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Čtenáři,
držíte v ruce sice útlou, ale cennou příručku. Obsahuje základní přehled poskytovaných tzv. psycho-sociálních služeb v České republice, najdete zde služby nejen zdravotní
a sociální, ale i ty, které nejsou registrované. Tento adresář má potenciál stát se průvodcem každého z nás, kdo se dostane do situace, kdy budeme potřebovat pomoci zvládnout život s duševní nemocí – ať už v roli pacienta (rsp. uživatele), příbuzného, přítele či
odborníka. Velice si cením solidního zpracování množství informací, které je snadno pochopitelné a zejména využitelné i pro čtenáře, kteří se v problematice psychických onemocnění orientují (zatím) jen málo.
To, že se jedná o útlou publikaci, není pouze důsledkem daru stručného vyjadřování
se autorů, ale bohužel zejména faktu, že poptávka po službách pro osoby s duševní nemocí není ani zdaleka nasycena. Některé druhy služeb, jak je známe ze zahraničí, u nás
neexistují, nebo se vyskytují ve vzácné podobě solitérů. Stále, byť snaha reformovat psychiatrickou a psycho-sociální péči směrem k individuálnímu přístupu k pacientům je již
letitá, se nepodařilo v dostatečném množství, kvalitě a dostupnosti vybudovat a udržet
potřebnou škálu zařízení a služeb.
Ráda bych si také posteskla, že žádný adresář nemůže být nikdy ve chvíli vydání
a distribuce aktuální, protože od momentu redakční uzávěrky vzniklo bezpochyby několik dalších služeb a jsou v adresáři zbytečně opomenuty. Bohužel, vzhledem k současným možnostem financování sociálních služeb lze spíš očekávat změny ve smyslu snížení kapacity těch existujících…
Přeji nám všem proto, byť s určitou dávkou idealismu, aby v řadách zástupců exekutivní moci na všech myslitelných úrovních zvítězil zdravý rozum nad chaosem a populismem, aby se tedy český sociální a zdravotní systém dočkal kýžených reforem. Abychom
my všichni, kteří někdy budeme potřebovat služby z oblasti péče o duševní zdraví, tuto
péči dostali, ba abychom si mohli i vybrat. Pevně totiž věřím, že model kvalitních a dostupných sociálních služeb a psychiatrické péče se může stát realitou i v tomto státě.
S úctou a v obdivu všem těm, kdo se potýkají s psychickým onemocněním, ať už na
kterémkoli z břehů
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Bc. Andrea Studihradová
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111
112
112
112
112
113
113
113
114
114
114
114

Hl. m. Praha 

116

Case management 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Jih) 
Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Sever – západ) 
Centrum denních aktivit a aktivizační služby 
Poskytovatel	
Česká společnost pro duševní zdraví 
Poskytovatel	
ESET – HELP, občanské sdružení 
Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Jih) 
Poskytovatel	
Fokus Praha (Centrum Karlín) 
Chráněné bydlení 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poskytovatel	
BONA, o. p. s. 
Poskytovatel	
ESET – HELP, občanské sdružení 

117
117
117
118
119
119
120
120
121
122
122
122
123

Poskytovatel DOMOVINKA – sociální služby, o. p. s. 
Poskytovatel	
Ledovec o. s. 

Adresář služeb (Obsah) 11

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. 
Poskytovatel Fokus Praha o. s. 

Chráněné dílny a chráněná pracovní místa 
Poskytovatel	
BONA, o. p. s. 
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Jih) 
Krizová pomoc 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell 
Poskytovatel	
Česká asociace pro psychické zdraví 
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. 
Podpora samostatného bydlení 
Poskytovatel	
BONA, o. p. s. 
Poskytovatel	
Fokus Praha (Centrum Karlín) 
Podporované vzdělávání 
Poskytovatel	
Ateliér ALF, o. s. 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poradenství 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
(Kontaktní centrum Anabell Praha) 
Poskytovatel	
ESET-HELP, občanské sdružení 
Poskytovatel Green Doors z. ú. 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Kaleidoskop 
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS 
Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Praha) 
Přechodné a podporované zaměstnávání 
Poskytovatel	
ESET – HELP, občanské sdružení 
Poskytovatel Fokus Praha, o. s. (Region Jih) 
Poskytovatel	
O. s. Green Doors 
Sociálně terapeutické dílny 
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Jih) 
Sociální firma 
Poskytovatel Fokus Praha (Centrum Sociální firmy) 
Poskytovatel Fokus Praha (Centrum Sociální firmy) 
Sociální rehabilitace 
Poskytovatel BONA, o. p. s. 
Poskytovatel ESET – HELP, občanské sdružení 
Poskytovatel Green Doors z. ú. 
Poskytovatel	
Green Doors z. ú. 
Poskytovatel	
Green Doors z. ú. 
Stacionář 
Poskytovatel	
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s. r. o. 
Svépomocné aktivity – zejména volnočasové 
Poskytovatel	
Andělská křídla, z. s. 
Poskytovatel	
Fokus Praha (Centrum Karlín) 
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS 
Terapeutická komunita 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Kaleidoskop 
Vzdělávací aktivity 
Poskytovatel	
OZP Akademie, z. ú. (v úzké spolupráci s Tamtamy o. p. s.) 
12
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123
124
124
124
125
125
125
126
126
127
127
127
128
128
128
129
129
129
130
130
131
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132
132
132
133
134
134
135
135
135
136
136
136
137
137
137
138
138
138
138
139
140
140
140
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Vzdělávací a volnočasové aktivity 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poskytovatel	
O. s. Baobab 
Poskytovatel	
ESET-HELP, občanské sdružení 
Poskytovatel	
VIDA o. s. 
Poskytovatel	
VIDA o. s. 
Poskytovatel	
VIDA o. s. 
Poskytovatel	
VIDA o. s. 

141
141
141
142
142
143
143
143
144
144

Středočeský kraj 

146

Case management 
Poskytovatel O. s. Baobab – Kladno 
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Střední Čechy) 
Centrum denních aktivit a aktivizační služby 
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Jih) 
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy) 
Chráněné bydlení 
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy) 
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy) 
Krizová pomoc 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell 
Podpora samostatného bydlení 
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy) 
Poradenství 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
(Kontaktní centrum Anabell Praha) 
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS 
Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Kolín) 
Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Rakovník) 
Přechodné a podporované zaměstnávání 
Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Střední Čechy) 
Sociálně terapeutické dílny 
Poskytovatel O. s. Baobab 
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy) 
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152
152
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153
154
154
155
155
156
156
156
156
157
157
157
158
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Poskytovatel	
Lomikámen, o. s. 
Sociální rehabilitace 
Poskytovatel Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel Fokus Praha, o. s. 
Poskytovatel	
Lomikámen, o. s. 
Svépomocné aktivity – zejména volnočasové 
Poskytovatel	
O. s. Šela 






Ústecký kraj 

164

Centrum denních aktivit a aktivizační služby 
Poskytovatel Fokus Labe – Děčín 
Poskytovatel Fokus Labe – Litoměřice 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Teplice 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem 
Domov se zvláštním režimem 
Poskytovatel	
Domov se zvláštním režimem Terezín 
Chráněné bydlení 
Poskytovatel	
Fokus Labe 
Chránění dílny 
Poskytovatel	
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
Krizová pomoc 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell 
Poskytovatel	
Spirála 
Poskytovatel	
Spirála 
Podpora samostatného bydlení 
Poskytovatel	
Agentura Pondělí 
Poskytovatel	
O. s. Jurta 
Poradenství 
Poskytovatel Fokus Labe – Děčín 
Poskytovatel Fokus Labe – Litoměřice 
Poskytovatel Fokus Labe – Teplice 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem 
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS 
Poskytovatel	
SELF HELP Ústí nad Labem 
Poskytovatel	
Spirála 
Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Ústí nad Labem) 
Přechodné a podporované zaměstnávání 
Poskytovatel	
Agentura Osmý den, o. s. 
Poskytovatel	
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
(Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE
v Litoměřicích) 
Sociálně terapeutické dílny 
Poskytovatel Fokus Labe – Teplice 
14 Adresář služeb (Obsah)
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165
165
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Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem 
Sociální rehabilitace 
Poskytovatel	
Agentura Pondělí 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Děčín 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Litoměřice 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Teplice 
Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem 
Poskytovatel	
O. s. Jurta 
Svépomocné aktivity – zejména volnočasové 
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS 
Poskytovatel	
SELF HELP Ústí nad Labem 
Poskytovatel	
SELF HELP Ústí nad Labem 

177
177
177
178
179
179
180
180
181
181
181
182

Kraj Vysočina 

183

Domov se zvláštním režimem 
Poskytovatel	
Domov ve Věži, příspěvková organizace 
Chráněné bydlení 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod) 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov) 
Poskytovatel	
O. s. VOR Jihlava 
Chráněné dílny 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod) 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Chotěboř) 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov) 
Krizová pomoc 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell 
Osobní asistence 
Poskytovatel Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč 
Poradenství 
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS 
Přechodné a podporované zaměstnávání 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod) 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov) 
Služby následné péče 
Poskytovatel Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava 
Sociálně terapeutické dílny 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod) 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (Pelhřimov) 
Poskytovatel	
O. s. VOR Jihlava 
Sociální rehabilitace 
Poskytovatel	
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč 
Poskytovatel Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč 
Poskytovatel	
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod) 
Poskytovatel FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod) 
Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Chotěboř) 

184
184
184
184
185
186
187
187
187
188
189
189
189
189
190
190
190
190
191
191
191
192
192
193
193
194
194
194
195
196
196
197
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Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov) 
Poskytovatel FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov) 
Poskytovatel	
O. s. VOR Jihlava 

197
198
198
198
198

Terapeutická komunita 
Poskytovatel	
Kolpingovo dílo České republiky z. s. 

Zlínský kraj 

200

Domovy se zvláštním režimem 
Poskytovatel Alzheimercentrum Zlín z.ú. 
Poskytovatel Diakonie ČCE – středisko Vsetín 
Poskytovatel Diakonie ČCE-Hospic Citadela 
Poskytovatel Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace 
Poskytovatel Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace 
Krizová pomoc 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell 
Osobní asistence 
Poskytovatel ABAPO, s. r. o. 
Pečovatelská služba 
Poskytovatel Alzheimercentrum Zlín z.ú. 
Poradenství 
Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell (Kontaktní
centrum Anabell Zlín) 
Sociální rehabilitace 
Poskytovatel Centrum služeb postiženým Zlín 
Poskytovatel Centrum služeb postiženým Zlín 
Poskytovatel Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov 
Poskytovatel	
Charita Valašské Meziříčí 
Poskytovatel	
Charita Vsetín 
Poskytovatel	
Iskérka o. p. s. 
Poskytovatel LUISA 

16 Adresář služeb (Obsah)
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Jihočeský kraj

Domov se zvláštním režimem

Poskytovatel

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Domov se zvláštním režimem
adresa
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
telefon, fax
728 786 631, 387 001 111
e-mail
kyzour@domovlibnic.cz
kontaktní pracovník PaedDr. Milan Kyzour
www
www.domovlibnic.cz
úřední hodiny
Stručný popis služby	Domov se zvláštním režimem poskytuje služby pro osoby
s chronickým duševním onemocněním zejména se schizofrenií.
Kapacita služby
113 lůžek
Název služby
Kontaktní údaje služby

Tábor
Písek
Strakonice

Dub u Prachatic
Libníč
České Budějovice

Chráněné bydlení

Český Krumlov

České Budějovice
¢¢ FOKUS České Budějovice
¢¢ Městská Charita České Budějovice
Český Krumlov
¢¢ FOKUS České Budějovice (středisko
Český Krumlov)
Dub u Prachatic
¢¢ STROOM DUB
Libníč
¢¢ Domov Libníč a centrum sociálních
služeb Empatie

18
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Písek
¢¢ FOKUS Písek
Strakonice
¢¢ FOKUS Písek (pobočka Strakonice)
Tábor
¢¢ FOKUS Tábor

obsah
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Poskytovatel

FOKUS Tábor

Název služby
Kontaktní údaje služby

Chráněné bydlení
adresa	
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
telefon, fax	381 252 988
e-mail
fokustabor@fokustabor.cz
www	
www.fokustabor.cz
úřední hodiny 	poskytnutí ubytování 24 hod.
ostatní činnosti	Po – Pá 7.00–9.00, 11.00–19.30,
So – Ne 11.00–19.30
Služba je určená lidem s duševním onemocněním z táborského
regionu starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc a podporu v oblasti
samostatného bydlení.

Stručný popis služby

Poskytovatel

FOKUS České Budějovice, o. s.

Název služby
Kontaktní údaje služby

Chráněné bydlení K-Pax
adresa
Bezdrevská 1, 370 11 České Budějovice
telefon, fax
385 310 835, 777 798 324
e-mail	
fokus@fokus-cb.cz,
p.hrabe@fokus-cb.cz
Jihočeský kraj 19

www
www.fokus-cb.cz
kontaktní pracovník Pavel Hrabě
úřední hodiny
poskytnutí ubytování 24 hod.
ostatní činnosti	osobně Po – Pá 8:00–18:00,
So – Ne 8.30–9.00 a 12.30–18.00
		v ostatních časech telefonicky
Stručný popis služby
Posláním služby je podpora osob s duševním onemocněním,
které chtějí samostatně bydlet, aby získaly dovednosti k tomu
potřebné, a mohly tak žít život podle vlastních představ a možností. Zajistit jim možnost bydlet samostatně, jak je to obvyklé
u běžné populace dospělých osob, a poskytnout jim k tomu takovou denní míru podpory, aby to dokázaly dlouhodobě zvládat.
Je určena primárně pro osoby z diagnostického okruhu (dle
MKN−10) F20 – F29, F30 – F39, které jsou starší 18 let a trvale žijí
nebo pracují na území Jihočeského kraje. Jestliže není naplněna
kapacita služby a není žádný zájemce o službu z Jihočeského
kraje, může tuto službu využít i zájemce z jiné části ČR.

Komunitní tým

Poskytovatel

FOKUS Tábor

Komunitní tým
adresa
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
telefon, fax
776 188 869, 381 252 684
e-mail
brynych@fokustabor.cz
kontaktní pracovník Bc. Ladislav Brynych
www
www.fokustabor.cz
úřední hodiny
po-pá 7.30–16.00 nebo dle domluvy
Stručný popis služby	
Hlavním cílem služby je udržet a zvýšit kvalitu života uživatele,
tedy zajistit stav, kdy uživatel má důstojné podmínky pro život
a čerpá všechny služby, které potřebuje pro svůj spokojený život
v přirozeném prostředí.
Tři základní typy podpory: případové vedení, poradenství, skupinová podpora
Oblasti poskytování služby: Táborsko, Soběslavsko, Jindřichohradecko, Třeboňsko a Dačicko.
Název služby
Kontaktní údaje služby

Chráněné dílny
Krizová pomoc
Poskytovatel	
FOKUS Tábor
Název služby	Kavárna Café Parník
Kontaktní údaje služby	adresa	
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
	
telefon, fax
732 331 393
	
e-mail	
fokustabor@fokustabor.cz
	
www
www.fokustabor.cz
	
úřední hodiny
po–pá 12.00–16.00 (v létě až do 19.00)
Stručný popis služby	Kavárna Café Parník – nabízí příjemné posezení v klidném pro-

středí se zahradní terasou, dětským hřištěm a velkou zahradou
s možností her a zábavy pro děti. Nabízí taktéž možnost pronájmu vybavené místnosti pro semináře, školení, přednášky, výstavy, oslavy apod. v příjemném prostředí komunitního centra.
S pronájmem může poskytnout PC s připojením k internetu, dataprojektor a promítací plátno.
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Poskytovatel	
Centrum Anabell, z.s.
Název služby	Kontaktní centrum Anabell BRNO
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Masarykova 506/37, 602 00 Brno
telefon, fax
542 214 014, 724 824 619
e-mail	
recepce.brno@anabell.cz,
posta@anabell.cz
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
www
www.anabell.cz
úřední hodiny	po–čt 8.00 – 16.00, pá 8.00 – 12.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervencí
a kontakty na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby	1 hovor v jednom jedinečném okamžiku

Jihočeský kraj 21

Podporované zaměstnávání

Sociální firma

Poskytovatel

FOKUS Tábor

Poskytovatel

Název služby
Kontaktní údaje služby

Podporované zaměstnávání
adresa
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
telefon, fax
777 706 093
e-mail
strankova@fokustabor.cz,
cpz@fokustabor.cz
kontaktní pracovník Bc. Vladimíra Stráňková
www
www.fokustabor.cz
úřední hodiny
po–pá 7.30–16.00 nebo dle domluvy
Hlavním posláním programu je podpora lidí s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění, které odpovídá jejich možnostem a schopnostem, a dále podpora zaměstnavatelů
vytvářet odpovídající podmínky a příležitosti.
Hlavním cílem služby je poskytnout klientům takovou individuální podporu a takové informace, aby dokázali s využitím
a rozvíjením vlastních zdrojů získat vhodné zaměstnání a dokázali si je dlouhodobě udržet.
Rozsah a podobu podpory s každým uživatelem individuálně
plánujeme a přizpůsobujeme jeho potřebám (obvykle v intenzitě 1x týdně až 1x měsíčně). Smlouva se uzavírá individuálně,
obvykle na dobu 6-ti až 12-ti měsíců s možností prodloužení.
Uživatel služby má právo od ní kdykoliv bez následků odstoupit.

Název služby
Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby

Služby následné péče

Poskytovatel

Název služby	Domino – služby pro lidi s duševním onemocněním
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
služby následné péče
Kontaktní údaje služby	adresa	
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
	
telefon, fax
776 655 343
	
e-mail	
domino@mchcb.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Kateřina Kosová

www.mchcb.cz

	
úřední hodiny	po–čt 9.00–16.00, pá 9.00–14.00
Stručný popis služby	Osoby starší 18 let s chronickým duševním onemocněním -

afektivní poruchy (bipolární porucha, deprese), psychotické poruchy (schizofrenie), úzkostné poruchy (obsedantně kompulzivní porucha, fobie), poruchy osobnosti.
22 Adresář služeb

obsah

Futurum F s. r. o. sociální firma spolku FOKUS Tábor
adresa
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
telefon, fax	textilní výroba: Helena Loudová –
604 737 110
		
úklidové služby a zahradnické práce:
Zdeněk Kadlec – 739 454 535
		
výroba smysluplných baget: 604 129 997
e-mail
fokustabor@fokustabor.cz
kontaktní pracovník Zdeněk Kadlec
www
www.fokustabor.cz
úřední hodiny
textilní výroba: 8.00–15.00
		
úklidové služby a zahradnické práce:
po-pá 8.00–12.00 nebo dle dohody
		po–pá 7.30–16.00
Stručný popis služby
Textilní výroba – zabývá se zpracováváním textilních zakázek,
výrobou textilních dekorativních předmětů a pantoflí.
Zahradnická a úklidová dílna přijímá zakázky na úpravu venkovních zahrad, parků a zasněžených chodníků. Dále nabízí
úklidy vnitřních prostor, např. chodeb, panelových domů, apod.
Výroba smysluplných baget – každodenní výroba a distribuce
čerstvých obložených balených baget pro studenty táborských
škol.
Kapacita služby
7 zaměstnanců

Sociálně terapeutické dílny

Městská Charita České Budějovice

www

FOKUS Tábor

předchozí

následující

Poskytovatel

STROOM DUB o. p. s.

Název služby	Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic

		
Křišťanova 111, 383 01 Prachatice
	
telefon, fax
388 328 159
	
e-mail	
info@stroomdub.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Pavla Čechová Švepešová (ředitelka)
www
www.stroomdub.cz
provozní doba
Dub po–pá 7.30–14.00
Jihočeský kraj 23

provozní doba

Prachatice po–pá 8.00–17.00

Stručný popis služby	Sociálně terapeutické dílny jsou dílny poskytované osobám se

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které
nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je pravidelná a dlouhodobá podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Forma ambulantní, věková
skupina: Dub (16-64 let), Prachatice (4-80 let)

www

www.fokus-cb.cz

	
úřední hodiny	po–čt 8.30–16.00, pá 8.30–15.00
Stručný popis služby	Podporujeme lidi s duševním onemocněním z Českých Budějo-

vic a z okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.

Poskytovatel

FOKUS České Budějovice, o. s.

Název služby	Sociálně terapeutická dílna FOKUS České Budějovice, stř. Český
Poskytovatel	
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Název služby	Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Domov Libníč a Centrum sociál-

ních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71
Rudolfov
	
telefon, fax
387 001 111, 603 524 719, 606 650 609
	
e-mail	
jirovska@domovlibnic.cz,
pisova@domovlibnic.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Iva Jirovská, Mgr. Dagmar Píšová
www
www.domovlibnic.cz
	
úřední hodiny	po–pá 8.00–12 a 13.00–15.00
Stručný popis služby	Naši uživatelé (zejména psychicky nemocní) nejsou schopni se
umístit a působit v běžných a chráněných pracovištích. Hlavní
náplní poskytované služby je umožnění a podpora těchto osob
při vytváření a zdokonalování dovedností a pracovních návyků
pomocí sociálně-terapeutických aktivit ve třech dílnách: truhlářská dílna, keramická dílna a ateliér pedigu. Naší snahou je,
aby naši uživatelé měli možnost hodnotně využívat volný čas
a aby měli zajištěnou odpovídající kvalitu života.
Kapacita služby 	24 klientů

Poskytovatel	
FOKUS České Budějovice, o. s.
Název služby	Sociálně terapeutická dílna FOKUS České Budějovice
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Bezdrevská 1118/1,

370 11 České Budějovice
	
telefon, fax
385 310 835
	
e-mail	
fokus@fokus-cb.cz,

k.wienerova@fokus-cb.cz
	
kontaktní pracovník	Katarína Wienerová
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Krumlov
Sociální služba

sociálně terapeutická dílna
adresa	
Nad Nemocnicí 424, 381 01 Český
Krumlov
telefon, fax
774 496 935, 605 157 157
e-mail	
ckrumlov@fokus-cb.cz,
k.wienerova@fokus-cb.cz
kontaktní pracovník Katarína Wienerová
www
www.fokus-cb.cz
úřední hodiny	po, pá 9.00–11.00;
út, st, čt 9.00–13.00
Stručný popis služby	Podporujeme lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel

FOKUS Písek

Název služby
Sociální služba

STD Klubko

sociálně terapeutická dílna
adresa
Kollárova 485, 397 01 Písek
telefon, fax
734 200 970 (Bc. Zuzana Kabátová), 774
483 769 (Mgr. Veronika Benešová)
e-mail	
dilna@fokus-pisek.cz,
poradna@fokus-pisek.cz
kontaktní pracovník	Bc. Zuzana Kabátová, Mgr. Veronika
Benešová
www
http://www.fokus-pisek.cz/
úřední hodiny
Pracovní činnosti:
		po 13.00–15.00
		út 9.00–12.00
		
st 9.00–12.00, 13.00–15.00
		
čt a pá 9.00–12.00
		Denní aktivity:

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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		Po 10.00–14.00
		Pá 9.00–13.00
Stručný popis služby
Sociálně terapeutická dílna nabízí:
¡¡ rukodělné a kreativní aktivity (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
¡¡ nácvik dovedností (např. vaření, úklid, praní, hospodaření
s penězi…)
¡¡ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. PC kurz,
přednášky, sportovní činnosti, terapie – psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie…)
¡¡ zprostředkování kontaktu se společenským okolím
Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Dělí se na dvě části: pracovní činnosti a denní aktivity.

Poskytovatel

FOKUS Písek (pobočka Strakonice)

Název služby
Sociální služba

STD Kopretina

sociálně terapeutická dílna
adresa
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
telefon, fax
734 200 971
e-mail
dilnast@fokus-pisek.cz
kontaktní pracovník Mgr. et Mgr. Zuzana Černochová
www
www.fokus-pisek.cz
úřední hodiny
pracovní činnosti:
		po 9.00–12.00, 13.00–16.00
		
út 9.00–12.00, 13.00–15.00
		
čt 9.00–12.00, 13.00–16.00
		denní aktivity:
		po 10.00–14.00
		út 13.00–15.00
		pá 9.00–13.00
Stručný popis služby
Sociálně terapeutická dílna nabízí:
¡¡ rukodělné a kreativní aktivity (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
¡¡ nácvik dovedností (např. vaření, úklid, praní, hospodaření
s penězi…)
¡¡ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. PC kurz,
přednášky, sportovní činnosti, terapie – psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie…)
¡¡ zprostředkování kontaktu se společenským okolím
Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Dělí se na dvě části: pracovní činnosti a denní aktivity.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Poskytovatel

FOKUS Písek (pobočka Sušice)

Název služby
Sociální služba

STD

sociálně terapeutická dílna
adresa
Kollárova 485, 397 01 Písek
telefon, fax
775 731 769
e-mail
susice@fokus-pisek.cz
kontaktní pracovník Martina Věnečková
www
www.fokus-pisek.cz
úřední hodiny
po 13.00–15.00
		
út 9.00–12.00, 13.00–15.00
		
čt 9.00–12.00, 13.00–15.00
		pá 9.00–12.00
Stručný popis služby
Sociálně terapeutická dílna nabízí:
¡¡ rukodělné a kreativní aktivity (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
¡¡ nácvik dovedností (např. vaření, úklid, praní, hospodaření
s penězi…)
¡¡ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. PC kurz,
přednášky, sportovní činnosti, terapie – psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie…)
¡¡ zprostředkování kontaktu se společenským okolím
	Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné a spočívá v pracovních činnostech.
	Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
FOKUS Tábor
Název služby	Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
	
telefon, fax
776 188 869, 381 252 684
	
e-mail	
fokustabor@fokustabor.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Ladislav Brynych

www

www.fokustabor.cz

	
úřední hodiny	po–pá 7.30–16.00
Stručný popis služby	Posláním sociálně terapeutické dílny FOKUSU Tábor je podpora

lidí s duševním onemocněním v získání a obnovení pracovních
a sociálních dovedností a návyků prostřednictvím sociálně terapeutických programů. Tato podpora směřuje k nalezení pravi-

Jihočeský kraj 27

delné, smysluplné činnosti, zvýšení možností uplatnit se na trhu
práce a především k sociálnímu začlenění.
	Obecné cíle služby: udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků, zvýšení šancí uplatnit se
na otevřeném či chráněném trhu práce, umožnění navazovat
běžné sociální kontakty, prevence samoty a sociálního vyloučení.
Programové okruhy: Pracovně rehabilitační program, Sebeobslužné a nácvikové programy, Vzdělávací programy, Klubová
činnost a sportovně pohybové aktivity.

	
úřední hodiny	po-čt 9.00-16.00

pá 9.00-15.00,
nebo dle domluvy
Stručný popis služby	Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim
udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb.

Poskytovatel	
FOKUS České Budějovice, o. s.

(středisko Český Krumlov)
Název služby	Komunitní tým
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nad Nemocnicí 424, 381 01

Sociální rehabilitace

Český Krumlov

Poskytovatel	
STROOM DUB o. p. s.
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
	
telefon, fax
388 328 159
	
e-mail	
info@stroomdub.cz
	
kontaktní pracovník	Pavla Čechová Švepešová (ředitelka)

www
www.stroomdub.cz
provozní doba
od Po 7.30 do Pá 16.00 hodin
Stručný popis služby	Sociální rehabilitace – pobytová týdenní služba, která směřuje
k dosažení samostatnosti, nezávislosti, a soběstačnosti osob se
zdravotním postižením a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných pro samostatný život nezbytných činností. Forma ambulantní, pobytová.

Poskytovatel	
FOKUS České Budějovice, o. s.
Název služby	Komunitní tým
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Bezdrevská 1118/1, 370 11

České Budějovice
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t.trajer@fokus-cb.cz
	
kontaktní pracovník	Tomáš Trajer

www

následující

www.fokus-cb.cz

	
úřední hodiny	út–čt 9.00–13.00, pá 9.00–11.00

		
mimo tuto dobu na základě individuální domluvy
Stručný popis služby	Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim
udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb.

Poskytovatel

FOKUS České Budějovice, o. s.
(kontaktní místo Prachatice)

Název služby
Sociální služba

Komunitní tým

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice
telefon, fax
777 798 323, 774 683 260
e-mail
t.trajer@fokus-cb.cz
kontaktní pracovník Tomáš Trajer
www
www.fokus-cb.cz
úřední hodiny	poslední čtvrtky v měsíci 11.00–16.00
mimo tuto dobu na základě individuální domluvy

Kontaktní údaje služby

	
telefon, fax
385 310 835, 774 683 260
	
e-mail	
fokus@fokus-cb.cz, t.trajer@fokus-cb.cz
	
kontaktní pracovník	Tomáš Trajer

www

	
telefon, fax
774 496 935, 774 683 260
	
e-mail	
ckrumlov@fokus-cb.cz,
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Stručný popis služby

 omunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řeK
šení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim
udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb.

Poskytovatel	
FOKUS Písek
Název služby	Fokus Písek
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kollárova 485, 397 01 Písek
	
telefon, fax	382 224 297, 774 407 769 (Bc. Eva Bro-

žová), 774 483 769 Mgr. Veronika Benešová)
	
e-mail	
info@fokus-pisek.cz,
poradna@fokus-pisek.cz,
teren@fokus-pisek.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Eva Brožová,
Mgr. Veronika Benešová
www
http://www.fokus-pisek.cz/
	
úřední hodiny	Po–čt 8.00–16.00, Pá 8.00–15.00
Stručný popis služby	Tato služba je poskytována v prostorách organizace. Jedná se
o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami
	Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.
Služba obsahuje: Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace, Sestavení individuálního plánu, Možnosti
podpory.

Poskytovatel

FOKUS Písek

Název služby
Sociální služba

Fokus Písek

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

terénní sociální rehabilitace
adresa
Kollárova 485, 397 01 Písek
telefon, fax	382 224 297, 774 407 769 (Bc. Eva Brožová),
774 483 769 Mgr. Veronika Benešová)
e-mail	
poradna@fokus-pisek.cz,
teren@fokus-pisek.cz
kontaktní pracovník	Bc. Eva Brožová,
Mgr. Veronika Benešová

Kontaktní údaje služby
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www
http://www.fokus-pisek.cz/
úřední hodiny	Po-čt 8.00–16.00
Pá 8.00–15.00
Stručný popis služby
Tato služba je poskytována v prostorách organizace. Jedná se
o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami
Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.
	Služba obsahuje: Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace, Sestavení individuálního plánu, Možnosti
podpory.

Poskytovatel	
FOKUS Písek (pobočka Strakonice)
Název služby	Fokus Písek, pobočka Strakonice
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
ambulantní sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
	
telefon, fax
608 271 800
	
e-mail	
info@fokus-pisek.cz,

ambulancest@fokus-pisek.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Romana Stříbrná

www

www.fokus-pisek.cz

	
úřední hodiny	Po–čt 8.00–16.00

Pá 8.00–15.00
Stručný popis služby	Tato služba je poskytována v prostorách organizace. Jedná se

o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami
Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.
Služba obsahuje: Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace, Sestavení individuálního plánu, Možnosti
podpory.

Poskytovatel

FOKUS Písek (pobočka Strakonice)

Název služby
Sociální služba

Fokus Písek, pobočka Strakonice

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

terénní sociální rehabilitace
adresa
Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice
telefon, fax
608 271 800
e-mail
ambulancest@fokus-pisek.cz

Kontaktní údaje služby
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kontaktní pracovník Bc. Romana Stříbrná
www
www.fokus-pisek.cz
úřední hodiny
Po-čt 8.00–16.00
		Pá 8.00–15.00
Stručný popis služby	Tato služba je poskytována v prostorách organizace. Jedná se
o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami
Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.
Služba obsahuje: Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace, Sestavení individuálního plánu, Možnosti
podpory.

Stručný popis služby	Poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou podporu,

aby se naučili žít v samostatných bytech a byli schopni přechodu do chráněného bydlení nebo do pronájemního či soukromého bytu.

Poskytovatel	
FOKUS Tábor
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
	
telefon, fax
381 252 684, 776 188 869
	
e-mail	
fokustabor@fokustabor.cz
	
kontaktní pracovník	Kateřina Trsková, DiS.

www

www.fokustabor.cz

	
úřední hodiny	po–pá 7.30–16.00
Stručný popis služby	Poslání služby: Podpora lidí s duševním onemocněním z tá-

borského regionu v rozvíjení takových schopností a dovedností,
které jsou nezbytné pro samostatný, nezávislý a soběstačný život v běžných podmínkách společnosti.
	Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním starší 18 let.
Kapacita služby 	55 uživatelů

Tréninkové bydlení

Poskytovatel

FOKUS Písek

Název služby

Tréninkové bydlení

Kontaktní údaje služby

adresa
telefon, fax
e-mail
kontaktní pracovník
www

32 Adresář služeb

Kollárova 485, 397 01 Písek
382 224 297, 774 407 769
teren@fokus-pisek.cz
Bc. Eva Brožová
http://www.fokus-pisek.cz/
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Azylový dům

Poskytovatel	
Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.
Název služby	Azylový dům
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
azylový dům
Kontaktní údaje služby	adresa	
Skácelova 2, 695 01 Hodonín
	
telefon, fax
518 321 629, 732 417 648

kontaktní pracovník

 gr. Veronika Zubalíková,
M
Milan Zelinka
	
e-mail	
bydleni@psychocentrumdomecek.cz
www
www.psychocentrumdomecek.cz
	
úřední hodiny	nepřetržitě
kancelář sociálního pracovníka azylového domu: 7.00–15.30
Stručný popis služby	Azylový dům je pobytová služba pro muže bez přístřeší, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci, hmotné nouzi nebo v životní
krizi a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Důraz je zde kladen na dodržování ubytovacího řádu, jenž konfrontuje ubytované muže s režimem simulujícím ekonomicky aktivní životní
styl a účinně napomáhá jejich aktivizaci. Zařízení motivuje
muže k aktivnímu řešení vlastní situace a pomáhá minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Směřuje klienta
k opětovnému začlenění do společnosti a vede ho k aktivní spolupráci a snaze změnit a zlepšit svůj život.
Kapacita služby 	20 lůžek
Úhrada za služby
3.600,- Kč/měsíc
Pobyt v Azylovém domě je časově omezen – smlouva je s uživatelem zpravidla uzavírána na 6 měsíců (nejdéle však na jeden
rok).
Cílová skupina
osoby bez přístřeší,
pachatelé trestné činnosti = osoby vracející se z výkonu trestu,
věková stuktura cílové skupiny: 19–64 let.
Poznámka	
V budově Psychocentra Domeček Hodonín o. p. s. je také ordinace odborného lékaře – psychiatra.

Brno

Hodonín

Brno
¢¢ Občanské sdružení Anabell
¢¢ Diakonie ČCE – středisko v Brně
¢¢ Sdružení Práh
¢¢ VIDA (VIDA centrum Brno)
Hodonín
¢¢ Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

Centrum denních aktivit a aktivizační služby

Poskytovatel	
Sdružení Práh
Název služby	Centrum denních služeb

34 Adresář služeb
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Sociální služba

	
kontaktní pracovník	Mgr. Veronika Zubalíková,

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
centrum

Milan Zelinka
www
www.psychocentrumdomecek.cz
	
úřední hodiny	nepřetržitě
Stručný popis služby	Cílová skupina:
¡¡ osoby s chronickým duševním onemocněním - muži i ženy s
chronickým duševním onemocněním
¡¡ věková struktura cílové skupiny: 19 - 64 let.
Provozní doba: nepřetržitě.
	Chráněné bydlení umožňuje klientům žít po určitou, časově
omezenou dobu, v chráněných podmínkách v prostředí, které
jim poskytuje pomoc a podporu v jeho složité životní situaci
a trénink v připravenosti na běžný život ve společnosti. Uživatelům této služby je zajišťována služba, která zahrnuje poskytnutí
ubytování, podmínky a pomoc při zajištění stravy a podporu
a pomoc s chodem domácnosti. Služba pomáhá klientům obnovovat základní životní dovednosti a návyky a směřuje klienta
k aktivnímu zapojování se do společnosti a přispívá tak ke zlepšení stavu psychických problémů.
Kapacita služby 	14 lůžek
Úhrada za služby: 4.050,- Kč/měsíc
	Smlouva je uzavírána na dobu dvou let a následně je zpravidla
v odůvodněných případech prodlužována prostřednictvím dodatků ke smlouvě
Poznámka	
V budově Psychocentra Domeček Hodonín o. p. s. je také ordinace odborného lékaře – psychiatra.

denních služeb
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tuřanská 12, 620 00 Brno
	
telefon, fax
539 051 103, 539 051 123
	
e-mail	
pohoda@prah-brno.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Bedřiška Horáková
www
www.prah-brno.cz
	
úřední hodiny	po–pá 9.00–15.00
Stručný popis služby	Posláním Centra denních služeb je poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém mohou lidé s duševním onemocněním z Brna
a okolí zvyšovat svoji samostatnost, sociální dovednosti, smysluplně využívat volný čas.
Kapacita služby 	13 osob v jediný okamžik

Chráněné bydlení

Poskytovatel	
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Název služby	Chráněné bydlení Ovečka
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
	
telefon, fax
514 141 445
	
e-mail
chb.brno@diakonie.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Lada Sadílková

www

http://brno.diakonie.cz

Stručný popis služby	Posláním Chráněného bydlení Ovečka Diakonie ČCE – střediska

v Brně je umožnit dospělým lidem s dlouhodobým duševním
onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost
tak, aby se mohli, v případě svých možností, osamostatnit a žít
samostatně v přirozeném prostředí.

Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Skácelova 2, 695 01 Hodonín
	
telefon, fax
518 321 629, 732 417 648
	
e-mail	
bydleni@psychocentrumdomecek.cz

obsah
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Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tuřanská 12, 620 00 Brno
	
telefon, fax
539 051 116, 606 586 440
	
e-mail	
vedouci.bydleni@prah-brno.cz
	
kontaktní pracovník	Václav Buchta, DiS.

www

Poskytovatel	
Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

36 Adresář služeb

Poskytovatel	
Sdružení Práh

následující

www.prah-brno.cz

Stručný popis služby	Cílem je dát uživatelům služby takovou podporu, aby po absol-

vování služby byli schopni samostatně bydlet.
Chráněné bydlení skupinové
Služba poskytuje bydlení pro uživatele, kteří chtějí trénovat
zvládání samostatného bydlení s podporou pracovníka služby.
Služba je poskytována celoročně, včetně víkendů a státních
svátků. S uživatelem se uzavírá smlouva na 6 měsíců s možností
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prodloužení až na dva roky. Nabízíme možnost zkušebního pobytu před nástupem do Chráněného bydlení.
Bydlení se nachází v odděleném křídle budovy Sdružení Práh
v Brně – Tuřanech. Poskytuje bydlení až pro 5 osob. Byt má pět
jednolůžkových pokojů a společné prostory: obývací místnost,
kuchyň, koupelna, toaleta. Byt je plně zařízen, ale uživatel si
může nastěhovat i drobnější nábytek a své osobní věci.
Chráněné bydlení individuální
Služba poskytuje bydlení s menší podporou pracovníka služby
pro uživatele, kteří plánují vlastní samostatné bydlení. Služba se
poskytuje celoročně, ale pracovník je uživateli k dispozici pouze
v pracovní dny a po vzájemné domluvě. Jedná se o několik, částečně zařízených, menších bytů v běžné městské zástavbě.
S uživatelem se smlouva uzavírá na 6 měsíců s možností prodloužení až na tři roky
Kapacita služby 	11 lůžek

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Sdružení Práh
Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tuřanská 12, 620 00 Brno
	
telefon, fax
539 051 116, 606 586 440
	
e-mail	
vedouci.bydleni@prah-brno.cz
	
kontaktní pracovník	Václav Buchta, DiS.

www

www.prah-brno.cz

	
úřední hodiny	
Stručný popis služby	Podpora samostatného bydlení je služba, která pomáhá uživa-

teli získat a zvládat samostatné bydlení ve vlastních bytech nebo
podnájmech.

