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Údaje v  tomto katalogu byly zpracovány na základě veřejně dostupných informací a  ověřeny 
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, poskytovatelé sociálních služeb a  všichni, kteří jste otočili titulní stránku 
právě sem, 

dovolte mi představit vám na těchto řádcích nový katalog sociálních a návazných služeb, který 
by vám měl být prospěšný při řešení nepříznivých životních situací, ať už se týkají vás, klientů 
sociálních služeb či dalších občanů.

Katalog vznikl v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních a návazných 
služeb na území ORP Benešov, který byl financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost.

Tento materiál vzniklý ze spolupráce s dalšími subjekty přináší strukturovanou formou přehled 
poskytovatelů sociálních a  návazných služeb ve správním území ORP. Každý si může zvolit 
vyhledávání dle toho, jak sám považuje za vhodné. V katalogu naleznete jak abecední seznam, tak 
řazení poskytovatelů dle životních situací, které mohou člověka v jeho životě potkat.

Pokud si nebudete úplně jisti, která ze služeb je nejvhodnější pro řešení vašeho problému, můžete 
se vždy obrátit na pracovníky Městského úřadu Benešov, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Kontakt najdete rovněž v tomto katalogu.

Katalog je v  tzv. prvním vydání, proto, pokud dojde ke změně u  stávající služby nebo vznikne 
služba nová, bude se průběžně aktualizovat, a to i v elektronické verzi. Se změnami k zapracování 
kontaktujte koordinátorku KPSS Bc. Evu Stulíkovou na e-mailu stulikova@benesov-city.cz.

Jménem vedení města děkuji všem, kteří se na přípravě katalogu podíleli, a  to poskytovatelům 
sociálních služeb, městskému úřadu, Centru pro komunitní práci střední Čechy, řídící skupině 
komunitního plánování sociálních služeb i jeho pracovním skupinám.

Ať je vám všem tento katalog ku pomoci!

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A JEJICH 
NÁVAZNÝCH SLUŽEB DLE ŽIVOTNÍ SITUACE 

Mgr. Zdeněk Zahradníček,
místostarosta města Benešov
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#
nám. T. G. Masaryka 615, 251 67 Pyšely

+420 790 986 492 (ředitel zařízení)

info@alzheimerhome.cz

www.alzheimerhome.cz

Domov se zvláštním režimem, ALZHEIMER HOME PyšelyDomov se zvláštním režimem, ALZHEIMER HOME Pyšely

Domov je součástí unikátního projektu péče o  nemocné s  Alzheimerovou 
chorobou, stařeckou demencí a  dalšími typy demencí. Kapacita zařízení je 
35 lůžek. Služby jsou klientům poskytovány v komfortních, bezpečných a na 
nejvyšší možné úrovni personálně i  technicky vybavených domovech se 
zvláštním režimem. 

Snahou je podporovat individuální zvyklosti klientů a zachovávat jejich práva 
a lidskou důstojnost. Jsou tu pro každého, i náročného, klienta a jeho blízké, 
kteří očekávají zdravotní a sociální služby na nejvyšší dosažitelné úrovni.

ALZHEIMER HOME z.ú.

V této části katalogu naleznete již jednotlivé poskytovatele sociálních a návazných služeb v rámci 
ORP Benešov s popisem jejich činnosti, místem, kde své služby poskytují, a dalšími potřebnými 

informacemi. 
V rámci katalogu, tedy do této stránky, jste zaznamenali jistě hesla označená symbolem #. Tato 
hesla charakterizují nástin situací, ve kterých by Vám dané služby mohly pomoci. Tento výčet ale 

není zcela absolutní a ani nelze tento výčet udělat tak, aby pokryl všechny náročné životní situace, 
do kterých se člověk během života může dostat.

 Berte prosím tato hesla jako návodná. Pokud v nich svou situaci nenaleznete anebo neodvodíte 
z nich podobu se svojí situací, jsou vám plně k dispozici sociální pracovnice MěÚ Benešov (kontakt 

na str. 98), které Vám rády pomohou s určením potřebné služby.

Vítejte v podrobném přehledu poskytovatelů sociálních a návazných služeb ORP Benešov

#náhradnírodina
#bolest

#mocizemřítdoma

#dítěspostižením

#životspostižením

#kdebydlet

#ztrátabydlení

#bezpeněz

#drogy

#alkohol

#vexekuci
#míthandicap

#samota

#docházísíly
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. poskytuje komplex vzájemně 
navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením 
a jejich rodin. Na území celého Středočeského kraje poskytuje 3 registrované 
sociální služby: odborné sociální poradenství, ranou péči a  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.   

Raná péče Čechy je terénní sociální služba určená rodinám s  dětmi se 
sluchovým postižením od narození do 7 let věku. Službu rané péče mohou 
využívat i rodiny, kde vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým 
postižením. Cílem služby rané péče je posílit rodinu a zvýšit její kompetence 
v péči o vlastní dítě v období po diagnóze sluchového postižení. Podporujeme 
rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila 
se komunikovat se svým dítětem a  mohla žít běžným způsobem života. 
Základem služby jsou pravidelné konzultace realizované v domácím prostředí 
rodiny s dítětem, které jsou doplněny o konzultace ambulantní. Služba je dle 
zákona poskytovaná bezplatně. 

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

+420 251 510 744, +420 605 100 400

ranapececechy@detskysluch.cz

www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Raná péče ČechyRaná péče Čechy

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. poskytuje komplex vzájemně 
navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením 
a jejich rodin. Na území celého Středočeského kraje poskytuje 3 registrované 
sociální služby: odborné sociální poradenství, ranou péči a  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.   

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a  jejich blízké 
poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením 
(bez ohledu na rozsah sluchového postižení a  druh sluchové vady), jejich 
rodinám a blízkým z celé České republiky. Poradenství je zaměřené např. na 
poskytování informací, které přispívají k řešení nepříznivé životní a sociální 
situace klienta, pomoc při uplatňování práv osob se sluchovým postižením. 
Je poskytováno ambulantní formou osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, 
prostřednictvím Skypu. Jedinečnost služby spočívá v  přizpůsobování 
komunikace individuálním potřebám klientů služby (český znakový jazyk, 
mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině).

Služby sociální poradny mohou využívat osoby se zdravotním nebo 
kombinovaným postižením, především se sluchovým postižením a  jejich 
blízcí, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Klientem služby se může 
stát osoba starší 18 let, mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Pracovní doba: út a st: 9:00 - 15:00. V ostatní všední dny dle předchozí domluvy.

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

+420 734 674 844, +420 605 100 400

socpor@detskysluch.cz

www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
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Vlašimská 1922, 256 01 Benešov

+420 317 723 506, +420 603 715 316

zajickova.jana@gmail.com

www.czpstredoceskykraj.cz

Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství

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

Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení 
jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně 
v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.

V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat 
klientům takové odborné informace a  podporu, aby mohli vést obdobně 
plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti. 

Poradenství je poskytováno v domácnostech klientů, a to především u klientů, 
kteří mají těžké postižení a nemohou se dostavit na naši pobočku.

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

Sociálně aktivizační služby PrahaSociálně aktivizační služby Praha

Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

+420 773 023 292, +420 605 100 400

saspraha@detskysluch.cz

www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. poskytuje komplex vzájemně 
navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením 
a jejich rodin. Na území celého Středočeského kraje poskytuje 3 registrované 
sociální služby: odborné sociální poradenství, ranou péči a  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.   

Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodičům, kteří mají dítě se sluchovým 
nebo kombinovaným postižením nebo mají sami sluchové postižení a hledají 
oporu v  nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci. Služby jsou 
poskytovány bezplatně ambulantní nebo terénní formou a  jsou zaměřeny 
na podporu rodin s dítětem ve věku 0 - 18 let s ohledem na jejich aktuální 
specifické potřeby.  Z nabízených služeb mohou rodiny využívat pravidelná 
setkání v  rámci socioterapeutických skupin, individuální konzultace či 
nácviky a dále také podpůrné rodičovské skupiny pod vedením psychologa 
nebo rozvoj komunikačních dovedností. 

Hlavním cílem všech zmíněných služeb je podpora vzájemné interakce 
a vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči a rozvoj komunikace díky 
rozšiřování znakové a slovní zásoby. Služby pomáhají rodičům při nácviku 
jejich rodičovských dovedností, vedou je k samostatnosti v péči o dítě, při jeho 
výchově a vzdělávání a zprostředkovávají rodinám vzájemné kontakty, které 
jsou důležité pro jejich začlenění do běžného života.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a  osoby se zdravotním postižením 
realizované v  rámci CZPS Středočeského kraje zahrnují vzdělávací 
a  aktivizační činnosti vedoucí k  většímu sociálnímu začlenění uživatelů, 
k jejich větší aktivitě a zájmu. 

Hlavním cílem CZPS Středočeského kraje a  jeho regionálních pracovišť je 
realizovat v rámci služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením 
a seniorům programy, které těmto osobám umožní radovat se z pohybových 
aktivit (byť v  některých případech jen omezeně), kulturních zážitků 
a společenských setkávání.

Vlašimská 1922, 256 01 Benešov

+420 317 723 506, +420 603 715 316

zajickova.jana@gmail.com

www.czpstredoceskykraj.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

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

Posláním centra je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení 
jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitly hlavně 
v  důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. Služba osobní 
asistence umožňuje osobám s  těžkým zdravotním postižením žít doma 
v  přirozeném prostředí, realizovat aktivity a  činnosti směřující k  prevenci 
jejich sociálního vyloučení a  k  integraci do společnosti. Je poskytována 
dětem i dospělým osobám s těžkým zdravotním postižením, jehož důsledky 
vyžadují v některých úkonech nebo činnostech pomoc druhé osoby. Služba 
osobní asistence obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění nebo podání stravy, 
při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, nácvik 
dovedností pro zvládání péče o  vlastní osobu, při soběstačnosti a  pomoc  
v dalších činnostech vedoucích k sociálnímu začlenění.

Vlašimská 1922, 256 01 Benešov

+420 317 723 506, +420 603 715 316

zajickova.jana@gmail.com

www.czpstredoceskykraj.cz

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

Osobní asistenceOsobní asistence
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Denní stacionář je registrovaná sociální služba určená lidem s  mentálním 
postižením (střední a vyšší míra podpory) a  lidem s autismem ve věku od  
3 do 64 let žijícím mimo zařízení v  souladu s  plněním povinné školní  
docházky. 

