kontaktech. Pokud víte o
sociální  službě  nebo  aktivitě  související,  kterou  jste  v  tomto  dokumentu
nenašli, budeme rádi za podněty z řad občanů. K zařazení do katalogu dochází
po dohodě se zástupcem organizace. Respektujeme vůli poskytovatelů služeb
v tomto katalogu nebýt. Těm, kteří na výzvy k zařazení do katalogu reagovali a
poskytli potřebné údaje děkujeme. 

Za pracovní skupinu 

Mgr. Martin Hejkrlík

 

Kontakty:

Mgr. Martin Hejkrlík
Sociální služby Králicka, Na Křižovatce 193, Králíky
tel.: 465 325 665, mobil: 602 405 675
e-mail: css.kraliky@centrum.cz

Bc. Bohumír Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky, K. Čapka 316, Králíky
tel.: 465 670 861
e-mail: b.strnad@orlicko.cz
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