Poradenství

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014 , 848 200 210, 774 467 293
	
e-mail	
posta@anabell.cz,

recepce.brno@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www
www.anabell.cz
	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210, 774 467 293 od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty na odborné psychosociální a zdravotní služby
osobám z celé ČR při řešení problémů spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

38 Adresář služeb
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Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Kontaktní centrum Anabell BRNO
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014, 724 824 619
	
e-mail	
posta@anabell.cz,

recepce.brno@anabell.cz
www
www.anabell.cz
	
úřední hodiny	Po–Čt: 8.00–16.00
Pá: 8.00–12.00
Stručný popis služby	Kontaktní centra Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie,
záchvatovité přejídání aj.) při řešení jejich situace v souvislosti
s nezdravými a nevhodnými stravovacími návyky. Podporou je
míněno odborné poradenství – sociální, psychologické, nutriční
a navazující fakultativní programy: psychoterapie, skupinové
aktivity, volnočasové aktivity, internetové poradenství, specifické kurzy a výcviky apod.
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Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS

Poskytovatel	
Sdružení Práh

Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti

Název služby	Odborné sociální poradenství – poradna PŘES PRÁH
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tuřanská 12, 620 00 Brno
	
telefon, fax
539 051 107, 734 850 544
	
e-mail	
nadia.elsabbaghova@prah-brno.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Nadia El Sabbaghová

Pacientští podpůrci
Emoční podpora – Pacient pomáhá pacientovi
Edukační přednášky o duševním onemocnění pro pacienty,
odbornou i laickou veřejnost
Kontaktní údaje služby	adresa	
Na Moráni 7, 128 00 Praha 2
	
telefon, fax	774 279 357, 774 279 364. 774 279 355,
774 279 350
	
e-mail	
tylich.tom@seznam.cz
jisamilan@seznam.cz
barbora.lacinova@email.cz
jan.f.jaros@seznam.cz
kontaktní pracovník	ing. Tomáš Tylich
	
www
www.os-kolumbus.org
Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v oblasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Doprovody při hospitalizaci a následné rehabilitaci.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Poskytovatel	
Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.
Název služby	Psychologická poradna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
Odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Skácelova 2, 695 01 Hodonín
	
telefon, fax
518 344 345, 603 289 960
	
e-mail	
poradna@psychocentrumdomecek.cz
	
kontaktní pracovník	Lenka Kolaciová

www

www.psychocentrumdomecek.cz

www

www.prah-brno.cz

	
úřední hodiny
Bez předchozího objednání:

		
út 10.00–12.00;
		
Pro objednané (nutno se předem objednat na kontakty uvedené dále):
Pondělí: 8:00–16:30
Úterý: 8:00–10:00 a 12:00–16:30
Čtvrtek:8:00–16:30
Pátek: 8:00–16:30
Kontakty: úterý 10:00–12:00
734 850 546, 744 850 546
Stručný popis služby	Posláním služby Odborné sociální poradenství Sdružení Práh
v Brně je poskytovat informace lidem s duševním onemocněním, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé
sociální situace.
Příbuzní a osoby blízké dospělých duševně nemocných lidí
s psychotickými a afektivními poruchami z Jihomoravského
kraje.
Kapacita služby 	Okamžitá kapacita Poradny je tři uživatelé/zájemci (v jednom
okamžiku se může jeden pracovník věnovat pouze jednomu uživateli).
Denní kapacita Poradny:
Úterý: 2 uživatele/zájemci za den
Služba je poskytována anonymně a bezplatně.

	
úřední hodiny
po–pá 7.00–15.30
Stručný popis služby	Psychologická poradna je speciální odborné psychologické pra-

coviště zaměřené na poskytování sociálních služeb formou základního a odborného psychologického poradenství a psychoterapie lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, životní
nebo existenciální krizi či tísni.
Poznámka	
V budově Psychocentra Domeček Hodonín o. p. s. je také ordinace odborného lékaře – psychiatra.

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Brno)
Název služby	VIDA centrum Brno
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Botanická 16, 602 00 Brno
	
telefon, fax
775 585 156
	
e-mail	
brno@vidacentrum.cz,

kontaktní pracovník	Mgr. Monika Frtúsová
www
www.vidacr.cz
40 Adresář služeb
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úřední hodiny
Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.

Jedná se zejména o výjezdy do PN Brno
– Černovice, VN Brno a práci s uživateli
v terénu.
		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel	
Sdružení Práh
Název služby	Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Sdružení Práh: Tuřanská 12, 620 00

Brno
		Café Práh: Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno
	
telefon, fax
530 500 431, 539 051 118
	
e-mail	
filip.dvorak@prah-brno.cz,
lenka.redova@prah-brno.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Filip Dvořák
(vedoucí tréninkové části STD)
Mgr. Lenka Rédová
(vedoucí rehabilitační části STD)
www
www.prah-brno.cz, www.cafeprah.cz
Stručný popis služby	Posláním sociálně terapeutické dílny Sdružení Práh je aktivní
podpora lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí při
zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností
vycházejících z individuálních potřeb, podpora jejich samostatnosti, která jim může pomoci získat chráněné místo nebo místo
na otevřeném trhu práce a tím také zlepšit jejich společenské
postavení. Výrobní program dílny: práce s textilem, práce s pa-
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pírem, keramický koutek, svatební sortiment, šperky a brože,
tréninková místa

Sociální rehabilitace

Poskytovatel	
Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.
Název služby	Psychosociální centrum
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Skácelova 2, 695 01 Hodonín
	
telefon, fax
518 344 345, 603 289 960
	
e-mail	
poradna@psychocentrumdomecek.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Petra Blechová,

Lenka Kolaciová, Svatava Drdácká
www
www.psychocentrumdomecek.cz
	
úřední hodiny	Pondělí – pátek: 8.00–15.30 hod = provozní doba určená k dojednání individuálního setkání s pracovníky.
Stručný popis služby	Cílová skupina:
¡¡ osoby s chronickým duševním onemocněním,
¡¡ osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy.
Věková kategorie: 19–80 let.
 šechny programy jsou účelově zaměřeny na rozvoj a podporu
V
konkrétních schopností a dovedností klientů s využitím metod
a technik pracovní terapie, arteterapie, psychomotorické terapie
a dalších podpůrných psychoterapeutických postupů – Dílna,
klub FIT, herní klub a motivační kurz
Poznámka	
V budově Psychocentra Domeček Hodonín o. p. s. je také ordinace odborného lékaře – psychiatra.

Poskytovatel	
Sdružení Práh
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.) 	sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tuřanská 12, 620 00 Brno
	
telefon, fax
734 850 544
	
e-mail	
nadia.elsabbaghova@prah-brno.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Nadia El Sabbaghová

www

www.prah-brno.cz
Jihomoravský kraj 43

	
úřední hodiny
Provozní doba Sociálního centra:

pondělí – pátek 7:30–17:30
		
Úřední hodiny
pondělí 8:00–10:00
V tuto dobu nás můžete navštívit bez
předchozího objednání. Po předchozí
domluvě nás můžete navštívit i mimo
úřední hodiny.
Stručný popis služby	Posláním služby Sociální rehabilitace Sdružení Práh je podporovat lidi s psychotickým onemocněním z Brna, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby
byli samostatní v prostředí, které si sami vybrali k životu.
Kapacita služby 	9 klientů – v jednom okamžiku
Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.

Karlovarský kraj

Cheb

Cheb
¢¢ Chráněné dílny Joker o. s.
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Karlovarský kraj 45

na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Chráněná pracovní místa

Poskytovatel

Joker o. s. Cheb

Název služby
Sociální služba

Chráněná pracovní místa

Osobní asistence

sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby adresa
Karlova 392/17, Cheb
telefon, fax
737 215 487
e-mail
dilnyjoker@seznam.cz
kontaktní pracovník Ivana Šmerdová
www
http://www.dilnyjoker.cz/
Stručný popis služby	Rukodělná dílna – Pracoviště: Hradební 16, 350 02 Cheb
	Šicí dílna – Pracoviště: Karlova 17, 350 02 Cheb,
mistrová: Marie Wagneterová (tel.: 608 759 096)
	Prádelna – Pracoviště: Hradební 16, 35002 Cheb (Příjem prádla:
pondělí – pátek 8.00–13.30 hodin), Telefon: 737 215 485
	Bistro – Pracoviště: Hradební 22, Cheb, budova vysoké školy
Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
	
Otevírací doba: pondělí – pátek 8.00–16.30 hodin, Posezení
v příjemném prostředí, bezbariérový přístup, bezbariérové WC.
Čtenářská kavárna Joker: Valdštejnova 8, 350 02 Cheb
(Vchod z Májové ulice, pod prodejnou kol SPORTFLORI)
kavarnajoker@seznam.cz (pondělí – pátek 11.00–19.00 hodin),
Zodpovědný vedoucí: Jan Hájek, 733 645 450
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Krizová pomoc

Joker o. s. Cheb

Název služby
Sociální služba

Osobní asistence

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

osobní asistence
adresa
Hradební 516/16, Cheb, 350 02 Cheb 2
telefon, fax
737 215 480
e-mail
dilnyjoker@seznam.cz
kontaktní pracovník Jaroslava Buchnerová, DiS
www
http://www.dilnyjoker.cz/
Osobní asistence pomáhá usnadnit život lidem se zdravotním postižením a je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Nabízí
podporu osobního asistenta při práci v domácnostech, nakupování, doprovod k lékaři, do zaměstnání, do divadla, do kina…

Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel	
Joker o. s. Cheb

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervencí a kontakty
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Název služby	Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hradební 516/16, Cheb, 350 02 Cheb 2
	
telefon, fax
737 215 480
	
e-mail	
dilnyjoker@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jaroslava Buchnerová, DiS

www

http://www.dilnyjoker.cz/

Stručný popis služby	Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
d) podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností
Karlovarský kraj 47

Královéhradecký kraj

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

Jičín

Hradec Králové

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Rychnov
nad Kněžnou

Sociální rehabilitace

Poskytovatel

Péče o duševní zdraví – region Pardubice

Název služby

Péče o duševní zdraví- středisko Hradec Králové
Sociální rehabilitace

Sociální služba
Hradec Králové
¢¢ Péče o duševní zdraví (středisko
Hradec Králové)
Jičín
¢¢ Péče o duševní zdraví (středisko Jičín)
Rychnov n. Kněžnou
¢¢ Péče o duševní zdraví (středisko
Rychnov nad Kněžnou)
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(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa
telefon, fax
e-mail

Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
495 580 368, 773 915 742
pdz-hk@pdz.cz,
petra.sprynarova@pdz.cz
kontaktní pracovník Mgr. Petra Špryňarová
www
www.pdz.cz
kontaktní den
po 9.00–16.00 (kromě 12.00–13.00)
pro osobní kontakt, jinak telefonicky –
každý všední den od 8.00 do 18.00
Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní
potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém kraji.
Kontaktní údaje služby
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Posláním služby sociální rehabilitace je pomáhat duševně
nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních. Rozvíjet dovednosti
a schopnosti uživatelů, aby mohli žít co nejsamostatněji, co nejspokojeněji a tam, kde si sami zvolí.
¡¡ Poskytované sociální služby jsou zdarma.
¡¡ K využití sociálních služeb není potřeba doporučení lékaře.

Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví – region Pardubice
Název služby	Péče o duševní zdraví- středisko Jičín,

Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

	
kontaktní pracovník	Mgr. Pavel Provazník

www

www.pdz.cz

	
úřední hodiny	kontaktní den: po 9.00–16.00
Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní

potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
¡¡ Posláním služby je pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života. Pomáháme lidem s vážnými duševními nemocemi řešit sociální problémy a učíme je
praktickým dovednostem potřebným pro život. Rozvíjet dovednosti a schopnosti uživatelů, aby mohli žít co nejsamostatněji, co nejspokojeněji a tam, kde si sami zvolí.
¡¡ Poskytované sociální služby jsou zdarma.
¡¡ K využití sociálních služeb není potřeba doporučení lékaře.

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
	
telefon, fax
493 592 554, 777 119 214
	
e-mail	
pdz-jc@pdz.cz, marek.fiala@pdz.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Marek Fiala

www

www.pdz.cz

	
úřední hodiny	kontaktní den: st 14.00–17.00
Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní

potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
¡¡ Posláním služby následné péče je pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních. Rozvíjet dovednosti
a schopnosti uživatelů, aby mohli žít co nejsamostatněji, co
nejspokojeněji a tam, kde si sami zvolí.
¡¡ Poskytované sociální služby jsou zdarma.
¡¡ K využití sociálních služeb není potřeba doporučení lékaře.

Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví – region Pardubice
Název služby	Péče o duševní zdraví- středisko Rychnov nad Kněžnou

Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Panská 1492, 516 01

Rychnov nad Kněžnou
	
telefon, fax
494 322 025, 773 915 745
	
e-mail	
pdz-rk@pdz.cz,

pavel.provaznik@pdz.cz
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Liberecký kraj

Centrum denních aktivit a aktivizační služby

Poskytovatel	
FOKUS Turnov, z. s.
Název služby	Centrum denních služeb
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
centrum denních služeb
Kontaktní údaje služby	adresa	
Skálova 415, 511 01 Turnov
	
telefon, fax
481 321 424, 774 004 800
	
e-mail	
fokus@fokusturnov.cz

kontaktní pracovník	Tereza Cermanová, DiS
www
www.fokusturnov.cz
	
úřední hodiny
po–pá 8.30–15.30
Stručný popis služby	Pomocí různých činností se Centrum denních služeb snaží
předcházet sociální izolaci a získávat, obnovovat a zdokonalovat
pracovní návyky uživatelů. Centrum denních služeb nabízí tyto
činnosti: Možnost navazování sociálních kontaktů – uživatelé
se mohou setkávat s ostatními, posedět a vypít kávu, čaj, Práce
s papírem (výroba přání, mozaiky z krepového papíru), Práce
s hmotou Fimo (výroba šperků), Smaltování za studena (výroba šperků), Batikování, Malování na textil, Malování krabiček,
Decoupage – ubrousková technika, Kreslení, malování, Navlékání korálků, Šití na šicím stroji, Výroba figurek z těstovin, Ruční
práce (vyšívání), Tkaní na rámu a tkalcovském stavu, Malování na hedvábí, Společenské hry, Nácvik divadelního představení, Procvičování matematiky a pravopisu, Nácvik činností potřebných pro vedení domácnosti (pečení vaření, žehlení, praní),
Práce na zahradě
Činnosti poskytované terénní formou:
Cílem činností poskytovaných terénní formou je zprostředkovat uživatelům kontakt se společenským prostředím, podpořit
jejich sociální schopnosti a samostatnost. Mezi tyti činnosti patří: Doprovod a pomoc při zařizování osobních záležitostí – uživatelům v případě zájmu zajišťujeme doprovod na úřad, k lékaři, pomoc při nákupu, pomoc při výběru financí z bankomatu,
návštěvu domácnosti, Návštěva divadelního představení, koncertu, Diskotéka, Výlety do okolí.
Kapacita služby 	15 klientů/den

Liberec
Jablonec nad Nisou
Turnov
Semily

Jablonec nad Nisou
¢¢ FOKUS Liberec
Liberec
¢¢ FOKUS Liberec občanské sdružení
Semily
¢¢ FOKUS Turnov (středisko Semily)
Turnov
¢¢ FOKUS Turnov
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Chráněné bydlení

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell

Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nákupní ulice objekt 33, Liberec 33 –

Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Krásná Studánka
		
Ruská 3332, Česká Lípa, 470 01
	
telefon, fax	485 163 440
Liberec: 484 800 581, 607 137 370
Česká Lípa: 725 831 383
	
e-mail
Liberec: p.prouskova@fokuslbc.eu
Česká Lípa: h.zackova@fokuslbc.eu
kontaktní pracovník	Liberec: Pavlína Prousková, Dis.
Česká Lípa: Bc. Helena Žáčková
www
http://www.fokuslbc.eu
	
úřední hodiny	Služba se poskytuje v tomto časovém
rozsahu:
a) ubytování: 24 hodin denně
b) úkony péče: v pracovní dny (včetně
státem uznávaných svátků)
od 8.00–16.30 hodin v rozsahu dle individuální dohody s asistentem bydlení
Stručný popis služby	Posláním služby chráněné bydlení je podpora duševně nemocných lidí při získávání dovedností potřebných k samostatnému
životu mimo zdravotnická a ústavní zařízení.
Služba je určena lidem s duševním onemocněním starším
16- ti let, kteří si v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace neosvojili nebo ztratili dovednosti potřebné k samostatnému životu, jsou v péči ambulantního psychiatra, jsou
schopni a ochotni dodržovat pravidla v chráněném bydlení
a souhlasí s prací na individuálním plánu. V České Líbě nemůže
být poskytnuta lidem s pohybovým postižením, protože objekt
chráněného bydlení nemá bezbariérový přístup. Služba nemůže
být poskytnuta lidem, kteří si nejsou schopni hradit náklady na
své základní životní potřeby (nákup potravin, ošacení, hygienických potřeb).
Smlouva o poskytnutí služby chráněného bydlení se sjednává
s uživatelem na dobu 2 let, s adaptační dobou 3 měsíců a s možností prodloužení dle potřeby uživatele.
Kapacita služby 	Celková kapacita služby 18 uživatelů z toho:
¡¡ v Liberci je 12 uživatelů
¡¡ v České Lípě 6 uživatelů
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Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Podpora samostatného bydlení

Poskytovatel

FOKUS Turnov, z. s.

Název služby
Sociální služba

Podpora samostatného bydlení

podpora samostatného bydlení
adresa
Skálova 415, 511 01 Turnov
telefon, fax
481 321 424, 774 004 802
e-mail
fokus@fokusturnov.cz
kontaktní pracovník Mgr. Zuzana Růžičková
www
www.fokusturnov.cz
úřední hodiny
po–pá 8.30–15.30
Stručný popis služby	Posláním služby je podpora osob s chronickým duševním onemocněním a osob s mentálním postižením, aby mohli žít ve
svém přirozeném prostředí v jejich vlastních domácnostech.
Na čem můžeme společně pracovat: úklid domácnosti a udržení pořádku, správně vykonávat a udržovat osobní hygienu,
plánování nákupu potravin, samostatný nákup, příprava jídel
(studená kuchyně), základní vaření jednoduchých teplých jídel, základní práce s mobilním telefonem (volání, SMS zprávy),
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Kapacita služby

praní, žehlení, samostatné cestování v MHD, základní orientace
v hospodaření s vlastními financemi, reakce v krizových situacích (plán, jak se zachovat)
S čím můžeme ještě pomoci: doprovod k lékaři, doprovod na
úřady a další instituce, sociální otázky (žádost o důchod, žádost
o příspěvek na péči, apod.
4 klienti/den

Uživatel má uzavřenou pod/nájemní smlouvu na jeden rok
a hradí platbu ve výši 3.850–4.200 Kč Kč /měsíc (dvojlůžkové
pokoje nebo jednolůžkové pokoje).
Kapacita služby 	Fokus Liberec má pod/nájemní byty v Liberci (20 míst),
Jablonci nad Nisou (3 místa) a České Lípě (4 místa).

Poradenství

Poskytovatel	
Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec
Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS

Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nezvalova 662/18,

Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem

460 15 Liberec 15-Starý Harcov
		
Krejčího 1175/9, Liberec 6
		
E. Floriánové 8, Jablonec n. Nisou
		
Ruská 3332, Česká Lípa 1
	
telefon, fax	485 163 440
Liberec: 724 557 233
Česká Lípa: 725 831 383
	
e-mail	
Liberec: a.janackova@fokuslbc.eu
Česká Lípa: h.zackova@fokuslbc.eu
kontaktní pracovník	Liberec: Mgr. Alena Janáčková
Česká Lípa: Bc. Helena Žáčková
www
http://www.fokuslbc.eu
	
úřední hodiny	Služba se poskytuje: Po – Pá (mimo
státem uznané svátky) od 8:00–16:00
hodin.
Stručný popis služby	Posláním služby je podpora duševně nemocných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech podle jejich
vlastních představ a možností.
Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním starší
18-ti let, kteří v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských
a rodinných vztahů.
Služba je realizována terénní formou ve vlastních domácnostech uživatelů a dále v pod/nájemních bytech Fokusu. Základem služby je intenzivní trénink sociálních dovedností spojených se samostatným bydlením a zvyšováním kompetencí
uživatele v této oblasti. Smlouva o službě je uzavírána na období 2 let.
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telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz

kontaktní pracovník	Jan Jaroš
	
www
www.os-kolumbus.org
Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením

Poskytovatel	
Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec
Název služby	Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním

postižením
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
Sociálně

Kontaktní údaje služby

aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním
postižením
adresa	
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15
Ruská 3332 Česká Lípa 470 01
telefon, fax	Liberec: 485 163 440, 731 866 306
Česká Lípa: 725 831 383
e-mail	
Liberec: k.zahorova@fokuslbc.eu
Eská Lípa: h.zackova@fokuslbc.eu
kontaktní pracovník	Liberec: Bc. Kateřina Záhorová
Česká Lípa: Bc. Helena Žáčková
www
http://www.fokuslbc.eu
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Stručný popis služby

Kapacita služby
Poznámka

úřední hodiny	Služba je poskytována od pondělí
do pátku (mimo státem uznávaných
svátků), od 8 do 16.00hodin.
Služba je poskytována jako terénní a ambulantní
Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého
kraje (psychózy-schizofrenie, bipolární porucha, schizoafektivní
porucha apod.) starší 16 let. Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na Psychiatrickém oddělení Krajské nemocnici v Liberci, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a Horní Beřkovice. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce
a České Lípy. Uživatelem služby se může stát po dobu 3 měsíců
i blízké okolí nemocného (rodina, nebo lidé žijící po delší dobu
s duševně nemocným ve společné domácnosti).
Cílem služby je zejména motivovat klienty po ukončené hospitalizaci k aktivitě při zvládání jejich sociální situace. Udržovat
formou terénních a ambulantních služeb kontakt s dlouhodobě
hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již ukončili jiné služby
Fokusu. Asertivním způsobem vyhledávat osoby s duševním
onemocněním a nabízet jim služby.
Uživatelům sociálních služeb mohou být nad rámec základních činností poskytovány i činnosti fakultativní.
19 uživatelů / týdně
Služba je poskytována na dvou místech

Poskytovatel	
Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec
Název služby	Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15

		Emílie Floriánové 1736/8
Jablonec nad Nisou 2
	
telefon, fax
Liberec: 485 163 440, 731 866 306
Jablonec n. Nisou: 483 356 211,
725 332 440
	
e-mail
Liberec: k.zahorova@fokuslbc.eu
Jablonec n. Nisou:
e.kohoutova@fokuslbc.eu
kontaktní pracovník	Liberec: Bc. Kateřina Záhorová
Jablonec n. Nisou: Eva Kohoutová
www
http://www.fokuslbc.eu
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Služba je poskytována od pondělí

do pátku (mimo státem uznávaných
svátků), od 8 do 16.00hodin.
Stručný popis služby	Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou
pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení
dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění
osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.
Služba STD nabízí:
¡¡ Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně
¡¡ Podpora na chráněném pracovním místě v řemeslné dílně
¡¡ Artedílna a kreativní ateliér v Libreci i Jablonci nad Nisou
¡¡ Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci nad
Nisou
¡¡ Podpora na chráněném pracovním místě v (CHK) Floriánka
¡¡ Workshop na vaření
¡¡ Uživatelům sociálních služeb mohou být nad rámec základních činností poskytovány i činnosti fakultativní.
Kapacita služby 	22 uživatelů (10 uživatelů v Liberci a 12 v Jablonci nad Nisou)
Poznámka	
Služba je poskytována na dvou místech

Poskytovatel	
FOKUS Turnov, z. s.
Název služby	Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Skálova 415, 511 01 Turnov
	
telefon, fax
481 321 424, 774 004 800
	
e-mail	
fokus@fokusturnov.cz

Sociálně terapeutické dílny
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kontaktní pracovník	Tereza Cermanová, DiS
www
www.fokusturnov.cz
	
úřední hodiny
po–pá 8.30–15.30
Stručný popis služby	Pomocí pracovní rehabilitace se sociálně terapeutická dílna
snaží získávat, obnovovat a zdokonalovat pracovní návyky uživatelů a přispívá tak ke zlepšení stability jejich duševního zdraví.
	
Sociálně terapeutická dílna nabízí tyto činnosti: Možnost navazování sociálních kontaktů – uživatelé se mohou setkávat
s ostatními, posedět a vypít kávu, Výroba keramiky (plátová
technika, točení na kruhu, dekorace, glazura), Výroba z pedigu,
Kreslení a malování, Malování na hedvábí a textil (hedvábí v mikrovlnné troubě), Encaustika (výtvarná technika s voskovkami
a žehličkou), Batikování, Tkaní (na rámu a tkalcovském stavu),
Práce s hmotou Fimo (výroba šperků), Výroba přáníček, Decoupage – ubrousková technika, Práce s přírodními materiály,
např. dekorace z přírodních materiálů, Ruční práce, např. pleLiberecký kraj 59

tení, háčkování, vyšívání, Práce s látkami, výroba tašek, Výroba
mýdel z glycerinové hmoty, Výroba svíček z voskových pláství,
Šití na šicím stroji (výroba tašek), Výroba přání, Linoryt, Volnočasové aktivity (společenské hry, společné zpívání), Práce na zahradě, Pečení a vaření, Nácvik dovedností pro vedení domácnosti (úklid, praní, žehlení, mytí nádobí)
Činnosti poskytované terénní formou:
Cílem činností poskytovaných terénní formou je zprostředkovat uživatelům kontakt se společenským prostředím, podpořit
jejich sociální schopnosti a samostatnost. Mezi tyti činnosti patří: Návštěva muzea, výstav, divadla, Výlety do okolí, Rekondiční
pobyty.
Kapacita služby 	25 klientů/den

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

Moravskoslezský kraj

Opava
Ostrava

Poskytovatel	
Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec

Třinec

Název služby	Myklub Liberec
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15
	
telefon, fax
485 163 440, 773 978 677

email:
leniskakrcilka@seznam.cz
kontaktní pracovník	Lenka Krčilová
www
http://www.fokuslbc.eu
úřední hodiny	út, čt 14.00–17.00
Stručný popis služby	Přednášky na volná témata, promítání DVD, poslech hudby,
tvořivá dílna = tvorba časopisu, cvičení paměti, volný přístup
k internetu, návštěva muzea, výstav, kina a divadla, výlety s dobrovolníkem, a v letních měsících posezení u táboráku, nebo jen
tak u kávy a čaje.
Aktivity jsou svépomocné, volně přístupné všem zájemcům.
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Frýdek Místek

Frýdek Místek
¢¢ Charita Frýdek-Místek
Opava
¢¢ Občanské sdružení Anabell (Kontaktní
centrum Anabell Ostrava)
¢¢ ANIMA VIVA o. s. (Opava)
¢¢ FOKUS Opava
¢¢ Charita Opava

Ostrava
¢¢ ANIMA VIVA o. s. (Ostrava)
¢¢ Charita Ostrava
¢¢ MENS SANA o. s.
¢¢ Slezská diakonie
Třinec
¢¢ Slezská diakonie
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Centrum denních aktivit a aktivizační služby

Poskytovatel	
Charita Frýdek-Místek
Název služby	Denní centrum Maják
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
centrum denních služeb
Kontaktní údaje služby	adresa	
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
	
telefon
732 463 412
	
e-mail	
dennicentrummajak@charitafm.cz,

vlastimil.petr@caritas.cz

kontaktní pracovník	Bc. Marta Machová,
Mgr. Zuzana Vontorová
	
www
www.slezskadiakonie.cz
úřední hodiny
06.00–18.00 (mimo státní svátky)
Stručný popis služby	Centrum denních služeb:
Posláním SILOE Ostrava, centra denních služeb je zachování co
největší možné míry soběstačnosti poskytováním individuální
podpory a pomoci osobám s poruchami paměti.
A také poskytovat kvalitní poradenství a podporu rodinným
pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské
společnosti.
Kapacita služby 	20 osob na den

	
kontaktní pracovník	Mgr. Vlastimil Petr

www

http://fm.charita.cz/dcmajak/

Stručný popis služby	DC Maják poskytuje služby lidem mezi 18.* až 65. rokem věku

s chronickým psychiatrickým onemocněním nebo lehkým mentálním postižením. Poskytované služby jsou nabízeny v rámci
Moravskoslezského kraje, případně zájemci, který má ke kraji
vztah (má v kraji příbuzné, rodiště).
*Výjimečně po konzultaci s lékaři a rodiči (opatrovníky) můžeme přijmout osoby mladší 18 let, pokud do DC chtějí sami docházet, jsou zde schopni se adaptovat a docházení do DC je pro
ně přínosem.
NABÍZÍME: Terapeutické programy: pracovní terapie, terapie hudbou, sociálně terapeutická činnost., Pohybové aktivity: různá cvičení (na balónech, na židlích, oční gymnastika…)
a relaxace, výlety, kulturní akce, hry., Zájmová činnost: vaření,
zdravý životní styl – bylinky, základy anglického a španělského
jazyka, individuální výuka na PC, Sociální poradenství: zprostředkování kontaktu při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytování krizové intervence.
NĚKOLIKRÁT DO ROKA TAKÉ POŘÁDÁME: Kulturní výlety,
Sportovní výlety, Různé tématicky zaměřené akce, Oslavy narozenin a další akce.

Poskytovatel	
Slezská diakonie
Název služby	JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
Sociálně aktivizační služby
Kontaktní údaje služby	adresa	
JORDÁN Třinec, Hraniční 280,

739 61 Třinec
	
telefon, fax
558 990 411, 734 363 348, 605 292 998
	
e-mail	
jordan@slezskadiakonie.cz,

sp.jordan@slezskadiakonie.cz
www
www.slezskadiakonie.cz
	
úřední hodiny
po–pá 8.00–15.00
Stručný popis služby	Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem
s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení
problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.
Kapacita služby 	okamžitá kapacita střediska je 20 uživatelů

Domov se zvláštním režimem
Poskytovatel	
Slezská diakonie
Název služby	Slezská diakonie, středisko SILOE Ostrava, centrum denních

služeb
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
centrum

denních služeb
Kontaktní údaje služby	adresa	
Rolnická 55, 709 00 Ostrava-Nová Ves
	
telefon, fax
733 142 425, 733 142 426
	
e-mail	
siloe@slezskadiakonie.cz
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Poskytovatel	
Charita Frýdek-Místek
Název služby	Oáza pokoje pro psychicky nemocné
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
domov se zvláštním režimem
Kontaktní údaje služby	adresa	
K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek
	
telefon	
739 002 787 (vedoucí oddělení A),

739 002 786 (vedoucí oddělení B),
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733 676 687 (po, st 9.00–11.30),
739 002 794 (po, st 13. 00–16.30)
	
e-mail	
oazapokoje.a@charitafm.cz,
oazapokoje.b@charitafm.cz,
jana.kozouskova@charitafm.cz
	
kontaktní pracovník	oddělení A Jaroslava Michnová
oddělení B Eliška Kalmusová
sociální pracovnice Mgr. Jana
Kožoušková, DiS.
www
http://fm.charita.cz/oaza/
	
úřední hodiny	po, st 9.00–11.30, 13.00–16.30
Stručný popis služby	Posláním „Oázy pokoje“ pro psychicky nemocné je podpora soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití aktivního a důstojného
života v rámci našeho zařízení za pomoci poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Poskytujeme služby těm lidem s psychickým onemocněním, kteří jsou vzhledem ke stupni svého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít
ve svém přirozeném prostředí. Služba v maximální možné míře
zachovává a rozvíjí schopnosti a dovednosti uživatele a podporuje jeho sociální kontakty.
Kapacita služby 	50 lůžek

Chráněná dílna

Poskytovatel

Fokus Opava

chráněná dílna
adresa
Lepařova 8/2906, Opava, 746 01
 	
tel, fax
553 652 433, 723 457 998
e-mail
fokusopava@seznam.cz
www
www.fokusopava.cz
Stručný popis služby	Pracovní náplní zaměstnanců je především kompletace výrobků
z břidlice. Mohou také pracovat na kompletaci inteligentní plastelíny, kompletace úklidových materiálů a výrobků z plastu,
práce s bižuterií, dokončovací práce, výroba a kompletace propagačních předmětů, dárkových předmětů, kancelářských potřeb a výrobků z papíru.
Název služby
Kontaktní údaje služby

Chráněné bydlení

Poskytovatel

ARCHA Třinec

Název služby
Sociální služba

Chráněné bydlení

chráněné bydlení
adresa
Palackého 400, 739 61 Třinec
		
(místo poskytování služby)
		
Hraniční 280, 739 61 Třinec
		
(kancelář poskytované služby)
telefon, fax
605 292 998, 734 363 348
e-mail	
sp.archatc@slezskadiakonie.cz,
archa.trinec@slezskadikonie.cz
kontaktní pracovník	Marcela Hrubá, DiS.,
Bc. Romana Dobšová, DiS.
www
www.slezskadiakonie.cz
úřední hodiny	Sociální pracovník a vedoucí střediska
jsou po telefonické dohodě k dispozici:
v pracovní dny PO–PÁ: 8.00–15.00
¡¡ ubytování je poskytováno nepřetržitě (24 hod/7 dní v týdnu)
¡¡ služby péče jsou poskytovány v pracovní dny od 8.00–18.00
v rozsahu dle individuální dohody s pracovníkem chráněného bydlení;
¡¡ v nočních hodinách je služba (úkony péče) poskytována formou pohotovosti
Stručný popis služby
Posláním chráněného bydlení střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim
následně umožní samostatně bydlet v přirozeném prostředí dle
jejich možností a vlastních představ.
Kapacita služby
8 uživatelů
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Charita Opava
Název služby	Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kylešovská 10, 746 01 Opava
	
telefon, fax
553 770 124
	
e-mail	
chranene.bydleni@charitaopava.cz
	
kontaktní pracovník	Ing. Dagmar Sližová

www
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Stručný popis služby	Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v by-

dlení dospělým lidem psychicky nemocným formou tréninku
dovedností na dobu určitou. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností.
Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí
o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny.
	Následná péče pro duševně nemocné. Služba se snaží lepšit
možnosti péče o dospělé lidi s psychickým onemocněním, podporuje rozvoj jejich samostatnosti a sociální začleňování. Pokud nechcete být se svou nemocí sami doma, chcete se seznámit s novými lidmi, nebo si vyzkoušet něco nového, navštivte
nás. Budeme se zajímat o vaše problémy, hledat s vámi cestu,
jak je řešit. Pomůžeme vám v komunikaci s úřady, rodinou, lékaři apod. Můžete také navštívit některou z nabízených aktivit –
Klub Setkávání, motivační tvořivou dílnu, sportovní aktivity atd.

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Pečovatelská a odlehčovací služba

Poskytovatel	
Slezská diakonie
Název služby	Slezská diakonie, středisko SILOE Ostrava, odlehčovací služby
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odlehčovací služby
Kontaktní údaje služby	adresa	
Rolnická 55, 709 00 Ostrava‑Nová Ves
	
telefon, fax
733 142 425, 733 142 426
	
e-mail	
siloe@slezskadiakonie.cz,

soc.siloe@slezskadiakonie.cz
kontaktní pracovník	Bc. Marta Machová,
Mgr. Zuzana Vontorová
	
www
www.slezskadiakonie.cz
úřední hodiny
po–pá 18.00–6.00 (víkendy nepřetržitě)
Stručný popis služby	SILOE Ostrava, odlehčovací služby poskytuje tyto dvě formy služeb:
Terénní odlehčovací služba
Je určena klientům, kteří dávají přednost službám poskytovaným v jejich prostředí. Umožňujeme úlevu od péče pečujícím
osobám, tím že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné v jejich domácnosti a na území města Ostravy.
Kapacita terénní odlehčovací služby je dána momentálním
zdravotním a sociálním stavem klientů a počtem zaměstnanců.
Službu poskytujeme ve všední dny od 6. 00–18.00 hodin.
Pobytová odlehčovací služba
Služba je určena klientům, kteří chtějí využívat noční, víkendový
pobyt nebo pobyt o státních svátcích v prostorách střediska SILOE Ostrava. Zde se snažíme klientovi nahradit domácí prostředí, navozovat atmosféru klidu a pohody tak, aby stres vyvolaný ztrátou paměti a soběstačnosti byl co nejmenší. Pobytová
péče je zajišťována od 18:00 do 6:00 hodin ve všední dny, o víkendech a svátcích nepřetržitě. Kapacita pobytové odlehčovací
služby je max. 12 klientů na noc.
Kapacita služby 	12 osob na noc

Podpora samostatného bydlení

Poskytovatel	
Fokus Opava
Název služby	Podpora samostatného bydlení
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samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vávrovická 70/77, 747 07 Opava,
Lepařova 8/2906, Opava, 746 01
	
telefon, fax
553 652 433, 723 457 998 (terénní tým)
	
e-mail	
fokusopava@seznam.cz
kontaktní pracovník Vladěna Mazurová
www
www.fokusopava.cz
Stručný popis služby	Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomoci uživateli žít a udržet ho v jeho přirozeném prostředí. V rámci této
služby se uživatel učí zvládat či zdokonalovat se ve veškerých
dovednostech.

e-mail
psb.fm@slezskadiakonie.cz
www
www.slezskadiakonie.cz
úřední hodiny
Po-pá 7.00–15.00
		Služba je poskytována dle potřeb uživatelů v pracovní dny v době od 7‚00–
17‚00 hod. Služba může být poskytována v případě akutní potřeby uživatelů
v době od 7‚00–20‚00 hodin.
Stručný popis služby	Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve
vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným

Poskytovatel	
MENS SANA o. p. s.