Cílem služby je podpořit možnosti a  rozvoj uživatele v  oblasti sociálních 
kompetencí a  osobní nezávislosti s  ohledem na jeho specifické potřeby 
a  podporovat jeho emocionální a  sociální rozvoj; zachovat a  rozvíjet 
samostatnost (využití alternativních technik, nácvik praktických dovedností 
pro snižování závislosti, využívání dalších zdrojů souvisejících služeb); 
současně podporovat rodinu poskytováním informací z  oblasti služeb 
a nabízet jí výměnu zkušeností.

Tloskov 1, 257 56 Neveklov

+420 317 740 123, +420 733 532 736

duskovam@tloskov.cz

www.tloskov.eu

Denní stacionářDenní stacionář

Centrum sociálních služeb Tloskov

Registrovaná služba pro osoby s  mentálním postižením a  kombinovanými 
vadami, vybranými typy demencí a  autismem, zejména se střední a  vyšší 
mírou podpory ve věku 19 až 64 let (žadatel musí mít ukončenou základní 
školní docházku). 

Cílem služby je podpořit začlenění klientů v  nepříznivé sociální situaci 
a předejít jejich vyloučení ze společnosti (návaznost na zdroje služeb v obcích, 
hledání zaměstnání mimo areál poskytovatele, podpora vztahů klienta 
s vlastní rodinou a blízkými osobami), zvýšit kompetentnost klientů, jejich 
samostatnost a  nezávislost (nácvik praktických dovedností, rozšiřování 
možností a příležitostí, respekt a podpora k výběru vlastního způsobu života 
v běžných podmínkách). 

Tloskov 1, 257 56 Neveklov

+420 317 740 145, +420 317 740 147

centrum@tloskov.cz

www.tloskov.eu

Domov pro osoby se zdravotním postiženímDomov pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Tloskov
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Jedná se o registrovanou sociální službu pro osoby s mentálním postižením, 
která je určena pro osoby po ukončení školní docházky od 19 do 64 let věku, 
služba osobám nad 64 let je poskytována výhradně stávajícím klientům. Je 
určena pro osoby s  vrozeným i  určeným mentálním postižením (lehkým 
a  středním) v  kombinaci s  dalšími vadami. Mimoto je určena osobám, 
které jsou zacvičené v  samostatném vedení domácnosti s  minimálním 
asistenčním dohledem nebo podporou a které zvládají základní komunikační 
dovednosti. Služba není určena osobám s chronickým či akutním duševním 
onemocněním, případně osobám závislým na návykových látkách.

Posláním Chráněného bydlení v  Tloskově je podporovat lidi s  mentálním 
postižením, a  to tak, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem života, 
svobodně, samostatně, zodpovědně, a  to s  přiměřenou podporou asistentů 
v samostatných domech a bytech v regionu měst Neveklov a Benešov.

Naším cílem je poskytování takových služeb, které umožní uživatelům 
vést plnohodnotný život v  běžném prostředí, maximální posilování jejich 
soběstačnosti, vlastních kompetencí a budou respektovat jejich osobní názory 
a individuální potřeby. 

Tloskov 1, 257 56 Neveklov

+420 317 740 111, +420 736 630 862

centrum@tloskov.cz

www.tloskov.eu 

Chráněné bydleníChráněné bydlení

Centrum sociálních služeb Tloskov

Odlehčovací služba je registrovaná sociální služba pro cílovou skupinu 
mentálně postižených osob s  různými typy postižení, které žijí trvale 
v přirozeném prostředí:

a) Pro děti 7 – 18 let, je-li žadatel osobou s těžkým až středně těžkým postižením 
a současně plně imobilní.

b) Pro dospělé 19 – 64 let, je-li žadatel osobou s mentálním postižením bez 
ohledu na stupeň postižení (i imobilní).

c) Pro osoby s apalickým syndromem, osoby s organickým psychosyndromem, 
osoby po těžkých polytraumatech s poškozením korových funkcí.

Cílem poskytování sociální služby je umožnit trvale pečujícím osobám 
nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, 
hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.); současně 
zajistit osobě s mentálním postižením pobyt, stravu a podporu v oblastech, 
které jsou postiženy nebo ohroženy. 

Služba posiluje kompetence rodiny a  snižuje její závislost na sociálních 
systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení). 

Služba je poskytovaná po omezenou dobu - minimum čerpání jsou 3 dny, 
maximum 122 dní v kalendářním roce. Podmínkou přijetí je, že se klient po 
skončení odlehčovací služby vrací do svého přirozeného prostředí.  

Tloskov 1, 257 56 Neveklov

+420 317 740 104, +420 733 751 451

krejcil@tloskov.cz, centrum@tloskov.cz

www.tloskov.eu

Odlehčovací službyOdlehčovací služby

Centrum sociálních služeb Tloskov
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Registrovaná sociální služba je určená okruhu osob ve věku od 13 do 55 let 
s mentálním postižením lehkého a středního stupně, popřípadě v kombinaci 
s dalšími vadami (tělesné, sluchové, zrakové, epilepsie, sy M. Down). Služba je 
též pro osoby s uvedeným mentálním postižením a poruchami autistického 
spektra a pro osoby s autismem s běžnou podporou. 

Při poskytování této služby je v plném rozsahu s uživatelem vždy přítomna 
doprovázející osoba. Rehabilitace podporuje možnosti a  rozvoj uživatele 
v  oblasti sociálních kompetencí, osobní nezávislosti, zodpovědnosti, 
emocionálního a sociálního rozvoje. 

Cílem služby je podpora k maximální samostatnosti a minimální závislosti 
na druhé osobě, k  využívání kompenzačních a  rehabilitačních pomůcek, 
zkvalitnění života, posilování návyků a běžných výkonů.

Dále služba poskytuje návody pro naplnění volnočasových aktivit, podporuje 
v orientaci v novém prostředí a kontakt s novými lidmi (sociální začlenění), 
podílení se svou dovedností na vytváření výrobků, získávání potřebných 
pracovních návyků. 

Další možností je nabídnout uživatelům strukturované činnosti v  různých 
ateliérech, kde rozvojem specifických činností a  dovedností je poskytován 
prostor pro vlastní kreativitu a  tvořivost, pro možnost realizace vlastních 
nápadů a podporu fantazie při dokončování finálních produktů.

Tloskov 1, 257 56 Neveklov 

+420 317 740 104

centrum@tloskov.cz

www.tloskov.eu

Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace

Registrovaná služba Raná péče je podpora rodiny a  podpora vývoje dítěte 
raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či 
kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností.

Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu, dítě a  jeho vývoj, 
zvýšit vývojovou úroveň dítěte s  ohledem na jeho specifické potřeby 
v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, a podporovat jeho emocionální 
a sociální rozvoj, dále posílit sociální kompetence rodiny a snížit její závislost 
na sociálních systémech; vytvořit pro dítě, rodinu i  společnost podmínky 
sociální integrace, podpořit rodiče dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný 
zájem o blaho dítěte. 

Tloskov 1, 257 56 Neveklov, detaš. pracoviště: Tyršova 2061, 256 01 Benešov 

+420 731 156 769, +420 317 740 104

JirouskovaR@tloskov.cz, MuchinovaV@tloskov.cz

www.tloskov.eu  Raná péče Tloskov, Benešov

Raná péčeRaná péče

Centrum sociálních služeb TloskovCentrum sociálních služeb Tloskov

Centrum sociálních služeb 
Tloskov



Dluhy

OZP

Stáří

Rodina

BydleníBydlení

3231

Občanská poradna pomáhá najít cestu, abyste nezabloudili v  zákonech, 
právech a povinnostech. 

Jedná se především o  sociálně právní poradenství. Poradna je nezávislým 
místem bezplatné, důvěrné a  nestranné pomoci, která provází občany při 
jejich obtížích, krizích či nepříznivé sociální situaci. Podporuje občany, kteří 
neznají svá práva a povinnosti, dostupné a návazné služby, nejsou schopni 
vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Občanská poradna rovněž poskytuje dluhové poradenství a  poradenství 
v oblasti trestných činů a domácího násilí, na tuto poradenskou činnost má 
akreditaci Ministerstva spravedlnosti. 

Konzultuje oblasti týkající se rodiny, pracovně-právních záležitostí, 
majetkových záležitostí, dědictví, finančních záležitostí, exekucí a  dluhů, 
trestných činů, domácího násilí a široké škály sociálních otázek.

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let v  osobní krizi, řešící problémy či 
potřebující podporu.

Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov

+420 312 315 284, +420 774 780 107, +420 606 074 257

poradnabenesov@cestaintegrace.cz, info@cestaintegrace.cz

www.cestaintegrace.cz

Občanská poradna BenešovObčanská poradna Benešov

Cesta integrace, o.p.s.

Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby 
od 18 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 mladé lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. 

Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a  pomoc při 
prosazování práv a zájmů.   

Nová Pražská 399, 256 01 Benešov

+420 604 676 505

cerpos@seznam.cz

www.cerpos.cz

Dům na půl cestyDům na půl cesty

CERPOS
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Raná péče Diakonie je terénní a ambulantní sociální služba pro rodiny pečující 
o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, příp. 
kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra v raném věku 
(do 7 let). Kromě individuálních konzultací v rodinách pořádá služba též kurz 
znakování a provozuje půjčovnu pomůcek.

Machatého 683/10, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

+420 235 518 392, +420 731 668 406

info@rana-pece.cz

www.rana-pece.cz

Raná péče DiakonieRaná péče Diakonie

Diakonie ČCE – Středisko Praha

Dům pro matku a dítě: azylový dům pro matky, otce a rodiny s dětmi zajišťuje 
pomoc v nepříznivé životní situaci, která je spojena se ztrátou bydlení.

Benešovská 507, 258 01 Vlašim

+420 317 844 481, +420 734 177 702

fojtikova.katerina@diakonie-stred.cz

www.diakonie-stred.cz

Azylový dům, dům pro matku a dítěAzylový dům, dům pro matku a dítě

Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy
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Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi Zrnko je pomoc 
v rodinách s dětmi, kde je vývoj dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 
Cílem služby je, aby rodina byla schopna samostatně fungovat ve společnosti, 
zajišťovala bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dětí, aby rodiče (pečující 
osoby) zvládali své rodičovské kompetence, aby rodiče i  děti dodržovali 
společenské normy, plnili své povinnosti a  rodiče (pečující osoby) dbali 
a podporovali děti při zvládání vzdělávacího procesu. Služba je poskytovaná 
ambulantní i terénní formou a je poskytovaná bezplatně.