Poskytovatel	
Slezská diakonie

Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Centrum psychosociální pomoci

Název služby	NOE Třinec, podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
NOE Třinec, Hraniční 280, 739 61 Tři-

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora

Ukrajinská 1533/13,
708 00 Ostrava‑Poruba
	
telefon, fax
596 918 104, 608 944 503
	
e-mail	
m.grucmanova@menssana.cz,
menssana@menssana.cz
	
kontaktní pracovník	Martina Grucmanová, DiS.
www
www.menssana.cz
Stručný popis služby	Posláním služby je poskytování podpory lidem s duševním onemocněním, kteří v důsledku svého onemocnění nezvládají samostatné bydlení, za účelem posílení jejich oslabených schopností, dovedností a zdrojů nezbytných k tomu, aby mohli
samostatně bydlet a zvládat běžný život.
Služba je poskytována v Ostravě a blízkém okolí – v bytech
(domácnostech) uživatelů, v tréninkových bytech a v běžném
prostředí, kterým je např. obchod, lékárna, ordinace lékaře,
úřad apod.

Poskytovatel

Slezská diakonie

Název služby
Sociální služba

NOE Frýdek – Místek, podpora samostatného bydlení

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

podpora samostatného bydlení
adresa	
Tř. T. G. Masaryka 1101,
738 01 Frýdek-Místek
telefon, fax
734 510 157

Kontaktní údaje služby

68

Adresář služeb

nec
	
telefon, fax
737 478 288, 734 478 288, 734 353 761
	
e-mail	
noe.tc@slezskadiakonie.cz

www

www.slezskadiakonie.cz

	
úřední hodiny 	Provozní doba kanceláře střediska: pra-

covní dny 7.00–15.00 hodin
Po–pá 7.00–17.00
Stručný popis služby	Posláním terénní sociální služby podpora samostatného bydlení
střediska Slezské diakonie NOE Třinec, je poskytovat podporu
lidem s duševním onemocněním v takové míře, aby byli schopni
samostatného bydlení, nebo samostatného bydlení s minimální
podporou sociální služby.
Kapacita služby 	Okamžitá kapacita střediska jsou 3 uživatelé. Jedná se o počet
uživatelů, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku.
Celková kapacita je 9 uživatelů.

Poradenství
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Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné

sociální poradenství

Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Ostrava,

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS

areál Hornické polikliniky, Sokolská
třída 81, 702 00 Ostrava
	
telefon, fax
602 236 457
	
e-mail
ostrava@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Dana Starostková
www
www.anabell.cz
	
úřední hodiny	viz webové stránky
Stručný popis služby	Kontaktní centra Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie,
záchvatovité přejídání aj.) při řešení jejich situace v souvislosti
s nezdravými a nevhodnými stravovacími návyky. Podporou je
míněno odborné poradenství – sociální, psychologické, nutriční
a navazující fakultativní programy: psychoterapie, skupinové
aktivity, volnočasové aktivity, internetové poradenství, specifické kurzy a výcviky apod.
Kapacita služby 	5 klientů denně v individuálním poradenství

Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

Poskytovatel	
ANIMA VIVA o. s. (Opava)

Poskytovatel	
Fokus Opava

Název služby	Sociální poradna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Sušilova 1, „Klášterní středisko“, 746 01

Název služby	Služby následné péče
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
služby následné péče
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vávrovická 70/77, 747 07 Opava,

Opava-předměstí
	
telefon, fax	739 404 544
(pondělí a středa 9–12 a 13–16 hod.)
	
e-mail	
poradna@animaviva.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Petra Tesařová, DiS.
www
www.animaviva.cz
	
úřední hodiny	po, st 9.00–12.00, 13.00–16.00
		Čt: 14.00–16.00 (individuální podpůrná
psychoterapie pro objednané)
Stručný popis služby	Základní a odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním či přetrvávajícími psychickými obtížemi a jejich rodinám, blízkým, opatrovníkům či zástupcům jiných institucí,
organizací, kde se dostávají do kontaktu s takto nemocnými. Poradenství se týká před. oblasti návazné péče po propuštění z léčebny (nejčastější problematika sociálně-právní ot., bydlení,
pracovní uplatnění, vzdělávání a volný čas, finance, důchody/
dávky, nemoc, rodinné aj. vztahy, rehabilitace, zprostředkování
a kontakty na další org.)
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nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz

kontaktní pracovník	Jan Jaroš
	
www
www.os-kolumbus.org
Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Služby následné péče

Lepařova 8/2906, Opava, 746 01
	
telefon, fax
553 652 433, 723 457 998 (terénní tým)
	
e-mail	
fokusopava@seznam.cz

kontaktní pracovník

Bc. Jana Blaščíková

	
www
www.fokusopava.cz
Stručný popis služby	Posláním Služby následné péče (dále jen SNP) je poskytování

socioterapeutických činností vedoucích k zamezení návratu nemoci, zhoršení funkčních schopností a následné sociální exkluzi
klienta.

Poskytovatel	
Charita Opava
Název služby	Následná péče pro duševně nemocné
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
služby následné péče
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kylešovská 10, 746 01 Opava
	
telefon, fax
553 770 124
	
e-mail	
chranene.bydleni@charitaopava.cz
	
kontaktní pracovník	Ing. Dagmar Sližová
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www

www.charitaopava.cz

Stručný popis služby	Následná péče pro duševně nemocné. Služba se snaží lepšit

možnosti péče o dospělé lidi s psychickým onemocněním, podporuje rozvoj jejich samostatnosti a sociální začleňování. Pokud nechcete být se svou nemocí sami doma, chcete se seznámit s novými lidmi, nebo si vyzkoušet něco nového, navštivte
nás. Budeme se zajímat o vaše problémy, hledat s vámi cestu,
jak je řešit. Pomůžeme vám v komunikaci s úřady, rodinou, lékaři apod. Můžete také navštívit některou z nabízených aktivit – Klub Setkávání, motivační tvořivou dílnu, sportovní aktivity
atd.

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel

EFFATHA Karviná

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

	
e-mail	
radost@charitaopava.cz
	
kontaktní pracovník	Lucie Lichá, DiS.

www

www.charitaopava.cz

	
úřední hodiny	po–pá 7.00–15.00
Stručný popis služby	Cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pra-

covních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní
terapie. Cíle RSTD, jakožto cesty k dosažení poslání, jsou naplňovány v souladu s druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob.
¡¡ Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
¡¡ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
¡¡ Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
¡¡ Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních
návyků a dovedností
¡¡ Základní sociální poradenství

Sociální rehabilitace

sociálně terapeutické dílny
adresa
V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj
telefon, fax
734 788 087; 731 428 973 (vedoucí)
e-mail
terapie.ka@slezskadiakonie.cz
www
www.slezskadiakonie.cz
úřední hodiny
po – čt 9.00–13.30
Stručný popis služby	Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně
terapeutické dílny, je umožnit dospělým osobám s mentálním
nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní
a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.
Kapacita služby
6 klientů ve službě
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Charita Opava
Název služby	Radost – sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Přemyslovců 26, 746 01 Opava-Jaktař

		Adresa odloučeného pracoviště pro
osoby s duševním onemocněním: Kylešovská 10, 746 01 Opava
	
telefon, fax
553 612 780, 734 435 133
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Poskytovatel	
ANIMA VIVA o. s. (Opava)
Název služby	Centrum ANIMA Opava
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Liptovská 1045/21, 747 06 Opava-Kyle-

šovice
	
telefon, fax	739 404 488 (terapeutka), 731 177 812

(manažerka Opava)
	
e-mail	
centrum.opava@animaviva.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Kateřina Jedličková, DiS. (sociální

pracovnice/sociální terapeutka)
www
www.animaviva.cz
Stručný popis služby	Centrum ANIMA Opava funguje od r. 2003, kdy provoz zahájila svépomocná a klubová činnost rodičů, pečovatelů a blízkých
osob lidí s duševním onemocněním.
Postupně se činnost rozšiřovala a od roku 2005 Centrum
ANIMA Opava nabízí aktivity směřující k sociální a pracovní rehabilitaci, vzdělávání a trávení volného času pro osoby s psychickým onemocněním.
V současnosti poskytujeme registrovanou službu sociální rehabilitace dle z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, během
které probíhá nácvik sociálních a pracovních dovedností u dospělých lidí s duševním onemocněním či trvajícími psychickými
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obtížemi, od srpna 2011 také s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením.

Poskytovatel	
SPIRÁLA o. p. s.
Název služby	Kafárna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
U Oblouku 501/10,

Poskytovatel

BETHEL Karviná

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa	
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná –
Mizerov
telefon, fax
733 677 344, 733 677 348
e-mail	
bethel.ka@slezskadiakonie.cz,
sp1.bethelka@slezskadiakonie.cz
www
www slezskadiakonie.cz
úřední hodiny
nepřetržitě
Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí podpory dospělým mužům bez přístřeší při
zachování a rozvoji jejich samostatnosti a soběstačnosti. Služba
uživatelům pomáhá připravit se na přechod do vhodného bydlení nebo návazné sociální služby tak, aby se mohli úspěšně začlenit v novémprostředí.
16 uživatelů

Kontaktní údaje služby

700 80 Ostrava‑Poruba
	
telefon, fax	596 630 692, 731 079 204 (terapeutka)
	
e-mail	
kafarna.spirala@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Radka Lamková, DiS.

www
www.animaviva.cz, www.spirala-ops.cz
	
úřední hodiny	po–pá 7.00–16.00
Stručný popis služby	Službu realizujeme ve veřejně přístupných prostorech pracovišť Kafárna a Klub Kafe Ostrava. Prostřednictvím pracovních,
vzdělávacích a aktivizačních činností směřujeme ke zvýšení sebevědomí, naplnění pocitu potřebnosti a užitečnosti našich uživatelů. Usilujeme o posílení jejich připravenosti k zapojení do
chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí.
Společně pracujeme na obnovení a rozvoji dovedností se
snahou docílit samostatnějšího a spokojenějšího života.

Kapacita služby

Poskytovatel	
Fokus Opava
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vávrovická 70/77, 747 07 Opava,

Poskytovatel	
SPIRÁLA o. p. s.
Název služby	Klub Kafe Ostrava
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
G-centrum, Čujkovova 3165/40a, 700 30

Ostrava‑Zábřeh
	
telefon, fax	595 782 484, 731 781 757 (terapeutka)
	
e-mail	
klubkafeostrava.spirala@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Hana Bulavová
www
www.spirala-ops.cz
	
úřední hodiny	po–pá 6.00–16.00
Stručný popis služby	Službu realizujeme ve veřejně přístupných prostorech pracovišť Kafárna a Klub Kafe Ostrava. Prostřednictvím pracovních,
vzdělávacích a aktivizačních činností směřujeme ke zvýšení sebevědomí, naplnění pocitu potřebnosti a užitečnosti našich uživatelů. Usilujeme o posílení jejich připravenosti k zapojení do
chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí.
Společně pracujeme na obnovení a rozvoji dovedností se
snahou docílit samostatnějšího a spokojenějšího života.
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Stručný popis služby
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Lepařova 8/2906, Opava, 746 01
	
tel, fax
553 652 433, 723 457 998 (terénní tým)
	
e-mail	
fokusopava@seznam.cz

kontaktní pracovník

Bc. Eva Svobodová

	
www
www.fokusopava.cz
Stručný popis služby	Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat uživatelům naučit se

trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě
překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko
sociálního vyloučení.
Sociální rehabilitace je zaměřena na dlouhodobé, pravidelné
a systematické znovuobnovování, procvičování a udržení sociálních návyků a pracovních dovedností.

Poskytovatel

Fokus Opava

Název služby

Sociální rehabilitace
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Sociální služba

sociální rehabilitace
adresa
Vodní 173, 749 01 Vítkov
tel, fax
607 107 806
e-mail
fokus.vitkov@gmail.com
kontaktní pracovník Radka Kurtinová
www
www.fokusopava.cz
Stručný popis služby	Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat uživatelům naučit se
trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě
překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko
sociálního vyloučení.
Sociální rehabilitace je zaměřena na dlouhodobé, pravidelné
a systematické znovuobnovování, procvičování a udržení sociálních návyků a pracovních dovedností.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Charita Frýdek-Místek
Název služby	Terénní služba Zoom
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Sadová 604 (4. patro), 738 01 Frýdek-

-Místek
	
telefon
731 759 039, 732 449 204
	
e-mail	
terennisluzba@charitafm.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Dominika Jonáková,
Bc. Jana Zborovská
www
http://fm.charita.cz/zoom
	
úřední hodiny	Úřední dny
Út, čt 08.00–15.00 hodin
(v této době je zahrnuta 30 minutová
polední přestávka. Čas návratu je vždy
uveden na dveřích)
st 15.00–18.00 hodin (Po předchozí domluvě)
		Terénní dny
po, st a pá 08.00–15.00 hodin
* V případě potřeby se lze domluvit na
jiný čas.
Stručný popis služby	Terénní služba ZOOM je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, které se ocitnou v tíživé životní situaci, jež
nemohou zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována klientům od 18 let věku. Terénní forma je poskytována ve Frýdku-Místku a v okruhu 10 km od něj*. Ambulantní forma není místem omezena.
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Poskytovatel	
Charita Opava
Název služby	Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovič-

kách
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Marie Dolanské 13/19,

746 01 Opava-Vlaštovičky
	
telefon, fax
553 793 459, kl. 20, 739 002 711
	
e-mail	
chdv@charitaopava.cz
	
kontaktní pracovník	Marie Bennková

www

www.charitaopava.cz

Stručný popis služby	Chráněná dílna vznikla v říjnu 2006 a nabídla nevidomým, zra-

kově a duševně postiženým lidem možnost zařazení se do pracovního procesu. Svým zaměřením je koncipována jako dílna
pro lidi s nejtěžším handicapem a její provoz je tomu náležitě
přizpůsoben. Chráněná dílna svou činností úzce navazuje na
činnost Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.

Poskytovatel	
MENS SANA o. p. s.
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Centrum psychosociální pomoci: Ukra-

jinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba
		Motivační a vzdělávací aktivity: Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba
	
telefon, fax
596 918 104, 777 034 886
	
e-mail	
menssana@menssana.cz
www
www.menssana.cz
	
úřední hodiny pracoviště Ukrajinská:
¡¡ Pondělí: 8:00–16:00
¡¡ Úterý: 8:00–16:00
¡¡ Středa: 8:00–18:00
¡¡ Čtvrtek: 8:00–16:00
¡¡ Pátek: 8:00–14:00
úřední hodiny pracoviště Skautská – Kreativní dílna:
¡¡ Pondělí: 8:00–15:00
¡¡ Úterý: 8:00–13:00
¡¡ Středa: 8:00–18:00
¡¡ Čtvrtek: 8:00–15:00
¡¡ Pátek: 8:00–15:00
úřední hodiny pracoviště Skautská – sociální pracovnice
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¡¡ Pondělí: 8:00–16:00
¡¡ Úterý: 8:00–16:00
¡¡ Středa: 8:00–16:00
¡¡ Čtvrtek: 8:00–16:00
¡¡ Pátek: 8:00–14:00
Provozní dobu kreativní dílny může MENS SANA, o.p.s změnit
dle potřeb služby a personálního zajištění. Aktuální změny jsou
vyvěšeny na webu www.menssana.cz nebo v programu MENS
SANA, o.p.s na aktuální kalendářní měsíc a na nástěnkách na
obou pracovištích.
Stručný popis služby	Ambulantní část služby sociální rehabilitace je poskytována
v místě dvou pracovišť MENS SANA, o.p.s v Ostravě. Kapacitně
prostory odpovídají množství uživatelů, kterým je služba sociální rehabilitace poskytována.
Terénní část služby sociální rehabilitace je poskytována v Ostravě a okolí Ostravy (v okruhu cca do 30 km) mimo výše uvedená pracoviště.
	Posláním služby sociální rehabilitace je cílená příprava lidí se
zdravotním znevýhodněním (duševní onemocnění, narušené
poznávací schopnosti), kteří se ocitli vlivem své nemoci v nepříznivé situaci, na zvládání běžného života s co nejmenší podporou druhých osob.

Poskytovatel

RÚT Bruntál

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

sociální rehabilitace
adresa
Kavalcova 7, Bruntál 792 01
telefon, fax
734 417 007
e-mail
rut.br@sdk.cz
www
www.slezskadiakonie.cz
Stručný popis služby	Posláním střediska RÚT Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k větší samostatnosti a vyšší
míře nezávislosti na sociálních službách.

Kontaktní údaje služby

adresa

Třanovského 1758/10, 737 01 Český Tě-

šín
telefon, fax
e-mail

731 826 808, 733 142 408
j.jourova@slezskadiakonie.cz,
rut.sp@slezskadiakonie.cz
kontaktní pracovník	Mgr. Jana Jourová, Bc.
Monika Rojčíková
www
www.slezskadiakonie.cz
úřední hodiny
PONDĚLÍ: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
ÚTERÝ: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní forma
STŘEDA: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
ČTVRTEK: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
PÁTEK: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
		
Ambulantní forma – jsme v kanceláři
		
Terénní forma – jsme mimo kancelář
Stručný popis služby	Posláním střediska RÚT Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním při individuálním nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k větší samostatnosti a vyšší
míře nezávislosti na sociálních službách.
Kapacita služby
1 uživatel v ambulantní formě
1 uživatel v terénní formě

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel

RÚT Český Těšín

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
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Poskytovatel

RÚT Frýdek – Místek

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa

Kontaktní údaje služby

telefon, fax
e-mail
rut.fm@slezskadiakonie.cz
kontaktní pracovník
www
úřední hodiny

 ř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 FrýdekT
-Místek
731 826 808, 737 227 857
j.jourova@slezskadiakonie.cz,
Mgr. Jana Jourová, Mgr. Tichá Ivana
www.slezskadiakonie.cz
PONDĚLÍ: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
ÚTERÝ:7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
STŘEDA: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 amMoravskoslezský kraj 79

bulantní i terénní forma
ČTVRTEK: 7:00–12:00 / 13:00–15:00
ambulantní forma
PÁTEK: 7:00–12:00 / 13:00–15:00 ambulantní i terénní forma
Ambulantní forma – jsme v kanceláři
Terénní forma – jsme mimo kancelář
Stručný popis služby	Středisko Slezské diakonie RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením
nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život,
které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i
pracovním životě..
Kapacita služby
1 uživatel v ambulantní formě
1 uživatel v terénní formě

Poskytovatel

RÚT Krnov

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa
telefon, fax
e-mail

Kontaktní údaje služby

Hlubčická 9, 794 01 Krnov
733 142 404, 731 128 448
rut.kr@sdk.cz, i.volna@sdk.cz,

naceste.krnov@sdk.cz
Iva Volná, Mgr. Miroslav Hodina
www.slezskadiakonie.cz
pracovní dny 8.00–16.00
ambulantní služba
po, st 14.00–17.00
čt 11.00–17.00
Stručný popis služby	Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat
lidi s mentálním nebo tělesným postižením, či duševním onemocněním v individuálním nácviku a rozvoji dovedností, které
vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití
příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

Poskytovatel

RÚT Nový Jičín

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa
telefon, fax
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g.lhotska@sdk.cz,

Gabriela Lhotská, Vít Raška
www.slezskadiakonie.cz
kancelář
po, čt 7.30–9.00
st 14.30–16.00
terénní služba
po – pá 7.00–17.00
Stručný popis služby	Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi
s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami
autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou
k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu
začlenění, včetně začlenění na trh práce.
Kapacita služby
okamžitá kapacita – 1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku.
¡¡ 10–15 klientů (aktivních smluv, individuálních plánů)/1 pracovníka

Poskytovatel

RÚT Třinec

Název služby
Sociální služba

sociální rehabilitace

sociální rehabilitace
adresa
telefon, fax
e-mail
rut.tr@slezskadiakonie.cz
kontaktní pracovník
ková
www
úřední hodiny

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

kontaktní pracovník
www
úřední hodiny

Kontaktní údaje služby

e-mail
v.raska@slezskadiakonie.cz
kontaktní pracovník
www
úřední hodiny

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
734 366 561, 739 525 375
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Kontaktní údaje služby

Frýdecká 136, 739 61 Třinec
731 826 808, 734 369 694
j.jourova@slezskadiakonie.cz,
Mgr. Jana Jourová, Bc. Gabriela Matušwww.slezskadiakonie.cz
PONDĚLÍ: 7.00–12.00 / 13.00–15.00
ambulantní i terénní forma
ÚTERÝ:7.00–12.00 / 13.00–15.00
ambulantní i terénní forma
STŘEDA: 7.00–12.00 / 13.00–15.00
ambulantní forma
ČTVRTEK: 7.00–12.00 / 13.00–15.00
ambulantní i terénní forma
PÁTEK: 7.00–12.00 / 13.00–15.00
ambulantní i terénní forma
Ambulantní forma – jsme v kanceláři
Terénní forma – jsme mimo kancelář
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Stručný popis služby	Středisko Slezské diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace,

Kapacita služby

poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo
v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které
jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.
1 uživatel v ambulantní formě
1 uživatel v terénní formě

Olomoucký kraj

Javorník
Dětřichov
Jeseník

Olomouc

Přerov
Prostějov

Dětřichov
¢¢ ZAHRADA 2000 o. s.
Javorník
¢¢ o. s. Ester
Jeseník
¢¢ VIDA (VIDA centrum Jeseník)
¢¢ Zahrada 2000 o. s.

82 Adresář služeb
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Olomouc
¢¢ Charita Olomouc
¢¢ O. s. Mana
Přerov
¢¢ Duševní zdraví
Prostějov
¢¢ Charita Prostějov
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zdravotní i sociální. Pro dosažení cíle spolupracujeme s klienty
v jejich přirozeném prostředí a za využívání jejich přirozených
zdrojů. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie
a afektivní porucha. Uživatelé služeb musí být v odborné lékařské péči a musí být v remisi (stabilizovaném zdravotním stavu).
Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a osoby blízké.

Centrum denních aktivit a aktivizační služby

Poskytovatel	
Charita Olomouc
Název služby	Dům sv. Vincence
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Řezníčkova 8,

779 00 Olomouc
	
telefon
585 313 897, 734 435 076
	
e-mail	
miroslava.kopecka@olomouc.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Miroslava Kopecká, DiS.
www
www.olomouc.charita.cz.cz
Stručný popis služby	Posláním Dům sv. Vincence je pomáhat lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu žít samostatně v mezích
svých schopností i dovedností a nalézt možnosti osobní realizace ve společnosti. V rámci programů naší služby nabízíme klientům: základní sociální poradenství, aktivizační a volnočasové
činnosti (např. keramickou, výtvarnou, textilní dílnu), návštěvy
výstav, výlety, ozdravné pobyty.

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

Poskytovatel	
Společnost Mana, o. p. s.
Název služby	Psychosociální terénní služby
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc

(III. patro budovy)
	
telefon, fax
773 877 487
	
e-mail	
pscentrum@centrum.cz,

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervencí a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Pečovatelská a odlehčovací služba

olga.svrckova@manaol.cz
	
kontaktní pracovník	Olga Svrčková, DiS., Bc. Štefan Berec

www

www.manaol.cz

	
úřední hodiny	po – pá 8.30–16.00
Stručný popis služby	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením nabízejí podporu lidem se závažným duševním onemocněním při zvládání běžného života s nemocí. Soubor poskytovaných terénních služeb vede k sociálnímu začlenění nebo
působí jako prevence sociálního vyloučení. Služby jsou poskytovány převážně terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů
a jsou bezplatné. Hlavním cílem služby je zlepšení kvality života
lidí se závažným duševním onemocněním po stránce psychické,
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Poskytovatel	
Charita Prostějov
Název služby	Pečovatelská služba
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
pečovatelská služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
Polišenského 1, 796 01 Prostějov
	
telefon, fax	581 110 091, 777 73 13 21,

777 731 320 (vedoucí PS)
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e-mail	
pecovatelskasluzba@prostejov.charita.cz,

tereza.bila@prostejov.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Jana Drmolová (vedoucí),
Mgr. Tereza Bílá, DiS. (soc. pracovnice)
www
www.prostejov.caritas.cz
	
úřední hodiny	po – ne (včetně státních svátků)
7.00–15.30, 16.30–19.30
Stručný popis služby	Základní cíl, o jehož naplnění se snažíme, je poskytovat uživatelům podporu, pomoc a péči při zachování jejich přirozeného
životního prostředí. Usilujeme o to, aby naši uživatelé mohli
setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování důstojných životních podmínek. Na naplnění tohoto cíle spolupracujeme s jejich rodinami, dalšími organizacemi a úřady.

telefon, fax
725 924 500
e-mail
olomouc@anabell.cz
kontaktní pracovník Bc. Dana Starostková
www
www.anabell.cz
Stručný popis služby	Kontaktní centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám
s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.) při řešení jejich situace v souvislosti s nezdravými a nevhodnými stravovacími návyky. Podporou je míněno odborné poradenství – sociální, psychologické,
nutriční a navazující fakultativní programy: psychoterapie, skupinové aktivity, volnočasové aktivity, internetové poradenství,
specifické kurzy a výcviky apod.
Kapacita služby
1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Podpora samostatného bydlení

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS
Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem

Poskytovatel	
Charita Olomouc
Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Řezníčkova 8, 779 00 Olomouc
	
telefon
734 435 449
	
e-mail	
alena.bendova@olomouc.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Alena Bendová

www

www.olomouc.charita.cz

Stručný popis služby	Posláním sociální služby podpory samostatného bydlení – je

pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu, osvojit si dovednosti a návyky související se
zajištěním chodu domácnosti a se zařazením do běžného společenského prostředí. Služba je poskytována terénní formou, tedy
v domácnostech samotných uživatelů.

Poradenství

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell (Kontaktní centrum Anabell

Olomouc)
Název služby
Kontaktní údaje služby
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telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Jeseník)
Název služby	VIDA centrum Jeseník
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Lipovská 1177, 790 01 Jeseník
	
telefon, fax
775 585 155
	
e-mail	
jesenik@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Bc. Věra Urbanová
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny	Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy do PN Bílá
Voda, PN Opava a práci s uživateli v terénu.
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		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

Poskytovatel

Ester z. s.

Název služby
Sociální služba

Sociálně terapeutické dílny

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociálně terapeutická dílna
adresa
Bílý potok 152, 790 70 Javorník
telefon, fax
584 454 934, 723 793 852
e-mail	
ester.zalesi@seznam.cz,
michaela.matousova@esterzalesi.eu
kontaktní pracovník Bc. Michaela Matoušová
www
http://www.esterzalesi.eu

Stručný popis služby

www

www.olomouc.charita.cz

	
úřední hodiny	po–čt 12.00 – 18.00
Stručný popis služby	Posláním Bezbariérové tréninkové kavárny je pomáhat do-

spělým lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu osvojit si či obnovit sociální dovednosti a pracovní návyky
a umožnit jim tak znovu se začlenit do běžného života.

Poskytovatel	
ZAHRADA 2000 z. s.
Název služby	Sociálně rehabilitační centrum Zahrada 2000
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
28. října 809, 790 01 Jeseník (tréninková

Sociálně terapeutické dílny

Kontaktní údaje služby

	
telefon
739 489 376
	
e-mail	
martina.mullerova@olomouc.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Martina Müllerová

Sociální služba je poskytována:
¡¡ lidem s duševním onemocněním i chronického průběhu
(převážně schizofrenie)
¡¡ lidem s mentálním postižením
¡¡ uživatelům pobytových služeb o. s. Ester (terapeutická komunita)
¡¡ lidem, kteří jsou primárně soběstačni v sebeobsluze

prodejna)
Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník
	
telefon, fax
584 401 195
	
e-mail	
info@zahrada2000.cz,
e.konecna@zahrada2000.cz
kontaktní pracovník	E. Konečná
www
www.zahrada2000.cz
úřední hodiny	po–pá 8.00–15.00
Prodejna je otevřena Po – Pá 9.00–12
a 13–16.30
Stručný popis služby	Cílem je obnovení a prohloubení pracovních dovedností a návyků, výroba konkrétních produktů v jednotlivých dílnách podle
zájmu jednotlivých klientů.
K dispozici je dílna keramická, košíkářská (výrobky z pedigu),
šicí a tkalcovká (ručně šité hračky, tkané koberce,...) a a jako tréninkové pracoviště prádelna s mandlem a zahradní provoz.
Součástí služby je tréninková prodejna na ulici 28. října v Jeseníku, zde naši uživatelé v režimu přípravy na práci prodavače
představují výrobky našich dílen veřejnosti.

Sociální rehabilitace
Poskytovatel	
Charita Olomouc
Název služby	Bezbariérová tréninková kavárna BeTreKa
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Wurmova 5, 771 11 Olomouc
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Poskytovatel	
Duševní zdraví, o. p. s.
Název služby	Klub Denního stacionáře
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Denní kapacita pro terénní formu služby:
¡¡ terénní forma: 5 uživatelů služby za den
¡¡ u ambulantní formy služby denní kapacitu nastavenu nemáme

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
nám. Přerovského povstání 2803/1,
750 02 Přerov I-Město
telefon, fax
581 204 437, 777 929 215
e-mail	
info.dusevnizdravi@gmail.com
kontaktní pracovník	Mgr. Eliška Kopřivová,
Ing. Klára Elšíková
www
www.dusevnizdravi.com
úřední hodiny
Ambulantní služba:
pondělí: 8–11 hod 12.30–16 hod
úterý: 8–16 hod
středa: 11.30–16 hod
čtvrtek: 8–11 hod 12.30–17 hod
pátek: 11.30–15 hod
Terénní služba:
pondělí: 8–16 hod
úterý: 8–15 hod
středa: 8–16 hod
čtvrtek: 8–15 hod
pátek: 8–15 hod
Stručný popis služby
Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést plnohodnotný život dle
svých představ – zejména podporu nezávislosti a samostatnosti
ve zvládání každodenních činností, podporou žádoucích změn,
k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních kompetencí
a schopností. Služba je poskytována celoročně, bezplatně, ambulantní formou – umožňuje flexibilně reagovat na dosavadní
léčbu a vhodnými aktivitami snižovat počet relapsů choroby.
	
Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním
ve věku 16–80 let, které podstoupily psychiatrickou léčbu nebo
se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě a které chtějí řešit
svou stávající nepříznivou sociální situaci.
	Služba není určena pro osoby v akutní fázi psychického onemocnění, které vyžadují hospitalizaci nebo pobyt v pobytovém
zařízení s celodenní péčí.
Kapacita služby	Celková kapacita služby – celkový maximální počet uzavřených platných smluv k danému dni.
¡¡ Celková kapacita služby pro ambulantní formu služby: 65
uživatelů
¡¡ Celková kapacita služby pro terénní formu služby: 20 uživatelů
Okamžitá kapacita služby:
¡¡ ambulantní forma: 12 uživatelů služby (skupinová kapacita
vzhledem ke skupinovým aktivizačním činnostem)
¡¡ terénní forma: 2 uživatelé služby
90 Adresář služeb
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Poskytovatel

Ester z. s.

Název služby
Sociální služba

Sociální rehabilitace

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa	
Kontaktní místo č.1 – Polská 492, 790 70
Javorník
Kontaktní místo č. 2 – Školní ulice 73
(Kavárna Hawai), 790 70 Javorník
Kontaktní místo č.3 – Uhelná 68, 790 70
Javorník
telefon, fax
584 454 934, 732 112 595
e-mail	
ester.zalesi@seznam.cz,
marketa.krejcova@esterzalesi.eu
kontaktní pracovník Markéta Krejčová
www
http://www.esterzalesi.eu
úřední hodiny
Kontaktní místo č.1 – Polská 492, 790 70
Javorník
Konzultační hodiny: Po – Pá od 8.00–
16.00 hod
Kontaktní místo č. 2 – Školní ulice 73
(Kavárna Hawai), 790 70 Javorník
Konzultační hodiny: Po – Pá od 8:00 do
16:00 hod
Kontaktní místo č.3 – Uhelná 68, 790 70
Javorník
Konzultační hodiny: Po – Pá od 8.00–
16.00 hod
Poskytujeme pomoc a podporu rodinám a jednotlivcům, kteří se
ocitli ve složité sociální situaci, kterou nedokáží vlastními silami
řešit – ohrožení ztrátou bydlení nebo jsou bez stabilního bydlení, trpí duševní chorobou, jsou předluženi, nedokáží uplatnit
svoje práva atp. tak aby dosáhli samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a dokázali participovat na běžných aktivitách společnosti.

Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby

Poskytovatel

Společnost Mana, o. p. s.

Název služby

Centrum psychosociální rehabilitace
Olomoucký kraj 91

dou zkušení terapeuti a ve které se schází menší kolektiv ostatních klientů, je pro takový trénink jedinečnou příležitostí. Práce
v dílnách je dobrovolná, klient není zavázán docházet pravidelně. Cílem není výroba konkrétních výrobků ale dobrý pocit
se začlenění se do kolektivu, smysluplné činnosti a získání sociálních kontaktů.
Součástí služby je tréninkový byt ve kterém probíhá příprava
na samostatné bydlení.
Terénní forma služby
Náš terénní tým v regionu Jesenicka navštěvuje uživatele v jejich
přirozeném prostředí (v jejich bytech, v kavárnách), pomáhá klientům v jednání na úřadech a institucích.
V oblasti prvokontaktů spolupracujeme s jednotlivými městskými úřady a ošetřujícími lékaři, psychiatry i klinickými psychology.

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

sociální rehabilitace (ambulantní forma)
adresa
Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc (II.

patro budovy)

Stručný popis služby

telefon, fax
774 403 431
e-mail
pscentrum@centrum.cz
kontaktní pracovník Bc. Karla Špičáková, Bc. Štefan Berec
www
www.manaol.cz
úřední hodiny	po, út a čt 9.00 – 16.00
st 12.00 – 18.00
pá 9.00 – 15.00
Náplní služby je poskytování činností sociální rehabilitace lidem
se závažným duševním onemocněním. Dlouhodobým cílem je
dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. O to
usilujeme rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život
nezbytných činností alternativním způsobem. Snažíme se v maximální možné míře využívat zachované schopnosti, potenciál a
kompetence našich klientů.
Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány ambulantní
formou a jsou bezplatné. Cílovou skupinou služby jsou lidé se
závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivních poruch. Uživatelé služeb musí
být v odborné lékařské péči, podmínkou využívání služby je stabilizovaný zdravotní stav, remise. Službu mohou kontaktovat i
rodinní příslušníci a další blízké osoby.

Poskytovatel	
ZAHRADA 2000 z. s.

Poskytovatel	
Charita Prostějov
Název služby	Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
denní stacionář
Kontaktní údaje služby	adresa	
Polišenského 1, 796 01 Prostějov
	
telefon, fax
581 110 641, 777 731 329
	
e-mail	
stacionar@prostejov.charita.cz,

kristyna.jurasova@prostejov.charita.cz

Název služby	Sociálně rehabilitační centrum Zahrada 2000
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník
	
telefon, fax
584 401 195
	
e-mail	
info@zahrada2000.cz,

a.raifova@zahrada2000.cz
kontaktní pracovník	A. Raifová
www
www.zahrada2000.cz
úřední hodiny	po–pá 8.00–15.00
Stručný popis služby	K dispozici je klientům soubor jednotlivých aktivit (individuálních nebo skupinových) včetně terapeutických skupin a sociálního klubu a možnost zapojení v rehabilitačních dílnách (keramické, tkalcovské a košíkářské). Důraz klademe na obnovení
a rozvoj sociálních dovedností, budování sebedůvěry a navazování sociálních kontaktů. Podpůrné prostření dílny, kterou ve92 Adresář služeb
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kontaktní pracovník	Mgr. Kristýna Jurášová

www

www.prostejov.caritas.cz

	
úřední hodiny	7.30–15.00
Stručný popis služby	Denní stacionář je ambulantní zařízení, které poskytuje soci-

ální, vzdělávací, volnočasové, pracovně a sociálně rehabilitační
služby dle individuálních potřeb a možností dospělých osob
s duševním onemocněním na základě písemného doporučení
lékaře.
Denní stacionář reaguje na potřebu osob s chronickým duševním onemocněním, kterým není na území prostějovského
regionu nabídnuta jiná sociální služba než služba Denního stacionáře Charity Prostějov, mít možnost pravidelného docházení, sdílení, upevňování sociálních vazeb, udržení a rozvoj motorických, psychických a sociálních dovedností, prostor pro
seberealizaci a sebeuplatnění. Všechny tyto aktivity vedou ke
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stabilizaci klienta jak po psychické tak i fyzické stránce a pomáhají klientům žít plnohodnotný život v domácím prostředí.

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

Jedná se o třípodlažní budovu se zařízeným suterénem.
V domě jsou umístěny kanceláře organizace a patří k němu i rukodělné dílny. Vlastní Terapeutická komunita se nachází ve druhém a třetím podlaží domu.
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny základním
nábytkem. Po domluvě, je možno mít v pokoji vlastní zařízení.
Kapacita služby 	16

Poskytovatel	
ZAHRADA 2000 z. s.

(Svépomocná skupina Naděje – HOPE)
Název služby	Svépomocná skupina Naděje – HOPE
Kontaktní údaje služby	adresa	
Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník
	
telefon, fax
776 867 779
	
e-mail	
Hana.Hausnerova@gmail.com
	
kontaktní pracovník	Hana Hausnerová

www

http://nadeje.zahrada2000.cz

Stručný popis služby	Společná, týmová práce na vydávání občasníku Zahradní no-

viny (autorské příspěvky, sběr materiálů, editace, distribuce).
Kapacita služby 	Pravidelní přispěvatelé 5, nepravidelní do 10

Terapeutická komunita

Poskytovatel	
Ester z. s.
Název služby	Terapeutická komunita
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
terapeutická komunita
Kontaktní údaje služby	adresa	
Bílý potok 152, 790 70 Javorník
	
telefon, fax
584 454 934, 728 146 069
	
e-mail	
ester.zalesi@seznam.cz,

michaela.matousova@esterzalesi.eu
	
kontaktní pracovník	Bc. Michaela Matoušová

www

http://www.esterzalesi.eu

Stručný popis služby	Terapeutická komunita Trend je pobytová sociální služba, ur-

čená lidem s duševním onemocněním, zejména schizofrenního
okruhu. Poskytujeme lidem bezpečné přístřeší, kde jim pomáháme zvládat každodenní péči o sebe a společnou domácnost.
K jednomu z cílů rehabilitačního pobytu je návrat zpět do běžného života společnosti.
Dům Trend se nachází v malebném městečku jménem Javorník kousek od hranic s Polskem. Město leží v podhůří Rychlebských hor a je vzdálené od bývalého okresního města Jeseník asi
30 km.
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Pardubický kraj

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

Moravany
Třebosice
Chrudim

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

Lázně Bohdaneč
Pardubice Holice

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervencí a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Ústí nad Orlicí

Hlinsko

Osobní asistence

Poskytovatel	
Oblastní charita Pardubice

Hlinsko
¢¢ FOKUS Vysočina (středisko Hlinsko)
Holice
¢¢ Oblastní charita Pardubice
Chrudim
¢¢ Péče o duševní zdraví (středisko Chrudim)
¢¢ svépomocná skupina Polárník
Lázně Bohdaneč
¢¢ Oblastní charita Pardubice
Moravany
¢¢ Oblastní charita Pardubice
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Název služby	Osobní asistence
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
osobní asistence
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
	
telefon, fax
777 296 850, 466 335 026
	
e-mail	
info@charitapardubice.cz,

klimesova@charitapardubice.cz
	
kontaktní pracovník	Jarmila Klimešová

www	
www.charitapardubice.cz,
www.pardubice.charita.cz
	
úřední hodiny	denně 6.30–19.30
Stručný popis služby	Osobní asistence je terénní služba – poskytujeme ji v přirozeném sociálním prostředí, v domácnosti uživatele i mimo jeho
domov (doprovázíme uživatele při běžných denních aktivitách).
Službou směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů.
Osobní asistence pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotPardubický kraj 97

ního postižení zvládat každodenní dovednosti a úkony, které
by vykonávaly samy, kdyby jim v tom nebránil jejich handicap.
Služba umožňuje uživatelům žít podobným způsobem jako jejich vrstevníci.