PROVOZNÍ DOBA AMBULANTNÍ FORMY POSKYTOVÁNÍ: 

pondělí:  8:00 – 11:00 

PROVOZNÍ DOBA TERÉNNÍ FORMY POSKYTOVÁNÍ: 

pondělí:  12:00 – 17:00 *

čtvrtek:  8:00 – 17:00 *

* mimo provozní dobu je služba poskytována podle volných kapacit po objednání

Piaristická kolej Benešov, Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

+420 734 410 997 (vedoucí služby Bc. Tereza Štiková), +420 739 093 923 (terénní pracovník Šárka Škvorová, DiS.)

stikova.tereza@diakonie-stred.cz, skvorova.sarka@diakonie-stred.cz

www.diakonie-stred.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ZrnkoSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Zrnko

Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy

Posláním občanské poradny je pomoc všem klientům při řešení jejich tíživých 
životních situací, poskytovat jim věcně správné informace a kontakty na jiná 
odborná pracoviště a být jim průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Poradna 
pomáhá občanům v  širokém spektru oblastí – od finanční problematiky 
(včetně pomoci s podáním návrhu na oddlužení soudní cestou, tzv. osobním 
bankrotem), pracovně-právních vztahů, po ochranu spotřebitele, bydlení 
či majetkoprávní vztahy apod.). Poradna poskytuje bezplatnou pomoc, je 
nestranná, nezávislá a  diskrétní. Na poradnu se můžete obrátit osobně, 
písemně nebo elektronicky (emailem). Doporučujeme objednat se předem 
v otevírací době kontaktního místa.

OTEVÍRACÍ DOBA:

čtvrtek 8:00 – 16:00

pátek  8:00 – 12:00 (pouze objednaní klienti)

Piaristická kolej Benešov, Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov, kancelář č. 526

+420 734 410 997

stikova.tereza@diakonie-stred.cz

www.diakonie-stred.cz

Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy

Občanská poradna Diakonie Střed, pracoviště BenešovObčanská poradna Diakonie Střed, pracoviště Benešov
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Posláním služby sociální rehabilitace je poskytovat lidem se zdravotním 
nebo jiným znevýhodněním a seniorům pomoc, podporu a informace, které 
povedou k jejich postupnému začleňování do většinové společnosti a umožní 
jim vést smysluplný a plnohodnotný život.

TERÉN SÁZAVA: 

pondělí: 11:00 – 13:00 (lokalita „Na Kácku“)

čtvrtek: (dle předchozí domluvy)

17. listopadu 182, 284 01 Kutná Hora; Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora – Sedlec

+420 327 515 843, +420 734 589 759

diteakun@email.cz

www.diteakun.cz

Sociální rehabilitace AstraSociální rehabilitace Astra

Dítě a kůň, z. s. – Sdružení pro hipoterapii

NZDM Archa poskytuje ambulantní a terénní služby dětem, mládeži a mladým 
dospělým 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.

TERÉN SÁZAVA: 

pondělí: 13:00 – 16:30

čtvrtek: 14:00 – 18:00

17. listopadu 182, 284 01 Kutná Hora; Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora – Sedlec

+420 327 515 843, +420 734 589 759

nzdmarcha@seznam.cz

www.diteakun.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ArchaNízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa

Dítě a kůň, z. s. – Sdružení pro hipoterapii
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V domově se zvláštním režimem se poskytuje pobytová služba osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění, 
osobám se stařeckou demencí, s  Alzheimerovou chorobou a  jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Věková hranice pro uživatele 
této služby je 55 a více let.

Hlavním posláním poskytované služby je zajištění základních životních 
potřeb, předcházení sociálnímu vyloučení osob, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci.

Cílem služby je podpora sociálního začleňování uživatelů.

Školní 161, 257 03 Jankov

+420 317 833 391

info@ddjankov.cz, d.hlavata@ddjankov.cz

www.ddjankov.cz

Domov se zvláštním režimemDomov se zvláštním režimem

Naším posláním je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím 
prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti.

Služba je poskytována celoročně. Kapacita domova je 103 lůžek,  
37 jednolůžkových, 25 dvoulůžkových, 4 čtyřlůžkové pokoje. Věkový průměr 
klientů je 84 let. Cílovou skupinou jsou osoby od 65 let věku, které potřebují 
pravidelnou podporu nebo pomoc v soběstačnosti.

Individuální přístup ke každému klientovi – klient je brán jako partner, 
tj. má možnost uplatňovat vlastní vůli – v  našem domově to znamená, že 
usilujeme o to, aby měl každý klient individuální plán postavený „na svých“ 
přiměřených potřebách tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho 
dosavadní způsob života (např. vstávání, snídaně apod.). Provázíme klienta 
v  jeho konkrétní životní situaci (podporujeme jej v  individuálním plánu). 
Respektujeme soukromí klienta (oslovení, vstup do osobního prostoru,  
zajištění soukromí při jednání). Podporujeme klienta v  jeho sociálním 
začlenění (např. kontakty s okolím, aktivity v domově i mimo něj), v udržování 
dobrého vztahu s  rodinou a  přáteli, v  jeho růstu bez rozdílu věku (např. 
nové koníčky a  záliby, rozvíjení talentu) a  vytváříme příznivé klima (např. 
tým zaměstnanců je vnímavý pro potřeby konkrétního klienta, respektuje 
jeho práva i  práva svá a  dbá na svůj růst sebevzděláváním). Snažíme se 
i o spolupráci s místní komunitou (obcí, církví a školou).

Villaniho 2130, 256 01 Benešov

+420 317 728 388 nebo +420 323 601 462

info@ds-benesov.cz

www.ds-benesov. cz

Domov seniorů BenešovDomov seniorů Benešov

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb
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Odlehčovací služby jsou poskytovány 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. Služba je 
poskytována na dobu přechodnou, max. 3 měsíce v kalendářním roce.

Školní 161, 257 03 Jankov

+420 317 833 390, +420 317 833 391

info@ddjankov.cz, d.hlavata@ddjankov.cz

www.ddjankov.cz

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Odlehčovací služby pobytovéOdlehčovací služby pobytové

Posláním Domova seniorů a  Domova se zvláštním režimem Vojkov je 
poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat 
jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, 
aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a  aby si 
uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. 
Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého 
uživatele, podporují sociální začleňování a  ochraňují lidi před sociálním 
vyloučením.

Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

+420 317 835 186

info@dd-vojkov.cz

www.dd-vojkov.cz

Domov se zvláštním režimemDomov se zvláštním režimem

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
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Posláním Domova ve Vlašimi je zajistit důstojný život seniorů se sníženou 
soběstačností v podmínkách co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života 
vrstevníků. 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let se sníženou soběstačností, které 
mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Blanická 1089, 258 01 Vlašim

+420 317 846 371, +420 731 440 306

reditel@dd-vlasim.cz

www.dd-vlasim.cz

Domov seniorůDomov seniorů

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb

Posláním Domova seniorů a  Domova se zvláštním režimem Vojkov je 
poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat 
jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, 
aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a  aby si 
uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. 
Služby domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého 
uživatele, podporují sociální začleňování a  ochraňují lidi před sociálním 
vyloučením.

Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

+420 317 835 186

info@dd-vojkov.cz

www.dd-vojkov.cz

Domov seniorů VojkovDomov seniorů Vojkov

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
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Charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a  zdravotních 
služeb v regionu.

Cílovou skupinou jsou občané, kteří se nachází v  krizové situaci a  chtějí 
tuto situaci s  pomocí občanské poradny řešit. Jedná se převážně o  osoby 
předlužené, ohrožené závislostmi, osoby, které vedou rizikový způsob života, 
osoby bez přístřeší, samoživitelky a matky s dětmi v nouzi.

Oblasti poradenství a pomoci

ZAMĚŘUJEME SE PŘEDEVŠÍM NA TYTO OBLASTI:

Lidická 1715, 258 01 Vlašim

+420 733 676 737

obcanskaporadna@charitavlasim.cz

www.vlasim.charita.cz

Občanská poradnaObčanská poradna

Poskytujeme podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 
se zrakovým nebo s  kombinovaným postižením, s  ohledem na specifické 
potřeby dětí i rodičů. Ranou péči od EDY mohou využít rodiče nebo jiné osoby 
pečující o  dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 
narození do 7 let.

Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

+420 224 826 860, +420 724 400 820

info@eda.cz

www.eda.cz

Raná péče EDARaná péče EDA

EDA cz, z. ú. Farní Charita Vlašim

• dluhy, předlužení,

• exekuce, insolvence,

• finanční gramotnost,

• sociální šetření,

• materiální pomoc,

• psychologické poradenství,

• problémy rodiny a mezilidských 
vztahů,

• ochrana spotřebitele.

SOUČÁSTÍ OBČANSKÉ PORADNY JSOU:
• místa vzájemné materiální pomoci v Benešově i ve Vlašimi, ve kterých je 

poskytována potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám;

• sociální šatníky a „Charitní obchůdky“ v Benešově a ve Vlašimi;

• půjčovna kompenzačních pomůcek;

• psychologická poradna, která je zaměřena na problémy rodin a mezilidských vztahů.
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Charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a  zdravotních 
služeb v regionu. Cílem pečovatelské služby je pomoc klientům při zvládání 
běžných úkonů péče o  vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o  terénní službu, která 
je poskytována seniorům, osobám se zdravotním postižením a  osobám 
s chronickým onemocněním v jejich domácím prostředí.

Organizace také nabízí pro Benešov a okolí domácí zdravotní péči.

Lidická 1715, 258 01 Vlašim

+420 739 580 363

terennisluzby@charitavlasim.cz

www.vlasim.charita.cz

Pečovatelská služba při Charitě VlašimPečovatelská služba při Charitě Vlašim

Farní Charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a zdravotních 
služeb v regionu. Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám 
se zdravotním postižením a seniorům na Vlašimsku a Benešovsku, překonávat 
jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu 
nebo jejich vysokým věkem, a  to prostřednictvím osobního asistenta. Ten 
uživatele podporuje a  provází v  jeho přirozeném prostředí a  pomáhá mu 
k  soběstačnosti a  schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. 
Osobní asistence umožňuje klientům zůstat v  domácím prostředí, snaží se 
zachovat/rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a podporuje je ve zvládání 
běžných každodenních dovedností a úkolů. Osobní asistence je určena osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z  důvodu vysokého věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby.

Lidická 1715, 258 01 Vlašim

+420 739 580 363

terennisluzby@charitavlasim.cz

www.vlasim.charita.cz

Farní Charita Vlašim

Osobní asistenceOsobní asistence

Farní Charita Vlašim
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Osobní asistence pro Středočeský krajOsobní asistence pro Středočeský kraj

Smyslem osobní asistence jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně 
či mentálně znevýhodněným spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují 
zůstávat i  přes mnohá omezení co nejdéle v  domácím prostředí. Služby 
osobní asistence poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů 
a  svátků, s  minimálním střídáním asistentů u  jednoho klienta. Pomůžeme 
Vám s péčí o sebe, s osobní hygienou a koupáním, s vařením a podáním jídla, 
s péčí o domácnost a nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku 
i  s  dalšími úkony běžného života, a  navíc s  Vámi osobní asistent posedí 
a popovídá si, kdykoliv si budete přát. Služba napomáhá udržení přirozených 
sociálních vazeb s  rodinou i  okolím. Terénní služba osobní asistence je 
poskytována v místech pobytu klientů v rámci celého Středočeského kraje.

Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 – Strašnice

+420 736 505 549, +420 720 152 077

strednicechy@hewer.cz

www.osobniasistent.cz

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Charita Vlašim je významným poskytovatelem sociálních a  zdravotních 
služeb v  regionu. Posláním služby je napomáhat seniorům a  dospělým 
osobám se zdravotním postižením k rozvoji nebo udržení jejich schopností 
a  dovedností a  podporovat jejich sociální začleňování. Jedná se o  terénní 
službu, která je určena mladším seniorům (65 – 80 let) a starším seniorům 
(nad 80 let). Dále je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let věku.

Lidická 1715, 258 01 Vlašim

+420 739 580 363

terennisluzby@charitavlasim.cz

www.vlasim.charita.cz

Farní Charita Vlašim HEWER, z.s.
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Pečovatelská služba, středisko terénních sociálních služeb NeveklovPečovatelská služba, středisko terénních sociálních služeb Neveklov

Husova 154, 257 56 Neveklov

+420 737 071 699 (Přemysl Petrák)

neveklov@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz

Charita Starý Knín je církevní organizace. Jejím posláním je péče o seniory 
a osoby se zdravotním postižením, kteří se z důvodu určité nesoběstačnosti 
dostali do nepříznivé sociální situace. Péče se realizuje prostřednictvím terénní 
pečovatelské služby v domácnostech uživatelů a v předem dohodnutém čase 
tak, aby potřebné osoby mohly co nejdéle aktivně a  důstojně žít ve svém 
přirozeném prostředí bez hrozby odchodů do stacionárních zařízení nebo 
hrozby sociálního vyloučení. Služba funguje každý den od 7:00 do 21:00 hodin 
s upřesněním ve smlouvě s klientem.

Charita Starý Knín je církevní organizace. Jejím posláním je péče o seniory 
a osoby se zdravotním postižením, kteří se z důvodu určité nesoběstačnosti 
dostali do nepříznivé sociální situace. Péče se realizuje prostřednictvím  
terénní služby osobní asistence v  domácnostech uživatelů a  v  předem 
dohodnutém čase tak, aby potřebné osoby mohly co nejdéle aktivně a důstojně 
žít ve svém přirozeném prostředí bez hrozby odchodů do stacionárních  
zařízení nebo hrozby sociálního vyloučení. Služba funguje celodenně 
s upřesněním ve smlouvě s klientem.

Husova 154, 257 56 Neveklov

+420 737 071 699 (Přemysl Petrák)

neveklov@socialnipece.cz

www.socialnipece.cz     

Osobní asistence, středisko terénních sociálních služeb NeveklovOsobní asistence, středisko terénních sociálních služeb Neveklov

Charita Starý Knín Charita Starý Knín
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Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o  sociálních službách. ICSS 
Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Sociální 
služba domova pro osoby se zdravotním postižením (mentálním či 
kombinovaným) je poskytována formou skupin (domácností) v jednotlivých 
objektech nacházejících se na území 2 obcí – Odlochovice (část obce Jankov) 
a Roudný (část obce Zvěstov). V domově pro osoby se zdravotním postižením 
je služba poskytována dětem i  dospělým. Dětem s  uvedeným postižením 
je služba poskytována od 1 roku. Cílem poskytování sociálních služeb je 
prostřednictvím osobní podpory rozvíjet osobní i  sociální kompetence 
uživatelů sociálních služeb, posilovat jejich vlastní rozhodování a  umožnit 
jim žít důstojný a plnohodnotný život.

Odlochovice 1, 257 03 Jankov

+420 317 833 201, +420 317 833 286

info@icsso.cz 

www.icsso.cz

Domov pro osoby se zdravotním postiženímDomov pro osoby se zdravotním postižením

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice je registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb dle zákona o  sociálních službách. ICSS 
Odlochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Praha. Cílem sociální 
služby chráněné bydlení je poskytování pobytových a socializačních služeb 
s ohledem na individuální potřeby uživatelů služby, které vedou k zajištění 
potřebné podpory, soběstačnosti, samostatnosti, zajištění kontaktu se 
společenským prostředím, podpory pro pracovní uplatnění v organizaci i na 
otevřeném trhu práce a  zapojení do přirozeného života mimo ICSS. Cílem 
je zároveň vytvářet domácí prostředí. Sociální služba v chráněném bydlení 
je poskytována dospělým lidem s  mentálním postižením a  s  mentálním 
postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, a to ženám 
i mužům od 19 let věku.

Odlochovice 1, 257 03 Jankov

+420 317 833 201, +420 317 833 286

info@icsso.cz 

www.icsso.cz

Chráněné bydleníChráněné bydlení

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice



Závislosti

Rodina

5655

Naším posláním je prostřednictvím nízkoprahových sociálních služeb 
pomáhat osobám ohroženým závislostí a  jejich blízkým ke zlepšení kvality 
jejich života po stránce zdravotní, psychické i  sociální. Obecným cílem je 
minimalizace zdravotních a  sociálních rizik u  uživatelů drog a  současně 
ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání drog, 
směřování klienta ke změně životního stylu, k  léčbě či přijetí jiné odborné 
pomoci. 

Tento program v  sobě zahrnuje dva základní pilíře služeb, a  to kontaktní 
a  poradenské služby. Klienti mohou služby využít bez objednání (mimo 
individuálního a  rodinného poradenství). Služby jsou poskytovány  
anonymně a bezplatně.

Nová Pražská 399, 256 01 Benešov

+420 603 478 707

cas.bn@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu

Kontaktní a poradenské služby Benešov – centrum adiktologických služebKontaktní a poradenské služby Benešov – centrum adiktologických služeb

Podporujeme zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí, předcházíme 
jejich rizikovému chování či minimalizujeme jeho dopady. Proto jim nabízíme 
prostor, kde mohou najít nejen náplň pro svůj volný čas, ale také pomoc 
a  radu. NZDM je určeno dětem, dospívajícím a  mladým dospělým ve věku  
9 – 26 let zažívajícím nepříznivé sociální situace, a to zejména v následujících 
oblastech: 

Na Bezděkově 2004, 256 01 Benešov

+420 739 570 998

nzdm@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČasNízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas

Magdaléna, o.p.s. Magdaléna, o.p.s.

•  rodinné, vrstevnické a partnerské 
vztahy, 

•  vzdělávání a budoucí uplatnění,

•  práce s emocemi, chováním a postoji 
k autoritám,

•  experimenty s návykovými látkami,

•  bydlení, zaměstnání, finance,

•  životní styl a stravování,

•  způsob trávení volného času.

Mezi hlavní principy našich služeb patří nízkoprahovost, anonymita, 
bezplatnost a dobrovolnost. Nabízíme služby v oblasti poradenství, pomoc při 
řešení krizových situací, doprovod do různých institucí, doučování, výchovně-
vzdělávací aktivity, přednášky na aktuální témata, volnočasové aktivity. 
Služba je určena nejen samotným dětem, dospívajícím a mladým dospělým, 
ale i  jejich rodinám, a  to v  různých situacích (např. při potížích v  rodinné 
komunikaci, problémech výchovných a prospěchových, při nedorozuměních 
ve vztazích či při rozhodování v různých oblastech života).
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Pečovatelská služba zajišťuje celoroční komplexní péči lidem, kteří se 
ocitli v  nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Posláním pečovatelské 
služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba Divišov poskytuje terénní služby na celém území městyse 
Divišov, včetně jeho částí, a dále v obcích v blízkém okolí městyse Divišov. 

Sídlo Pečovatelské služby je umístěno v  domě s  nájemními byty na výše 
uvedené adrese, služba je vybavena provozními místnostmi (kanceláře, 
hygienické zázemí, místnost pro praní). Ambulantně poskytuje služby ve 
středisku osobní hygieny, které se nachází na stejné adrese.

U Haltýře 359, 257 26 Divišov

 +420 724 183 941, +420 317 855 225

dpsdivisov@seznam.cz, podatelna@divisov.cz

www.divisov.cz

Pečovatelská služba DivišovPečovatelská služba Divišov

Terénní sociální služba zaměřená na uživatele návykových látek, jejímž 
cílem je snižování zdravotních a  sociálních rizik souvisejících s  užíváním 
drog a  ochrana společnosti a  veřejného zdraví před možnými negativními 
důsledky, které vyplývají z jejich zneužívání. Služba je nízkoprahová (snadno 
dostupná), anonymní a poskytovaná přímo na ulici.

Nová Pražská 399, 256 01 Benešov

+420 603 478 707

cas.bn@magdalena-ops.cz

www.magdalena-ops.eu

Terénní program Magdaléna – Benešovsko a Praha VýchodTerénní program Magdaléna – Benešovsko a Praha Východ

Magdaléna, o.p.s. Městys Divišov
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Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 – 26 let s poruchami 
autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami 
(závažnější problémy se zvládáním emocí, sociálních interakcí a komunikace, 
pouze pro osoby s  lehkým mentálním postižením a  funkční komunikací). 
Rodinám poskytujeme potřebné informace a  podporu a  společně hledáme 
řešení složitých životních situací. Službu realizujeme prostřednictvím 
ambulantních, příp. terénních konzultací pro rodinu, dítě, dále  
prostřednictvím nácviků sociálních dovedností skupinovou i  individuální 
formou a dalších aktivit.

Více zde: https:// https://www.strediskonasione.cz/socialne-aktivizacni-
sluzby-pro-rodiny-s-detmi-sasrd/.

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na SioněAktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně

Palackého nám. 320, 284 01 Kutná Hora

+420 327 311 493, + 420 731 598 866

marketa.sieglova@kh.hk.caritas.cz

www.strediskonasione.cz

Cílem služby je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě 
poskytované sociální pomoci nemocným. Dále pak zjistit a zmírnit negativní 
psychosociální faktory, které se podílí na onemocnění a  ovlivňují průběh 
a uzdravení. 