Pečovatelská a odlehčovací služba

Poskytovatel	
Oblastní charita Pardubice

www.pardubice.charita.cz

	
úřední hodiny	po – ne 6.30–18.00
Stručný popis služby	Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním

postižením a osobám s chronickým onemocněním zůstávat co
nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní
formou v domácnostech uživatelů.

www.pardubice.charita.cz

	
úřední hodiny	po – ne6.30–19.30
Stručný popis služby	Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním

postižením a osobám s chronickým onemocněním zůstávat co
nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní
formou v domácnostech uživatelů.

Poskytovatel	
Oblastní charita Pardubice

Poskytovatel	
Oblastní charita Pardubice
Název služby	Pečovatelská služba
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
pečovatelská služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
	
telefon, fax
777 296 850, 466 335 026
	
e-mail	
klimesova@charitapardubice.cz
	
kontaktní pracovník	Jarmila Klimešová

www

Název služby	Pečovatelská služba
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
pečovatelská služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
Šípkova 49, 533 41 Lázně Bohdaneč
	
telefon, fax
603 459 486
	
e-mail	
mpospisilova@charitapardubice.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Michaela Pospíšilová

www

Název služby	Pečovatelská služba
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
pečovatelská služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany
	
telefon, fax
775 296 831
	
e-mail	
lstudentova@charitapardubice.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr.  Lada Študentová, DiS

www

Název služby	Pečovatelská služba
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
pečovatelská služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
Palackého 1131, 534 01 Holice
	
telefon, fax
775 296 831
	
e-mail	
lstudentova@charitapardubice.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr.  Lada Študentová, DiS.

www

Poskytovatel	
Oblastní charita Pardubice

www.pardubice.charita.cz

	
úřední hodiny	po – ne 6.30–19.30
Stručný popis služby	Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním

postižením a osobám s chronickým onemocněním zůstávat co
nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní
formou v domácnostech uživatelů.

www.pardubice.charita.cz

	
úřední hodiny	po – ne 6.30–19.30
Stručný popis služby	Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním

postižením a osobám s chronickým onemocněním zůstávat co
nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní
formou v domácnostech uživatelů.

Poskytovatel	
Oblastní charita Pardubice
Název služby	Charitní pobytové Odlehčovací služby Červánky
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odlehčovací služby
Kontaktní údaje služby	adresa	
Třebosice 22, 530 02 Pardubice
	
telefon, fax
775 296 833, 733 161 617
	
e-mail	
trebosice@charitapardubice.cz,

abetlachova@charitapardubice.cz
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kontaktní pracovník	Eva Janoušková, Bc. Aneta Betlachová

www	
www.pardubice.charita.cz,
www.trebosice.cz
Stručný popis služby	Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující
osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, nebo odpočinout od
náročné péče.
Pobytová služba nabízí krátkodobé ubytování (max. 3 měsíce), stravu a péči.
Zařízení je rodinně koncipované s nízkou celkovou kapacitou 8 osob ubytovaných ve 2 třílůžkových pokojích a jednom
dvojlůžkovém pokoji.

Poskytovatel

Oblastní charita Pardubice

Název služby
Sociální služba

Charitní terénní a ambulantní Odlehčovací služby Červánky

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

odlehčovací služby
adresa

Kontaktní údaje služby

telefon, fax
e-mail

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS
Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz

www

www.os-kolumbus.org

	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš
Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Pardubice)
Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 Pardu-

bice
775 296 833, 730 529 527
trebosice@charitapardubice.cz,
abetlachova@charitapardubice.cz
Eva Janoušková, Bc. Aneta Betlachová
www.pardubice.charita.cz

kontaktní pracovník
www
úřední hodiny
Terénní služba: pracovní dny – 6:30–19:30 hod.
¡¡ okres Pardubice
Ambulantní služba: pracovní dny – 7:00–18:00 hod.
¡¡ především pro uživatele s místem pobytu v Pardubickém
kraji
Stručný popis služby	Terénní službu poskytujeme přímo v domácnostech uživatelů.
Ambulantní formu na principu denního stacionáře
Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím
osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního
postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí)
nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné péče.
Nabízíme dopravu – pro obyvatele Pardubic zdarma!!!
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Název služby	VIDA centrum Pardubice
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Perštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice

(budova Evropského spolkového domu)
	
telefon, fax
775 585 157
	
e-mail	
pardubice@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Mgr. Mirka Podgornych
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny	Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy na PO FN
Hradec Králové, do PN Havlíčkův Brod,
do Denního Stacionáře Pardubice a
práci s uživateli v terénu.
		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
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¡¡ Doprovody a asistenci

Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní

Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Cílem služby je pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizaci v psychiatrických zařízeních. Společně zajistíme základní sociální podmínky v místě Vašeho bydliště, jako nalézt a udržet kontakty na
osoby, které Vás mohou podpořit nebo zajištění kontaktu s lékařskou péčí apod. Vyřešíme krizové situace, jako jsou dluhy,
nevýhodné smlouvy, mezilidské konflikty apod. Naučíme Vás
jak se vyvarovat ohrožujícím situacím nebo jak si poradit s projevy Vaší nemoci. Pomoci při návratu z hospitalizace či v průběhu ambulantní léčby se zajištěním základních sociálních podmínek a situace.
Poskytované sociální služby jsou zdarma.

Služby následné péče

Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví, z. s. – region Pardubice
Název služby	Péče o duševní zdraví- středisko Chudim

Následná péče
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
služby

následné péče

Kontaktní údaje služby	adresa	
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
	
telefon, fax
469 626 383, 777 915 744
	
e-mail	
pdz-cr@pdz.cz, vera.pinkasova@pdz.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Věra Pinkasová

www
www.pdz.cz
úřední hodiny
út 10.00–16.00
Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní
potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
¡¡ Posláním služby následné péče je pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních. Pomoci při návratu
z hospitalizace či v průběhu ambulantní léčby se zajištěním
základních sociálních podmínek a situace.
¡¡ Poskytované sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
¡¡ K využívání sociálních služeb není potřeba doporučení lékaře.

Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví, z. s. – region Pardubice
Název služby	Péče o duševní zdraví- středisko Pardubice

Následná péče
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
služby

následné péče

Kontaktní údaje služby	adresa	
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
	
telefon, fax
466 400 116, 777 915 749
	
e-mail	
pdz-pce@pdz.cz,

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník

Název služby
Sociální služba

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník

sociální rehabilitace, ambulantní formou
adresa
Mladých 325, 530 09 Pardubice
telefon, fax
466 412 107, 602 606 880
e-mail
pdz-vymenik@pdz.cz,
pavel.kamp@pdz.cz
kontaktní pracovník Bc. Pavel Kamp
www
www.pdz.cz
úřední hodiny
Stručný popis služby	Středisko Výměník se zaměřuje na propojení sociální a pracovní
rehabilitace. Vykonává také hospodářskou činnost, proto je zřizováno jako samostatná organizační jednotka s právní subjektivitou.
Chráněná dílna U Soba, chráněná kavárna Café Robinson
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Sociální firma

katerina.kolinska@pdz.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Kateřina Kolínská

www
úřední hodiny
forma poskytování
102 Adresář služeb
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Poskytovatel

OTACHAR, s. r. o.

Název služby

sociální firma Oblastní charity Polička
Pardubický kraj 103

Kontaktní údaje služby

adresa

Vrchlického 10, 572 01 Polička (provo-

zovna: Vrchlického 10, Polička)
telefon
734 435 458, 731 598 898
e-mail
otachar@policka.cz,
vedouci.otachar@policka.cz
kontaktní pracovník Zuzana Broklová
www
www.policka.charita.cz
úřední hodiny
8.00–11.00
Stručný popis služby	Šest pracovních míst s částečným pracovním úvazkem (nejčastěji s pracovní dobou 3 hodiny denně) především pro lidi s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním postižením,
případně s jiným zdravotním postižením.
Zajistili jsme pro ně na Poličsku pracovní uplatnění v jednoduchých montážních a kompletačních činnostech, drobných
službách a pomocných pracích poskytovaných firmám i soukromým osobám.

Sociální rehabilitace

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
	
telefon, fax
469 626 383, 777 915 744
	
e-mail	
pdz-cr@pdz.cz, vera.pinkasova@pdz.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Věra Pinkasová

www
www.pdz.cz
kontaktní den
út 10.00–16.00
Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní
potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
¡¡ Posláním služby následné péče je pomáhat duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních. Rozvíjet dovednosti
a schopnosti uživatelů, aby mohli žít co nejsamostatněji, co
nejspokojeněji a tam, kde si sami zvolí.
¡¡ Poskytované sociální služby jsou poskytovány bezplatně.
¡¡ K využívání sociálních služeb není potřeba doporučení lékaře.
Poznámka	
Služba sociální rehabilitace je poskytována v Pardubickém
kraji

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Hlinsko)
Název služby	Komunitní tým Hlinsko
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
	
telefon, fax
777 151 497
	
e-mail	
hlinsko@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Michaela Růžičková

www

www.fokusvysocina.cz

	
úřední hodiny	7.00–15.30
Stručný popis služby	Posláním komunitního týmu – sociální rehabilitace je obnovení

a získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života. Služba je zaměřená na podporu každodenního života uživatelů. Podpora je poskytována
ambulantně i v přirozeném prostředí. Součástí služby je zprostředkování jiných služeb a nabídka volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví, z. s.
Název služby	Péče o duševní zdraví – středisko Chrudim

Sociální rehabilitace a následná péče
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Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví, z. s.
Název služby	Péče o duševní zdraví- středisko Pardubice

Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
	
telefon, fax
466 400 116, 777 915 749
	
e-mail	
pdz-pce@pdz.cz,

katerina.kolinska@pdz.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Kateřina Kolínská

www

www.pdz.cz

	
úřední hodiny	Kontaktní den: út 9.00–17.00
Stručný popis služby	Obrátit se na nás může každý člověk, který se léčí pro duševní

potíže. Podmínkou je věk nad 18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Posláním sociální rehabilitace je pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím,
aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. Sociální rehabilitace má také za poslání pomáhat duševně nemocným lidem
v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučením ze společnosti. Rozvíjet dovednosti a schopnosti uživatelů,
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aby mohli žít co nejsamostatněji, co nejspokojeněji a tam, kde si
sami zvolí.
Poskytované sociální služby jsou zdarma.

Poskytovatel

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník

Název služby
Sociální služba

Péče o duševní zdraví – středisko Výměník

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa
Mladých 325, 530 09 Pardubice
telefon, fax
466 412 107, 602 606 880
e-mail	
pdz-vymenik@pdz.cz,
pavel.kamp@pdz.cz
kontaktní pracovník Bc. Pavel Kamp
www
www.pdz.cz
Připravit uživatele na výkon zaměstnání buď na otevřeném trhu
práce, nebo v chráněné dílně. Chráněná dílna U Soba, chráněná
kavárna Café Robinson

Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby

Poskytovatel	
Péče o duševní zdraví, z. s.

	
telefon
731 598 763, 461 725 552, 730 169 191
	
e-mail
otevrenedvere@policka.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Štěpán Plecháček

www
www.policka.charita.cz
úřední hodiny	ambulantní forma péče 10.00–17.00
(Otevřené dveře – Vrchlického 10
a Fimfárum – Masarykova 22)
Terénní forma služby 8.00–16.00
Stručný popis služby	Posláním služby je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním v naplňování jejich životních plánů a cílů tak, aby se
ve svém prostředí cítili spokojeně a plnohodnotně. Cílem služby
je podporovat duševně nemocné v samostatném zvládání jejich
života. Služba nabízí individuální pomoc a podporu a skupinové
volnočasové aktivity.
Poznámka	
Ambulantní forma služby probíhá v Poličce, terénní forma v Poličce a okolních obcích v okruhu cca 35km.

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS

Název služby	Péče o duševní zdraví – středisko Ústí nad Orlicí
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Malé Hamry 355, 562 01 Ústí nad Orlicí
	
telefon, fax
465 381 521, 778 767 765
	
e-mail	
pdz-uo@pdz.cz,

martina.zahrajova@pdz.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Martina Zahrajová
www
www.pdz.cz
úřední hodiny
po–pá 9.00–17.00
kontaktní den
po 10.00–15.00
Stručný popis služby	Pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti
a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně
ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. Rozvíjet dovednosti a schopnosti uživatelů, aby mohli žít
co nejsamostatněji, co nejspokojeněji a tam, kde si sami zvolí.

Poskytovatel	
Oblastní charita Polička

Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

Poskytovatel	
Svépomocná skupina Polárník při Péče o duševní

zdraví, z. s., středisko Chrudim
Název služby	Volnočasové aktivity
Kontaktní údaje služby	adresa	
U Parku 828, 537 01 Chrudim

(klub Polárka)
	
telefon, fax
737 733 829
	
e-mail	
polarnici@email.cz
	
kontaktní pracovník	Iva Šustrová

www

Název služby	Otevřené dveře
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vrchlického 10 , 572 01 Polička,

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Pořádání výletů, výstav, pobytů.

www.polarnik.webnode.cz

Stručný popis služby	Cíl:

¡¡ zlepšení aktivního využívání volného času

Masarykova 22, 572 01 Polička
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¡¡ poskytování vzájemné podpory při plánování a organizování
zájmových činností
¡¡ upevňování schopnosti spolupráce, vzájemné tolerance
a uplatnění se v kolektivu
¡¡ umožnit pracujícím klientům, kteří v době, kdy poskytuje komunitní klubové služby o. s. PDZ, navštěvují zaměstnání,
společně trávit volný čas s lidmi a v prostředí, které znají
z dřívějška
¡¡ rozvinout nabídku volnočasových činností
¡¡ podpořit osamostatnění klientů
¡¡ motto: S aktivitou nejdál dojdeš!

Plzeňský kraj

Mýto
Plzeň

Mýto
¢¢ Česká asociace pro psychické zdraví
Plzeň
¢¢ Občanské sdružení Anabell
(Kontaktní centrum Anabell Plzeň)
¢¢ Mgr. Bohumila Hajšmanová
¢¢ Ledovec o. s.
¢¢ VIDA (VIDA centrum Plzeň)
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Denní stacionář

Chráněné bydlení

Poskytovatel

DOMOVINKA – sociální služby, o. p. s.

Poskytovatel	
Ledovec o. s.

Název služby
Sociální služba

Denní stacionář

Název služby	Chráněné bydlení Ledovec
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Karolíny Světlé 13, 323 00 Plzeň
	
telefon, fax
377 429 616, 775 725 336
	
e-mail	
chb@ledovec.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Jana Nouzecká

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby

adresa
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
telefon
603 195 840, 377 243 155, 603 555 835
e-mail	
info@domovinka.cz,
stacionar@domovinka.cz
kontaktní pracovník	Mgr. Bohumila Hajšmanová,
Linda Kubíková
www
www.domovinka.cz
úřední hodiny
7.00–15.00
Denní stacionář dle zákona 108/2006 Sb.

Poskytovatel	
Ledovec o. s.

 erapeutické centrum Ledovec
T
Denní stacionář
Kontaktní údaje služby	adresa	
Ledce 1, 330 14 Ledce u Plzně
	
telefon
377 958 256, 775 725 337
	
e-mail
tc@ledovec.cz, ds@ledovec.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Jana Fojtíčková
www
www.ledovec.cz
úřední hodiny
po domluvě
Stručný popis služby	Denní stacionář Ledovec je sociální služba pro lidi s mentálním
postižením, popřípadě v kombinaci s psychickým onemocněním od 18 let.
V naší službě směřujeme k nejsamostatnějšímu způsobu života klienta, jakého je schopen, a zároveň k vnitřní spokojenosti
klienta tak, jak je. Pracujeme v první řadě se vztahem ke klientovi, otevřeností k jeho životnímu příběhu, s úctou k jedinečnosti klienta. Při práci využíváme nestranný přístup ke klientovi
v konkrétních situacích tady a teď.
Klienti stacionáře se zapojují do společné odpovědnosti za
chod tréninkové domácnosti venkovského typu, zahrady a hospodářství se zvířaty, případně se dle zájmu mohou účastnit
i dalších programů.
Kapacita služby
9 uživatelů (v jeden okamžik)
Název služby
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úřední hodiny
V ostatní pracovní dny po předchozí

domluvě.
Stručný popis služby	Poskytuje po časově omezenou dobu uživateli s duševním one-

mocněním komplexní a individuální podporu s cílem získat co
nejvyšší míru samostatnosti a nacvičit si dovednosti spojené
s životem v přirozených podmínkách v zázemí chráněného bydlení v Plzni.
Jedná se o 4 samostatné byty, v běžné zástavbě s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. V každém bytě bydlí společně
4 uživatelé.
Kapacita služby 	18

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervencí a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
Plzeňský kraj 111

při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Poskytovatel

	
úřední hodiny	7.00–19.00
Stručný popis služby	Pečovatelská služba v terénu dle zákona 108/2006 v okresech Pl-

zeň-město a Plzeň-jih.

Poradenství

Ledovec o. s.

Telefonická krizová pomoc
telefon, fax
373 034 455, 739 055 555
e-mail
ld.plzen@atlas.cz, ld@ledovec.cz
úřední hodiny
denně od 8 hodin do 24 hodin
Stručný popis služby	Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme, motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace,
kterou neumí řešit vlastními silami.
Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální
poradenství po internetu.
Kapacita služby
1 hovor (v jeden okamžik)
Název služby
Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Ledovec o. s.
Název služby	Odborné sociální poradenství Ledovec
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Karolíny Světlé 13, 323 00 Plzeň
	
telefon, fax
377 429 616, 776 100 101
	
e-mail	
pc@ledovec.cz, por@ledovec.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Drahomíra Franzová

www

www.ledovec.cz

	
úřední hodiny	po, čt 8.30–12.30, 13.00–17.00

		V ostatní pracovní dny po předchozí
domluvě.
Stručný popis služby	Krátkodobá, anonymní služba, při které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace.
Kapacita služby 	počet intervencí 400 za rok

Pečovatelská a odlehčovací služba

Poskytovatel	
DOMOVINKA ADP s. r. o.
Název služby	Domácí péče
Kontaktní údaje služby	adresa	
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
	
telefon, fax
377 243 155
	
e-mail	
info@domovinka.cz,

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Plzeň)

vrchnisestra@domovinka.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Jitka Kopčilová R. n., 603 527 976

www

www.domovinka.cz

Poskytovatel	
DOMOVINKA – sociální služby, o. p. s.
Název služby	Pečovatelská služba
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
pečovatelská služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
Úslavská 75, 326 00 Plzeň
	
telefon, fax
377 243 155
	
e-mail	
info@domovinka.cz,

hartlova@domovinka.cz
	
kontaktní pracovník	Štěpánka Hartlová, 731 142 252

www
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Název služby	VIDA centrum Plzeň
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tylova 1, 301 00 Plzeň
	
telefon, fax
775 585 159
	
e-mail	
plzen@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Mgr. Martina Krpejšová
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny	Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy do FN Lochotín Plzeň, PO Klatovské nemocnice
a práci s uživateli v terénu.
		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
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	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby
Kapacita služby

adresa
telefon
e-mail

Úslavská 75, 326 00 Plzeň
603 555 835, 733 677 099
info@domovinka.cz,
stacionar@domovinka.cz,
anyzova@domovinka.cz
kontaktní pracovník Linda Kubíková, Bc. Martina Anýžová
úřední hodiny
24 hod.
Denní stacionář dle zákona 108/2006 Sb.
28 klientů

Sociální rehabilitace

Poskytovatel	
Ledovec o. s.
Název služby	Sociální rehabilitace Ledovec
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Karolíny Světlé 13, 323 00 Plzeň
	
telefon, fax	377 429 616, 776 100 101
	
e-mail	
pc@ledovec.cz, sr@ledovec.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Martina Hanzlíčková

www

www.ledovec.cz

	
úřední hodiny	po, čt 8.30–12.30, 13.00–17.00

		V ostatní pracovní dny po předchozí
domluvě.
Stručný popis služby	Charakteristika služby: dlouhodobá služba, která má za cíl pomoci lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život, podpora má
podobu individuálních rozhovorů, nácviků, doprovodů, dále je
možné využívat skupinové aktivity (terapeutické dílny, jazykové
kurzy, sport, podpůrnou skupinu, výtvarný ateliér apod.).
Kapacita služby 	90 uživatelů (celkem v ambulantní i terénní formě)

Týdenní stacionář

Poskytovatel

DOMOVINKA – sociální služby, o. p. s.

Název služby
Sociální služba

Týdenní stacionář

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)
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Hl. m. Praha

Case management

Poskytovatel	
O. s. Baobab
Název služby	Centrum sociálně rehabilitačních služeb
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050, 739 310 350
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

libor.kozeluh@osbaobab.cz
	
kontaktní pracovník	Libor Koželuh, Dis.
Stručný popis služby

Praha

www
www.osbaobab.cz
Služba Centrum podporuje lidi, kteří mají v důsledku duševní
nemoci problémy v péči o sebe, svou domácnost, se zapojením
se do každodenních aktivit, běžných vztahů, v orientaci a řešení
konkrétních situací.
Služba pomáhá při rozvoji a nácviku potřebných dovedností
pro samostatný život a řešení sociálních situací, které lidem s
duševním onemocněním brání žít spokojeně.
Centrum nabízí pobytovou, ambulantní a terénní formu podpory.
Služba je poskytována zdarma.

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Jih)
Název služby	Komunitní tým Jih
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vnislavova 48/4, Praha 2, Podolská 21,
Praha
¢¢ Občanské sdružení Anabell (Kontaktní
centrum Anabell Praha)
¢¢ Andělská křídla, o. s.
¢¢ Ateliér ALF, o. s.
¢¢ O. s. Baobab
¢¢ BONA o. p. s.
¢¢ Česká asociace pro psychické zdraví
¢¢ Česká společnost pro duševní zdraví
¢¢ O. s. Eset Help
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¢¢ ESET, Psychoterapeutická a
psychosomatická klinika, s. r. o.
¢¢ FOKUS Praha o. s.
¢¢ FOKUS Praha (region Jih)
¢¢ FOKUS Praha (region Sever-Západ)
¢¢ O. s. Green Doors
¢¢ o. s. Kaleidoskop
¢¢ Občanské sdružení KOLUMBUS
¢¢ VIDA
¢¢ VIDA (VIDA centrum Praha)
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147 00 Praha 4
	
telefon, fax
222 513 380, 774 804 923
	
e-mail	
kt.jih@fokus-praha.cz

www
www.fokus-praha.cz
úřední hodiny	telefonicky po–pá 9.00–17.00
Stručný popis služby	Případové vedení – provázení (case management) je služba zaměřená na lidi, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (zdraví, bydlení, práce, finance, volný čas, sociální kontakty
apod.).
Službu sociální rehabilitace poskytujeme dospělým lidem
z Prahy 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 22 se zkušeností s duševním onemocněním primárně z okruhu psychóz, kteří v důsledku svého
onemocnění potřebují dlouhodobou podporu nebo specializovanou pomoc:
Hl. m. Praha 117

¡¡ pro udržení nebo zlepšení kvality svého současného života
¡¡ při osamostatňování od své rodiny a při přechodu z léčebny/
sociálních pobytových zařízení do běžného života
¡¡ při prosazení svých práv a oprávněných zájmů
¡¡ potřebují radu, nácvik dovedností nebo dočasnou praktickou
pomoc při vedení domácnosti a v sebeobsluze
Do poskytované služby také patří kontakt a vyjednávání zájmu klienta s dalšími stranami (s úřady, s lékaři, s rodinou,
s lidmi z blízkého klientova okolí, s dalšími profesionály, kteří
s klientem pracují).
Pracovník (case manager) působí jako koordinátor péče: pomáhá klientovi vyhledávat a využívat vhodné specializované
služby (chráněné dílny, centra denních aktivit, krizová zařízení…) i další běžné služby a zdroje (sportovní zařízení, zájmové
činnosti…) a zprostředkovává informace o nich. Zároveň dbá na
to, aby se služby nekřížily a jednaly v zájmu klienta.
Kontaktní pracovnice našeho týmu pomůže zájemci o služby
zorientovat se jak v nabídce Fokus Praha, tak v nabídce ostatních organizací a následně společně vybírají službu pro zájemce
nejvhodnější.
Kapacita služby 	80 uživatelů / 5 prac. úv.
Poznámka	
Komunitní tým dle ZoSS zajišťuje: služby sociální rehabilitace.

¡¡ Navazování vztahu s ks klientem
¡¡ Domlouvání vzájemné spolupráce s klientem a plánování
služeb
¡¡ Pomoc při formulování zakázek klienta
¡¡ Zprostředkovávání klientovi potřebných služeb
¡¡ Pomoc při orientaci v obtížné osobní situaci a hledání řešení
¡¡ Spolupráce s nejbližším okolím klienta a aktivizace sociální
sítě okolo klienta
¡¡ Udržování kontaktu s klientem i v době jeho nemoci či hospitalizace
¡¡ Pomoc při řešení problémů týkajících se bydlení
¡¡ Nácvik praktických a sociálních dovedností (hospodaření
s penězi, komunikace, organizace času,.)
¡¡ Hájení zájmu a práv klienta, a to i proti zprostředkovaným
službám
¡¡ Shromažďování potřebných informací
¡¡ Koordinace služeb ve Fokusu i mimo něj
¡¡ Sjednávání schůzek s ostatními profesionály
¡¡ Sledování a hodnocení průběhu rehabilitace
¡¡ Pomoc v zajištění nutných materiálních zdrojů (strava, ubytování, peníze), sama však tyto zdroje neposkytuje a využívá
běžně dostupných, čímž posiluje integraci duševně nemocných
Kapacita služby 	Okamžitá 7. celková 120 klientů

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Sever – západ)
Název služby	Komunitní tým Sever, Komunitní tým Břevnov
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8

Bohnice
		Meziškolská 1120/2, 169 00
Praha 6-Břevnov
	
telefon, fax
777 112 041, 773 073 935
	
e-mail	
kt.sever@fokus-praha.cz,
kt.zapad@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha.cz
	
úřední hodiny	telefonicky út – pá 9.00–17.00
Stručný popis služby	Komunitní tým regionu Sever–Západ zajišťuje:
¡¡ První kontakt s klientem
¡¡ Mapování potřeb klienta
¡¡ Informování klienta o existujících službách (nejen Fokusu
Praha, o. s.)
¡¡ Poradenství při výběru způsobu pomoci / výběru služby
¡¡ Provádění vyšetření potřeb klienta
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Centrum denních aktivit a aktivizační služby

Poskytovatel	
Česká společnost pro duševní zdraví
Název služby	Návazné psychosociální služby pro duševně nemocné občany

a lidi v psychické krizi
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně

aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Zvonařova 6, 130 00 Praha 3
	
telefon, fax
774 448 333
	
e-mail	
csdz@seznam.cz
www
www.csdz.cz
Stručný popis služby	ČSDZ je občanské sdružení nabízející pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, kteří
jsou v tíživé osobní i sociální situaci a seniorům. Realizuje svou
úlohu především prostřednictvím praktické socioterapie formou sociální a psychosociální výpomoci (sociální poradenHl. m. Praha 119

ství, psychosociální poradna, psychiatrická poradna, individuální a skupinová psychoterapie), kurzů, klubů a dalších aktivit
v rámci svépomocné rehabilitace (relaxační cvičení, kurzy komunikace, počítačové kurzy apod.)

Poskytovatel	
ESET – HELP, občanské sdružení
Název služby	Centrum denních aktivit – klub Hekrovka
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4
	
telefon, fax
272 937 712, 774 186 262
	
e-mail	
centrum@esethelp.cz

www

www.esethelp.cz

Stručný popis služby	Centrum denních aktivit (dále také CDA) je místem pro setká-

vání lidí s duševním onemocněním. Klientům napomáhá obnovit sociální síť kontaktů a navázat nová přátelství (např. po
hospitalizaci, popř. po období sociální izolace, způsobené duševním onemocněním). Dále CDA nabízí nejrůznější volnočasové aktivity, které přispívají k smysluplnému trávení volného
času klientů. Mezi aktivity patří přímý nácvik sociálních a pracovních dovedností (např. společné vaření, techniky zlepšující
pozornost, soustředění a manuální zručnost), výtvarné a rukodělné činnosti (malování, práce s hlínou, koláže…), pohybové
a sportovní aktivity (ping pong, petanq, šipky, procházky), hudební programy, kulturní aktivity (výlety, společné návštěvy výstav a muzeí), svépomocné aktivity (podíl klientů na vytváření
programu v klubu, vydávání vlastního časopisu Očko, klientské
hnutí). CDA je pro klienty otevřeno každý všední den od 10 do
16 hodin.

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Jih)
Název služby	CDA Dům u Libuše
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením

Stručný popis služby	Základním cílem služeb „Domu u Libuše“ je zamezení sociální

izolace prostřednictvím klubových, vzdělávacích aktivit a socioterapeutické podpory. Smyslem je zlepšení či alespoň udržení kvality života s využitím jak vlastních zdrojů klienta, tak
zdrojů komunity. Tyto aktivity jsou zároveň dobrým prostorem pro navazování kvalitního vztahu s klientem, který umožňuje dále poradensky a socioterapeuticky poradenský a socioterapeutický působit. Centrum denních aktivit vytváří pro své
klienty příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas. Charakterem je centrum více nízkoprahové
než ostatní sociální služby pro duševně nemocné v Praze a tak
se daří otevírat prostor k aktivitě i pro klienty s takovým charakterem onemocnění, které jim v jiných službách brání uspět
nebo je vůbec využívat. Centrum zároveň podporuje samostatnou aktivitu a cílem pracovníků je zajistit, aby klienti centra sami aktivně participovali na jeho chodu. Proto jsou do služeb organizace volnočasových a vzdělávacích aktivit na dohody
o provedení práce zapojeni i laičtí pracovníci se zkušeností s duševním onemocněním. Centrum se ve svých programech snaží
podporovat i sport a zdravý životní styl svých klientů.
Kapacita služby 	160 klientů na registrovaný počet úvazků 5,5

Poskytovatel	
Fokus Praha (Centrum Karlín)
Název služby	Cedra – sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	Nekvasilova 2/625, 186 00 Praha 8-Kar-

lín, Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8
Bohnice
	
telefon, fax
774 804 920, 777 800 382
	
e-mail	
skuckova@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha.cz
Stručný popis služby	Cílová skupina: dospělé osoby s duševním onemocněním, které
se připravují na vstup do pracovní a sociální rehabilitace, popř.
jsou na jejím začátku, a jejich primárními potřebami jsou: potřeba pracovat, strukturovat čas, navazovat sociální vztahy
a kontakty, potřeba aktivně využívat volný čas.
Kapacita služby 	Okamžitá 30, celková 100

Kontaktní údaje služby	adresa	
Libušina 5, 128 00 Praha 2
	
telefon, fax	224 920 858, 777 080 310, 774 804 921,

774 804 914
	
e-mail	
libuska@fokus-praha.cz

www
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Chráněné bydlení
Poskytovatel	
ESET – HELP, občanské sdružení
Poskytovatel	
O. s. Baobab
Název služby	Podpora nezávislého bydlení (Centrum sociálně rehabilitačních

služeb)
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1220/6, 1219/8, 140 00

Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050, 739 310 350
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

libor.kozeluh@osbaobab.cz
	
kontaktní pracovník	Libor Koželuh

www

www.osbaobab.cz

Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 (kance-

lářské zázemí služby, konzultační prostory)
	
telefon, fax
242 493 100
	
e-mail	
chranenebydleni@esethelp.cz
www
www.esethelp.cz
Stručný popis služby	Posláním služby je zvýšení kvality života lidí se závažným duševním onemocněním zejména v oblasti bydlení, zvýšení jejich samostatnosti a nezávislosti, a posilování zdrojů podpory v jejich
okolí, tj. síť členů rodiny, přátel a známých.

Stručný popis služby	Pobytová forma je určena klientům, kteří pro získání a rozvoj

dovedností potřebných k samostatnosti potřebují bezpečné zázemí a intenzivnější podporu, která se výrazně zaměřuje na
praktický nácvik a získávání zkušeností s konkrétními činnostmi
v domácnosti a s péči o vlastní osobu.

Poskytovatel	
BONA, o. p. s.

lín

www

181 00 Praha 8

jirina.chalupska@bona-ops.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Jiřina Chalupská

www.bona-ops.cz

Stručný popis služby	Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám,

které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového.
¡¡ Jedná se o 4 objekty, každý je pro 13 – 15 uživatelů. Terapeut
i asistent terapeuta mají kancelář v objektu chráněného bydlení.
¡¡ Chráněné bydlení „Vila Jitka“
¡¡ Chráněné bydlení „200“
¡¡ Chráněné bydlení „Kocourkov“
¡¡ Chráněné bydlení „180“
Adresář služeb

obsah

předchozí
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Stručný popis služby	Služba chráněného bydlení v Bytech je službou tréninkového

	
telefon, fax
283 853 163, 739 320 509
	
e-mail	
info@bona-ops.cz,
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Název služby	Tým bydlení Praha / byty
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa
Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8-Kar	
telefon, fax
774 804 918
	
e-mail	
tymbydleni@fokus-praha.cz

Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pod Čimickým hájem 177/1,

www

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s.

následující

charakteru. Smyslem služby chráněného bydlení je umožnit
uživateli bydlet s co největší mírou samostatnosti a co nejmenší
mírou podpory v běžných podmínkách.
Pobyt uživatele v bytě není koncipován jako trvalý, ale je plánován na základě individuálních potřeb. Délka pobytu je s klientem stanovována vždy podle jeho zakázky; poprvé se obvykle
stanovuje na 1 rok a následně prodlužuje vždy po půl roce.
Cílem je stabilizace životní situace uživatele v bezpečném
prostředí a posílení jeho osobních kompetencí potřebných k dosažení vyšší kvality života a maximální samostatnosti.
Kapacita služby 	9 lůžek
Poznámka	
Tým bydlení Praha zajišťuje na území Hl. m. Prahy veškeré
služby z oblasti bydlení poskytované Fokus Praha, tj. podpora
samostatného bydlení, chráněné bydlení komunitní (dům pro
několik osob) a chráněné bydlení individuální (jednotlivé byty).
Chráněné bydlení (Asistence v chráněných bytech) v současné době má Fokus Praha sedm bytů. Klient zde bydlí sám.
Hl. m. Praha 123

Pracovník v návaznosti na rehabilitační plán dochází za klientem do bytu. Byt je nutno považovat za vyšší formu rehabilitace. Je určen pro klienty s menším handicapem a pro klienty,
kteří zvládli rehabilitaci v Domě. Cílem rehabilitace v Bytě je téměř úplné osamostatnění klienta, tak aby zvládal samostatné
bydlení s minimální podporou. Smlouva o pobytu v chráněném
bytě je uzavírána na dobu 1 roku a je možné ji prodloužit, pokud
to vyžadují okolnosti.

¡¡ Textilní dílna
¡¡ Dílna technických služeb
¡¡ Obecný cíl služby
Uživatel dosáhne vyšší úrovně soběstačnosti v pracovních
a sociálních návycích a dovednostech než při vstupu do služby
nebo si úroveň své soběstačnosti udrží.
Kapacita služby 	60 osob

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Jih)
Poskytovatel

Fokus Praha o. s.

Název služby	Výtvarná dílna

Název služby	Tým bydlení – Dům (Dům na Lehovci)
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Metujská 907, Praha 14‑Kyje, 198 00

		Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8-Karlín
	
telefon, fax
774 804 918
	
e-mail	
tymbydleni@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha.cz
Stručný popis služby	Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které mají větší sociální zdravotní handicap, ale příznivou prognózu, tzn. že potřebují větší míru podpory a pomoci
na relativně krátkou dobu (obvykle 2–3 roky). Službu mohou využívat klienti z celé Prahy.
Kapacita služby 	8 lůžek

Chráněné dílny a chráněná pracovní místa

Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Název služby	Sociální rehabilitace (chráněné dílny)
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pod Čimickým hájem 177/1,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno

181 00 Praha 8
	
telefon, fax
283 853 163, 606 033 422
	
e-mail	
katerina.karaskova@bona-ops.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Kateřina Karásková, DiS.
	