Poskytované služby jsou: evidence a  úschova cenností, jednání týkající se 
dědictví, informace k důchodům, práce s rodinnými příslušníky, zajišťování 
duchovní služby, spolupráce při zajišťování další péče o  pacienty (LDN, 
DS apod.), poradenství pro seniory a  osoby s  civilizačním a  chronickým 
onemocněním, pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a  ortopedické 
pomůcky apod.

Máchova 400, 256 30 Benešov

+420 317 756 211, +420 317 756 523

sekretariat@hospital-bn.cz

www.hospital-bn.cz

Zdravotně sociální služby – sociální poradenstvíZdravotně sociální služby – sociální poradenství

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Oblastní charita Kutná Hora
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Intervenční centrum organizace proFem o.p.s. nabízí sociální a  právní 
poradenství, v rámci kterých poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým 
domácím a sexuálním násilím a nebezpečným pronásledováním. 

Důležitou součástí našich služeb je nezbytná psychická a terapeutická podpora 
našich klientek/klientů. V  případě potřeby provázíme klientku/-a  v  rámci 
návazných služeb. Naše služby jsou určeny také rodinným příslušníkům 
a  osobám blízkým, které se snaží pomoci ohrožené osobě a  podpořit ji její 
situaci řešit. 

V rámci pomoci obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, 
díky kterým mohou klientky lépe uplatňovat svá práva v trestním řízení a při 
náhradě škody. 

Veškeré naše služby jsou bezplatné a  komplexní, klientky u  nás mohou 
vystupovat anonymně. 

PROVOZNÍ DOBA: 

úterý: 9 – 15 hod. osobní konzultace (je potřeba se předem objednat).

Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov

+420 774 433 035, +420 608 222 277

ic@profem.cz

www.profem.cz

Intervenční centrum proFem BenešovIntervenční centrum proFem Benešov

Posláním rané péče Na Sioně je provázet rodiny dětí se specifickými 
potřebami (děti předčasně narozené, s  nerovnoměrným nebo opožděným 
vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami 
autistického spektra) od narození do 7 let. Snažíme se podporovat rodiny tak, 
aby porozuměly potřebám svého dítěte a dokázaly využít všechny schopnosti 
a  možnosti jeho rozvoje v  potřebných oblastech; poskytujeme odbornou 
pomoc a společně hledáme východiska z jejich složitých životních situací.

Více zde: https://www.strediskonasione.cz/rana-pece-na-sione/.

Raná péče Na SioněRaná péče Na Sioně

Palackého nám. 320, 284 01 Kutná Hora (pracoviště), Havířská 403, 284 01 Kutná Hora (sídlo)

+420 327 311 493, + 420 731 598 866

marketa.sieglova@kh.hk.caritas.cz

www.strediskonasione.cz

Oblastní charita Kutná Hora ProFem  - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.



BydleníBydlení
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Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám 
v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, 
kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování 
sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci 
zpět do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je 
určena mužům a ženám starším 18 let.

Táborská 900, 256 01 Benešov 

+420 734 150 303

dennicentrum@ps-benesov.cz

www.ps-benesov.cz

Nízkoprahové denní centrum BenešovNízkoprahové denní centrum Benešov

Posláním azylového domu je poskytnout individuální a  důstojnou pomoc 
a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní nebo sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení tak, aby si mohly v co nejkratší možné době vyřešit 
svou situaci a znovu samostatně fungovat ve společnosti (např. mít kde bydlet, 
mít práci či jinak zajištěné příjmy). Služba je určena osobám v  nepříznivé 
sociální situaci, starším 18 let. Azylový dům je určen především uživatelům 
z Benešova. 

O  poskytování sociální služby můžete požádat osobně pracovníky služeb 
sociální prevence v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Táborská 900, 256 01 Benešov

+420 778 030 247

dennicentrum@ps-benesov.cz 

www.ps-benesov.cz

Azylový dům BenešovAzylový dům Benešov

Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov
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Malé nám. 2006, 256 01 Benešov

+420 317 728 258, +420 734 574 661

socialnipracovnik@ps-benesov.cz 

www.ps-benesov.cz

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která poskytne podporu 
a  pomoc v  domácnostech uživatelů nebo ve středisku osobní hygieny, a  to 
při běžných činnostech každodenního života osobám, které mají sníženou 
soběstačnost. Podpora a  pomoc pečovatelské služby (pouze v  činnostech, 
které uživatelé sami nezvládnou) jim má umožnit zůstávat a  žít v  jejich 
přirozeném domácím prostředí, zůstat součástí společnosti, využívat 
místní instituce a přirozenou vztahovou síť a zachovat v maximální možné 
míře dosavadní způsob života. Tato služba je určena seniorům, osobám se 
zdravotním postižením, osobám s  chronickým onemocněním, které mají 
sníženou soběstačnost, nemají zajištěnu potřebnou podporu a pomoc v rámci 
rodiny, komunity nebo komerční služby.

Pečovatelská službaPečovatelská služba

Noclehárna Benešov nabízí pomoc osobám bez přístřeší, které mají zájem 
o  přenocování a  využití hygienického zařízení. Je určena mužům i  ženám 
starším 18 let z benešovského regionu. Kapacita je 14 lůžek.

Provoz je celoroční, provozní doba denně od 19:00 do 7:00 hod. Uživatelé jsou 
přijímáni od 19:00 do 21:00 hod.

Táborská 900, 256 01 Benešov

+420 608 735 866

dennicentrum@ps-benesov.cz

www.ps-benesov.cz

Noclehárna BenešovNoclehárna Benešov

Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov
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Taxík MaxíkTaxík Maxík

Taxík Maxík je služba určená k přepravě seniorů a zdravotně znevýhodněných 
občanů města Benešov převážně  do zdravotnických či sociálních zařízení, na 
úřady, ale i na veřejné  instituce či na nákup. Konkrétně je určena osobám 
s  trvalým bydlištěm na území města Benešov, které jsou starší 65 let nebo 
které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Osoby splňující podmínky uvedené 
v předcházející větě mají také právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní 
službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.

Služba se poskytuje po předchozím objednání, kdy si zájemci musí jízdu 
objednat nejméně jeden pracovní den předem a  nejdříve 3 týdny před 
plánovaným termínem jízdy. Služba Taxík Maxík je realizována v  souladu 
s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:00 do 18:00.

+420 734 574 663

www.ps-benesov.cz

Kontaktní místo POSEZ  nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům 
prostor k setkávání, prostor, kde získají potřebné informace, kde se jim dostane 
pomoci s navázáním kontaktu s institucemi a organizacemi, se zapojením do 
aktivit pro seniory a zdravotně postižené občany. Realizuje také volnočasové 
aktivity.

M. Kudeříkové 1556, 256 01 Benešov

+420 776 630 297

posezbn@ps-benesov.cz

www.ps-benesov.cz

Kontaktní místo POSEZKontaktní místo POSEZ

Pečovatelská služba okresu Benešov Pečovatelská služba okresu Benešov
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Posláním naší organizace je poskytovat odborné poradenství dospělým 
lidem se sluchovým postižením, pomáhat při výběru vhodné kompenzační 
pomůcky (sluchadla, zesilovače a jiné) a při následné péči o ni. 

Poradenství zajišťujeme i  v  oblasti bezbariérového životního prostředí 
u jednotlivců (přestavba domů, bytů a přilehlých komunikací pro osoby těžce 
tělesně postižené a  nevidomé i  staveb občanské vybavenosti). Tuto službu 
zajišťuje konzultant pro bezbariérovou výstavbu. 

Služba je poskytována zdarma v prostorách v ulici Vlašimská 1921, Benešov, 
každý týden od pondělí do středy. 

Vlašimská 1921, 256 01 Benešov

+420 317 723 506

stpovbenesov@seznam.cz

www.rszpbenesov.wbs.cz

Odborné sociální poradenství, okresní organizace BenešovOdborné sociální poradenství, okresní organizace Benešov

Posláním služby je vyhledávat a  podporovat osoby, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučené, příp. se nacházejí 
v  krizové životní situaci. Terénní programy působí preventivně, usnadňují 
klientům přístup k sociálním službám a k možnosti řešení jejich situace. Jsou 
určeny osobám starším 18 let a  jsou poskytovány v rámci okresu (Benešov, 
Vlašim, Votice, Týnec n/S., dle potřeby i v dalších obcích). Cílovou skupinou 
jsou osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, 
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Táborská 900, 256 01 Benešov

+420 778 030 279

terenniprogramy@ps-benesov.cz

www.ps-benesov.cz

Pečovatelská služba okresu Benešov

Terénní programy BenešovTerénní programy Benešov

Regionální sdružení zdravotně postižených Benešovska z. s. 
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Domácí hospicová péče je komplexní péče zdravotní a  sociální, která 
umožňuje lidem na konci života, v  terminálním stadiu nemoci, zůstat 
v  domácím prostředí. Do rodiny nemocného dojíždí lékař, zdravotní sestry, 
sociální pracovník, podle potřeby i psycholog. Nastaví léčbu nemocného tak, 
aby jeho život byl důstojný, bez nesnesitelných bolestí a dalších nepříjemných 
příznaků. Naučí rodinu pečovat o blízkého, pomohou s praktickými věcmi, 
které jsou v  takové době potřeba zařídit, zajistí do domácnosti potřebné 
pomůcky a  přístroje a  jsou k  dispozici 24 hod denně, 7 dní v  týdnu, podle 
potřeby tak, aby nemocný mohl s rodinou zůstat doma až do konce.

Organizace také nabízí domácí zdravotní péči, která je určena klientům 
v okrese Benešov, 7 dní v týdnu.

Tyršova 2061, 256 01 Benešov

+420 733 741 706

domacipece@ruah-ops.cz

www.ruah-ops.cz

Domácí hospicová péčeDomácí hospicová péče

Naše nezisková organizace dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné 
péče, protože každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. 
V  oblasti náhradní rodinné péče se věnujeme doprovázení, vzdělávání, 
respitní a odlehčující službě. Našim klientům nabízíme nadstandardní služby 
touto formou: odborné a  rodinné poradenství, terapie pro děti i  náhradní 
rodiče, skupinové supervize pro přechodné pěstouny, vyšetření attachmentu, 
asistovaný kontakt dětí se členy jejich biologické rodiny, letní pobyty pro celé 
náhradní rodiny atd. Vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče nabízíme 
i externím zájemcům z řad pěstounů a odborné veřejnosti. 

Vedle našeho spolku působí také Nadační fond Rozum a Cit, který podporuje 
náhradní rodiny finančně, materiálně a pořádá akce pro celé náhradní rodiny. 

Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov

+420 770 157 197, +420 736 632 239

rozumacit@rozumacit.org

www.rozumacit.org

Doprovázení pěstounůDoprovázení pěstounů

Rozum a Cit, z. s. RUAH o.p.s..
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Poradna pro nevyléčitelně nemocné, pečující a  pozůstalé nabízí služby 
každému, kdo se vyrovnává s těžkou nemocí u sebe nebo u svých blízkých. 
Pomáháme pozůstalým, kteří potřebují po smrti blízkého podporu i praktickou 
pomoc. Naučíme pečující, jak se starat o nemocného v domácím prostředí. 
Poradíme, na co mají nárok a jak mohou situaci zvládnout. 

Do poradny si můžete objednat schůzku telefonicky nebo e-mailem. Můžete 
navštívit poradnu v  sídle RUAH o.p.s, ale poradce přijede i  za Vámi domů. 
K dispozici jsme každý všední den od 8 do 16 hodin.

Tyršova 2061, 256 01 Benešov

+420 733 741 704 

poradna@ruah-ops.cz

www.ruah-ops.cz

Odlehčovací služby terénníOdlehčovací služby terénní

Odlehčovací služby terénní nabízíme klientům v  okrese Benešov. Asistenti 
pomáhají v domácnosti lidem, kteří by bez pomoci nemohli zůstávat doma. 
Pomůžeme s  hygienou, oblékáním, podáváním jídla, ale i  s  procházkou 
nebo návštěvou lékaře. Sociální pracovník u  Vás doma poradí se vším, co 
potřebujete vědět o péči, a pomůže Vám zajistit návazné služby, dávky státní 
sociální podpory apod. Nastaví s Vámi optimální pravidelnou pomoc tak, aby 
lidé se sníženou soběstačností mohli zůstat doma co nejdéle.

Tyršova 2061, 256 01 Benešov

+420 733 741 707 

socialni@ruah-ops.cz

www.ruah-ops.cz

RUAH o.p.s..

Odborné sociální poradenstvíOdborné sociální poradenství

RUAH o.p.s..
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Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je podporovat lidi se 
zdravotním postižením v  aktivním zapojení do společnosti a  seberealizaci, 
zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. 

Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností 
a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat 
v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve 
všech dalších oblastech kulturního a společenského života. 

Služba je určena lidem se zdravotním postižením, převážně s  mentálním 
postižením a chronickým duševním onemocněním.

F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov

+420 317 742 742, +420 773 391 182

benesov@rytmus.org

www.rytmusstrednicechy.cz

Sociální rehabilitace, pracoviště BenešovSociální rehabilitace, pracoviště Benešov

Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je podporovat lidi se 
zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a v seberealizaci, 
zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. 

Služba Podpora samostatného bydlení je určena lidem s  mentálním nebo 
kombinovaným postižením od 16 do 80 let věku, kteří chtějí žít v  běžném 
prostředí a  potřebují podporu. Služba je poskytována lidem, kteří žijí 
v samostatné domácnosti, žijí ve svém domově společně s rodinou nebo chtějí 
opustit pobytová zařízení a žít samostatně.

F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov

+420 317 742 742, +420 773 391 184

benesov@rytmus.org

www.rytmusstrednicechy.cz

Podpora samostatného bydlení, pracoviště BenešovPodpora samostatného bydlení, pracoviště Benešov

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
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Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování 
soběstačnosti uživatelů a  umožnění prožití plnohodnotného života. 
Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného stáří. 
Usilujeme o to, aby si klienti v domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně 
psychickou pohodu, a to co nejdéle. Toto poslání chceme vždy plnit s láskou 
a péčí.

Javorník 43, 257 22 Čtyřkoly

+420 602 610 040

senprosen@email.cz

www.senprosen.cz

Domov pro seniory SEN pro SENDomov pro seniory SEN pro SEN

Sanatorium Lotos je zdravotně-sociální zařízení v  zámku v  obci Ostředek. 
Jedná se o objekt bývalého zámku, který byl kompletně rekonstruován v letech 
2000 – 2001 a  moderně upraven pro potřeby našeho zařízení. V  objektu se 
nachází 25 pokojů, pomocné prostory, společenské místnosti, park a zahrada. 

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

Cílovou skupinou jsou osoby s  různým typem organické duševní poruchy, 
s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí.

Ostředek 1, 257 24 Chocerady

+420 317 795 430, +420 601 326 161

info@sanatorium-lotos.cz

www.sanatorium-lotos.cz

Domov se zvláštním režimem, Sanatorium LotosDomov se zvláštním režimem, Sanatorium Lotos

Sanatorium Lotos s.r.o. SEN pro SEN, s.r.o.



RodinaRodina

8079

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s  dětmi je bezplatné 
poskytování pomoci, podpory a  poradenství rodinám s  dětmi, které žijí ve 
vyloučených lokalitách, rodinám žijícím v  sociálním vyloučení nebo které 
jím jsou ohroženy, a to především z důvodu nepříznivé životní situace, kterou 
rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a  překonat, a  kvůli které je 
navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Vlčkovice 1, 257 03 Neustupov

+420 604 915 427

ops@statekvlckovice.cz

www.statekvlckovice.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v  rámci celé 
republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové 
skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na 
území ČR.

Cílem center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a  koncepční podporu 
integrace cizinců do majoritní společnosti. 

Klientům je nabízeno např. sociální poradenství, právní poradenství, 
tlumočnické služby, jazykové kurzy, vzdělávací kurzy a  další. Veškeré 
uvedené služby jsou zdarma.

Žižkova 360, 256 01 Benešov

+420 326 905 279, +420 770 193 108

icbenesov@suz.cz

www.integracnicentra.cz/benesov

Odborné sociální poradenství, centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský krajOdborné sociální poradenství, centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj

Správa uprchlických zařízení MV ČR Statek Vlčkovice, o.p.s.
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Preventivní nástroj podpory rizikových rodin, který má předcházet, mírnit, 
eliminovat příčiny ohrožení dítěte. Program je určen rodinám ORP Votice 
(případně okresu Benešov):
• kde dochází k negativnímu vývoji dítěte;

• které jsou v evidenci OSPOD Votice, případně Benešov;

• kterým bylo odebráno dítě do ústavní výchovy;

• rodinám s omezenými kompetencemi k výchově a vzdělávání dětí;

• ohroženým ztrátou bydlení.

Cílem programu je:
•  poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu, která směřuje k udržení rodiny; 

•  odvrátit možnost odebrání dítěte z rodiny;

•  realizovat kontakt rodiny s dítětem v průběhu jeho umístění do ústavní výchovy;

•  podpořit rodinu tak, aby nemusela využívat služeb sanace rodiny;

•  aktivizovat rodinu k rozpoznávání zdrojů problémů a pracovat na jejich 
odstranění.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Program sanace rodinySociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Program sanace rodiny

Vlčkovice 1, 257 03 Neustupov

+420 604 915 427

ops@statekvlckovice.cz

www.statekvlckovice.cz

Vlčkovice 1, 257 03 Neustupov

+420 604 915 427

ops@statekvlckovice.cz

www.statekvlckovice.cz

Cenově zvýhodněné bydlení ve Vlčkovicích u  Votic, které naše organizace 
poskytuje na dobu až tří let, je určeno osobám nebo rodinám v obtížné životní 
situaci. Během jejich pobytu pracujeme na osvojení dovedností řádného 
nájemníka, urovnání životní situace, získání zaměstnání, poskytujeme 
podporu při řešení dluhů a mnoho jiného.

Co nabízíme v rámci sociálního bydlení?
• Pomáháme obyvatelům hledat vlastní řešení životní situace.

• Předkládáme užitečné informace, ukazujeme různé cesty a možnosti řešení 
aktuální, ale i dlouhodobé situace.

• Podporujeme a doprovázíme při jednáních na úřadech, ve školách a v dalších 
institucích.

• Nabízíme psychologické poradenství.

Kdo u nás může bydlet? 

Sociální bydlení poskytujeme zejména rodinám, které pocházejí ze 
Středočeského kraje a jsou v bytové nouzi. Těmto rodinám mohou například 
chybět finance k  udržení standardního nájemního bydlení či jsou na trhu 
s bydlením diskriminované.

Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociální bydleníSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Sociální bydlení

Statek Vlčkovice, o.p.s.



Umírání

Závislosti

Dluhy

OZP

Stáří

Rodina

Bydlení

OZP

Stáří

8483

Krizová pomoc, centrum ŘíčanyKrizová pomoc, centrum Říčany

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany

+420 725 515 905

centrum.ricany@modredvere.cz

www.modredvere.cz

Krizovou pomoc může využít každý, kdo se nachází v takové situaci, ve které 
je pro něj obtížné zvládnout ji sám. 

V jakých situacích Vám můžeme pomoci?
• potřebujete se zorientovat v situaci, kterou zažíváte jako náročnou, nepřehlednou;

• zažíváte akutní potíže, akutní pocit nepohody;

•  nevíte, co se situací, ve které jste;

•  potřebujete mluvit s někým, kdo naslouchá tomu, co prožíváte, co si o situaci 
myslíte, co vás napadá;

•  potřebujete promyslet, co v situaci udělat;

•  potřebujete podpořit ve znovunalezení kontroly nad životem;

•  přemýšlíte o tom, že byste si ublížili či se zabili.

Jedná se o anonymní službu, která je poskytována bezplatně. 

Sociálně aktivizační služba realizovaná naší organizací poskytuje služby 
dospělým tělesně postiženým a seniorům s cílem zvýšení jejich samostatnosti, 
soběstačnosti a  odborných dovedností. Předchází tak jejich sociální izolaci 
a snaží se je aktivně zapojit do společnosti s cílem zkvalitnění jejich života. 

Služba se poskytuje především formou vzdělávacích kurzů, tréninku paměti 
a pozornosti, rekondičních pobytů a dalších volnočasových aktivit. Součástí 
služby je půjčovna kompenzačních pomůcek pro danou skupinu.

Vlašimská 1921, 256 01 Benešov

+420 317 723 506, +420 603 715 316, +420 603 715 349

stpovbenesov@seznam.cz

www.stpbenesov.wbs.cz

Sociálně aktivizační služby, okresní organizace BenešovSociálně aktivizační služby, okresní organizace Benešov

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
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Posláním sociální rehabilitace je podporovat a  zvyšovat soběstačnost, 
samostatnost a nezávislost duševně nemocných a mentálně postižených osob 
v  oblasti ekonomické, sociální i  kulturní, a  to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností. Využíváme již osvojené návyky klientů a posilujeme 
je mj. nácvikem činností běžných pro samostatný život.