úřední hodiny	8.00–16.30
Stručný popis služby	Služba je poskytována na 3 střediscích a její kapacita je cca 60

uživatelů.
¡¡ Sklářská dílna
Adresář služeb

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell

Poskytovatel	
BONA, o. p. s.
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	Chráněné pracovní místo podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Roztylské náměstí 2772/44, 140 00
Praha 4
	
telefon, fax
272 769 115, 777 800 416
	
e-mail	
sporilov@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha.cz
Stručný popis služby	Chráněná pracovní dílna je zaměřená na fyzicky nenáročnou
výrobu drobných dekoračních předmětů z keramické hlíny a papíru, výroba šperků a užitkových předmětů z elektroodpadu,
drobné kompletační a balící práce.
Kapacita služby 	20 míst
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telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
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při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Poskytovatel	
Česká asociace pro psychické zdraví
Název služby	Linka psychopomoci
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
	
telefon, fax
224 214 214, 777 783 146
	
e-mail	
psychopomoc@capz.cz,

lukas.dolecek@capz.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Lukáš Doleček
www
www.capz.cz
Stručný popis služby	Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která pomáhá
lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické krize. Jde o anonymní, nízkoprahovou službu
snadno dostupnou i lidem, kteří by se těžko odhodlávali k návštěvě odborníka.

bilních služeb. Ztíženou schopnost spolupracovat, vyplývající
z povahy duševního onemocnění, řeší služba mobilitou a individuálním zaměřením péče a spoluprací se sociálním okolím klienta (především rodinou, příbuznými, sousedy, komunitou).
Kapacita služby 	V jeden čas: 1 pracovník = 1 klient (prostorová kapacita)

Podpora samostatného bydlení

Poskytovatel	
BONA, o. p. s.
Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pod Čimickým hájem 177/1,

181 00 Praha 8
	
telefon, fax
283 852 380, 605 984 004
	
e-mail	
info@bona-ops.cz,

sona.valentova@bona-ops.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Jiřina Chalupská (739 320 509,

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s.
Název služby	Krizový tým

Komunitní centrum Bohnice
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
krizová

pomoc

Kontaktní údaje služby	adresa	Libušina 5, Praha 2, Dolákova 536/24,

Praha 8-Bohnice
	
telefon, fax
224 920 858, 777 800 983, 778 736 363
	
e-mail	
krize@fokus-praha.cz,

skuckova@fokus-praha.cz,
krize.brevnov@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha.cz
	
úřední hodiny
Krizový tým (777 800 983)
Po – pá 10.00–20.00
Komunitní centrum Bohnice
(778 736 363)
Po – pá 16.00–20.00
Stručný popis služby	Služba realizuje systém řešení krizových situací lidí s duševní
nemocí. Tento systém umožňuje včasnou intenzivní individuální podporu klienta v krizi, klade si za cíl udržet klienty v komunitě i přes zhoršení jejich zdravotního stavu za pomoci mo126 Adresář služeb
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jirina.chalupska@bona-ops.cz)
vedoucí služby
Soňa Valentová Dis.
www
www.bona-ops.cz
Stručný popis služby	BONA, o‚p.s. poskytuje sociální službu Podpora samostatného
bydlení na území hl. m. Prahy lidem s duševní poruchou za účelem zvyšování nebo udržení jejich schopností a dovedností potřebných k samostatnému bydlení v nechráněném prostředí.
Služba je realizována v rámci uzavření podnájemní smlouvy
s Nadací Bona k objektu určenému k cvičnému samostatnému
bydlení. Jedná se především o garsoniéry v ulici Pod Čimickým
Hájem nebo o podnájem samostatného pokoje ve společné domácnosti. Smlouvy se uzavírají vždy na dobu určitou.

Poskytovatel	
Fokus Praha (Centrum Karlín)
Název služby	Tým bydlení Praha / Podpora
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha 8-Kar-

lín
	
telefon, fax
774 804 918
	
e-mail	
tymbydleni@fokus-praha.cz
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www

studiu jako základnímu předpokladu pro budoucí pracovní
uplatnění.
Služba je realizována prostřednictvím individuální podpory
a skupinových aktivit, které směřují k tomu, aby člověk s duševní nemocí žil běžným způsobem života jako jeho vrstevníci,
dokončil profesní přípravu a mohl se tak zapojit do každodenních činností v přirozeném prostředí.
Služba je poskytována zdarma.

www.fokus-praha.cz

Stručný popis služby	Služba je určena pro klienty, kteří bydlí samostatně v nájemním

či vlastním bytě, popř. na ubytovně apod. Pracovník dochází
v návaznosti na rehabilitační plán do bytu klienta a společně
řeší problémy, které klient sám nezvládá. Probíhá podle potřeby
klienta v rámci rehabilitačního plánu a dohody, která je s klientem předem uzavřena.
Kapacita služby 	26 klientů
Poznámka	
Tým bydlení Praha zajišťuje na území Hl. m. Prahy veškeré
služby z oblasti bydlení poskytované Fokus Praha, tj. podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení komunitní (dům
pro několik osob) a chráněné bydlení individuální (jednotlivé
byty).

Poradenství

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell

(Kontaktní centrum Anabell Praha)

Podporované vzdělávání

Poskytovatel	
Ateliér ALF, o. s.
Název služby	Ateliér ALF
Kontaktní údaje služby	adresa	
Bořivojova 90, 130 00 Praha-Žižkov
	
telefon, fax
222 212 835, 774 723 265
	
e-mail	
alf@atelieralf.eu

www

http://atelier-alf.blogspot.cz/

Stručný popis služby	Ateliér ALF je bezbariérová škola pro dospělé s výukovou no-

vých technologií od základů práce s PC po kurzy vizuální komunikace (web, počítačová grafika, kamera, fotografie)

Poskytovatel	
O. s. Baobab
Název služby	Student
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050, 739 310 357
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

petra.bartovska@osbaobab.cz
	
kontaktní pracovník	Petra Bartovská
www
www.osbaobab.cz
Stručný popis služby	Služba sociální rehabilitace Student je poskytována lidem, kteří
mají v důsledku duševní nemoci problémy s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k osamostatnění se a úspěšnému
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Název služby	Poradna pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa
Kontaktní centrum Anabell Praha, areál

DDM, Drtinova 2a, 150 00 Praha 5
	
telefon, fax
775 904 778
	
e-mail	
praha@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Filip Budák

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	viz webové stránky
Stručný popis služby	Kontaktní centra Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s po-

ruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie,
záchvatovité přejídání aj.) při řešení jejich situace v souvislosti
s nezdravými a nevhodnými stravovacími návyky. Podporou je
míněno odborné poradenství – sociální, psychologické, nutriční
a navazující fakultativní programy: psychoterapie, skupinové
aktivity, volnočasové aktivity, internetové poradenství, specifické kurzy a výcviky apod.
Kapacita služby 	5 klientů denně v individuálním poradenství

Poskytovatel	
ESET-HELP, občanské sdružení
Název služby	Anonymní bezplatná psychologická poradna
Sociální služba
	
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
	
e-mail	
poradna@esethelp.cz
	
kontaktní pracovník	MUDr. Eva Bartošková – Jandová
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www

www.esethelp.cz

Stručný popis služby	Využijte možnosti anonymně se podělit o své problémy s psy-

choterapeutem, který vám může přímo poskytnout radu, nabídnout možnost osobní konzultace nebo doporučit další odbornou péči.

Poskytovatel

Green Doors z. ú.

Název služby	Sociální poradna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
	
telefon, fax
774 913 029
	
e-mail	
poradna@greendoors.cz
	
kontaktní pracovník	Aneta Hošková

www
www.greendoors.cz
Stručný popis služby	Služba poskytuje poradenství – informace z oblasti pracovního
práva, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, o aktuální nabídce sociálních služeb, o nemoci a problematice duševního
zdraví.
Sociální poradna probíhá každé pondělí mezi 15 a 17 hodinou v naší kanceláři v Křižíkově ulici. Je možné využít i terénní
kontaktní místo - každé 1. pondělí v měsíci v Klubu V. kolona
a každé 3. pondělí v měsicí v kavárně Café na půl cesty. Vždy
mezi 15 a 17 hodinou.
Sociální poradenství je možné využít také přes internet. Na
emailové dotazy konzultantka odpovídá do 7 dnů.

Název služby	Ambulance Kaleidoskop
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Heleny Malířové 411/4, 169 00 Praha 6
	
telefon, fax
774 437 977
	
e-mail	
ambulance@kaleidoskop-os.cz

www
www.kaleidoskop-os.cz
Stručný popis služby	Ambulance Kaleidoskop je poradenská sociální služba pro lidi
s poruchou osobnosti a jejich rodiny a blízké. Poskytuje osobní,
telefonické a písemné konzultace (e-mailem) o problematice
spojené s touto diagnózou.
Smyslem služby Ambulance Kaleidoskop je pomoci cílové
skupině orientovat se ve své situaci a v možnostech pomoci.
Jedním z důležitých pilířů Ambulance je pomoci klientům ujas-
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Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS
Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Praha)

Poskytovatel	
Občanské sdružení Kaleidoskop

130 Adresář služeb

nit si své potřeby a formulovat osobní cíle. Od toho se pak odvíjí
následná spolupráce. To může být například orientace v sociálních a zdravotních službách, případně podpora při jejich vyhledání a kontaktování, či orientace na trhu práce a vzdělávání
a v sociálně-právních záležitostech a případné řešení otázek či
problémů spojených s těmito oblastmi. Ambulance funguje také
jako následná služba pro absolventy pobytu v Terapeutické komunitě Kaleidoskop či v jiných zařízeních. Pracovníci Ambulance poskytují podporu v procesu, ve kterém se člověk s poruchou osobnosti zařazuje do pracovních a společenského života.
Klienti se na Ambulanci mohou obracet v krizových situacích.
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Název služby	VIDA centrum Praha
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Horkách 12, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
775 585 153
	
e-mail	
praha@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Bc. Michaela Bartošková Kružíková
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny	Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy do PN Bohnice Praha, ÚVN Střešovice Praha
a práci s uživateli v terénu.
		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
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Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracov-

Stručný popis služby	CPPZ je registrovaná sociální služba (sociální rehabilitace),

níkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

která se zaměřuje na pracovní oblast života lidí s duševním onemocněním. Proces celkové rehabilitace klienta rozšiřuje o nácviky dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění, poskytuje sociální a pracovní poradenství, pomáhá
klientovi při začleňování do pracovního prostředí, pracuje s krizovými situacemi, podporuje klienta při zhoršení zdravotního
stavu, apod.
Ve svých programech umožňuje klientům získat nebo obnovit pracovní a sociální dovednosti a návyky. V rámci systému
pracovní rehabilitace ve Fokusu Praha se tak jedná o klíčovou
službu, která nabízí dva typy programů, mezi nimiž si může klient vybrat. Jsou to:
Program Základní podpora v zaměstnávání je krátkodobý
program, poskytovaný na půl roku s možností prodloužení o 3
měsíce. Je určen klientům, kteří nemají zájem o dlouhodobou
spolupráci a potřebují pomoc v dosažení konkrétního, krátkodobého cíle.
Program Podpora v zaměstnávání je dlouhodobý program
poskytovaný na dobu 2 let s možností prodloužení o 1 rok. Program nabízí klientům pomoc a podporu při výběru, získání
a udržení vhodného zaměstnání.
Kapacita služby 	80 klientů/5 reg. prac. úv.

Přechodné a podporované zaměstnávání

Poskytovatel	
ESET – HELP, občanské sdružení
Název služby	Podpora zaměstnávání
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
	
telefon, fax
272 937 712, 733 120 331
	
e-mail	
podpor.zam@esethelp.cz

www

www.esethelp.cz

Stručný popis služby	Zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním především

Poskytovatel	
O. s. Green Doors

v oblasti začleňování na trh práce, zvýšení jejich sociální stability a nezávislosti.
¡¡ Dendrit Kafé
¡¡ Galerie Vážka
¡¡ Přechodné zaměstnávání
¡¡ Podporované zaměstnávání

Název služby	Začleňování na trh práce
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8
	
telefon, fax
774 913 058
	
e-mail	
zaclenovani.vedouci@greendoors.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Petr Kumhera

Fokus Praha, o. s. (Region Jih)

Stručný popis služby	Posláním této služby je usnadnit cestu na trh práce lidem se

www
Poskytovatel

Název služby	Centrum programů podpory zaměstnávání (CPPZ)
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Podolská 21, Praha 4, Vnislavova 48/4,

Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28
	
telefon, fax
774 804 934
	
e-mail	
cppz@fokus-praha.cz

www
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www.greendoors.cz

zkušeností s duševním onemocněním a má tyto cíle:
¡¡ prostřednictvím mapovacích a diagnostických nástrojů pomoci klientovi zorientovat se v jeho duševních a osobnostních předpokladech pro práci (např. v oblastech motivace,
zvládání stresu, koncentrace pozornosti),
¡¡ zlepšit klientovy kognitivní schopnosti (např. v oblasti paměti, pozornosti, plánování) potřebné k úspěšnému uplatnění na trhu práce,
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¡¡ zlepšit dovednosti klienta potřebné k získání a udržení si
vhodného zaměstnání (pracovní dovednosti, sociální dovednosti, dovednosti přímo či nepřímo související s prací),
¡¡ zprostředkovat klientovi pracovní zkušenost s optimální
podporou konzultanta,
¡¡ vyhledávat a oslovovat potenciální zaměstnavatele lidí s duševním onemocněním,
¡¡ podporovat a edukovat zaměstnavatele lidí s duševním onemocněním,
¡¡ zprostředkovat klientům dlouhodobé pracovní uplatnění.

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Jih)
Název služby	Dílna Hvězdáři
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Podolská 21, Praha 4
	
telefon, fax
241 444 200, 777 800 514
	
e-mail	
hvezdari@fokus-praha.cz
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Fokus Praha (Centrum Sociální firmy)

Zaměstnávání – Sociální firma Zahrada
adresa	Dolákova 536/24, 181 00 Praha
8-Bohnice
telefon, fax
775 080 137, 774 804 933
e-mail
zahrada@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha.cz
úřední hodiny
po domluvě telefonem
Stručný popis služby	Sociální firma Zahrada podniká v oblasti poskytování zahradnických služeb, jako jsou například pletí, udržování zeleně, okopávání vinné révy, sekání trávy, v menším měřítku dosadba
rostlin a celková postupná rekonstrukce zahrad.
Kapacita služby
15
Poznámka	
Práce je náročnější fyzicky i na vytrvalost. Jedná se o sociální
firmu.

Název služby
Kontaktní údaje služby

Poskytovatel

www
www.fokus-praha.cz
Stručný popis služby	Dílna Hvězdáři je základním prvkem pracovní rehabilitace. Klient si zde obnovuje či získává základní pracovní, ale i sociální
návyky a dovednosti (péče o vlastní osobu, komunikace s okolím, orientace apod.), které jsou podmínkou pro získání zaměstnání. Plynulý proces získávání pracovní samostatnosti klientů
zajišťuje tým pracovních terapeutů, kteří vytvářejí pestré nestereotypní pracovní programy, které jsou zejména výtvarného
charakteru a zároveň poskytují psychosociální podporu. Dílna
Hvězdáři se zabývá tvorbou drobných dekoračních předmětů,
výrobky z papíru a opracovaných kamenů. U jednotlivých klientů jsou vytvářeny plány péče se specifikovanými individuálními cíli. Tyto plány se pravidelně hodnotí v intervalech 3–6 měsíců.
Kapacita služby 	30 klientů / 2,5 reg. prac. úv.
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Sociální firma

Fokus Praha (Centrum Sociální firmy)

Prádelna u Mandelíků
adresa	
Podbabská 994/8, 160 00 Praha 6-Bubeneč
telefon, fax
775 994 229
e-mail
pradelna@fokus-praha.cz,
www
www.fokus-praha.cz
úřední hodiny
Po – pá 8.00–18.00
Stručný popis služby	Posláním sociální firmy je podnikat a vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Sociální firma Prádelna u Mandelíků poskytuje tyto služby:
praní, žehlení, provádění drobných oprav a mandlování prádla.
Profese, které sociální firma nabízí:
¡¡ obsluha pracích a sušicích strojů
¡¡ obsluha mandlu
¡¡ žehlení prádla
¡¡ uklízeč/ka
¡¡ příjem a výdej zakázek
¡¡ pokladní
Kapacita služby
7 úvazků (až 12 pracovních míst)

Název služby
Kontaktní údaje služby
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Sociální rehabilitace
Poskytovatel
Poskytovatel

Název služby	Tréninková kavárna Café Na půl cesty a úklidová dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Centrální park – Pankrác, 140 00

BONA, o. p. s.

Název služby	Sociální rehabilitace (chráněné dílny)
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pod Čimickým hájem 177/1,

Praha 4

181 00 Praha 8
	
telefon, fax
283 853 163, 606 033 422
	
e-mail	
katerina.karaskova@bona-ops.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Kateřina Karásková, DiS.

www stránka
www.bona-ops.cz
Stručný popis služby	Služba je poskytována na 3 střediscích a její kapacita je cca 60
uživatelů.
¡¡ Sklářská dílna
¡¡ Textilní dílna
¡¡ Dílna technických služeb
¡¡ Obecný cíl služby
Uživatel dosáhne vyšší úrovně soběstačnosti v pracovních
a sociálních návycích a dovednostech než při vstupu do služby
nebo si úroveň své soběstačnosti udrží.
Kapacita služby	60 osob

Poskytovatel

ESET – HELP, občanské sdružení

Název služby
Sociální služba

Komunitní terénní tým

Green Doors z. ú.

	
telefon, fax
777 913 056
	
e-mail	
cafe.prijem@greendoors.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Jana Smýkalová, DiS.

www

ním onemocněním, kteří chtějí získat nebo posílit pracovní
a sociální dovednosti, potřebné k zaměstnání.
Nabízíme 2 tréninkové pracovní pozice: Barman/ka a Pracovník/ice v úklidové dílně.

Poskytovatel	
Green Doors z. ú.
Název služby	Tréninková kavárna Klubu V. Kolona
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8
	
telefon, fax
774 913 059, 284 016 517
	
e-mail	
kolona.prijem@greendoors.cz
	
kontaktní pracovník	Ing. Hana Pištorová

www

www.greendoors.cz

Stručný popis služby	Klub V. kolona poskytuje trénink pracovních a sociálních do-

sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby adresa
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
telefon, fax
420 242 493 100, 734 596 536
e-mail
asertivní.tym@esethelp.cz
www
www.esethelp.cz
Stručný popis služby	Jsme multidisciplinární tým specializovaný na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním především
v jejich přirozeném prostředí. Naším posláním je rozvíjet dovednosti klientů, posilovat jejich kompetence a samostatnost při
řešení životních situací stejně tak, jako přispívat ke stabilizaci, či
zlepšení jejich zdravotního stavu a tím napomáhat ke zlepšení
kvality jejich života.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

vedností a chráněné zaměstnání převážně pro pacienty hospitalizované v Psychiatrické léčebně Bohnice. Probíhá v klubovém
prostředí otevřeném pro veřejnost, kde se konají kulturní akce.
Součástí klubu je i internetová kavárna.

Poskytovatel	
Green Doors z. ú.
Název služby	Tréninková restaurace Mlsná kavka
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Sokolovská 327/29, 186 00 Praha 8
	
telefon, fax
774 913 028
	
e-mail	
kavka.konzultant@greendoors.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Adéla Kozárová

www
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Stručný popis služby	Restaurace Mlsná kavka je vegetariánská restaurace s velkým

důrazem na kvalitu podávaných jídel i provádění obsluhy. Poskytuje zaměstnání (pracovní trénink) ve dvou programech
s odlišnou mírou náročnosti a zátěže.

Poskytovatel	
Fokus Praha (Centrum Karlín)
Název služby	Klub Mosty , vedený lidmi se zkušeností duševního onemoc-

nění
Kontaktní údaje služby	adresa	
Klub Mosty, Dolákova 536/24, 181 00

Stacionář

Praha 8

Poskytovatel	
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika,

s. r. o.
Název služby	Ambulance a denní stacionář
Kontaktní údaje služby	adresa	
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 11-

Háje
	
telefon, fax
272 940 880
	
e-mail	
info@klinikaeset.cz,
klinikaeset@volny.cz
www
klinikaeset.cz
	
úřední hodiny	ordin. hodiny (objednání) po–pá 8.00–
20.00;
příjem po–pá 8.00–16.30
Stručný popis služby	provoz zdravotnického zařízení zaměřeného na psychoterapii
v rámci denního stacionáře, individuální psychoterapie, ambulance klinických psychologů a psychiatrů, odd. návykových chorob, ambulance a DS organických duševních chorob
Kapacita služby 	80 osob ve 4 stacionářích
Poznámka	
nejsme lůžkové zařízení, jedná se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění. Smlouva se všemi ZP, vyjma pojišťovny 213 (revírní bratrská pokladna).

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

Poskytovatel	
Andělská křídla, z. s.
Název služby	Zkvalitnění života uživatelů psychiatrických služeb
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hekrova 805, 149 00 Praha 4-Háje
	
e-mail	
andelska.kridla@centrum.cz

www

www.andelska-kridla.websnadno.cz

Stručný popis služby	Svépomocné volnočasové aktivity – převážně ša-

chový kroužek, bowling, plavání, 1 × ročně návštěva divadla a celodenní výlet, vydávání klientského časopisu Očko
(www.ocko.websnadno.cz)
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telefon, fax
777 800 687, 775 412 381
	
e-mail	
mosty@fokus-praha.cz
	
kontaktní pracovník	Ctibor Lacina, Jana Pekárková

www

www.fokus-praha.cz

	
úřední hodiny
po–čt 13.00–17.00
Stručný popis služby	Cílová skupina: dospělé osoby s duševním onemocněním

Klienti Mostů přicházejí z Psychiatrické nemocnice Bohnice,
kde jsou většinou dlouhodobě hospitalizováni. Tým některým z
nich poskytuje doprovody z nemocnice a zpět na oddělení. Dalšími klienty jsou lidé s dlouhodobou duševní nemocí, kteří už
ukončili hospitalizaci a bydlí mimo nemocnici. Chodí sem i několik osob bez domova, léčících se rovněž dlouhodobě se závažnou duševní nemocí.
Klub Mosty je místem neformálního setkávání všech výše
zmíněných lidí, kteří si zde mohou popovídat při kávě nebo čaji,
zahrát různé hry, domlouvat výlety, návštěvu zoologické či botanické zahrady, vyslechnout krátkou přednášku apod. Vše je
založeno na dobrovolnosti a ochotě spolupracovat, za předpokladu respektování pravidel Klubu. Provozní doba klubu je 4 hodiny čtyři odpoledne v týdnu. Program je částečně strukturován:
v pondělí je sdílení a zpívání, v úterý čtení aktualit, ve středu
společenské hry a čtení z biblické dějepravy atp. Klienti jsou nicméně povzbuzováni k tomu, aby si program alespoň z části vytvářeli samostatně. Dlouhodobě duševně nemocní lidé mají v
důsledku své nemoci různé přidružené problémy, např. vyjadřovat své pocity, hovořit o svých potížích s oslabenými kognitivními funkcemi apod. Pokud jsou dlouhodobě hospitalizováni,
přicházejí také o některé sociální dovednosti, které jsou pro
ostatní samozřejmostí. Mají problémy třeba s nakupováním,
cestováním dopravními prostředky, s obsluhou počítače a používáním internetu. Je třeba s nimi tyto činnosti nacvičovat. Pro
ně Mosty připravují např. tyto aktivity: Doprovody klientů, vyjadřování pocitů a nálad, trénování kognitivních funkcí, výtvarná
činnost, výuka angličtiny pomocí textů písní, práce s PC a internetem, trénování nakupování, trénování cestování, všeobecná
informovanost a edukace apod.
Kapacita služby 	Okamžitá 20, celková 80		
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e-mail
info@ozpakademie.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Et Mgr. Petra Helebrantová

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS

www

Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

rozvinout potenciál, zvýšit kvalifikaci a možnost pracovního
uplatnění. Všechny kurzy jsou pro hendikepované bezplatné!

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

www.ozpakademie.info

Stručný popis služby	Pořádáme rekvalifikační i rozvojové kurzy, které Vám pomohou

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Pořádání výletů, výstav, pobytů.

Vzdělávací a volnočasové aktivity

Terapeutická komunita

Poskytovatel	
O. s. Baobab
Název služby	Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností

(Arteterapeutický ateliér)
Poskytovatel	
Občanské sdružení Kaleidoskop

Sociální služba

Název služby	Terapeutická komunita Kaleidoskop
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
terapeutická komunita
Kontaktní údaje služby	adresa	
Solenice 35, Solenice, 262 63
	
telefon, fax
774 437 977
	
e-mail	
tk@kaleidoskop-os.cz

Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050, 603 259 000
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

www
www.kaleidoskop-os.cz
Stručný popis služby	Terapeutická komunita Kaleidoskop je pobytové zařízení pro
14 klientů, program trvá až 12 měsíců. Klienti jsou v programu
dobrovolně a mohou kdykoliv odejít. Vstupem do programu
se klient zavazuje dodržovat pravidla komunity, zejména ta,
která se týkají zajištění bezpečného prostředí, tedy zákazu násilí
k sobě, druhým, nebo vybavení, a užívání drog. Prohřešky proti
důležitým pravidlům komunity vedou k ohrožení (potenciálně
i ukončení) pobytu v TKK a jsou řešeny v rámci celé komunity.

	
úřední hodiny
po–st 8.00–15.00
Stručný popis služby
Služba Ateliér je poskytována lidem, kteří mají vlivem duševní

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

atelier@osbaobab.cz
	
kontaktní pracovník	Tereza Boráková

Vzdělávací aktivity

www

www.osbaobab.cz

nemoci problém se svým denním a týdenním režim, aktivitou
a s kontaktem a komunikací s druhými lidmi jako základními
předpoklady pro každodenní fungování v běžném životě, v blízkých vztazích a ve společnosti.
Služba nabízí pravidelné aktivity ve skupině lidí, podporu aktivizace vlastního potenciálu, nácvik potřebných sociálních dovedností a plánování denních a týdenních aktivit v přirozeném
prostředí.
Ateliér poskytuje lidem s duševním onemocněním prostor
pro jejich kreativní vyjádření, ale také bezpečné prostředí pro
navázání kontaktů s druhými lidmi.

Poskytovatel	
OZP Akademie, z. ú.
Poskytovatel	
O. s. Baobab

(v úzké spolupráci s Tamtamy o. p. s.)
Název služby	Rekvalifikační a jiné kurzy pro OZP
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby	adresa	
Kubánské náměstí 11, Praha 10
	
telefon, fax
721 551 650

140 Adresář služeb

obsah

předchozí

následující

Název služby	Rekondiční Pobyty
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

marketa.chvojkova@osbaobab.cz
Hl. m. Praha 141

	
kontaktní pracovník	Markéta Chvojková

www
www.osbaobab.cz
Stručný popis služby	O. s. Baobab realizuje pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním několikrát do roka vícedenní pobyty.
Jednotlivé pobyty jsou koncipovány jako výjezdy mimo
Prahu s různými typy programů. Programy jednotlivých pobytů
jsou odlišně náročné, co do fyzické aktivity i psychické zátěže.

Poskytovatel	
O. s. Baobab
Název služby	Volnočasové programy
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

ke každému účastníkovi přistupuje individuálně, s respektem
k jeho možným problémům s pamětí, pozorností apod.

Poskytovatel	
ESET-HELP, občanské sdružení
Název služby	Resocializační pobyty
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
	
telefon, fax
774 186 262

e-mail	
office@esethelp.cz
www
www.esethelp.cz
Stručný popis služby	Od roku 1996 ESETHELP každoročně organizuje resocializační
pobyty pro klienty s dlouhodobou duševní nemocí za účasti
psychiatra a zdravotní sestry nebo socioterapeuta.

volnocasy@osbaobab.cz
	
kontaktní pracovník	Markéta Chvojková

www
www.osbaobab.cz
Stručný popis služby	Volnočasové aktivity určeny lidem ve věku od 15ti let, kteří mají
zkušenost s duševním onemocněním a mají zájem zařadit do
svého života pohybovou a duševní aktivitu.
Každá z aktivit je vedena zkušeným lektorem a účast na nich
je zcela dobrovolná. Na kteroukoliv nabízenou aktivitu může
přijít každý bez předchozího přihlášení. Stačí přijít v určeném
čase na místo, kde aktivita probíhá a vzít si sebou potřebné vybavení.
Účastník platí poplatek za jednotlivé lekce nebo si může pořídit permanentku. První lekce aktivity je tzv. ukázková a je
zdarma.

Poskytovatel	
O. s. Baobab
Název služby	Vzdělávací kurzy
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
241 734 050
	
e-mail	
osbaobab@osbaobab.cz,

Poskytovatel	
VIDA o. s.
Název služby	Aktivizace a podpora uživatelských aktivit
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Horkách 12, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
233 372 668, 775 585 350
	
e-mail	
styblikova@vidacr.cz

kontaktní pracovník	Mgr. Jitka Styblíková
www
www.vidacr.cz
Stručný popis služby	Asistenční a poradenská činnost uživatelským organizacím
a svépomocným skupinám
Pomoc a podpora při vzniku svépomocných skupin
Obsahem této služby je zejména seznámení se s fenoménem
svépomoci, se systémem péče o duševně nemocné a pomoci při
rozhodování a sestavování pravidel pro svépomocné skupiny.
Jedná se o nastavení pravidel fungování, pomoci jim sestavit jejich plán činnosti. Na začátku jde hlavně o možnost setkání,
konzultací k různým probl. situacím.
Podpora spolupráce mezi těmito organizacemi a skupinami.
Kapacita služby 	Dle aktuálních možností organizace

marketa.chvojkova@osbaobab.cz
	
kontaktní pracovník	Markéta Chvojková

www
www.osbaobab.cz
Stručný popis služby	Posláním vzdělávacích kurzů je zprostředkovat lidem s duševním onemocněním nové informace a praktické dovednosti v oblasti cizích jazyků nebo práce s počítačem.
¡¡ Kurzy jsou vedeny zkušeným lektorem.
¡¡ Vzdělávací kurzy nabízené O. s. Baobab se svým charakterem
neliší od ostatních kurzů v běžné komunitě. Nicméně lektor
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Poskytovatel	
VIDA o. s.
Název služby	MAJRA
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Horkách 12, 140 00 Praha 4
	
telefon, fax
233 372 668, 775 585 351
	
e-mail	
podgornych@vidacr.cz

kontaktní pracovník	Mgr. Mirka Podgornych
www
www.vidacr.cz
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Stručný popis služby	MAJRA je Mediální skupina, ve které pracují lidé s vlastní zkuše-

Stručný popis služby	Tento program sbírá a vyměňuje pozitivní příklady a příklady

ností s duševním onemocněním, koordinátorem je profesionál.
Hlavní činnost:
¡¡ Spolupráce na osvětových kampaních a příprava osvětových
materiálů
¡¡ Spolupráce s médii (TV, noviny, časopisy, …)
¡¡ Natáčení krátkých dokumentů
Kapacita služby 	Maximální kapacita 15 lidí

dobré praxe různých cest ke zdraví. Sbíráme a zveřejňujeme příspěvky na téma: Podařilo se vám najít svojí cestu ke zdraví? Svojí
cestu k úzdravě? Svojí cestu k zotavení? Prosím, podělte se s
námi o svojí zkušenosti. Protože nás to zajímá!.
Kapacita služby 	Maximální kapacita není dána

Poskytovatel	
VIDA o. s.
Název služby	Besedy na školách, farách a v dalších organizacích
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Horkách 12, Praha 4, 140 00
	
telefon, fax
233 372 668, 775 585 351
	
e-mail	
hendrych@vidacr.cz

kontaktní pracovník	Mgr. Mirka Podgornych
www
www.vidacr.cz
Stručný popis služby	Pracovníci této skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním, koordinátorem je profesionál.
Hlavní činnost:
¡¡ Pořádání besed a přednášek na školách
¡¡ Pořádání besed a přednášek na farách, pro širokou veřejnost,
NNO atd. dle dohody
	Program přispívá svojí činností mimo jiné k destigmatizaci duševní nemoci a k informovanosti veřejnosti o dané problematice.
Sekundárně má pozitivní vliv na členy skupiny, kteří jsou
lidmi s duševní nemocí. Jejich působení v Programu přispívá
k jejich posílení sebevědomí, mají pocit užitečnosti a necítí se
vyřazení ze společnosti. Někteří členové sami uvádí, že jim jejich činnost pomáhá vyrovnat se s nemocí, že mohou teď otevřeněji mluvit o své nemoci, dává jim to možnost perspektivy
a začleňuje je.
Kapacita služby 	Maximální kapacita 20 lidí

Poskytovatel	
VIDA o. s.
Název služby	Cesty ke zdraví
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Horkách 12, Praha 4, 140 00
	
telefon, fax
233 372 668, 602 758 698
	
e-mail
hendrych@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Jan Hendrych
www	
www.vidacr.cz,
www.cestykezdravi.webnode.cz
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Case management

Mnichovo Hradiště

Poskytovatel

O. s. Baobab – Kladno

Název služby
Sociální služba

Case management

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa	Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01
Kladno 1
telefon, fax
312 315 491
e-mail	kladno@osbaobab.cz,
dana.doubravova@osbaobab.cz
kontaktní pracovník Dana Doubravová Dalibová
www
www.osbaobab.cz
Posláním služby je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti bydlení, péče o vlastní
osobu, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit.
¡¡ Služba je poskytována zdarma.

Kontaktní údaje služby

Kosmonosy
Mladá Boleslav
Mělník
Sedlec

Nymburk

Kladno

Stručný popis služby

Rakovník
Kolín

Beroun

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Název služby	Tým sociální rehabilitace – case management
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nový park 1262, 293 01 Mladá

Boleslav 1
Beroun
¢¢ Lomikámen, o. s.
Kladno
¢¢ o. s. Baobab
Kolín
¢¢ FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči
o duševně nemocné (centrum Kolín)
¢¢ O. s. Šela
¢¢ VIDA (VIDA centrum Kolín)
Kosmonosy
¢¢ FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči
o duševně nemocné
Nymburk
¢¢ FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči
o duševně nemocné (centrum Nymburk)
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Mělník
¢¢ FOKUS Praha, o. s. (Region Střední Čechy)
Mladá Boleslav
¢¢ Česká společnost pro duševní zdraví,
pobočka Mladá Boleslav
¢¢ FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči
o duševně nemocné
Mnichovo Hradiště
¢¢ FOKUS Mladá Boleslav sdružení pro péči
o duševně nemocné
Rakovník
¢¢ VIDA (VIDA centrum Rakovník)
Sedlec
¢¢ FOKUS Praha, o. s. (Region Střední Čechy)
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telefon, fax
775 562 006
	
e-mail	
terenni.tym@fokus-mb.cz

www

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Pracovníci CM týmu jsou průvodci, se kterými se klienti setká-

vají jako s prvními. Každý klient, který vstupuje do systému služeb Fokus MB je nejprve kontaktován pracovníkem CM týmu,
který mu představí služby Fokusu. Tento pracovník je potom
s klientem v kontaktu po celou dobu, kterou klient využívá
služby.
Pracovník zprostředkovává služby, které provozuje Fokus,
ale zajišťuje pro klienta i služby jiných poskytovatelů z regionu
Mladá Boleslav. Další důležitou úlohou pracovníků CM týmu je
program podpory života v komunitě. Tento program je zaměřen
na „provázení“ duševně nemocných klientů, v jejich každodenním životě. Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který
popisuje, kterými oblastmi se bude spolupráce klienta a praStředočeský kraj
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covníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy,
které znesnadňují klientovi život – např. řešení konfliktu nebo
složité situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání
nových dovedností, zvládání krizí apod. V zahraničí se tento
způsob práce označuje jako case management, v ČR se někdy
používá termín případové vedení.
Kapacita služby 	200 klientů

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Střední Čechy)
Název služby	Komunitní tým Mělník – sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kamenická 3451, Mělník, 276 01,

Mělník 1
telefon, fax
774 804 931
	
e-mail	
kt.melnik@fokus-praha.cz
www
www.fokus-praha-stc.cz
Stručný popis služby	Služba sociální rehabilitace v rámci zařízení KOT pomáhá uživateli při začleňování do přirozeného prostředí (a to i v chráněných podmínkách), pracuje s krizovými situacemi, které by
mohly vést k problémům v běžném životě, podporuje klienta při
zhoršení zdravotního stavu nebo v různých situacích a změnách
v životě. Zprostředkovává klientovi návazné služby dle jeho potřeby. Je vstupní branou do sociálních služeb.
Kapacita služby 	Ambulantní 80 klientů, terénní 80 klientů
Poznámka	
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou

		st 13.00–20.00
		
so – výlety dle programu
Stručný popis služby	Základním cílem služeb „Domu u Libuše“ je zamezení sociální
izolace prostřednictvím klubových, vzdělávacích aktivit a socioterapeutické podpory. Smyslem je zlepšení či alespoň udržení
kvality života s využitím jak vlastních zdrojů klienta, tak zdrojů
komunity. Tyto aktivity jsou zároveň dobrým prostorem pro navazování kvalitního vztahu s klientem, který umožňuje dále poradenský a socioterapeutický působit. Centrum denních aktivit
vytváří pro své klienty příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas. Charakterem je centrum více
nízkoprahové než ostatní sociální služby pro duševně nemocné
v Praze a tak se daří otevírat prostor k aktivitě i pro klienty s takovým charakterem onemocnění, které jim v jiných službách
brání uspět nebo je vůbec využívat. Centrum zároveň podporuje
samostatnou aktivitu a cílem pracovníků je zajistit, aby klienti
centra sami aktivně participovali na jeho chodu. Proto jsou do
služeb organizace volnočasových a vzdělávacích aktivit na dohody o provedení práce zapojeni i laičtí pracovníci se zkušeností
s duševním onemocněním. Centrum se ve svých programech
snaží podporovat i sport a zdravý životní styl svých klientů.
Kapacita služby 	160 klientů, registrovaný počet úvazků 5,5

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy)
Název služby	Centrum denních aktivit – sociálně aktivizační služby
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kamenická 3451, Mělník, 276 01

Centrum denních aktivit a aktivizační služby

telefon, fax

773 743 248

	
e-mail	
kt.melnik@fokus-praha.cz

www

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Jih)

www.fokus-praha-stc.cz

Stručný popis služby	Denní centrum poskytuje sociální zázemí lidem s duševním

Název služby	CDA Dům u Libuše
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Libušina 5, 128 00 Praha 2
	
telefon, fax	224 920 858, 777 080 310, 774 804 921,

onemocněním. Nabízí svým klientům prostor pro jejich aktivity
a vzájemné setkávání v příjemném prostředí. Reaguje tak na potřebu klientů komunikovat s lidmi, předávat a sdílet zkušenosti,
poznat lépe sebe sama a realizovat se.
Kapacita služby 	počet klientů – 30

774 804 914
	
e-mail	
libuska@fokus-praha.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Martina Kárová (vedoucí)

www
www.fokus-praha.cz
úřední hodiny	po, út, čt, pá 10.00–17.00
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čena pro klienty, kteří chtějí bydlet nezávisle na rodině nebo léčebně a zpočátku potřebují větší podporu socioterapeutů.
Kapacita služby 	počet klientů 10

Chráněné bydlení

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy)

Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Tovačovského 163,

293 01 Mladá Boleslav 1
		Čechova 773, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav 1
	
telefon, fax
775 562 004
	
e-mail	
bydleni@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz
	
úřední hodiny	služba je poskytována nepřetržitě
Stručný popis služby	Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné
k samostatnému bydlení.
Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v PL Kosmonosy (tzn. déle jak jeden rok) a během
hospitalizace v PL ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro
samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty,
kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení.
Kapacita služby 	18 lůžek

Název služby	Komunitní tým Dolní Povltaví – chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení

284 891 328

v běžných neústavních podmínkách. Naučit klienty udržovat
domácnost, organizovat si volný čas, hospodařit s penězi a udržet dobré vztahy společného soužití se sousedy. Služba je určena pro klienty, kteří chtějí bydlet nezávisle na rodině nebo léčebně a zpočátku potřebují větší podporu socioterapeutů.
Kapacita služby 	7 klientů

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell

www

www.fokus-praha-stc.cz

v běžných neústavních podmínkách. Naučit klienty udržovat
domácnost, organizovat si volný čas, hospodařit s penězi a udržet dobré vztahy společného soužití se sousedy. Služba je ur-

předchozí

www.fokus-praha-stc.cz

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

	
úřední hodiny	Služba je poskytována nepřetržitě
Stručný popis služby	Cílem podpory je umožnit klientům žít co nejsamostatněji

obsah

www

	
úřední hodiny	Služba je poskytována nepřetržitě
Stručný popis služby	Cílem podpory je umožnit klientům žít co nejsamostatněji

Milady Horákové 50, 602 00 Brno

	
e-mail	
rozporkova@fokus-praha.cz
	
kontaktní pracovník	Eva Rozporková

150 Adresář služeb

773 743 243

	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Kontaktní údaje služby	adresa	
Sedlec 9, 250 65 Líbeznice

www

telefon, fax

	
e-mail	
chb-melnik@fokus-praha.cz

Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy)

telefon, fax

Název služby	Komunitní tým Mělník – chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kamenická 3451, Mělník, 276 01

následující

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku
Středočeský kraj
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Podpora samostatného bydlení

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

potřeby klienta v rámci rehabilitačního plánu a dohody, která je
s klientem předem uzavřena. Pracuje se metodou case management.
Kapacita služby 	počet klientů 25

nemocné
Název služby	Program podpory v bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nový park 1262, 293 01 Mladá Bole-

slav 1
	
telefon, fax
775 562 006
	
e-mail	
terenni.tym@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz
Stručný popis služby	Podpora samostatného bydlení je specializovaná služba poskytovaná částí týmu sociální rehabilitace klientům, kteří
mají dlouhodobé problémy se zvládáním bydlení ve vlastním
bytě.
Kapacita služby 	10 klientů

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Název služby
Sociální služba

Podpora samostatného bydlení

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

podpora samostatného bydlení
adresa	
Západní 1566/41, Karlovy Vary, 360 01
Karlovy Vary 1
telefon, fax
326 725 814
e-mail
fokus@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz

Kontaktní údaje služby

Poradenství

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell

(Kontaktní centrum Anabell Praha)
Název služby
Sociální služba

Poradna pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké

odborné sociální poradenství
adresa	
Kontaktní centrum Anabell Praha,
Drtinova 2a, 150 00 Praha 5
telefon, fax
725 112 705
e-mail
stredoceskykraj@anabell.cz
kontaktní pracovník Mgr. Filip Budák
www
www.anabell.cz
úřední hodiny
viz webové stránky
Stručný popis služby	Kontaktní centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám
s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.) při řešení jejich situace v souvislosti s nezdravými a nevhodnými stravovacími návyky. Podporou je míněno odborné poradenství – sociální, psychologické,
nutriční a navazující fakultativní programy: psychoterapie, skupinové aktivity, volnočasové aktivity, internetové poradenství,
specifické kurzy a výcviky apod.
Kapacita služby
5 klientů denně v individuálním poradenství
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS
Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy)
Název služby	Komunitní tým Mělník – podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kamenická 3451, Mělník, 276 01

telefon, fax

774 804 931, 313 034 644

www
www.fokus-praha-stc.cz
Stručný popis služby	Služba je určena pro klienty, kteří mají vlastní byt. Pracovník dochází v návaznosti na rehabilitační plán do bytu klienta a společně řeší problémy, které klient sám nezvládá. Probíhá podle
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nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

	
e-mail	
kt.melnik@fokus-praha.cz
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Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

následující

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Středočeský kraj

153

Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Kolín)
Název služby	VIDA centrum Kolín
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Horkách 1426/12, Praha 4, 140 00
	
telefon, fax
775 585 158
	
e-mail	
kolin@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Bc. Michaela Bartošková Kružíková
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny	Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy do PN Sadská, PN Kosmonosy, PN Havlíčkův Brod
a práci s uživateli v terénu.
		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním
	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Rakovník)
Název služby	VIDA centrum Rakovník
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Poštovní 239, 269 45 Rakovník
	
telefon, fax
775 585 162
	
e-mail	
rakovnik@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník	Mgr.Pavla Malafová
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny	Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy do PN Petrohrad, PA Rakovník, PA Nové Strašecí
a práci s uživateli v terénu.
154 Adresář služeb
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následující

		Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

Přechodné a podporované zaměstnávání

Poskytovatel	
Fokus Praha o. s. (Region Střední Čechy)
Název služby	Centrum programů podpory zaměstnávání
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
náměstí Míru 30/16, 276 01 Mělník 1

telefon, fax

775 729 894

	
e-mail	
cpz.melnik@fokus-praha.cz

www	
www.fokus-praha.cz,
http://fokus-praha-stc.cz/
Stručný popis služby	Služba sociální rehabilitace v rámci zařízení CCPZ je napojena
zejména na sociálně terapeutickou dílnu v Centru denních aktivit, která slouží ke stabilizaci a obnově základních sociálních návyků a dovedností spojených s pracovní činností, dále na služby
zaměstnanosti – chráněné dílny a sociální firmy. Služba rozšiřuje proces rehabilitace v sociálně terapeutické dílně o nácviky
dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění (jak
v chráněných pracovních podmínkách, tak na otevřeném trhu
práce), poskytuje sociální a pracovní poradenství, pomáhá uživateli při začleňování do pracovního prostředí (a to i v chráněných podmínkách), pracuje s krizovými situacemi, které by
mohly vést k problémům v pracovním uplatnění, podporuje klienta při zhoršení zdravotního stavu nebo v prvním čase jeho nástupu do zaměstnání, apod.
Kapacita služby 	Ambulantní 40 klientů, terénní 40 klientů
Poznámka	
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou

Středočeský kraj
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Sociálně terapeutické dílny
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Poskytovatel

O. s. Baobab

Název služby
Sociální služba

Sociálně terapeutická dílna Malý princ

sociálně terapeutické dílny
adresa
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
telefon, fax
312 315 491
e-mail	
kladno@osbaobab.cz,
dana.doubravova@osbaobab.cz
kontaktní pracovník Dana Doubravová Dalibová
www
www.osbaobab.cz
Stručný popis služby	Služba nabízí lidem s duševním onemocněním příležitost
a podporu při získávání a rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu.
¡¡ Služba je poskytována zdarma.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Název služby	Sociálně terapeutická dílna – kavárna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
	
telefon, fax
775 562 029
	
e-mail	
kavarna@fokus-mb.cz

www

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Kavárna, která je v areálu psychiatrické léčebny, nabízí nejen

příjemné posezení a možnost občerstvení pacientům psychiatrické léčebny a návštěvám, ale také pracovní a sociální rehabilitaci a chráněná pracovní místa.
Kapacita služby 	10 klientů

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Název služby
Sociální služba

Sociálně terapeutická dílna Nymburk

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociálně terapeutická dílna
adresa	
Komenského 586/15, Nymburk, 288 02
Nymburk 2
telefon, fax
775 562 026
e-mail
krickova@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné

Název služby	Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
V Lípách 151, 295 01 Mnichovo Hradi-

ště
	
telefon, fax
775 562 012
	
e-mail	
klaster@fokus-mb.cz

www

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Náplní práce dílny byla původně péče o zámecký park a úklid

zámku. Součástí práce dílny jsou i pomocné stavební práce při
opravách kláštera a servis pro ubytovnu, kterou jsme v části
kláštera vybudovali, pracovní a sociální rehabilitaci a chráněná
pracovní místa.
Kapacita služby 	15 klientů

Název služby	Sociálně terapeutická dílna pro dlouhodobě nemocné Karlovy

Vary

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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sociálně terapeutická dílna
adresa	
Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, 360
01 Karlovy Vary 1
e-mail
blazkova@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz

obsah

předchozí

následující

nemocné
Název služby	Sociálně terapeutická knihařská dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav 1
	
telefon, fax
326 327 516
	
e-mail	
kniharska.dilna@fokus-mb.cz

Středočeský kraj
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www

Stručný popis služby	Denní centrum poskytuje sociální zázemí lidem s duševním

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Během individuálně dlouhé pracovní doby provádějí klienti

spolu s vedoucím dílny – knihařem – a pracovními terapeuty
prakticky celý sortiment knihařských prací. Pro vyšší nároky na
přesnost práce slouží dílna zejména klientům v lepším klinickém stavu a k doléčování. V roce 2001 byl zahájen další výrobní
program – zakázkové šití. V roce 2004 byla otevřena půjčovna
karnevalových masek.
Protože pracovní náplň dílny je jednoduchá, sloužila dosud
jako diagnostická dílna pro část nově přijímaných klientů. Nevýhodou ale je značná fyzická náročnost práce, která neumožňuje
přijímat klienty se somatickým onemocněním.
Kapacita služby 	15 klientů

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Název služby	Sociálně terapeutická zahradnická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nádražní 174, Čejetičky, 293 01 Mladá

Boleslav 1
	
telefon, fax
775 562 007
	
e-mail	
zahradnicka.dilna@fokus-mb.cz

www

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Dílna je rozdělena na pracovní skupiny, které pracují na zakáz-

kách jednodušších zahradnických a úklidových prací. Pro tyto
zakázky je dílna plně vybavená vlastní technikou (sekačky, křovinořez, vlastní doprava).
Protože pracovní náplň dílny je jednoduchá, sloužila dosud
jako diagnostická dílna pro část nově přijímaných klientů. Nevýhodou ale je značná fyzická náročnost práce, která neumožňuje
přijímat klienty se somatickým onemocněním.
Kapacita služby 	15 klientů

onemocněním. Nabízí svým klientům prostor pro jejich aktivity a vzájemné setkávání v příjemném prostředí. Reaguje tak
na potřebu klientů komunikovat s lidmi, předávat a sdílet zkušenosti, poznat lépe sebe sama a realizovat se. Sociálně terapeutická dílna je zaměřena na nácvik a zlepšení pracovních dovedností. Činnost je propojena s týmem CPZ (centrum podpory
zaměstnávání), probíhá zde strukturovaný program jehož cílem
je zlepšit šance na pracovní uplatnění.
Kapacita služby 	30 klientů

Poskytovatel	
Lomikámen, o. s.
Název služby	Dílna Jiná káva
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutická dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
U Kasáren 192, 266 01 Beroun

telefon, fax

jan.rohlena@lomikamen.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Rohlena (vedoucí sociální rehabili-

tace)
www
www.lomikamen.cz, www.jinakava.cz
Stručný popis služby	Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním
bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny Jiná káva.

Sociální rehabilitace

Fokus Mladá Boleslav
sdružení pro péči o duševně nemocné
Poskytovatel

Název služby
Sociální služba

Název služby	Centrum denních aktivit – sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kamenická 3451, Mělník, 276 01

773 743 247

	
e-mail	
std.melnik@fokus-praha.cz

www
158 Adresář služeb

www.fokus-praha-stc.cz

obsah

předchozí

Sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné Kar-

lovy Vary

Poskytovatel	
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy)

telefon, fax

608 050 626, 311 612 428

	
e-mail	
info@lomikamen.cz,

následující

sociální rehabilitace
adresa	
nám. 17. listopadu 428/14, Rybáře, 360
05 Karlovy Vary 5
		Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, 360
01 Karlovy Vary 1
		náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33,
Cheb, 350 02 Cheb 2

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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		Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, 356 01
Sokolov 1
e-mail
blazkova@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně

nemocné
Název služby	Tým sociální rehabilitace –

agentura podporovaného zaměstnávání
Sociální služba

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

péči o duševně nemocné
Název služby	Centrum sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 1
	
telefon, fax
777 562 009
	
e-mail	
bazalni.dilna@fokus-mb.cz

www

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Naše služba nabízí klientům dopolední a odpolední programy

a je určena všem klientům, kteří mají o službu zájem. Službu
mohou využívat i klienti hospitalizovaní v PL Kosmonosy, pokud mají samostatné vycházky nebo souhlas ošetřujícího lékaře.
Kapacita služby 	15 klientů

Poskytovatel	
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro

péči o duševně nemocné
Název služby

Tým terénní sociální rehabilitace Nymburk
Centrum sociální rehabilitace Kolín
Centrum ambulantní sociální rehabilitace Nymburk
Tým terénní sociální rehabilitace Kolín

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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sociální rehabilitace
adresa
¡¡ Tým terénní sociální rehabilitace Nymburk
(Palackého třída 449/64, Nymburk, 288 02 Nymburk 2)
¡¡ Centrum sociální rehabilitace Kolín
(Ovčárecká 397, Kolín V, 280 02 Kolín 2)
¡¡ Centrum ambulantní sociální rehabilitace Nymburk
(Komenského 586/15, Nymburk, 288 02 Nymburk 2)
¡¡ Tým terénní sociální rehabilitace Kolín
(Kutnohorská 21, Kolín IV, 280 02 Kolín 2)
telefon, fax
775 562 026
e-mail
nymburk@fokus-mb.cz
www
www.fokus-mb.cz
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rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Jaselská 176, 293 01 Mladá Boleslav 1
	
telefon, fax
777 562 023
	
e-mail	
zamestnavani@fokus-mb.cz

www

www.fokus-mb.cz

Stručný popis služby	Služby poskytované uživateli:

¡¡ Vytváření představy vhodného pracovního uplatnění
¡¡ Vytváření individuálního plánu práce s uživatelem
¡¡ Trénink dovedností potřebných k získání a udržení vhodného pracovního uplatnění
¡¡ Nácvik pracovních a sociálních dovedností
¡¡ Mapování trhu práce
¡¡ Pomoc při sepsání životopisu
¡¡ Aktivní vyhledávání vhodného pracovního uplatnění
¡¡ Podpora při jednání se zaměstnavatelem
¡¡ Podpora při zařizování formalit spojených s nástupem do
práce
¡¡ Přímá asistence na pracovišti
¡¡ Jednání a spolupráce s rodinou uživatele
¡¡ Job club – Jde o aktivní zapojení zájemců o práci do procesu
hledání vhodné pracovní příležitosti. Provádí se nácvik dovedností, které jsou pro získání práce nezbytné, probíhá diskuse, předávání zkušeností, hraní rolí apod.
¡¡ Poradenství – Jedná se o poradenství v oblasti vytipování
vhodného zaměstnání, v problematice pracovně právního
vztahu (uzavírání pracovního poměru, minimální mzda, pracovní doba apod.), důchodů, registrace na úřadě práce.
¡¡ Pracovní asistence – Pracovní asistent pomáhá uživateli zorientovat se na pracovišti, zprostředkovává komunikaci s nadřízenými a spolupracovníky, učí pracovní návyky a kontroluje práci, pomáhá při dojíždění a podporuje klienta i při
dalších úkonech, které s prací souvisejí. Podpora se postupně
snižuje, až je uživatel schopen samostatně vykonávat své zaměstnání.
¡¡ Výuka na PC – Klienti mohou v prostorách agentury absolvovat školení v práci s počítačem. Naučí se základnímu používaní počítačových programů, seznámí se s internetem
apod.
Kapacita služby 	počet intervencí (30 min. jednání) – 10
Středočeský kraj
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Poskytovatel

	
telefon, fax
321 722 180, 723 858 018
	
e-mail	
sela@o2active.cz
	
kontaktní pracovník	Tichá Eva, Kolínská 55, 280 00 Ovčáry

Fokus Praha, o. s.

www

Název služby	Komunitní tým Dolní Povltaví – sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

sociální rehabilitace
adresa
telefon, fax
e-mail
www

http://www.sela.webnode.cz/

Stručný popis služby	Svépomocné sdružení rodičů, příbuzných a známých duševně

nemocných.
Služská 705/6, Praha 8-Kobylisy, 182 00

Praha 82
775 729 894
cpz.melnik@fokus-praha.cz,
cpz.sedlec@fokus-praha.cz
www.fokus-praha.cz

Poskytovatel	
Lomikámen, o. s.
Název služby	Re-start
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
U Kasáren 192, 266 01 Beroun

telefon, fax

608 050 626, 311 612 428

	
e-mail	
info@lomikamen.cz,

jan.rohlena@lomikamen.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Rohlena (vedoucí sociální rehabili-

tace)
www
www.lomikamen.cz
Stručný popis služby	Chceme posilovat soběstačnost lidí s duševním onemocněním
při zvládání běžného života a to tím, že jim poskytneme prostor
a podporu pro nácvik potřebných sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní i terénní formou
mimo prostory sdružení.
¡¡ Služba je poskytována na více místech. 1) kontaktní místo
sdružení 2) V prostorách berounského Muzea keramiky /zde
probíhá „centrum tvořivosti“/ 3) v terénu dle potřeb uživatele.

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

Poskytovatel	
O. s. Šela
Název služby	Svépomocné sdružení rodičů, příbuzných a známých duševně

nemocných
Kontaktní údaje služby	adresa	
Zahradní ul. 46, 280 02 Kolín

162 Adresář služeb
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Ústecký kraj

Centrum denních aktivit a aktivizační služby

Poskytovatel

Fokus Labe – Děčín

Název služby
Sociální služba

Sociálně aktivizační služby

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně

Rumburk

Kontaktní údaje služby

Krásná Lípa

Děčín
Teplice

Ústí nad Labem

Stručný popis služby

Litoměřice
Terezín

Kapacita služby

aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
adresa
Hudečkova 664/1, 405 02 Děčín I
telefon, fax
413 034 459, 603 187 354
e-mail	
fokus@fokuslabe.cz,
decin@fokuslabe.cz,
rohacova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník Bc. Lucie Roháčová
www
www.fokuslabe.cz
úřední hodiny
út, pá 8.00–16.00
Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji a organizaci volného
času.
okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ maximální roční kapacita poskytované služby je 70 uživatelů

Poskytovatel

Fokus Labe – Litoměřice

Název služby
Sociální služba

Sociálně aktivizační služby

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně

Děčín
¢¢ Agentura Osmý den, o. s.
¢¢ O. s. Jurta
Krásná Lípa
¢¢ Agentura Pondělí
Litoměřice
¢¢ Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Rumburk
¢¢ Agentura Pondělí
Teplice
¢¢ FOKUS Labe (pobočka Teplice)

164 Adresář služeb

Terezín
¢¢ Domov se zvláštním režimem Terezín
Ústí nad Labem
¢¢ Agentura Osmý den, o. s.
¢¢ FOKUS Labe
¢¢ Občanské sdružení KOLUMBUS
¢¢ SELF HELP Ústí nad Labem
¢¢ Spirála
¢¢ VIDA (VIDA centrum Ústí nad Labem)
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aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby adresa
Velká krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
telefon, fax
413 034 461, 734 311 035
e-mail	
fokus@fokuslabe.cz,
litoměřice@fokuslabe.cz,
papez@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník Bc. Jaroslav Papež
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji a organizaci volného
času.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ maximální roční kapacita poskytované služby je 70 uživatelů
Ústecký kraj 165

Domov se zvláštním režimem
Poskytovatel	
Fokus Labe – Teplice
Název služby	Sociálně aktivizační služby
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

Poskytovatel	
Domov se zvláštním režimem Terezín

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Školní 670/26, 415 01 Teplice 1
	
telefon, fax
472 745 166, 739 456 465
	
e-mail
fokus@fokuslabe.cz,
teplice@fokuslabe.cz,
fujanova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Mgr. Ivana Fujanová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji a organizaci volného
času.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ maximální roční kapacita poskytované služby je 70 uživatelů

Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem
Název služby	Sociálně aktivizační služby
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením
Kontaktní údaje služby	adresa	
Stroupežnického 1372/9

400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 731 610 557
	
e-mail
fokus@fokuslabe.cz,

usti@fokuslabe.cz,
kocourkova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Lenka Kocourková
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji a organizaci volného
času.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ maximální roční kapacita poskytované služby je 70 uživatelů
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Název služby	Domov se zvláštním režimem
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
domov se zvláštním režimem
Kontaktní údaje služby	adresa	
Nám. Čs. armády 84, 411 55 Terezín
	
telefon, fax
416 782 508
	
e-mail	
ludmila.bradacova@domovterezin.cz

kontaktní pracovník	Bc. Ludmila Bradáčová
www
http://domovterezin.cz
	
úřední hodiny
6.30–15.30, st do 17.00
Stručný popis služby	Klienty přijímáme od dovršení 19 let věku.
¡¡ Poskytujeme pobytové služby osobám ohrožených závislostí
nebo závislých na návykových látkách, osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám s kombinovaným postižením.
¡¡ Poskytujeme ubytování manželským a partnerským dvojicím.
¡¡ Poskytujeme bydlení i mimo zařízení v objektech ve městě.
¡¡ Ubytování poskytujeme v jedno a dvoulůžkových pokojích,
na oddělení pro ležící – třílůžkové pokoje.
¡¡ Poskytované služby – ubytování, stravování, lékařská péče,
rehabilitace, masáže, sociální služby, individuální péče, aktivní vyplnění volného času, holič, pedikérka atd.
Kapacita služby 	269
¡¡ K dispozici je 28 jednolůžkových pokojů, 110 dvoulůžkových
pokojů a 7 třílůžkových pokojů.
¡¡ Poskytujeme i ubytování manželským a partnerským dvojicím.
Poznámka	
Zřizovatelem je Hl. m. Praha – přednostně přijímáme osoby s trvalým pobytem v Praze

Chráněné bydlení

Poskytovatel	
Fokus Labe
Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení

Ústecký kraj 167

Kontaktní údaje služby	adresa

 troupežnického 1372/9, 400 01
S
Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 739 048 555
	
e-mail	
fokus@fokuslabe.cz,
sahulova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Andrea Sahulová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Prostřednictvím služby chráněného bydlení nabízíme dospělým
lidem s duševním onemocněním dlouhodobou podporu při získávání kompetencí potřebných k samostatnému bydlení a pomoc na cestě k dosažení vlastního samostatného bydlení
Kapacita služby 	celková kapacita služby je 22 míst
¡¡ chráněné bydlení komunitního typu s pěti bytovými jednotkami pro 10–12 uživatelů

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Poskytovatel	
Spirála
Název služby	Centrum krizové intervence
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
475 603 390
	
e-mail	
spirala.cki@volny.cz,

Chránění dílny

spirala.ambulance@volny.cz

Poskytovatel	
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci

	
kontaktní pracovník	Bc. Zuzana Lešková

v Litoměřicích
Název služby	Chráněná dílna
Kontaktní údaje služby	adresa	
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
	
telefon, fax
774 120 002
	
e-mail	
burdova.litomerice@diakonie.cz

kontaktní pracovník	Anna Burdová
www
www.diakoniecceltm.cz
Stručný popis služby	Keramické výrobky můžete zakoupit v Obchůdku Diakonie ČCE
v Rooseveltově 9 v Litoměřicích a výrobky z textilu a aranžované
dekorace v tvořivé dílně v Komenského 224 v Terezíně.

www

www.spirala-ul.cz

	
úřední hodiny
po – pá 8.00–19.00
Stručný popis služby	Osoby v obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou ře-

šit vlastními silami.
¡¡ Službu lze využít anonymně, bezplatně.
Uživatel může přijít opakovaně.
¡¡ Krizovou intervenci – rozhovor s pevnou strukturou, konzultace trvá zpravidla 60 minut
Kapacita služby 	Okamžitá: 1

Poskytovatel	
Spirála

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
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Název služby	Linka pomoci
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 743 835, 475 603 390
	
e-mail	
spirala.cki@volny.cz,

spirala.linkapomoci@volny.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Zuzana Lešková

www

www.spirala-ul.cz

	
úřední hodiny
nepřetržitě

	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
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kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
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Stručný popis služby	Formou telefonického rozhovoru nabízíme krizovou pomoc

osobám, které řeší obtížné životní situace nebo se cítí osaměle.
¡¡ Linka pomoci nabízí nepřetržitou profesionální službu, může
být pro volajícího jediným možným kontaktem, ke kterému
zpočátku najde odvahu…
¡¡ Pomoci klientovi v dané situaci, stabilizace psychické nepohody.
Poskytnout profesionální službu lidem, kteří vytočí číslo krizové Linky pomoci.
Kapacita služby 	Okamžitá: 1

Podpora samostatného bydlení

dana.stepankova@jurta.cz
	
kontaktní pracovník	Dana Štěpánková

www
www.jurta.cz
úřední hodiny	dle telefonické domluvy
Stručný popis služby	Služba Podpora samostatného bydlení je zaměřená na trénink
dovedností potřebných pro soběstačné fungování v domácnosti.
Je to moderní služba, ve které se uživatelé učí hospodařit s penězi, starat se o svou domácnost, navazovat vztahy se sousedy,
vyjednat si potřebné na úřadě nebo třeba vařit dobré jídlo.
Poznámka	
Služba je časově omezená na 2 roky (s možností prodloužení
o 1 rok).

Poradenství

Poskytovatel	
Agentura Pondělí
Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	2. polské armády 1094, 408 01 Rumburk
	
telefon, fax
775 554 491
	
e-mail	
info@agenturapondeli.cz,

lampova@agenturapondeli.cz
	
kontaktní pracovník	Monika Lampová
www
http://www.agenturapondeli.cz/
	
úřední hodiny	po 9.00–16.00
Stručný popis služby	Agentura Pondělí poskytuje službu Podpora samostatného bydlení ve Šluknovském výběžku dospělým osobám se zdravotním
znevýhodněním, žijících ve vlastním bytě.
Služba zahrnuje podporu rozvoje dovedností v oblastech
souvisejících se samostatným bydlením, obhajobou práv a začleněním do života obce a regionu. Je poskytována lidem, kteří ji
potřebují a mají o ni zájem.
S respektem k individualitě a soukromí podporujeme realizaci vlastních představ uživatele. Vedeme k přebírání zodpovědnosti, k ohleduplnosti a samostatnosti.

Poskytovatel	
O. s. Jurta
Název služby	Podpora samostatného bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pěší 9, 405 02 Děčín 33‑Nebočady

170 Adresář služeb

	
telefon, fax
412 547 600, 774 775 708
	
e-mail	
jurta@jurta.cz,
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Poskytovatel

Fokus Labe – Děčín

Název služby
Sociální služba

Sociální poradenství

odborné sociální poradenství
adresa
Hudečkova 1, 405 01 Děčín I
telefon, fax
413 034 459, 603 187 354
e-mail
decin@fokuslabe.cz,
rohacova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník Bc. Lucie Roháčová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc
s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního
problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně-právní.
Kapacita služby
1 klient
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel

Fokus Labe – Litoměřice

Název služby
Sociální služba

Sociální poradenství

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

odborné sociální poradenství
adresa
Velká krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
telefon, fax
413 034 461, 734 311 035
e-mail
litomerice@fokuslabe.cz,
papez@fokuslabe.cz

Kontaktní údaje služby

Ústecký kraj 171

kontaktní pracovník Bc. Jaroslav Papež
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc
s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního
problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně-právní.
Kapacita služby
1 klient

Poskytovatel

Fokus Labe – Teplice

Název služby
Sociální služba

Sociální poradenství

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS
Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

odborné sociální poradenství
adresa
Školní 670/26, 415 01 Teplice
telefon, fax
739 456 465
e-mail
teplice@fokuslabe.cz,
fujanova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník Mgr. Ivana Fujanová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc
s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního
problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně-právní.
Kapacita služby
1 klient
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

Poskytovatel	
SELF HELP Ústí nad Labem
Název služby	Informační služba
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 472 745 166
	
e-mail	
selfhelp@volny.cz
	
kontaktní pracovník	Zdeněk Košek

www

http://www.volny.cz/selfhelp/

	
úřední hodiny	po–pá 11.00–15.00
Stručný popis služby	Návštěva psychiatrického oddělení Masarykovy nemocnice a in-

formování pacientů o poslání a činnosti svépomocného sdružení SELF HELP Ústí nad Labem
Kapacita služby 	1 × měsíčně
Poznámka	
SELF HELP Ústí nad Labem také vydává časopis, pořádá výstavy
děl duševně nemocných a organizuje konference.

Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem
Název služby	Sociální poradenství
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Stroupežnického 1372/9,

400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 731 610 557
	
e-mail
usti@fokuslabe.cz,

Poskytovatel	
Spirála

kocourkova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Lenka Kocourková
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc
s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního
problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně-právní.
Kapacita služby 	1 klient

Název služby	Odborné sociálně právní poradenství
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 743 835
	
e-mail	
spirala.cki@volny.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Zuzana Lešková

www

www.spirala-ul.cz

	
úřední hodiny
po 8.00–17.00
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Stručný popis služby	Právní poradna poskytuje uživatelům služby bezplatné po-

radenství sociálního pracovníka a právníka. Sociálně právní
služby z oblasti občanského, obchodního a trestního práva
Posláním služby Internetového poradenství je poskytování
sociální služby orientované na pomoc lidem, kteří se nacházejí
v různě těžkých situacích a o službu formou emailu sami projeví
zájem. Poskytovaná služba je bezpečná, odborná, zachovávající
lidskou důstojnost.
Kapacita služby 	Okamžitá: 1

Poskytovatel	
VIDA o. s. (VIDA centrum Ústí nad Labem)
Název služby	VIDA centrum Ústí nad Labem
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hrnčířská ul. 64/4, 400 01

Ústí nad Labem
	
telefon, fax
775 585 154
	
e-mail	
unl@vidacentrum.cz

kontaktní pracovník David Chytrý, Dis.
www
www.vidacr.cz
	
úřední hodiny
Služba probíhá od 1. 1. 2015 v terénu.
Jedná se zejména o výjezdy na PO Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem,
PO nemocnice Most, do PN Horní Beřkovice a práci s uživateli v terénu.
Konzultace v kanceláři jen po objednání.
Stručný popis služby	Služby ve VIDA centru poskytuje tým tvořený sociálním pracovníkem a konzultanty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
	VIDA centrum nabízí:
¡¡ Odborné sociální poradenství
¡¡ Dluhové poradenství
¡¡ Poradenství na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním
¡¡ Besedy zejména na téma Finanční gramotnost
¡¡ Doprovody a asistenci
Kapacita služby 	1 – v jednom okamžiku

Přechodné a podporované zaměstnávání

Poskytovatel	
Agentura Osmý den, o. s.
Název služby	Sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Dvořákova 6, 400 01 Ústí nad Labem

		
Sládkova 8, 405 02 Děčín
	
telefon, fax	774 775 709, 774 775 014 (ÚL),
774 775 010 (DC)
	
e-mail	
osmyden@osmyden.cz,
zuzana.thurlova@osmyden.cz
ivana.tylova@osmyden.cz,
petra.balounova@osmyden.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Zuzana Thürlová, Ivana Tylová (ÚL),
Petra Balounová (DC)
www
www.osmyden.cz
Stručný popis služby	Typickými uživateli služby jsou lidé dlouhodobě žijící v ústavech, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením. Lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním,
kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich
schopnosti nutné pro uplatnění na otevřeném trhu práce jsou
z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální
podporu. Podporu poskytovanou před nástupem do práce i po
něm.
¡¡ Služba trvá v průměru 9 měsíců, nesmí ale přesáhnout 24
měsíců, tedy 2 roky.
Kapacita služby 	Roční kapacita služby je 60 uživatelů (z toho 45 v Ústí nad Labem a 15 v Děčíně). Kapacita jednoho sociálního pracovníka
v daném období je 7–10 uživatelů dle potřeb jednotlivých uživatelů.

Poskytovatel	
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci

v Litoměřicích (Agentura podporovaného
zaměstnávání při Diakonii ČCE v Litoměřicích)
Název služby	Sociální rehabilitace s využitím metody podporovaného za-

městnávání
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
	
telefon, fax
416 700 315, 775 25 15 53
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e-mail	
litoměřice@diakonice.cz,

sovova.litomerice@diakonie.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Lenka Sovová, DiS.

www

http://www.diakoniecceltm.cz/

	
úřední hodiny	po 8.00–15.00 pro veřejnost

		Jiný den po předchozí telefonické domluvě.
Stručný popis služby	Podporujeme lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se tak životu ve
společnosti.
¡¡ Lidem se zdravotním postižením – tělesným, mentálním,
kombinovaným a duševním onemocněním, kteří potřebují
podporu při získávání dovedností a začleňování do společnosti. Jedná se o uživatele domovů sociální péče, chráněných
bydlení v okolí a uživatele, kteří žijí doma. Služba je poskytována uživatelům z Litoměřicka ve věku
18–64 let.
¡¡ Délka poskytování služby: 2 roky – služba je poskytována
zdarma.

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel

Fokus Labe – Teplice

fujanova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Mgr. Ivana Fujanová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Služba sociálně terapeutické dílny nabízí prostřednictvím pracovně rehabilitačních programů podporu při získávání, obnovení a rozvoji pracovních a sociálních dovedností nezbytných
k získání a udržení si zaměstnání.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ maximální roční kapacita poskytované služby je 20 uživatelů

Adresář služeb

Název služby	Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Stroupežnického 1372/9,

400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 731 610 557
	
e-mail	
fokus@fokuslabe.cz, usti@fokuslabe.cz,

kocourkova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Lenka Kocourková
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Služba sociálně terapeutické dílny nabízí prostřednictvím pracovně rehabilitačních programů podporu při získávání, obnovení a rozvoji pracovních a sociálních dovedností nezbytných
k získání a udržení si zaměstnání.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 17 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ maximální roční kapacita poskytované služby je 60 uživatelů

Sociální rehabilitace

Název služby	Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Školní 670/26, 415 01 Teplice 1
	
telefon, fax
739 456 465
	
e-mail	
fokus@fokuslabe.cz,teplice@fokuslabe.cz,
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Poskytovatel	
Agentura Pondělí
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
2. polské armády 1094/27,

408 01 Rumburk
	
telefon, fax
412 334 046, 775 554 492, 775 554 491
	
e-mail	
sr@agenturapondeli.cz,

lampova@agenturapondeli.cz
	
kontaktní pracovník	Monika Lampová

www
http://www.agenturapondeli.cz/
úřední hodiny	po–pá 9.00–16.00
Stručný popis služby	Služba sociální rehabilitace je zaměřena na rozvoj pracovních
a sociálních dovedností klientů a tím jim umožnit žít stejný život jako jejich vrstevníci.
Umožnit klientovi lepší využití veřejných zdrojů a tím změnit
jeho život tak, aby se mohl postupně zařazovat do života místní
komunity.
1. Denní centrum (DC) – rozvoj sociálních dovedností zejména
v těchto oblastech: Výchovna k integraci, vzdělávací a aktiÚstecký kraj 177

vizační činnosti, poradenství, pomoc při prosazování práv
a zájmů, trénink soběstačnosti v běžných denních činnostech, trénink pracovních dovedností v dílnách denního centra, využití volného času – soutěže, kroužky, výlety, pohybové
aktivity, kultura a podobně. Cílem pobytu v denním centru
je získání sociálních dovedností, které umožní život v místní
komunitě a využívání neformálních i formálních zdrojů služeb v regionu.
2. Podporované zaměstnávání (PZ) – rozvoj pracovních dovedností a nalezení a udržení si pracovního místa na otevřeném
trhu práce. Cílem programu je podepsání pracovní smlouvy
a následné udržení si pracovního místa po dobu minimálně
24 měsíců. Po ukončení služby PZ (služba trvá maximálně
2 roky po podepsání Dohody s uživatelem) zůstane uživatel pracovat na otevřeném trhu práce bez podpory asistenta,
pouze za přirozené podpory spolupracovníků.
3. Tréninkový byt (TB) – rozvoj sociálních dovedností, které se
vztahují k samostatnému bydlení. Cílem programu je umožnit uživateli vyzkoušet si činnosti související se samostatným
bydlením, zjistit stav dovedností a rozvíjet je, určit míru potřebné podpory nutnou v samostatném bytě. Program je individuální a je určen pro zájem o samostatné bydlení.

Poskytovatel	
Fokus Labe – Litoměřice
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
	
telefon, fax
413 034 461, 734 311 035
	
e-mail
fokus@fokuslabe.cz,

litoměřice@fokuslabe.cz,
papez@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Jaroslav Papež
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu
na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc
v předcházení riziku relapsu nemoci.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou – 5 uživatelů na individuální setkání, 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby terénní formou – 1 uživatel na individuální setkání
¡¡ maximální roční kapacita poskytované sociální služby je 200
uživatelů

Poskytovatel	
Fokus Labe – Děčín
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Hudečkova 664/1, 405 02 Děčín I
	
telefon, fax
413 034 459
	
e-mail
decin@fokuslabe.cz,

rohacova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Lucie Roháčová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu
na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc
v předcházení riziku relapsu nemoci.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou – 5 uživatelů na individuální setkání, 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby terénní formou – 1 uživatel na individuální setkání
¡¡ maximální roční kapacita poskytované sociální služby je 200
uživatelů
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Poskytovatel	
Fokus Labe – Teplice
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Školní 670/26, 415 01 Teplice 1
	
telefon, fax
739 456 465
	
e-mail
fokus@fokuslabe.cz,teplice@fokuslabe.cz,

fujanova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Mgr. Ivana Fujanová
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu
na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc
v předcházení riziku relapsu nemoci.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou – 1 uživatel na individuální setkání, 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby terénní formou – 1 uživatel na individuální setkání
Ústecký kraj 179

¡¡ maximální roční kapacita poskytované sociální služby je 90
uživatelů

Poskytovatel	
Fokus Labe – Ústí nad Labem
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Stroupežnického 1372/9,

400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159
	
e-mail
fokus@fokuslabe.cz, usti@fokuslabe.cz,

kocourkova@fokuslabe.cz
kontaktní pracovník	Bc. Lenka Kocourková
www
www.fokuslabe.cz
Stručný popis služby	Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu
na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc
v předcházení riziku relapsu nemoci.
Kapacita služby 	okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou – 5 uživatelů na individuální setkání, 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
¡¡ okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby terénní formou – 1 uživatel na individuální setkání
¡¡ maximální roční kapacita poskytované sociální služby je 200
uživatelů

Služba je poskytována formou terénní, tj. je uživateli poskytována v jeho přirozeném prostředí – např. ve městě, v dopravním prostředku, na úřadě, v práci.
Nácvik pracovních a sociálních dovedností je realizován na
rozličných pracovních úkolech v prostorách chráněných dílen
Ateliéru Nebočady, v přímé komunikaci s vedoucími jednotlivých úseků, ve spolupráci s kolegy a za nezbytně nutné podpory
sociálního pracovníka. Při nácviku je kladen důraz na osvojení si
tzv. měkkých dovedností (např. komunikaci s vedoucím, rozpoznání o oznámení problému, hlídání si času atd.) Jsou objevovány a posilovány individuální schopnosti, potenciál a kompetence uživatele.
Kapacita služby 	Služba trvá v průměru 12 měsíců, nesmí ale přesáhnout 24 měsíců, tedy 2 roky.
¡¡ Roční kapacita služby je 35 uživatelů.

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Pořádání výletů, výstav, pobytů.

Poskytovatel	
O. s. Jurta
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pěší 9, 405 02 Děčín 33‑Nebočady
	
telefon, fax
412 547 600, 725 878 672
	
e-mail	
jurta@jurta.cz,

Poskytovatel	
SELF HELP Ústí nad Labem

	
kontaktní pracovník	Kateřina Štěpánková

Název služby	Volnočasové aktivity – sport
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 472 745 166
	
e-mail	
selfhelp@volny.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Bendl

www
www.jurta.cz
Stručný popis služby	Služba Sociální rehabilitace o. s. Jurta je zaměřená na osvojení si
a posílení pracovních a sociálních dovedností, zvýšení soběstačnosti s cílem připravit uživatele na následné uplatnění na běžném pracovním trhu.