Sociální rehabilitace je poskytovaná osobám s duševním onemocněním nebo 
mentálním postižením ve věku od 15 do 85 let žijícím na území Středočeského 
kraje, kteří nemohou žít způsobem života srovnatelným s jejich vrstevníky bez 
tohoto znevýhodnění, protože k tomu nemají potřebnou úroveň dovedností.  

Službu realizujeme bezplatně v  ambulantní či terénní formě, v  rámci 
individuálních či skupinových programů.

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany

+420 727 864 773

centrum.ricany@modredvere.cz

www.modredvere.cz

Sociální rehabilitace, centrum ŘíčanySociální rehabilitace, centrum Říčany

Posláním Modrých dveří je v rámci poskytování sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením zmírňování izolace cílových 
skupin, rozvíjení sebevědomí a  úcty, motivace k  činnosti, navazování 
společensko-kulturních vztahů a  pomoc rodinám. Službu zabezpečuje tým 
profesionálů.

Služba je poskytovaná bezplatně.

Tyrše a Fügnera 105/7, 251 01 Říčany

+420 727 864 773

centrum.ricany@modredvere.cz

www.modredvere.cz 

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Sociálně aktivizační služby, centrum ŘíčanySociálně aktivizační služby, centrum Říčany

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
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Jsme specializované zdravotně-sociální zařízení poskytující paliativní péči 
lidem v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci. 

Přijímáme pacienty v  terminálním stádiu onemocnění s  předpokládanou 
délkou života kratší než 6 měsíců, a to bez ohledu na věk, finanční možnosti 
a místo bydliště nemocného.

Jsme zde pro ty, jež potřebují úlevu od bolesti nebo jiných závažných symptomů 
snižujících kvalitu života, a domácí péče v  jejich případě není možná nebo 
nestačí.

O  umístění v  našem zařízení může požádat každý, kdo je v  terminálním 
stadiu onemocnění jak s  diagnózou onkologickou, tak neonkologickou 
(např. srdeční selhání, neurodegenerativní onemocnění apod.) a  vyžaduje 
s ohledem na komplexnost přítomných tělesných příznaků, psychosociálních 
a spirituálních potřeb specializovanou paliativní (úlevnou) léčbu a péči.

Umožňujeme prožít co možná nejlépe každý ze zbývajících dnů, a  to jak 
nemocným, tak jejich blízkým.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

+420 317 777 381, +420 731 461 124

luzkovy@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz

Lůžkový hospic, Hospic Dobrého PastýřeLůžkový hospic, Hospic Dobrého Pastýře

Centrum denních služeb je místem pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou 
být sami. Slouží lidem z blízkého okolí, o které kvůli snížené soběstačnosti 
pečují jejich blízcí doma. Zatímco tito lidé stráví svůj čas ve společnosti, 
pečující mají možnost odpočinout si a zařídit si nezbytné záležitosti. 

Posláním této služby je klienty aktivizovat, naplnit smysluplně jejich čas 
a zabránit jejich sociálnímu vyloučení.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

+420 317 777 381, +420 734 695 547

centrumDS@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz

Centra denních služeb, Hospic Dobrého PastýřeCentra denních služeb, Hospic Dobrého Pastýře

TŘI, o.p.s. TŘI, o.p.s.
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Asistenti terénní odlehčovací služby pečují v domácím prostředí o ty, kteří jsou 
z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění či zdravotního postižení závislí na 
pomoci druhé osoby. Asistenti pomáhají se zvládáním běžných úkonů osobní 
péče a hygieny, s poskytováním stravy či aktivizačními činnostmi.

Pečujícím osobám zároveň poskytují čas na odpočinek či vyřízení nezbytných 
záležitostí. 

Cílem služby je umožnit osobám zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném 
a důvěrném sociálním prostředí.

Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00 
v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než 20 km od Čerčan.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

+420 317 777 381, +420 731 480 350

terenniOS@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz

Odlehčovací služby terénní, Hospic Dobrého PastýřeOdlehčovací služby terénní, Hospic Dobrého Pastýře

Odlehčovací služba pobytová je určena všem lidem žijícím v  domácím 
prostředí, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení závislí na pomoci druhé osoby. 

Poskytujeme pečujícím osobám možnost odpočinout si, nabrat síly či vyřídit 
si neodkladné záležitosti s vědomím, že je o jejich blízkého dobře postaráno. 
Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu maximálně 90 dnů za 
kalendářní rok.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

+420 317 777 381, +420 731 480 350

pobytovaOS@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz

Odlehčovací služby, Hospic Dobrého PastýřeOdlehčovací služby, Hospic Dobrého Pastýře

TŘI, o.p.s. TŘI, o.p.s.
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Asistenti pečovatelské služby pečují v  domácím prostředí o  ty, kteří jsou 
z důvodu věku, dlouhodobého onemocnění či zdravotního postižení závislí na 
pomoci druhé osoby. Asistenti pomáhají se zvládáním běžných úkonů osobní 
péče a hygieny, s poskytováním či dovážkou stravy, úklidem či aktivizačními 
činnostmi.

Pečujícím osobám zároveň poskytují čas na odpočinek či vyřízení nezbytných 
záležitostí. 

Cílem služby je umožnit osobám zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném 
a důvěrném sociálním prostředí. 

Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:00 
v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než 5 km od Čerčan.

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

+420 317 777 381, +420 731 480 350

ps@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz

Pečovatelská služba, Hospis Dobrého PastýřePečovatelská služba, Hospis Dobrého Pastýře

Poskytujeme pomoc, podporu a  informace osobám s  chronickým  
onemocněním nebo s  jiným zdravotním, tělesným či kombinovaným 
postižením, seniorům a  jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitli 
v  nepříznivé životní situaci. Pomáháme osobám, o  které je pečováno 
v domácím prostředí, zajistit potřebné kompenzační pomůcky a sociální či 
zdravotní péči.

Zároveň poskytujeme poradenství a podporu i osobám v terminálním stádiu 
nevyléčitelného onemocnění. Pomáháme pečujícím osobám plánovat 
jednotlivé kroky péče o  nevyléčitelně nemocného pacienta, snažíme se 
připravit je na ztrátu svého blízkého a následně vyrovnat se s ní. 

Pro všechny naše klienty zajišťujeme bezpečné a  podpůrné prostředí. 
Seznamujeme je s jejich právy a povinnostmi, které jim pomáháme naplňovat. 
Naše služby jsou vždy diskrétní a může je zdarma využít každý člověk, který 
se ocitl v obtížné životní situaci.

Odborné sociální poradenství, Hospic Dobrého PastýřeOdborné sociální poradenství, Hospic Dobrého Pastýře

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

+420 317 777 381, +420 731 461 124, +420 734 695 547

poradna@hospic-cercany.cz

www.hospic-cercany.cz

TŘI, o.p.s. TŘI, o.p.s.
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Poradna poskytuje sociální služby, konkrétně základní a  odborné sociální 
poradenství, osobám v nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována bez 
omezení věku, bezplatně, se zachováním mlčenlivosti a anonymně.

Naším cílem je podpořit osoby, které se ocitly v  obtížné sociální situaci, 
v začlenění do běžné společnosti tak, aby mohly obvyklým způsobem využívat 
ve společnosti standardních zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních 
přirozených zdrojů, a to tak, aby služby přestaly potřebovat nebo  je potřebovaly 
jen v nezbytně nutném rozsahu.

Poradna poskytuje výchovnou, poradenskou a terapeutickou péči jedincům, 
partnerům, snoubencům, manželům, rodičům a  dětem při řešení jejich 
rodinných a manželských problémů a mezilidských vztahů.

Poradna je akreditované pracoviště pro poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí a mládeže. Poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s  péčí o  dítě a  poskytuje nebo zprostředkovává 
rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 
postižené. Rodičům nebo i  jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí 
zprostředkovává rady ve věcech výchovy a  výživy dětí a  v  dalších věcech 
týkajících se jejich rodinných, sociálních a  mezigeneračních problémů 
vyplývajících z  péče o  děti – psychologické a  sociální vedení, poradenská 
činnost, spolupráce s návaznými institucemi.

Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov

+420 317 724 281, +420 317 729 559

info@vltawia.cz

www.vltawia.cz

Odborné sociální poradenství, rodinná psychologická poradnaOdborné sociální poradenství, rodinná psychologická poradna

Služba chráněné bydlení je poskytována v  komunitním domě Villa Vallila 
v  Červeném Újezdě u  Votic. Posláním naší organizace je umožnit lidem 
s  postižením žít plnohodnotným životem v  přirozených podmínkách 
lidského společenství. Zároveň se snažíme podporovat klienty při začlenění 
do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské. Cílovou skupinou jsou 
lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Červený Újezd u Votic 32, 257 88 Červený Újezd

+420 739 664 919, +420 317 802 106

villa@vallila.cz

www.vallila.cz

Chráněné bydlení, komunitní dům Villa VallilaChráněné bydlení, komunitní dům Villa Vallila

Villa Vallila, z.ú. Vltawia s.r.o.



OZP

Stáří

OZP

9695

Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1

+420 222 333 546

tisnovapece@zivot90.cz

www.zivot90.cz

Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postiženímTísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nezisková organizace ŽIVOT 90 nabízí širokou škálu služeb seniorům, jejich 
blízkým a  dále pak osobám se zdravotním postižením. V  rámci celé ČR 
poskytuje nepřetržitou tísňovou péči (tísňové tlačítko), která umožňuje zajistit 
klientům bezpečí a jistotu v každodenním životě, doma i venku. Pomáháme 
tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně a beze strachu.

Chráněná dílna provozuje e-shop prodeje potřeb pro zvířata a  motorkářské 
zboží. Také pořádá různé akce na podporu opuštěných zvířat, útulků 
a zvýhodnění chovatelů. Zaměstnává i osoby s duševním onemocněním.