	
úřední hodiny	po–pá 10.00–14.00
Stručný popis služby	Organizování sportovních aktivit nejen pro klienty Fokusu
Kapacita služby 	1 × týdně po 4 hodinách
Poznámka	
SELF HELP Ústí nad Labem také vydává časopis, pořádá výstavy

katerina.stepankova@jurta.cz
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www

http://www.volny.cz/selfhelp/

děl duševně nemocných a organizuje konference.
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Poskytovatel	
SELF HELP Ústí nad Labem
Název služby	Volnočasové aktivity – výlety
Kontaktní údaje služby	adresa	
Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem
	
telefon, fax
472 745 159, 472 745 166
	
e-mail	
selfhelp@volny.cz
	
kontaktní pracovník	Ing. Radek Prouza

www

http://www.volny.cz/selfhelp/

	
úřední hodiny	po–pá 10.00–14.00
Stručný popis služby	Výlety do vzdálenějších míst spojené s úhradou vstupného,

které je uživatelům placeno spolu s cestovným.

Chotěboř

Kapacita služby 	3–4 ročně dle finančních možností
Poznámka	
SELF HELP Ústí nad Labem také vydává časopis, pořádá výstavy

děl duševně nemocných a organizuje konference.

Havlíčkův Brod
Věž
Pelhřimov

Žďár nad Sázavou
Sejřek

Jihlava

Třebíč

Havlíčkův Brod
¢¢ FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)
Chotěboř
¢¢ FOKUS Vysočina (středisko Chotěboř)
Jihlava
¢¢ O. s. VOR
Pelhřimov
¢¢ FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov)
Sejřek
¢¢ Kolpingovo dílo České republiky o. s.
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Třebíč
¢¢ Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Třebíč
Věž
¢¢ Ústav sociální péče pro dospělé Věž,
příspěvková organizace
Žďár nad Sázavou
¢¢ Diecézní charita Brno, Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
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e-mail	
CHB:

Domov se zvláštním režimem

Poskytovatel	
Domov ve Věži, příspěvková organizace
Název služby	Domov se zvláštním režimem
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
domov se zvláštním režimem
Kontaktní údaje služby	adresa	
Věž 1, 582 56 Věž
	
telefon, fax
569 445 227, 603 582 675
	
e-mail	
reditel@domov-vez.cz,

socialni@domov‑vez.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Vladimír Choutka, DiS.

www

http://domov-vez.cz

Stručný popis služby	Pobytová služba pro klienty s chronickým duševním onemocně-

ním.
Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném
sociálním prostředí.
Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.
Kapacita služby 	88 klientů, převážně střední generace mužů a žen. V Domově
přednostně přijímáme klienty, kteří mají trvalý pobyt v Kraji Vysočina

Chráněné bydlení

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)
Název služby	Chráněné bydlení a komunitní chráněné bydlení Havlíčkův

Brod
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné

bydlení

Kontaktní údaje služby	adresa	
CHB: Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův

Brod
KCHB: 5. Května 311, 580 01 Havlíčkův
Brod
	
telefon, fax	CHB: 775 151 495
KCHB: 606 098 458

marta.dopitova@fokusvysocina.cz,
komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz
		KCHB:
komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Marta Dopitová, DiS.,
Mgr. Dagmar Tomanová
www
www.fokusvysocina.cz
	
úřední hodiny	CHB: pracovní dny 7.00–15.30
KCHB: Po – Pá 7.00–19.00,
So – Ne 8.00–20.00
Stručný popis služby	CHB: Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním – zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory – získat
vlastní zkušenost se samostatným bydlením.
Chráněné bydlení je pobytová služba zaměřená na získávání
praktických životních dovedností. Jejím smyslem není zajištění
trvalého bydlení, proto je čerpání služby omezeno na dobu tří
let. Během celého pobytu pomáhá uživateli asistentka bydlení.
Míra podpory je individuální a odvíjí se od oboustranné dohody. Její součástí je rehabilitační plán orientovaný na potřeby
uživatele a zaměřený na nácvik běžných dovedností (obstarávání domácnosti, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování)
	KCHB: Služba je zvláště vhodná pro dlouhodobě hospitalizované pacienty nebo klienty pobytových služeb, kteří chtějí zvýšit
svou samostatnost a nezávislost.
Služba je určena lidem, kteří potřebují každodenní podporu pro nácvik dovedností potřebných k samostatnému životu (praní, nakupování, vaření, hospodaření s penězi, užívání
léků, strukturování volného času). Každý uživatel má svůj rehabilitační plán, ve kterém je stanoveno, v čem potřebuje pomoci,
co se chce naučit, v čem se chce zlepšit. Uživatelé jsou podporováni, aby si během dne našli svůj vlastní program mimo chráněné bydlení. Sami nebo s dopomocí se starají o svůj pokoj
nebo byt, nakupují si, vaří, plánují svůj čas apod.
Kapacita služby 	CHB: 2 lůžka, tedy 2 uživatelé v jeden čas, maximální délka pobytu jsou 3 roky, objekt není bezbariérový.
	KCHB: 12 míst, maximální délka pobytu je 8 let, objekt není bezbariérový.

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov)
Název služby	Chráněné bydlení Pelhřimov
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Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné

bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
	
telefon, fax
565 323 239, 725 730 491
	
e-mail	
petra.mikolaskova@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Petra Mikolášková, DiS.
www
www.fokusvysocina.cz
úřední hodiny
pracovní dny 7.30–15.30 hod.
Stručný popis služby	Chráněné bydlení je pobytová placená služba zaměřená na získávání praktických životních dovedností. Jejím smyslem není
zajištění trvalého bydlení, proto je čerpání služby omezeno na
dobu tří let. Pro každého nájemníka je zajištěn samostatný pokoj včetně vybavení. Během celého pobytu pomáhá uživateli
asistentka bydlení. Míra podpory je individuální a odvíjí se od
oboustranné dohody. Její součástí je rehabilitační plán orientovaný na potřeby uživatele a zaměřený na nácvik běžných dovedností (obstarávání domácnosti, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování). Službu zajišťuje
asistentka chráněného bydlení s podporou Komunitního týmu.
Služba je poskytována max. po dobu 3 let. Objekt není bezbariérový.
Kapacita služby
2 místa

Poskytovatel	
O. s. VOR Jihlava
Název služby	Chráněné bydlení
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
chráněné bydlení
Kontaktní údaje služby	adresa	
Komenského 36a, 586 01 Jihlava
	
telefon, fax
567 214 594, 775 567 277
	
e-mail	
h.komarkova@os-vor.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Hana Komárková

www

http://www.os-vor.cz/

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Pobytová placená služba zaměřená na získávání praktických

činností a dovedností.
Služba je poskytována jako přechodné tréninkové bydlení
po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně vybaveném bytě určeném
pro soužití tří osob

Chráněné dílny

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)
Název služby	Chráněné dílny Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje služby	adresa	
Rukodělná dílna: Štáflova 2003,

580 01 Havlíčkův Brod
		
Lesní četa: Štáflova 2003,
580 01 Havlíčkův Brod
		
Občerstvení Pod Lipami: Rozkošská
2332, 580 01Havlíčkův Brod
	
telefon, fax	Rukodělná dílna: 774 064 151
		
Lesní četa: 724 858 426
		Občerstvení Pod Lipami: 778 403 868
	
e-mail	
Rukodělná dílna:
eva.douchova@fokusvysocina.cz
		
Lesní četa:
miroslav.kucera@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Rukodělná dílna: Eva Douchová
		
Lesní četa: Miroslav Kučera
Občerstvení Pod Lipami:
Radka Jonáková
www
www.fokusvysocina.cz
Stručný popis služby	Rukodělná dílna: Rukodělná dílna se zaměřuje na výrobu dekorativních předmětů z keramiky. Nabízíme také opravy oděvů
a šití. Přijímáme také například zakázky v balení výrobků a jinou
ruční výrobu.
	Lesní četa: Údržba lesa, stahování a pálení větví, vyžínání trávy
atd.
	Občerstvení Pod Lipami: Občerstvení nabízí široký sortiment
potravin, uzeniny, pečivo, lahůdky, zákusky, DIA výrobky, drogistické výrobky, cigarety.
Kapacita služby 	Rukodělná dílna: 14 klientů
Lesní četa: 8 klientů
	
Občerstvení Pod Lipami: 8 zaměstnanců se zdravotním postižením

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Chotěboř)
Název služby	Chráněné dílny Chotěboř
Kontaktní údaje služby	adresa	
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
	
telefon, fax
Prádelna: 774 415 150, 778 475 577

		Šicí dílna: 774 415 150
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e-mail	
Prádelna:

vlasta.teclova@fokusvysocina.cz
		
Šicí dílna:
sici.dilna.ch@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Prádelna: Vlasta Teclová (vedoucí dílny)
		
Šicí dílna: Vlasta Teclová (vedoucí
dílny)
www
www.fokusvysocina.cz
Stručný popis služby	V chráněné dílně pracují na základě smlouvy FOKUSu Vysočina,
střediska Chotěboř. Pracují pod vedením vedoucí chráněné
dílny. Jejich pracovní doba je individuální, je založena na jejich
schopnostech a možnostech.
Cílem chráněné dílny je poskytnout pracovní příležitost lidem se zdravotními problémy, invalidům a lidem se změněnou
pracovní schopností, kteří by jinak měli jen nepatrnou naději
najít si zaměstnání.
Kapacita služby
Šicí dílna: 6 klientů
Prádelna: 7 klientů

Název služby	Chráněné dílny Pelhřimov
Kontaktní údaje služby	adresa	
Šicí dílna: Humpolecká 736, Pelhřimov

		Rukodělná dílna:
		
Řemenovská 1999, Pelhřimov
	
telefon, fax
Šicí dílna: 565 327 835
		Rukodělná dílna: 774 084 151
	
e-mail	
dilny.pelhrimov@fokusvysocina.cz
		
Šicí dílna:
dagmar.kaliankova@fokusvysocina.cz
		
Rukodělná dílna:
jiri.madlo@fokusvysocina.cz
		
Opravárenská dílna:
dilny.pelhrimov@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Šicí dílna: Dagmar Kalianková
		Rukodělná dílna: Jiří Mádlo
www
www.fokusvysocina.cz
	
úřední hodiny	pracovní dny 8.00–14.00
Stručný popis služby	V chráněných dílnách pracují na základě pracovní smlouvy
(podmínkou je pobírání invalidního důchodu) uživatelé služeb
v chráněných podmínkách a osvojují si základní pracovní návyky a dovednosti potřebné pro práci v nechráněném prostředí.
Pracovní doba je sjednávána individuálně s ohledem na možnosti a potřeby pracovníka chráněné dílny.
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Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov)
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Kapacita služby

Práce v dílnách má přímou návaznost v programu Přechodného a Podporovaného zaměstnávání, který již probíhá na otevřeném trhu práce a je realizován prostřednictvím Týmu podpory v zaměstnávání.
Rukodělná dílna: kapacita naplněna

následující

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervencí a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Osobní asistence

Poskytovatel

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Název služby
Sociální služba

Osobní asistence Třebíč

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

osobní asistence
adresa	
Gen. Sochora 705, Nové Dvory, 674 01
Třebíč 1
telefon, fax
734 435 207
e-mail
eva.vrablova@trebic.charita.cz
kontaktní pracovník Mgr. Eva Vráblová
www
www.trebic.charita.cz
úřední hodiny
terénní služba: po–pá 7.00 – 15.30 hod.

Kontaktní údaje služby
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Stručný popis služby

skytujeme při hledání zaměstnavatele, při nácviku sociálních
a pracovních dovedností, při vyřizování náležitostí spojených
s pracovní smlouvou. Podpora je poskytována před i po nástupu
do zaměstnání. Nabízíme pracovní asistenci přímo na pracovišti a zaučení v potřebných dovednostech.
Podpora je poskytována formou job klubů, podporovaného
a přechodného zaměstnávání.
Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

 myslem služby osobní asistence je umožnit lidem s chronicS
kým onemocněním a se zdravotním postižením plně využít své
zachovalé schopnosti a dovednosti a zapojit se do běžného života a dětem, či mladým dospělým pomoci začlenit se mezi své
vrstevníky – osobní asistenci lze poskytovat ve školním zařízení.

Poradenství

Poskytovatel	
Občanské sdružení KOLUMBUS

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov)

Název služby	Pacientští důvěrníci a advokáti
Kontaktní údaje služby	adresa	
Keplerova 712/32, 407 00 Ústí

Název služby	Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Masarykovo nám. 31, 393 01 P
 elhřimov
	
telefon, fax
774 151 498
	
e-mail	
agenturape@fokusvysocina.cz,

nad Labem
	
telefon, fax
774 279 350
	
e-mail	
jan.f.jaros@seznam.cz
	
kontaktní pracovník	Jan Jaroš

www

jana.horakova@fokusvysocina.cz

www.os-kolumbus.org

Stručný popis služby	Činnost pacientských důvěrníků a advokátů, poradenství v ob-

	
kontaktní pracovník	Bc. Jana Horáková, Dis.

lasti práce, hospitalizace, sociální politiky, bydlení pro duševně
nemocné pacienty v psychiatrických léčebnách a nemocnicích.
Kapacita služby 	1600 osob / 3200 kontaktů

www
www.fokusvysocina.cz
úřední hodiny
pracovní dny 7:30–15:30 hod.
Stručný popis služby	Naším posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním
znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního
místa odpovídajícího jejich představám a schopnostem.
Služba je určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Individuální podporu poskytujeme při hledání zaměstnavatele, při nácviku sociálních
a pracovních dovedností, při vyřizování náležitostí spojených
s pracovní smlouvou. Podpora je poskytována před i po nástupu
do zaměstnání. Nabízíme pracovní asistenci přímo na pracovišti a zaučení v potřebných dovednostech.
Podpora je poskytována formou job klubů, podporovaného
a přechodného zaměstnávání.
Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Přechodné a podporované zaměstnávání

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)
Název služby	Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
	
telefon, fax
724 858 401
	
e-mail	
agenturahb@fokusvysocina.cz,

lucie.sikorova@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Lucie Sikorová

www
www.fokusvysocina.cz
úřední hodiny
pracovní dny 7.00–15.00 hod
Stručný popis služby	Naším posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním
znevýhodněním v získání a udržení si vhodného pracovního
místa odpovídajícího jejich představám a schopnostem.
Služba je určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Individuální podporu po190 Adresář služeb
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Služby následné péče

Poskytovatel

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava

Název služby
Sociální služba

Následná péče Jihlava

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

služby následné péče
Kraj Vysočina 191

adresa	Následná péče Jihlava – Mahenova
4686/16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
Následná péče Jihlava – pobytová
forma – Matky Boží 1178/17, Jihlava,
586 01 Jihlava 1
telefon, fax
734 435 282
e-mail	
naslednapece@jihlava.charita.cz,
josef.kanka@jihlava.charita.cz
kontaktní pracovník Josef Kaňka
www
www.jihlava.charita.cz
úřední hodiny
terénní služba: po–pá 7.00–15.30 hod.
Stručný popis služby	Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.
Kapacita služby
15 klientů

Kontaktní údaje služby

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)

www.fokusvysocina.cz

	
úřední hodiny	pracovní dny 8.00–14.00
Stručný popis služby	Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci uživatelům při

Kapacita služby

192 Adresář služeb

obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí.
Nabízíme individuální přístup a chráněné prostředí zcela bez
nároku na výkon.
Uživatelé služby mohou navazovat kontakty s lidmi a trénovat dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění.
I když má tato sociální služba v názvu slovo „dílna“, nejedná
se o honorovanou činnost.
8 míst
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Název služby	Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
	
telefon, fax
565 323 239, 606 716 737
	
e-mail	
lenka.dohnalova@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Lenka Dohnalová, DiS.

www

www.fokusvysocina.cz

	
úřední hodiny
pracovní dny 8.00–14.00
Stručný popis služby	Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci uživatelům při

obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí.
Sociálně terapeutická rukodělná dílna je zaměřena na nácvik
základních dovedností souvisejících s pracovním uplatněním
(pravidelná docházka, soustavná činnost, koncentrace).
Kapacita služby 	8 uživatelů

Poskytovatel	
O. s. VOR Jihlava

Název služby	Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod
	
telefon, fax
724 993 644
	
e-mail	
michal.pokorny@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Michal Pokorný

www

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (Pelhřimov)

následující

Název služby	Sociálně terapeutická dílna
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje služby	adresa	
Komenského 36a, 586 01 Jihlava
	
telefon, fax
567 213 896
	
e-mail	
i.skalova@os-vor.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Iva Skálová

www

http://www.os-vor.cz/

	
úřední hodiny	po – čt 9.00–15.30 hod,

pá 9.00–12.00 hod.
Stručný popis služby	Sociálně terapeutické dílny probíhají na chráněných tréninko-

vých pracovištích v úklidu, v recepci, na zahradě a v kavárně.
V přípravné fázi po nástupu do služby prochází klient zaškolováním, po jehož úspěšném zvládnutí je zaměstnán na konkrétním pracovišti s nárokem na odměnu za vykonanou práci.
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moc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Posláním služby TaxiS sociální rehabilitace je poskytovat
osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podporu,
která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání a zapojit se do
života, který je běžný pro jejich vrstevníky a region Třebíčska.

Sociální rehabilitace

Poskytovatel	
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč
Název služby	Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu

duševního zdraví Třebíč
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální

rehabilitace

Kontaktní údaje služby	adresa	
Gen. Sochora 705, Nové Dvory, 674 01

Třebíč 1
	
telefon, fax
568 420 200, 776 252 615
	
e-mail	
paprsek.trebic@charita.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Jindřiška Šmejkalová

Poskytovatel	
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

www
www.trebic.charita.cz
	
úřední hodiny	ambulantní služba:
po, st–pá 8.00–14.00; út 8.00–16.00
		
terénní služba:
po–čt 8.00–16.00; pá 8.00–14.00
Stručný popis služby	Posláním Paprsku naděje – Centra služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovolně využívat sociální službu dospělým lidem s duševním onemocněním.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro setkávání a komunikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme a podporujeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schopností a dovedností, které mohou vést k samostatnému
zvládání každodenního života. Službu poskytujeme v prostorách Paprsku naděje, v přirozeném prostředí uživatelů služby
nebo na jiném dohodnutém místě. Zaměřujeme se především
na individuální práci s uživateli našich služeb na základě jejich
specifických potřeb a cílů.

Poskytovatel

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Název služby
Sociální služba

TaxiS sociální rehabilitace

sociální rehabilitace
adresa	
Blahoslavova 106/1, Zámostí, 674 01
Třebíč 1
telefon, fax
733 741 779
e-mail
socialnirehabilitace.trebic@charita.cz
kontaktní pracovník Zdeňka Hobzová, DiS.
www
www.trebic.charita.cz
Stručný popis služby	Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, po(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Název služby	Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
	
telefon, fax
566 629 319, 777 756 410
	
e-mail	
klubv9@zdar.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Ivana Ptáčková

www

www.zdar.charita.cz

	
úřední hodiny	po–čt 8.30–15.30, pá 8.30–13.00
Pobočky
Klub v 9 Bystřice nad Pernštejnem
	
adresa	
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad

Pernštejnem
telefon, fax
731 646 970, 777 756 410
	
provozní doba	po 12.00–16.00, st 9.00–13.00
Klub v 9 Velké Meziříčí
	
adresa	
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
telefon, fax
731 646 773, 777 756 410
	
provozní doba	úterý 9.00–12.00
Terénní služba
telefon, fax
731 646 970, 731 646 773
provozní doba
po – čt 8.00–16.00, pá 8.00–13.00
Stručný popis služby	Služba je poskytována ve dvou formách ambulantní a terénní.
Ambulantní je zaměřena na rozvoj a udržení sociálních, pracovních a komunikačních dovedností, které vedou k osamostatnění uživatele. Ti mohou využívat: poradenství, doprovod
k jednání na úřadech, klubové aktivity, nácvik vedení domácnosti nebo tvůrčí dílny. Terénní služba je poskytovaná obvykle
v místě, které si zvolí sám uživatel – doma, v kavárně apod. Součástí je poradenství a práce s přijetím onemocnění a jeho rizik
a spolupráce s osobami blízkými.
Služby jsou poskytovány bezplatně.
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Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Chotěboř)

Název služby	Komunitní tým Havlíčkův Brod
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod
	
telefon, fax
606 098 458
	
e-mail	
komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Dagmar Tomanová

Název služby	Komunitní tým Chotěboř
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř
	
telefon, fax
725 581 891, 775 151 494
	
e-mail	
silvie.havlickova@fokusvysocina.cz,

www
www.fokusvysocina.cz
	
úřední hodiny	pracovní dny 7.00–15.30
Stručný popis služby	Posláním komunitního týmu – sociální rehabilitace je obnovení
a získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.
Dlouhodobě spolupracujeme s uživateli v oblastech péče
o domácnost, hospodaření s penězi, vztahy v rodině a s vrstevníky, trávení volného času, zvládání krizí aj.
Doprovázíme uživatele při jednání na úřadech.
Zůstáváme s uživateli v kontaktu i během jejich případného
pobytu v lůžkovém zařízení,
S lidmi, kteří nemohou nebo nechtějí přijet za námi, se setkáme na místě, které jim vyhovuje – u nich doma, na úřadě,
v kavárně a podobně.
Nabízíme zprostředkování dalších služeb FOKUSU Vysočina
nebo i jiných poskytovatelů v regionu.
Služby jsou poskytovány bezplatně.

	
kontaktní pracovník	Bc. Silvie Havlíčková, Bc. Jitka Fuitová

Poskytovatel

FOKUS Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)

Název služby
Sociální služba

Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod

www

nice komunitního týmu zjišťuje potřeby a přání klienta, poté
společně s klientem plánuje další spolupráci, která je obvykle
podložena rehabilitačním plánem. Cílem služby je obnovení samostatnosti a sebedůvěry klienta tak, aby mohl vést vlastní plnohodnotný život.
¡¡ Ambulantní forma je bezbariérová.

Poskytovatel	
FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov)
Název služby	Komunitní tým Pelhřimov
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov
	
telefon, fax
565 323 239, 774 094 151
	
e-mail	
komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz,

jana.baginova@fokusvysocina.cz
www

sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby adresa
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
telefon, fax
724 858 401
e-mail	
lucie.sikorova@fokusvysocina.cz,
agenturahb@fokusvysocina.cz
kontaktní pracovník Mgr. Lucie Sikorová
www
www.fokusvysocina.cz
úřední hodiny
pracovní dny 7.00–15.00
Stručný popis služby	Tým podpory v zaměstnávání poskytuje služby sociální rehabilitace směřující ke zlepšení vašich předpokladů pro uplatnění na
trhu práce. Podpora může být poskytována po dobu 2 let.
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www.fokusvysocina.cz

	
úřední hodiny	po–pá 7.00–15.30
Stručný popis služby	Komunitní tým poskytuje službu sociální rehabilitace. Pracov-

	
kontaktní pracovník	Jana Baginová, DiS

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)
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www.fokusvysocina.cz

	
úřední hodiny	pracovní dny 7.30–15.30
Stručný popis služby	Služby jsou poskytovány Komunitním týmem sociálních pra-

covníků, který je odpovědný za první kontakt s uživatelem.
V rámci vstupního rozhovoru jsou mapovány potřeby a představy uživatele, vyhodnocena situace a nabídnuty služby, které
se jeví jako vhodné a potřebné. Dlouhodobější podpora probíhá v systému klíčových pracovníků. V rámci uzavření smlouvy
o poskytování služby je zformulován osobní cíl uživatele, který
je konkretizován rehabilitačním plánem.
¡¡ Ambulantní forma služby není bezbariérová.
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Poskytovatel

FOKUS Vysočina (středisko Pelhřimov)

Název služby
Sociální služba

Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

sociální rehabilitace
adresa

	
e-mail	
sobotka@kolping.cz, folir@kolping.cz
	
kontaktní pracovník	Pro příjem: Patrik Folíř

 asarykovo náměstí 31, 393 01
M
Pelhřimov
telefon, fax
774 151 498
e-mail	
jana.horakova@fokusvysocina.cz,
agenturape@fokusvysocina.cz
kontaktní pracovník Bc. Jana Horáková, DiS.
www
www.fokusvysocina.cz
úřední hodiny
pracovní dny 7.30–15.30
Stručný popis služby	Tým podpory v zaměstnávání poskytuje služby sociální rehabilitace směřující ke zlepšení vašich předpokladů pro uplatnění na
trhu práce. Podpora může být poskytována po dobu 2 let.
Kontaktní údaje služby

		
Vedoucí služby: Bc. Jan Sobotka
www
www.tksejrek.kolping.cz
Stručný popis služby	Terapeutická komunita Sejřek je určena pro léčbu lidí závislých na nealkoholických drogách, kteří se k tomu potýkají i s jinými psychickými problémy a nemocemi – např. s depresemi,
úzkostnými poruchami, schizofrenií a jinými psychotickými poruchami, posttraumatickými stavy aj. Léčba je pobytová a trvá
8–13 měsíců.
Kapacita služby 	18
Poznámka	
terapeutická komunita – rezidenční program pro lidi závislé na
drogách a lidi s duální diagnózou

Poskytovatel	
O. s. VOR Jihlava
Název služby	Sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Komenského 36a, 586 01 Jihlava
	
telefon, fax
567 213 896, 567 214 594
	
e-mail	
l.vanhova@os-vor.cz,

a.stanclova@os-vor.cz
	
kontaktní pracovník	Lenka Vaňhová, DiS.,

Mgr. Andrea Štanclová
www
http://www.os-vor.cz/
	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Služba je poskytována formou individuální i skupinové práce.
Může probíhat jak v zázemí O. s. VOR Jihlava, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady, k lékaři, při hospitalizaci
v nemocnici apod.

Terapeutická komunita

Poskytovatel	
Kolpingovo dílo České republiky z. s.
Název služby	Terapeutická komunita Sejřek
Kontaktní údaje služby	adresa	
Sejřek 13, 592 62 Nedvědice
	
telefon
566 566 039, 608 816 719
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Zlínský kraj

Domovy se zvláštním režimem

Poskytovatel

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Domov se zvláštním režimem
adresa	
Růmy 1393, Zlín, 760 01 Zlín 1 (adresa
poskytování služby)
telefon, fax
777 555 551, 773 377 070
e-mail	
juzova@alzheimercentrum.cz,
reditel.zlin@alzheimercentrum.cz
kontaktní pracovník Bc. Marie Pastorková, MBA
www
www.alzheimercentrum.cz
Stručný popis služeb	Služba je poskytována pobytovou formou a poskytuje se nepřetržitě. Kapacita je 10 klientů. Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s kombinovaným postižením, ve věku dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let),
starší senioři (nad 80 let).

Název služby
Kontaktní údaje služby

Valašské
Meziříčí

Rožnov
pod Radhoštěm

Vsetín

Poskytovatel

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Název služby
Sociální služba

Domov JABLOŇOVÁ

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

domovy se zvláštním režimem
adresa
Strmá 26, Vsetín, 755 01 Vsetín 1
telefon, fax
571 999 404, 739 244 654
e-mail
novotna.vsetin@diakonie.cz
kontaktní pracovník Mgr. Pavlína Novotná
www
www.diakonievsetin.cz

Kontaktní údaje služby

Rožnov pod Radhoštěm
¢¢ Iskérka – občanské sdružení
Valašské Meziříčí
¢¢ Charita Valašské Meziříčí
¢¢ Meziříčské Makovice
Vsetín
¢¢ Charita Vsetín
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Poskytovatel

Diakonie ČCE-Hospic Citadela

Název služby
Sociální služba

Diakonie ČCE-Hospic Citadela

domovy se zvláštním režimem
adresa	
Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí,
757 01 Valašské Meziříčí 1
telefon, fax
571 629 084
e-mail
hospic@citadela.cz
kontaktní pracovník Bc. Lenka Kuráňová
www
www.citadela.cz
Stručný popis služby	Domovy se zvláštním režimem (Dům sociálních služeb) – 21 lůžek
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Poskytovatel

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Název služby
Sociální služba

Domov se zvláštním režimem Loučka

domovy se zvláštním režimem
adresa	
Loučka 119,
763 25 Újezd u Valaš. Klobouk
telefon, fax
577 006 921
e-mail
reditel@dsloucka.cz
kontaktní pracovník Ing. Dalibor Maniš, MPA
www
http://www.dsloucka.cz/
Stručný popis služby	Domov se zvláštním režimem Loučka. Je to samostatný čtyřpodlažní objekt, který je vybaven novým, moderním zařízením pokojů a všech společných prostor. V domově se zvláštním režimem je 37 pokojů s vlastním sociálním zařízením, rozhlasovou,
televizní i internetovou přípojkou. V celém domově je zabezpečen bezbariérový přístup a pohyb imobilních klientů po celém
areálu. Kapacita Domova je 47 klientů s chronickým duševním
onemocněním. Prostřednictvím nabídky celodenních aktivit se snažíme pro naše obyvatele zabezpečit maximálně hodnotný kulturní, společenský i praktický život. Součástí objektu je
ruční dílna, nová tělocvična, knihovna a společenské prostory.
V rámci možností a aktuálního zdravotního stavu pořádáme pro
naše klienty hry, pracovní terapie, soutěže, plavání a řadu poznávacích i kulturních výletů a zájezdů. Všechny aktivity zabezpečuje zkušený zdravotnický, pečovatelský a výchovně nepedagogický personál. Maximálně se snažíme, aby naši klienti
prožívali plnohodnotný a spokojený život i přes svoje zdravotní
omezení.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

Název služby
Sociální služba

Dům sociálních služeb Návojná

domovy se zvláštním režimem
adresa
Návojná 100, 763 32 Nedašov
telefon, fax
577 335 437, 577 335 512
e-mail
reditelka@dssnavojna.cz
kontaktní pracovník Mgr. Lenka Zgarbová
www
www.dssnavojna.cz
Stručný popis služby
Naplnění základních činností ze zákona
	Služba zahrnuje dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Kapacita služby

b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
70 klientů

Krizová pomoc

Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell
Název služby	Linka Anabell 848 200 210
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Brno,

Milady Horákové 50, 602 00 Brno
	
telefon, fax
542 214 014
	
e-mail	
posta@anabell.cz
	
kontaktní pracovník	PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

www

www.anabell.cz

	
úřední hodiny	po–pá 8.00–16.00
Stručný popis služby	Linka Anabell nabízí na čísle 848 200 210 od pondělí do pátku od

8 do 16 hodin prostřednictvím anonymního telefonického kontaktu s odborným pracovníkem krizovou intervenci a kontakty
na odborné psychosociální a zdravotní služby osobám z celé ČR
při řešení problémů, spojených s neplnohodnotnými nebo nevhodnými jídelními návyky a postoji.
Kapacita služby 	1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Osobní asistence

Poskytovatel

ABAPO, s. r. o.

Název služby
Kontaktní údaje služby

ABAPO osobní asistence		
adresa
Divadelní 3242, 760 01 Zlín
telefon, fax
725 893 707
e-mail
abapo@abapo.cz
Zlínský kraj 203

kontaktní pracovník
www

Ing. Ivo Daněk
www.abapo.cz

Poradenství

Stručný popis služby

¡¡ Forma poskytování: terénní, poskytovaná ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Zlín, Otrokovice, Vizovice
¡¡ Cílová skupina: – osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s chronickým onemocněním – osoby s jiným
zdravotním postižením – osoby s kombinovaným postižením – osoby s tělesným postižením – osoby se zdravotním
postižením – senioři
¡¡ Věková struktura cílové skupiny: – dospělí (27–64 let) –
mladší senioři (65–80 let) – starší senioři (nad 80 let)
¡¡ Posláním osobní asistence ABAPO, s. r. o. je poskytovat terénní sociální službu uživatelům v přirozeném domácím prostředí a zajistit podporu a pomoc při běžných každodenních
činnostech tak, aby mohli žít běžným způsobem života. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb, přání a zvyklostí uživatelů.

Pečovatelská služba

Poskytovatel
Název služby
Stručný popis služby

Stručný popis služby
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Alzheimercentrum Zlín z.ú.
adresa	
Růmy 1393, Zlín, 760 01 Zlín 1 (adresa
poskytování služby)
telefon, fax
777 555 551
e-mail
juzova@alzheimercentrum.cz
kontaktní pracovník Bc. Marie Pastorková, MBA
www
www.alzheimercentrum.cz
Služby Alzheimercentrum Zlín jsou poskytovány v rámci služeb
pro seniory a skupinu lidí s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Služba je poskytována terénní formou a poskytuje se nepřetržitě. Kapacita je 50 klientů. Cílovou skupinou
jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s kombinovaným postižením, ve věku dospělí (27–64 let), mladší senioři
(65–80 let), starší senioři (nad 80 let).
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Poskytovatel	
Občanské sdružení Anabell (Kontaktní

centrum Anabell Zlín)
Název služby
Informační centrum
Kontaktní údaje služby	adresa	
Kontaktní centrum Anabell Zlín, pro-

story Studentské Unie Univerzity Tomáše Bati v univerzitní budově U10,
dveře č. 119, přízemí vpravo, Náměstí
T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
telefon, fax
725 112 703
e-mail
zlin@anabell.cz
kontaktní pracovník Anna Zapletalová
www
www.anabell.cz
úřední hodiny
pá 14.00–17.00
Stručný popis služby	Kontaktní centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám
s poruchami příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání aj.) při řešení jejich situace v souvislosti s nezdravými a nevhodnými stravovacími návyky. Podporou je míněno odborné poradenství – sociální, psychologické,
nutriční a navazující fakultativní programy: psychoterapie, skupinové aktivity, volnočasové aktivity, internetové poradenství,
specifické kurzy a výcviky apod.
Kapacita služby
1 klient v jednom jedinečném okamžiku

Sociální rehabilitace

Poskytovatel

Centrum služeb postiženým Zlín

Název služby
Sociální služba

Horizont Kroměříž

sociální rehabilitace
adresa
Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž
telefon, fax
777 721 132
e-mail
horizontkm@cspzlin.cz
kontaktní pracovník Ing. Věra Vájová
www
http://www.cspzlin.cz
úřední hodiny 	terénní služba: po a st 9:00–17.00,
út a čt 9.00–16.00, pá 9.00–14.00
		
ambulantní služba: po a st 9:00–17.00,
út a čt 9.00–16.00, pá 9.00–14.00

(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Stručný popis služby

 ákladní ideou je podpořit člověka s duševním onemocněním
Z
v činnostech a aktivitách, které mu pomohou z obtížné sociální
situace.
Intenzivně jej učit využívat ve společnosti běžných zdrojů
a služeb, jakými jsou pracovní uplatnění, bydlení, vzdělávání,
péče o zdraví.
Pomoci mu budovat vztahy s rodinou, přáteli, zapojit se do
kulturního a společenského života.
Motivovat lidi s duševním onemocněním, aby mohli převzít
zodpovědnost za svůj život a tím zvyšovat kvalitu svého života.

Poskytovatel

Centrum služeb postiženým Zlín

Název služby
Sociální služba

Horizont Zlín

sociální rehabilitace
adresa	
Mostní 4058, Zlín, 760 01 Zlín 1
		Hlavní 1161, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
telefon, fax
577 101 076, 777 721 137, 777 721 356
e-mail
horizont@cspzlin.cz
kontaktní pracovník Mgr. Ladislava Cyroňová
www
http://www.cspzlin.cz
úřední hodiny 	terénní služba: po – pá 8.00–17.00
		
ambulantní služba: po – pá 8.00–16.00
Stručný popis služby
V Horizontu Zlín Vám nabízíme prostor pro setkání s lidmi, nalezení toho, co Vás baví. Pomůžeme Vám při řešení obtížných
situací. Podpoříme Vás při hledání zaměstnání, pomůžeme Vám
se na práci připravit i udržet si ji. Pokud chcete začít bydlet nebo
již samostatně bydlíte a potřebujete radu či podporu, Horizont
Zlín může být pro Vás to pravé. Horizont Zlín je určen také pro
ty, kteří tráví hodně času sami a chtěli by více mezi lidi nebo jen
prostě přijít na jiné myšlenky.
Horizont Zlín nově otevírá poradnu pro rodiče a blízké lidi
s duševním onemocněním.
Poradna je otevřena každé úterý od 13.00 do 16.00 hodin
v prostorách Horizontu Zlín, Mostní ulice 4058.
Nové kontaktní místo pro lidi s duševním onemocněním a jejich blízké v Otrokovicích.
Každé úterý a pátek od 13.00 do 16.00 hodin zde budou pracovníci v rámci služby sociální rehabilitace k dispozici zájemcům o základní sociální poradenství a podporu v oblasti sociálních dávek, bydlení, zaměstnávání a porozumění duševnímu
onemocnění. Sociální služba je bezplatná.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby
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Poskytovatel

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Název služby
Sociální služba

LÁVKA – sociální rehabilitace

sociální rehabilitace
adresa	
Nábřežní 175, 756 05 Karolinka
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
telefon, fax	733 685 405, 571 410 087, 739 726 109,
571 451 548
e-mail	
nhrozenkov@charita.cz,
marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
kontaktní pracovník Marcela Cholevíková, DiS.
www
www.nhrozenkov.caritas.cz
Stručný popis služby
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Poskytovatel	
Charita Valašské Meziříčí
Název služby	Centrum Amika
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Centrum Amika, Kpt. Zavadila 1345,

757 01 Valašské Meziříčí
	
telefon, fax
605 478 445, 733 741 835
	
e-mail	
marika.olbertova@valmez.charita.cz,

radek.kutac@valmez.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Radek Kutáč

www

www.valmez.charita.cz

Stručný popis služby	Posláním Centra Amika je pomáhat lidem s duševním onemoc-

něním začlenit se do společnosti a žít plnohodnotný život. Název AMIKA jsme vytvořili zkrácením slova AMIKACE, což znamená přátelský, partnerský a laskavý vztah ke světu, jiným
lidem a k sobě samému. Našimi klienty jsou lidé od 18 do 64 let
s duševním onemocněním (požadujeme doporučení ošetřujícího psychiatra, psychologa či psychoterapeuta). Služba je poskytována v ORP Valašské Meziříčí.
Kapacita služby 	Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů – 12/
okamžitá kapacita
Provozní doba:	po – čt 8.00–16.00
pá 8.00–12.00
Zlínský kraj 207

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 4/oka-

mžitá kapacita
Provozní doba:

po – pá 8.00–16.00

Poskytovatel	
Charita Vsetín
Název služby	CAMINO Centrum sociální rehabilitace
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
MUDr. Fr. Sovy č. 61, 755 01 Vsetín
	
telefon, fax
571 420 763, 733 283 636
	
e-mail	
camino@vsetin.charita.cz
	
kontaktní pracovník	Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.

www	
www.vsetin.caritas.cz,
www.vsetin.charita.cz
	
úřední hodiny 	terénní služba: pracovní dny
po – čt 8.00–15.00, pá 8.00–12.00;
		
ambulantní služba: pracovní dny
po – čt 10.00–14.00, pá 10.00–12.00
Stručný popis služby	Podpoříme vás v oblastech týkajících se sociálních vztahů, bydlení, práce, učení, trávení volného času, péče o sebe a své zdraví.
	Terénní služba: slouží k řešení různých záležitostí v běžném
prostředí – v domácnosti, na úřadě, v obchodě apod. Probíhá po
dohodě s pracovníkem.
	Ambulantní služba: Probíhá dle uvedeného programu v Centru
sociální rehabilitace CAMINO (viz. webové stránky). Můžete přijít také jen posedět u kávy, novin apod. či využít možnost individuálního rozhovoru.