Jílovská 268, 257 41 Týnec n. Sázavou

+420 608 144 669

info@vltawia.cz

www.vltawia.cz

Chráněná dílnaChráněná dílna

Vltawia s.r.o. Život 90, z. ú.
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ÚŘADY A DALŠÍ ORGANIZACE

Kontaktní poštovní adresa: Masarykovo náměstí 
100, 256 01 Benešov
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  
Malé náměstí 1783, 256 01 Benešov
Email: epodatelna@benesov-city.cz
Web: www.benesov-city.cz
Vedoucí odboru: Tel: +420 312 821 124
Vedoucí OSPOD: Tel: +420 312 281 229

Adresa: Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Tel: +420 317 722 904, +420 737 764 262

Email: benesov@pppsk.cz
Web: www.pppstredoceska.cz/kontakty.
php?lokalita=nb

Adresa: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 
Sázava
Tel: +420 327 551 059 – spojovatelka
Email: urad@mestosazava.cz
Web: www.mestosazava.cz

Adresa: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
Adresa v Benešově: Malé náměstí 1783, 256 01 
Benešov
Tel: +420 778 770 409, +420 775 583 116
Email: jana.tumova@svpd.cz,  
marek.stransky@svpd.cz
Web: www.svpd.cz

Adresa: Dukelská 2080, 256 01 Benešov 
Tel: + 420 950 101 111
Email: podatelna.bn@uradprace.cz
Web: www.uradprace.cz

Adresa: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Tel: + 420 317 701 431
Email: radnice@mestotynec.cz
Web: www.mestotynec.cz

Adresa: Poštovní 2079, 256 14 Benešov
Tel: +420 734 353 608
Email: jpohunkova@pms.justice.cz
Web: www.pmscr.cz/scripts/prodejna.php?id=111

Adresa: Hodějovského 1654, 256 01 Benešov
Tel: +420 734 357 465
Email: spcbenesoveznam.cz
Web: https://zshodejovskeho.cz/stranka-
specialne-pedagogicke-centrum-38

Adresa: Nádražní 2120, 256 01 Benešov
Tel: +420 317 762 111
Email: posta.bn@cssz.cz 
Web: www.cssz.cz

Městský úřad Benešov, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Pedagogicko-psychologická poradna 
Středočeského kraje, pracoviště Benešov

Městský úřad Sázava, Odbor vnitřních věcí, 
oddělení sociálních věcí

Středisko výchovné péče Dobřichovice – 
ambulantní činnost v Benešově

Úřad práce České republiky – kontaktní 
pracoviště Benešov

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Speciálně pedagogické centrum

Probační a mediační služba Benešov

Okresní správa sociálního zabezpečení
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Centrum PRVoK
Poradna E-Bezpečí (rizikové chování na internetu)

Web: www.poradna.e-bezpeci.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Pražská linka důvěry

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě
Tel.: +420 222 580 697
Email: linka.duvery@csspraha.cz
Web: www.csspraha.cz, www.chat-pomoc.cz

Dětské krizové centrum, z.ú.
Linka důvěry Dětského krizového centra

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě
Tel.: +420 241 484 149, +420 777 715 215
Tel.: +420 778 510 510 (rizikové chování na internetu)
Email: problem@ditekrize.cz 
Web: www.ditekrize.cz

InternetPoradna, z.s.
E-Linka (chat s pracovníky linek důvěry)

Web: www.elinka.iporadna.cz, chat.linkabezpeci.cz, 
internetporadna.cz

Linka bezpečí, z.s.
Linka bezpečí (pro děti do 26 let)

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě a je bezplatná
Tel.: +420 116 111 
Email: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

Linka bezpečí, z.s.
Rodičovská linka

Tel.: +420 606 021 021

Email: pomoc@rodicovskalinka.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Linka důvěry Centra krizové intervence  

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě
Tel.: +420 284 016 666
Web: www.bohnice.cz/krizova-pomoc

REMEDIUM Praha o.p.s.
Web: www.dluhovylabyrint.cz 

RUBIKON Centrum, z.ú. 
(pro osoby s trestní minulostí)

Tel.: +420 739 470 408
Email: info@rubikoncentrum.cz
Web: www.rubikoncentrum.cz

ACORUS, z. ú.
Služba se poskytuje nepřetržitě

Tel.: +420 283 892 772 
Web: www.acorus.cz 

Arcidiecézní charita Praha
Poradna MAGDALA

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě
Tel.: +420 737 234 078 
Web: praha.charita.cz/sluzby/magdala

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Služba se poskytuje nepřetržitě a je bezplatná

KRIZOVÉ LINKY A INFORMAČNÍ PORTÁLY 
– 

CELOREPUBLIKOVÉ

Na krizové lince vás vyslechnou odborníci a nabídnou vám okamžitou pomoc. Služby jsou 
většinou anonymní, některé se poskytují nepřetržitě a jsou bezplatné.i

KRIZOVÁ POMOC VŠEOBECNÁ

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

DOMÁCÍ NÁSILÍ
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Tel.: +420 116 006
Web: www.bkb.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Intervenční centrum

Tel.: +420 734 510 292, +420 281 911 883
Email: icpraha@csspraha.cz
Web: www.intervencnicentrum.cz

La Strada Česká republika, o.p.s.
SOS linka La Strada (pro obchodované a vykořisťované osoby)

Tel.: +420 800 077 777 (služba je bezplatná), +420 222 717 171
Email.: pomoc@strada.cz
Web: www.strada.cz

ROSA – centrum pro ženy, z.s.
SOS linka Rosa (pro ženy a jejich děti)

Tel.: +420 602 246 102, +420 241 432 466 
Email: poradna@rosa-os.cz
Web: rosa-os.cz

Centrum Anabell, z.ú. (poruchy příjmu potravy)
Tel.: +420 774 467 293
Web: www.anabell.cz

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.
Tel.: +420 283 880 346
Email: info@alzheimer.cz, cals@gerontocentrum.cz
Web: www.alzheimer.cz

Liga proti rakovině Brno
Nádorová telefonní linka

Služba je bezplatná
Tel.: +420 800 222 322

Email: liga@onko.cz
Web: www.onko.cz

Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Linka AIDS pomoci

Služba se poskytuje nepřetržitě a je bezplatná
Tel.: +420 800 800 980
Email: info@aids-pomoc.cz
Web: www.aids-pomoc.cz

Mamma HELP, z. s.
Avon linka za zdravá prsa

Služba je bezplatná
Tel.: +420 800 180 880 
Email: avonlinka@mammahelp.cz
Web: www.mammahelp.cz 

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Seznam pacientských organizací podle diagnózy

Web: www.sukl.cz/sukl/pacientske-organizace

Státní zdravotní institut
Národní linka pomoci AIDS

Telefonická služba je bezplatná
Tel.: +420 800 144 444
Email: renata.stankova@szu.cz
Web: www.aids-hiv.cz

Středisko prevence a léčby drogových závislostí 
Drop In o.p.s.
Poradenská linka Nízkoprahového střediska Drop In 

Tel.: +420 222 221 431
Web: www.dropin.cz

Toxikologické informační středisko (akutní 
otravy)

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě
Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Email: tis@vfn.cz
Web: www.tis-cz.cz

BMI sdružení, z.s.
Informační portál Helpnet pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Web: www.iporadna.cz, www.helpnet.cz

EDA cz, z.ú.
Telefonická linka EDA (pro osoby pečující o dítě se zrakovým 
postižením do 7 let)

Služba je bezplatná
Tel.: +420 800 405 060
Email: linka@eda.cz 
Web: www.elinka.iporadna.cz, www.eda.cz

Elpida, o.p.s.
Linka seniorů

Telefonická služba je bezplatná
Tel.: +420 800 200 007
Email: linkasenioru@elpida.cz 
Web: www.elpida.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 
z.s.

Web: www.nrzp.cz

ŽIVOT 90, z.ú. (pro seniory a blízké osoby)
Senior telefon

Telefonická služba se poskytuje nepřetržitě a je bezplatná
Tel.: +420 800 157 157
Email: seniortelefon@zivot90.cz

Cesta domů, z.ú.
Poradna Cesta domů (péče o umírající)

Tel.: +420 775 166 863, +420 283 850 949 
Email: poradna@cestadomu.cz
Web: www.cestadomu.cz

Linka Pečuj doma pro pečující Diakonie ČCE
Služba je bezplatná

Tel.: +420 800 915 915 
Email: pecujdoma@diakonie.cz
Web: www.pecujdoma.cz (videa, jak pečovat)

Klára pomáhá, z.s. (pro pečující a pozůstalé)
Tel.: +420 733 678 890 (pro pečující), +420 733 678 894 (pro 
pozůstalé)
Email: pecujici@klarapomaha.cz, pozustali@klarapomaha.cz
Web: www.klarapomaha.cz

Maltézská pomoc, o.p.s. (videa, jak pečovat)
Web: www.osobni-asistence.cz

Unie pečujících z.s.
Tel.: +420 733 678 890
Email: info@uniepecujicich.cz
Web: www.uniepecujicich.cz

Dlouhá cesta z.s. (úmrtí dítěte)
Tel.: +420 721 288 215 
Email: nejstesami@dlouhacesta.cz
Web: www.dlouhacesta.cz

NEMOCI

SENIOŘI A LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PORADNY PRO PEČUJÍCÍ

TĚŽKÉ SITUACE SPOJENÉ S MATEŘSTVÍM

Web: www.zivot90.cz
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Fond ohrožených dětí
FOD Klokánek – aktuální volná místa pro ohrožené děti

Tel.: +420 224 236 655
Web: www.fod.cz/nase-cinnost/volna-mista-v-klokanku

ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Celostátní linka pro ženy a dívky

Tel.: +420 603 210 999 
Web: www.poradnaprozeny.eu

Tísňové tlačítko je nepřetržitě napojeno na  
dispečink, kde odborní pracovníci reagují na aktuální 
potřebu jednotlivých klientů a  řeší jejich problém 
v rámci celé ČR. Podle domluveného individuálního 
plánu operátorka přivolá např. rodinu, sousedy, 
lékaře, hasiče, Policii ČR, sociální službu aj.

Anděl na drátě
Tel.: +420 730 510 230, +420 774 705 824
Email: info@andelnadrate.cz
Web: www.andelnadrate.cz

Anděl strážný (pro seniory a lidi se ZP)
Tel.: +420 487 883 136
Email: info@andelstrazny.eu
Web: www.andelstrazny.eu

Život 90 (pro seniory)
Tel.: +420 222 333 540, +420 604 760 093
Email: tisnovapece@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz

Život +
Tel.: +420 327 534 158, +420 724 182 325
Email: operator@zivotplus.cz
Web: www.zivotplus.cz

Online tlumočení do znakového jazyka – Tichá 
linka

Web: www.tichalinka.cz

Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím – 
CZTN

jen SMS a WhatsApp: +420 776 701 502
Tel.: +420 776 635 155
Email: tlumoceni.cztn@snncr.cz
Skype: CZTN-tlumoceni
Web: www.cztn.cz

Profesionální přepis online – Transkript online 
s.r.o.

Tel.: +420 222 364 374
Email: podpora@transkript.cz
Web: www.transkript.cz

TÍSŇOVÁ PÉČE

KOMUNIKACE S LIDMI SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 hasiči
155 záchranná služba

158 policie
156 městská policie

112 tísňová linka – integrovaný záchranný systém
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