		Kapacita této služby je v jedné chvíli
10 uživatelů.
		Terénní služba po 08.00–16.00,
út 08.00–16.00, st 09.00–16.00,
čt 08.00–16.00, pá 08.00–12.00
		Každou poslední středu v měsíci je
ZAVŘENO.
Stručný popis služby	Pomáháme dospělým dlouhodobě duševně nemocným a osobám v psychické krizi znovunalézt vlastní síly k naplnění života
v oblasti vztahů, zájmů a práce.

Poskytovatel

LUISA

Název služby

 tředisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví,
S
LUISA, z.s.

Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)

Kontaktní údaje služby

Stručný popis služby

sociální rehabilitace
adresa	
Nábřežní 175, 756 05 Karolinka
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
telefon, fax
572 630 241
e-mail
luisa.ub@seznam.cz
kontaktní pracovník Marcela Cholevíková, DiS.
www
www.luisa-centrum.cz
Poskytujeme sociální služby, jejichž cílem je podporovat uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Poskytovatel	
Iskérka o. p. s.
Název služby	Sociální centrum denních aktivit Iskérka
Sociální služba
(registrovaná podle z. č. 108/2006 Sb.)	
sociální rehabilitace
Kontaktní údaje služby	adresa	
Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm,

756 61
	
telefon, fax
774 274 800
	
e-mail	
info@iskerka.cz
	
kontaktní pracovník	Bc. Jana Nožičková
	
úřední hodiny 	Ambulantní služba po 08.00–16.00,

út 08.00–16.00, st 09.00–16.00,
čt 08.00–16.00, pá 08.00–12.00
		Každou poslední středu v měsíci je
ZAVŘENO.
208 Adresář služeb
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SLOVNÍČEK POJMŮ

Chráněná dílna

Azylový dům
Azylový dům je pobytová sociální služba poskytující přechodné ubytování a pomáhající ve zvládání krizového stavu spojeného se ztrátou bydlení a stavem sociální nouze.

Case management
Case management je služba, která klientovi poskytuje individuální komplexní podporu. Case manager (klíčový pracovník) podporuje klienta jak při kontaktu s úřady a institucemi, tak i při zvládání každodenních činností. Provádí službami organizací a pomáhá klientovi se v nejvyšší možné míře začlenit do běžného života a společnosti. Case
manager může některé služby i sám poskytovat (např. podporu v bydlení). Konkrétní obsah a časový rozsah poskytované služby závisí na dohodě mezi klientem a case managerem.

Centrum denních aktivit a aktivizační služby
Centra denních aktivit nabízejí prostor pro setkávání klientů a poskytují škálu zájmových a vzdělávacích aktivit. Umožňují také navazovat nová přátelství, vzájemně sdílet zážitky spojené s duševním onemocněním. Aktivizační služby zahrnují různé služby nabízejících možnosti trávení volného času a získávaní nových dovedností. Cílem těchto
služeb je posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů, především prostřednictvím tréninku základních činností a dovedností potřebných pro každodenní život.
Tato kategorie zahrnuje sociální služby registrované jako sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.

Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je pobytová služba určená klientům, kteří potřebují
soustavnější a větší míru pomoci. Poskytují především pomoc při zvládání péče o vlastní
osobu, pomoc při hygieně a stravu. Nabízejí náplň dne, různé vzdělávací a aktivizační
činnosti, možnost potkávat se s dalšími lidmi a podporu při obstarávání osobních záležitostí.
Domovy se zvláštním režimem bývají součástí jiného pobytového zařízení (např. domova pro seniory).
Služby si klient hradí.
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Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou pracoviště, kde alespoň 60 % zaměstnanců má změněnou pracovní schopnost. Chráněným pracovištěm je též pracoviště zřízené v domácnosti člověka se změněnou pracovní schopností.
Pracují zde lidé, kteří kvůli svému onemocnění či postižení nemohou najít uplatnění na běžném trhu práce a potřebují speciální pracovní podmínky nebo pomoc jiné
osoby. Oproti sociálně terapeutickým dílnám není hlavním cílem nácvik pracovních dovedností a návyků, jde především o nabídku zaměstnání (na delší dobu) pro lidi se změněnou pracovní schopností. Je zde uzavírána běžná pracovní smlouva a pracovníci dostávají mzdu.
Chráněné dílny se obvykle zabývají výtvarnými nebo jinými výrobními činnostmi,
chráněná pracoviště se zaměřují na oblasti nevýrobní, jsou to například kavárny,
krámky, atp.
Další možností zaměstnání pro člověka, který má změněnou pracovní schopnost, je
chráněné pracovní místo. To může být zřízeno v rámci běžného pracoviště.

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba, poskytovaná na přechodnou, předem dohodnutou dobu. Jejím cílem je pomoci klientům nabýt či obnovit schopnosti a dovednosti
nutné pro běžný život, a to hlavně v oblasti péče o domácnost, sebepéče, navazování
a udržování sociálních kontaktů.
Chráněná bydlení jsou individuální (klient bydlí sám nebo s jedním až dvěma spolubydlícími) nebo skupinová (přibližně 10 klientů bydlí společně ve větším bytě nebo
domě).
Klienti zde trénují péči o domácnost, včetně přípravy stravy. Při tom, stejně jako při
vyřizování osobních záležitostí, hledání práce nebo volnočasových aktivit aj., jim podporu poskytují terapeuti. Již během pobytu na chráněném bydlení se hledají možnosti
následného bydlení.
Klienti si pobyt a služby platí.

Krizová pomoc
Krizové služby poskytují bezprostřední psychiatrickou a psychologickou pomoc
v náhle vzniklých situacích, které člověk není schopen sám zvládat. Tyto služby mohou
být poskytovány ve specializovaném zařízení poskytujícím krizovou pomoc (krizová
centra), prostřednictvím telefonické linky nebo v terénu (např. v místě bydliště klienta).
Krizové služby často pomohou předejít nutnosti hospitalizace. Pokud je to třeba, pracovníci poskytující krizovou pomoc klientovi doporučí či zprostředkují následné služby
nebo hospitalizaci.
Krizová centra mají většinou nepřetržitý provoz. Nabízejí možnost ambulantních
konzultací a obvykle i možnost krátkodobého pobytu. Tyto služby nejsou zaměřeny
přímo na klienty s vážným duševním onemocněním.
Krizové linky nabízejí telefonickou krizovou pomoc, některé z nich se zaměřují na
určitou cílovou skupinu (např. děti, senioři). Některé mají nepřetržitý provoz, jiné omezenou pracovní dobu.
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Terénní krizové služby nabízejí cílenou krizovou pomoc na místě, kde se klient
zrovna nachází. Některé organizace pracující s lidmi s duševním onemocněním takové
služby nabízejí pro své klienty, jinak u nás zatím nejsou příliš dostupné.

Osobní asistence
Osobní asistence je služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí lidem se
zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Asistent pomáhá
zvládat situace a činnosti, které klient, vzhledem ke svému znevýhodnění nezvládá sám,
např. při péči o vlastní osobu a domácnost, při cestování, ve škole nebo při kontaktu
s institucemi a úřady. Službu si klient hradí a je poskytována v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Pečovatelská a odlehčovací služba
Pečovatelská služba je služba poskytovaná především dětem, lidem se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí (bydlišti), tak ve specializovaných zařízeních (domech
s pečovatelskou službou). Pečovatelská služba může klientovi pomáhat při péči o vlastní
osobu a domácnost (hygiena, úklid, zajištění stravy). Službu si klient hradí.
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se
zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Přechodné a podporované zaměstnávání
Přechodné zaměstnávání je služba zaměřená na obnovení či získání dovedností potřebných k fungování na trhu práce. Klienti pracují po určitou, předem dohodnutou
dobu (např. půl roku) na pracovním místě v rámci běžného pracoviště. Podporu či nezbytný trénink jim poskytuje terapeut. Nejde zde o udržení tohoto konkrétního zaměstnání, cílem je získat a upevnit pracovní návyky a dovednosti a zvýšit sebedůvěru v souvislosti s prací.
Podporované zaměstnání je služba určena lidem, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na běžném trhu práce. Cílem je umožnit klientovi zastávat zaměstnání, které
odpovídá jeho schopnostem a dovednostem a zároveň i jeho zájmům a představám. Terapeut pomáhá při přípravě, získání i zvládání práce. Terapeut může, po dohodě s klientem, vstupovat do kontaktu se zaměstnavatelem, doprovázet klienta na pracovišti, ale
stejně tak může být služba „neviditelná“, zaměstnavatel o ní nemusí vědět.

Služby následné péče
Služby následné péče jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám
s psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly
ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba
obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou určeny klientům, kteří kvůli svému onemocnění nemohou najít uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce. Cílem je nácvik a zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Klienti zde zpravidla nedostávají mzdu.

Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná především v klientově bytě. Je zaměřena na nácvik dovedností potřebných pro zajištění chodu domácnosti
a fungování v běžném prostředí, vždy podle individuální potřeby klienta. Konkrétní obsah a časový rozsah závisí na dohodě mezi klientem a terapeutem.
Službu si klient hradí.

Podporované studium

Sociální rehabilitace
Služby sociální rehabilitace zahrnují širokou škálu služeb zaměřených převážně na
nácvik dovedností směřujících k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti
klienta. Služby mohou být poskytovány ambulantní, terénní i pobytovou formou.

Stacionář

Podporované studium je služba sociální rehabilitace zaměřená na podporu v oblasti
studia (rozhodování se, začátku, návratu, udržení se a dokončování studia).

Poradenství
Poradna je služba, která poskytuje klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízí různé možnosti řešení jejich problému nebo životní
situace a napomáhá tyto možnosti realizovat. Poradenské služby jsou rovněž zřizovány
za účelem poskytování informací o službách, léčebných a rehabilitačních programech,
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dále informací týkající se sociální problematiky a sociálního zabezpečení a konečně jako
poradenství právní.
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Stacionáře jsou místem, kde lidé se zdravotním postižením či duševním onemocněním mohou trávit svůj čas. Stacionáře nabízejí možnost setkávat se s dalšími lidmi
i možnost využít podpory a služeb, zájmových činností, poskytují i stravu a pomoc při
hygieně nebo podmínky pro ni.
Stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují významnou míru pomoci jiné osoby.
Existují denní stacionáře (ambulantní zařízení) a týdenní stacionáře (pobytová zařízení).
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Některé stacionáře pro lidi s duševním onemocněním jsou kombinací sociálních
a zdravotnických služeb, nebo jsou čistě zdravotnickou službou. Do jejich nabídky může
patřit celodenní psychoterapeutický program, docházkové skupiny, ambulantní psychiatrická a psychoterapeutická péče či volnočasové aktivity.
Úhrada této služby záleží na podmínkách daných konkrétním poskytovatelem.

REJSTŘÍK ORGANIZACÍ

Svépomocné aktivity – zejména volnočasové
Svépomocné a uživatelské aktivity Pod svépomocí rozumíme pomáhání si vlastními
silami, bez cizího přispění. To platí jak pro jednotlivce, tak pro skupinu lidí se stejnými
problémy.
Nejvýraznější svépomocnou aktivitou jsou svépomocné skupiny. Členové svépomocných skupin si předávají informace, poskytují si emocionální podporu, mohou si
poskytovat i přímou praktickou pomoc či obhajovat své zájmy vůči jiným organizacím,
případně i vůči státu. V oblasti duševního zdraví a nemoci se můžeme setkat se svépomocnými skupinami lidí s psychickými problémy, nebo se skupinami příbuzných.
Uživatelské aktivity se v mnoha případech vyvíjejí z dobře fungujících svépomocných skupin. Jde v podstatě o rozšíření a otevření aktivit svépomocné skupiny. Mohou
nabízet například některé sociální služby nebo volnočasové aktivity. Do jejich činnosti
bývají obvykle zapojováni různí profesionálové.

ABAPO, s. r. o.
Osobní asistence 203

Agentura Osmý den, o. s.
přechodné a podporované zaměstnávání 175

Agentura Pondělí
podpora samostatného bydlení 170
sociální rehabilitace 177

Alzheimercentrum Zlín z. ú.
Domovy se zvláštním režimem 201
Pečovatelská služba 204

Terapeutická komunita
Terapeutická komunita je zařízení, kde klient po určitou – předem stanovenou –
dobu žije. Většina terapeutických komunit v ČR je určena pro lidi závislé na návykových
látkách, existují ale i komunity pro lidi s jinými psychickými problémy. Cílem služby je
především nácvik dovedností nutných k zvládání běžného života, klienti dodržují pravidelný denní režim, podílejí se na provozu komunity. K dispozici mají podporu terapeuta.
Klienti si obvykle hradí stravu a ubytování.

Terénní program
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je
integrální součástí poskytování sociálních služeb.

Vzdělávací a volnočasové aktivity

Občanské sdružení Anabell
Občanské sdružení Anabell
krizová pomoc (celorepubliková působnost) 21, 38, 46, 49, 55, 66, 85, 97, 111, 125,
151, 168, 189, 203
Kontaktní centrum Anabell Brno
poradenství 39
Kontaktní centrum Anabell Olomouc
poradenství 86
Kontaktní centrum Anabell Ostrava
poradenství 69
Kontaktní centrum Anabell Praha
poradenství 129, 153
Kontaktní centrum Anabell Zlín
poradenství 204

Andělská křídla, z. s.
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 123 138

Jedná se o různé druhy volnočasových a vzdělávacích aktivit.

ANIMA VIVA o. s.
ANIMA VIVA o. s. (Opava)
poradenství 70
sociální rehabilitace 73

ARCHA Třinec
Chránění bydlení 65
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Ateliér ALF, o. s.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

podporované vzdělávání 128

Osobní asistence 189
sociální rehabilitace 194

O. s. Baobab

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

case management 117
chráněné bydlení 122
podporované vzdělávání 128
vzdělávací a volnočasové aktivity 141, 142
O. s. Baobab – Kladno
Case management 147
Sociálně terapeutické dílny 156

sociální rehabilitace 195

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
domov se zvláštním režimem 19
sociálně terapeutická dílna 24

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

BETHEL Karviná

Domovy se zvláštním režimem 202

Sociální rehabilitace 75

Domov se zvláštním režimem Terezín

BONA, o. p. s.

domov se zvláštním režimem 167

chráněné bydlení 122
chráněné dílny a chráněná pracovní místa 124
podpora samostatného bydlení 127
sociální rehabilitace 136

Domov ve Věži, příspěvková organizace
domov se zvláštním režimem 184

DOMOVINKA ADP s. r. o.

Centrum služeb postiženým Zlín

pečovatelská a odlehčovací služba 112

Sociální rehabilitace 205, 206

DOMOVINKA – sociální služby, o. p. s.

Česká asociace pro psychické zdraví

denní stacionář 110
pečovatelská a odlehčovací služba 112
týdenní stacionář 114

krizová pomoc 126

Česká společnost pro duševní zdraví

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

centrum denních aktivit a aktivizační služby 119

Domovy se zvláštním režimem 202

Diakonie ČCE – Hospic Citadela

Duševní zdraví, o. p. s.

Domovy se zvláštním režimem 201

sociální rehabilitace 89

Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

EFFATHA Karviná

chráněné dílny 168

Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích (Agentura
podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE v Litoměřicích)
přechodné a podporované zaměstnávání 175

Sociálně terapeutické dílny 72

ESET – HELP, občanské sdružení
centrum denních aktivit a aktivizační služby 120
chráněné bydlení 123
poradenství 129
přechodné a podporované zaměstnávání 132
sociální rehabilitace 136
vzdělávací a volnočasové aktivity 143

Diakonie ČCE – středisko v Brně
chráněné bydlení 36

Diakonie ČCE – středisko Vsetín
Domovy se zvláštním režimem 201

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s. r. o.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava

stacionář 138

Služby následné péče 191
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Ester z. s.

Fokus Praha, o. s.

Sociálně terapeutické dílny 88
Sociální rehabilitace 91
terapeutická komunita 94

Fokus České Budějovice, o. s.
Fokus České Budějovice, o. s.
chráněné bydlení 19
sociálně terapeutické dílny 24
sociální rehabilitace 28
Fokus České Budějovice, o. s. (středisko Český Krumlov)
Sociálně terapeutické dílny 25
sociální rehabilitace 29
Fokus České Budějovice, o. s. (kontaktní místo Prachatice)
Sociální rehabilitace 29

Obecně prospěšná společnost FOKUS Liberec

chráněné bydlení 54
podpora samostatného bydlení 56
Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením 57
sociálně terapeutické dílny 58
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 60

Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné
case management 147
chráněné bydlení 150
podpora samostatného bydlení 152
sociálně terapeutické dílny 156, 157, 158
sociální rehabilitace 159, 160, 161

Fokus Tábor
chráněné bydlení 19
chráněné dílny 20
komunitní tým 21
podporované zaměstnávání 22
sociálně terapeutické dílny 27
sociální firma 23
sociální rehabilitace 32

Fokus Opava
Chráněná dílna 64
podpora samostatného bydlení 67
služby následné péče 71
sociální rehabilitace 75

Fokus Turnov, z. s.

Fokus Písek

Fokus Turnov, z. s.
centrum denních aktivit a aktivizační služby 53
podpora samostatného bydlení 55
sociálně terapeutické dílny 59

Fokus Písek
Sociálně terapeutické dílny 25
sociální rehabilitace 30, 31
tréninkové bydlení 32
Fokus Písek (pobočka Strakonice)
Sociálně terapeutické dílny 26
sociální rehabilitace 31, 32
Fokus Písek (pobočka Sušice)
Sociálně terapeutické dílny 27
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Fokus Praha, o. s.
krizová pomoc 126
sociální rehabilitace 162
chránění bydlení 123, 124
Fokus Praha (centrum Karlín)
centrum denních aktivit a aktivizační služby 121
podpora samostatného bydlení 127
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 139
Fokus Praha, o. s. (Region Jih)
case management 117
centrum denních aktivit a aktivizační služby 120, 148
chráněné dílny a chráněná pracovní místa 125
přechodné a podporované zaměstnávání 132
sociálně terapeutické dílny 134
Fokus Praha, o. s. (Region Sever-západ)
case management 118
Fokus Praha (Centrum Sociální firmy)
sociální firma 135
Fokus Praha, o. s. (Region Střední Čechy)
case management 148
centrum denních aktivit a aktivizační služby 149
chráněné bydlení 150, 151
podpora samostatného bydlení 152
přechodné a podporované zaměstnávání 155
sociálně terapeutické dílny 158

Fokus Labe
Fokus Labe – Ústí nad Labem
centrum denních aktivit a aktivizační služby 166
chráněné bydlení 167
poradenství 172
sociálně terapeutické dílny 177
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Charita Opava

sociální rehabilitace 180
Fokus Labe – Děčín
centrum denních aktivit a aktivizační služby 165
poradenství 171
sociální rehabilitace 178
Fokus Labe – Litoměřice
centrum denních aktivit a aktivizační služby 165
poradenství 171
sociální rehabilitace 179
Fokus Labe – Teplice
centrum denních aktivit a aktivizační služby 166
poradenství 172
sociálně terapeutické dílny 176
sociální rehabilitace 179

chráněné bydlení 65
služby následné péče 71
sociálně terapeutické dílny 72
sociální rehabilitace 77

Charita Prostějov
pečovatelská a odlehčovací služba 85
stacionář 93

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Sociální rehabilitace 206

Charita Valašské Meziříčí
sociální rehabilitace 207

Fokus Vysočina

Charita Vsetín

Fokus Vysočina (středisko Havlíčkův Brod)
chráněné bydlení 184
chráněné dílny 187
přechodné a podporované zaměstnávání 190
sociálně terapeutické dílny 192
sociální rehabilitace 196
Fokus Vysočina (středisko Hlinsko)
sociální rehabilitace 104
Fokus Vysočina (středisko Chotěboř)
chráněné dílny 187
sociální rehabilitace 197
Fokus Vysočina (středisko Pelhřimov)
chráněné bydlení 185
chráněné dílny 188
přechodné a podporované zaměstnávání 191
sociálně terapeutické dílny 193
sociální rehabilitace 197, 198

sociální rehabilitace 207

Joker o. s. Cheb
sociálně terapeutické dílny 47
chráněná pracovní místa 46
osobní asistence 47

Iskérka o. p. s.
sociální rehabilitace 208

O. s. Jurta
podpora samostatného bydlení 170
sociální rehabilitace 180

Občanské sdružení Kaleidoskop
poradenství 130
terapeutická komunita 140

Green Doors z. ú.

Kolpingovo dílo České republiky z. s.

poradenství 130
přechodné a podporované zaměstnávání 133
sociální rehabilitace 137

terapeutická komunita 198

Občanské sdružení KOLUMBUS

Charita Frýdek-Místek

poradenství 40, 57, 71, 87, 101, 131, 153, 173, 190
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 107, 140, 181

centrum denních aktivit a aktivizační služby 62
domov se zvláštním režimem 63
sociální rehabilitace 76

Ledovec o. s.
denní stacionář 110
chráněné bydlení 111
krizová pomoc 112
poradenství 113
sociální rehabilitace 114

Charita Olomouc
centrum denních aktivit a aktivizační služby 84
podpora samostatného bydlení 86
sociálně terapeutické dílny 88
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LUISA

Svépomocná skupina Polárník při Péče
o duševní zdraví, středisko Chrudim

Sociální rehabilitace 209

svépomocné aktivity – zejména volnočasové 107

Lomikámen, o. s.

Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

sociálně terapeutické dílny 159
sociální rehabilitace 162

azylový dům 35
chráněné bydlení 36, 37
poradenství 40
sociální rehabilitace 43

Společnost Mana, o. p. s.
centrum denních aktivit a aktivizační služby 84
sociální rehabilitace 91

SELF HELP Ústí nad Labem

MENS SANA o. p. s.

poradenství 173
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 181, 182

podpora samostatného bydlení 68
sociální rehabilitace 77

Sdružení Práh

Městská Charita České Budějovice

centrum denních aktivit a aktivizační služby 35, 36
chráněné bydlení 37
podpora samostatného bydlení 39
poradenství 41
sociálně terapeutické dílny 42
sociální rehabilitace 43

služby následné péče 22

OZP Akademie, z. ú.
vzdělávací aktivity 140

Oblastní charita Pardubice

Slezská diakonie

osobní asistence 97
pečovatelská a odlehčovací služba 98, 99, 100

centrum denních aktivit a aktivizační služby 62, 63
pečovatelská a odlehčovací služba 67
podpora samostatného bydlení 68, 69
RÚT Bruntál
Sociální rehabilitace 78
RÚT Český Těšín
Sociální rehabilitace 78
RÚT Frýdek-Místek
Sociální rehabilitace 79
RÚT Krnov
Sociální rehabilitace 80
RÚT Nový Jičín
Sociální rehabilitace 80
RÚT Třinec
Sociální rehabilitace 81

Oblastní charita Polička
Sociální rehabilitace 106

OTACHAR, s. r. o.
Sociální firma 103

Péče o duševní zdraví
Péče o duševní zdraví – region Pardubice
sociální rehabilitace 105
služby následné péče 102
Péče o duševní zdraví – středisko Výměník
sociálně terapeutické dílny 103
sociální rehabilitace 106
Péče o duševní zdraví – středisko Hradec Králové
Sociální rehabilitace 49
Péče o duševní zdraví – středisko Chrudim
Sociální rehabilitace 104
Péče o duševní zdraví – středisko Jičín
Sociální rehabilitace 50
Péče o duševní zdraví – středisko Rychnov nad Kněžnou
Sociální rehabilitace 50
Péče o duševní zdraví – středisko Ústí nad Orlicí
Sociální rehabilitace 106
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SPIRÁLA o. p. s.
Sociální rehabilitace 74

Spirála
krizová pomoc 169
poradenství 173

STROOM DUB o. p. s.
sociálně terapeutické dílny 23

předchozí

následující

Rejstřík organizací 223

PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V ČR

sociální rehabilitace 28

O. s. Šela
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 162

VIDA o. s.
VIDA o. s.
vzdělávací a volnočasové aktivity 143, 144
VIDA o. s. (VIDA centrum Brno)
poradenství 41
VIDA o. s. (VIDA centrum Jeseník)
poradenství 87
VIDA o. s. (VIDA centrum Kolín)
poradenství 154
VIDA o. s. (VIDA centrum Pardubice)
poradenství 101
VIDA o. s. (VIDA centrum Plzeň)
poradenství 113
VIDA o. s. (VIDA centrum Praha)
poradenství 131
VIDA o. s. (VIDA centrum Rakovník)
poradenství 154
VIDA o. s. (VIDA centrum Ústí nad Labem)
poradenství 174

Hl. m. Praha

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice Bohnice		
Kontaktní údaje 	adresa	
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
	
telefon
284 016 111

fax
284 016 595
e-mail	
podatelna@plbohnice.cz
kontaktní osoba
MUDr. Hollý Martin
	
www
www.plbohnice.cz
	
IČO
00064220

O. s. VOR Jihlava
chráněné bydlení 186
sociálně terapeutické dílny 193
sociální rehabilitace 198

Středočeský kraj

ZAHRADA 2000 z. s.

Zřizovatel	
Jiná právnická osoba		

ZAHRADA 2000 z. s.
sociálně terapeutické dílny 89
sociální rehabilitace 92
ZAHRADA 2000 z. s. (Svépomocná skupina Naděje – HOPE)
svépomocné aktivity – zejména volnočasové 94

Název 	Sanatorium TOPAS s. r. o.		
Kontaktní údaje 	adresa	
Masarykovo nám. 13, 25083 Škvorec
	
telefon
281 980 068–70

fax
281 981 095
e-mail	
kancelar@sanatorium-topas.cz
kontaktní osoba
MUDr. Jiřina Olivová
	
www
www.sanatorium-topas.cz
	
IČO
48950165

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice 		
Kontaktní údaje 	adresa	
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
	
telefon
326 715 711
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fax
326 724 119
e-mail	
sekretariat@plkosmonosy.cz
kontaktní osoba
Ing. Kolářová Dana, MBA
	
www
www.plkosmonosy.cz
	
IČO
00068691

Zřizovatel	
Kraj		
Název 	Psychiatrická a interní ambulance (detašované pracoviště) – Psychiat-

rická léčebna Lnáře, p. o.		
Kontaktní údaje 	adresa	
Zahradnická 1078, 388 01 Blatná
	
telefon
383 423 995

fax
383 495 089
e-mail	
info@lnare.com
kontaktní osoba
MUDr. Muchl Vladimír
	
IČO
00668168

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrické oddělení (dislokované pracoviště) 		
Kontaktní údaje 	adresa	
Lázeňská 515, 289 12 Sadská
	
telefon
325 594 473–4

fax
e-mail
kontaktní osoba
	
IČO

325 594 559
hts@lsadska.cz
MUDr. Klánová Ivana
00068691

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr		
Kontaktní údaje 	adresa	
Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov
	
telefon
380 739 131

fax
380 739 131
e-mail	
reditel@cervenydvur.cz
kontaktní osoba
MUDr. Dvořáček Jiří
	
www
www.cervenydvur.cz
	
IČO
00583600

Jihočeský kraj

Zřizovatel	
Kraj		
Název 	Psychiatrická ambulance (detašované pracoviště) – Psychiatrická lé-

čebna Lnáře, p. o.		
Zřizovatel	
Jiná právnická osoba		

Kontaktní údaje 	adresa	
Lnáře 16, 387 42 Lnáře
	
telefon
383 495 101

Název 	Písecká zdravotní, a. s., PL „U Honzíčka“ 		
Kontaktní údaje 	adresa	
U Honzíčka, 397 01 Písek
	
telefon
382 212 925, 382 212 389

fax
383 495 089
e-mail	
info@lnare.com
kontaktní osoba
MUDr. Muchl Vladimír
	
www
www.pllnare.cz
	
IČO
00668168

fax
382 212 389
e-mail	
u.honzicka@volny.cz
kontaktní osoba
MUDr. Pumpr Petr
	
IČO
28092732

Zřizovatel	
Kraj		
Zřizovatel	
Kraj		

Název 	Psychiatrická léčebna Lnáře, p. o.		
Kontaktní údaje 	adresa	
Lnáře 16, 387 42 Lnáře
	
telefon
383 495 101, 602 164 086

Název 	Psychiatrická ambulance (detašované pracoviště) – Psychiatrická lé-

čebna Lnáře, p. o.		

fax
383 495 089
e-mail	
info@lnare.com
kontaktní osoba
MUDr. Muchl Vladimír
	
www
www.pllnare.cz
	
IČO
00668168
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Zřizovatel	
MZ ČR		

Zřizovatel	
MZ ČR		

Název 	Dětská psychiatrická nemocnice Opařany		
Kontaktní údaje 	adresa	
Č. d. 121, 391 61 Opařany
	
telefon
381 204 211

Název 	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice		
Kontaktní údaje 	adresa	
Č. d. 1, 411 85 Horní Beřkovice
	
telefon
416 808 111

fax
381 204 210
e-mail	
dploparany@dploparany.cz
kontaktní osoba
MUDr. Hodková Iva
	
www
www.dploparany.cz
	
IČO
00667421

fax
416 873 525
e-mail	
pnhberkovice@pnhberkovice.cz,
sekretariat@pnhberkovice.cz
kontaktní osoba
MUDr. Tomeček Jiří
	
www
www.plhberkovice.cz
	
IČO
00673552

Plzeňský kraj

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Dětská psychiatrická nemocnice Louny		
Kontaktní údaje 	adresa	
Rybalkova 1400, 440 01 Louny
	
telefon
415 620 117

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech		
Kontaktní údaje 	adresa	
Ústavní 2, 334 41 Dobřany
	
telefon
377 813 111

e-mail	
cestmir.barta@dpnlouny.cz
kontaktní osoba
Ing. Bárta Čestmír
	
IČO
00831034

fax
377 972 520
e-mail	
pldobrany@pld.cz
kontaktní osoba
MUDr. Žižka Vladislav
	
www
www.pldobrany.cz
	
IČO
00669792

Královéhradecký kraj

Zřizovatel	
MZ ČR		

Ústecký kraj

Název 	Léčebna návykových nemocí		
Kontaktní údaje 	adresa	
Vaňhalova 224, 503 15 Nechanice
	
telefon
495 800 951

fax
495 441 105
e-mail	
fnhk@fnhk.cz
kontaktní osoba
MUDr. Hrnčiarová Jela
	
www
www.fnhk.cz
	
IČO
00179906

Zřizovatel	
Kraj		
Název 	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.		
Kontaktní údaje 	adresa	
Č. d. 1, 439 85 Petrohrad
	
telefon
415 236 111

fax
415 236 199
e-mail	
pl.petrohrad@telecom.cz
kontaktní osoba
Bc. Henlín Ladislav
	
www
www.plpetrohrad.cz
	
IČO
00829137

Kraj Vysočina

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod		
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Kontaktní údaje 	adresa	
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
	
telefon
569 478 111

fax
569 421 842
e-mail	
jmariskova@plhb.cz
kontaktní osoba
MUDr. Mašek Jaromír
	
www
www.plhb.cz
	
IČO
00179230

	
IČO

00160105

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice Brno (detašované pracoviště)		
Kontaktní údaje 	adresa	
Polní 470, 684 01 Slavkov u Brna
	
telefon
544 221 810

e-mail	
kontaktní osoba
MUDr. Pánková Hana
	
IČO
00160105

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice Jihlava		
Kontaktní údaje 	adresa	
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
	
telefon
567 552 111

Olomoucký kraj

fax
567 301 644
e-mail	
plj@plj.cz
kontaktní osoba
MUDr. Drlíková Zdeňka
	
www
www.plj.cz
	
IČO
00600601

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské		
Kontaktní údaje 	adresa	
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
	
telefon
584 413 208

Zřizovatel	
MZ ČR		

fax
584 414 160
e-mail	
kontakt@olu.cz, jerabek@olu.cz
kontaktní osoba
MUDr. Jeřábek Petr, Ph.D.
	
www
www.pl.bila.voda.jesenicko.com
	
IČO
00851388

Název 	Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš		
Kontaktní údaje 	adresa	
U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
	
telefon
566 531 431

fax
566 531 434
e-mail	
dplvb.reditel@seznam.cz
kontaktní osoba
MUDr. Rodák Eduard
	
www
www.dpl-velkabites.cz
	
IČO
00842052

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická léčebna Šternberk		
Kontaktní údaje 	adresa	
Olomoucká 173/1848, 785 01 Šternberk
	
telefon
585 085 111

Jihomoravský kraj

fax
585 012 879
e-mail	
info@plstbk.cz
kontaktní osoba
MUDr. Kučerová Hana
	
www
www.plstbk.cz
	
IČO
00843954

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice Brno 		
Kontaktní údaje 	adresa	
Húskova 2, 618 32 Brno
	
telefon
548 123 111

fax
548 216 444
e-mail	
sekretariat@plbrno.cz
kontaktní osoba
MUDr. Radimský Marek
	
www
www.plbrno.cz
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Zlínský kraj

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži		
Kontaktní údaje 	adresa	
Havlíčkova 1265/46, 767 40 Kroměříž
	
telefon
573 314 111

fax
573 330 630
e-mail	
plkm@plkm.cz
kontaktní osoba
Prim. MUDr. Možný Petr
	
www
www.plkm.cz
	
IČO
00843954

Vybraná zdravotnická zařízení v ČR
Jakékoliv zdravotní zařízení včetně psychiatrických léčeben či nemocnic, klinik či psychiatrických oddělení nemocnic, psychiatrických ambulancí, klinických psychologů
apod. naleznete na adrese https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm.

Zdravotnická zařízení v Praze

Moravskoslezský kraj

Seznam psychiatrických ambulancí
http://www.psychoportal.cz/uz-jsem-se-lecil-ale-potrebuji-dalsi-pomoc/psychiatricke-ambulance

Zřizovatel	
MZ ČR		
Název 	Psychiatrická nemocnice v Opavě (detašované pracoviště)		
Kontaktní údaje 	adresa	
Č. d. 1, 793 71 Holčovice
	
telefon
554 644 120

Seznam klinických psychologů
http://www.psychoportal.cz/uz-jsem-se-lecil-ale-potrebuji-dalsi-pomoc/ambulanceklinickych-psychologu

e-mail	
pnopava@pnopava.cz
kontaktní osoba
MUDR. Javůrek Tomáš
	
www
www.pnopava.cz
	
IČO
00844004

Lůžková psychiatrická péče
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8; http://www.plbohnice.cz/home1/cz

Zřizovatel	
MZ ČR		

Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5; http://www.fnmotol.cz/detska-psychiatricka-klinika-uk-2-lf

Název 	Psychiatrická nemocnice v Opavě 		
Kontaktní údaje 	adresa	
Olomoucká 88, 746 01 Opava
	
telefon
553 695 111

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, Praha 8; http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/lecebnapece.htm

fax
553 713 443
e-mail	
pnopava@pnopava.cz
kontaktní osoba
Ing. Hadamčíková Lýdie
	
www
www.pnopava.cz
	
IČO
00844004

Oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4-Krč; http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-akliniky/detska-psychiatrie/
Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6; http://www.uvn.cz/index.php?option=com_
content&view=article&id=37&Itemid=60&lang=cs
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Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, Praha 2; http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/article.
asp?nDepartmentID=1490&nArticleID=4192&nLanguageID=1; http://www.vfn.cz/
article.asp?nDepartmentID=2328&nArticleID=7198&nLanguageID=1

PODĚKOVÁNÍ

Seznam psychoterapeutů
Seznam není úplný a existují další erudovaní psychoterapeuti, kteří v seznamu
dosud nejsou uvedeni: http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_
sobi2&Itemid=42

Psychoterapeutická střediska poskytující také denní péči
Tato střediska jsou sdružena v Asociaci denních stacionářů a krizových center
(ADSKC). http://www.adskc.cz/

Vážení přátelé,
právě držíte v ruce Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR. Tento
adresář vznikl v roce 2009 a od roku 2010 pokračujeme v jeho aktualizaci a rozšíření.
Na začátku stálo nadšení a velká potřeba se orientovat ve změti různých služeb a to
nejen sociálních a zdravotních, ale i těch ostatních.
Dovolte mi poděkovat:
Všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům organizace
Všem poskytovatelům služeb, kteří v současné nelehké situaci poskytují kvalitní
služby a spolupracovali s námi na vydání tohoto Adresáře
Ministerstvo zdravotnictví ČR – oddělení ZSS, program PVP – které finančně podpořilo aktualizaci Adresáře
Studiu Designiq, které se bravurně zhostilo grafického zpracování Adresáře
Všem pracovníkům veřejné a státní správy, kteří vycházejí vstříc naší práci
Všem, kteří nás podporují, ať již finančně, materiálně, nebo „jen“ morálně

Denní psychoterapeutické sanatorium
Klánova 62, Praha 4-Hodkovičky; http://www.ondrejov.cz/index.php
Denní sanatorium, Fokus Praha, o. s.
Meziškolská 2, Praha 6-Břevnov; http://www.fokus-praha.cz/index.
php?action=main&subject=18&sessid=a26578f99d3db42aa5b1768ae1c16721
Denní sanatorium Horní Palata
U Nesypky 28, Praha 5; http://int2.lf1.cuni.cz/article.
asp?nArticleID=7202&nDepartmentID=2331&nLanguageID=1

Přeji nám všem hodně síly a zdaru, do budoucna pak ty nejlepší podmínky pro rozvoj
služeb v oblasti péče o duševní zdraví.

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika
Vejvanovského 1610, Praha 4; http://www.klinikaeset.cz/

Mgr. Jitka Styblíková
Ředitelka VIDA o. s.

Psychosomatická klinika
Patočkova 3, Praha 6; http://www.psychosomatika.cz/
Středisko psychoterapeutických služeb Břehová
Břehová 3, Praha 1; http://www.psychosomatika.cz/psychosom/psy_01.
asp?idc0=32&idc1=14&idc2=&idc3=&M0=5&M1=3&M2=3&M3=&M4=
Dejvické psychoterapeutické centrum
Evropská 86, Praha 6; http://www.dpc.cz/
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii
Apolinářská 4a, 128 08, Praha 2; http://www.abstinence.cz/index.php?rubrika=7
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