ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM,
UČITELŮM…

Okres Pardubice
Poradna pro rodinu a partnerské vztahy
A. Krause 1995
530 02 Pardubice
Vedoucí: PhDr. L.Macháček
Telefon: 466 303 688
Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického kraje
Druh služby: předmanželské, manželské, rozvodové a po rozvodové
poradenství, individuální konzultace, sociální poradenství, párová a
rodinná terapie, pomoc v osobních problémech, nácvik relaxačních metod,
účast v psychoterapeutické skupině, příprava budoucích rodičů na
rodičovskou péči
Kapacita (údaje za rok 2000): nové případy – 341 + vedené – 61, celkem
– 402
konzultace celkem – 1816 (v 581 se řešila problematika osobní, v 841
párová, v 73 rodinná a v 321 sociální)
Klientela: poradnu navštěvují klienti nejen z okresu Pardubice, ale i
z ostatních přilehlých regionů (Hradec Králové, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Chrudim)
Personální zajištění: celkem 4 zaměstnanci, z toho 2 sociální pracovnice a
2 psychologové, 5 externích spolupracovníků (2 psychologové, právník,
psychiatr a rodinný psychoterapeut)
Financování: Krajský úřad Pardubického kraje ze státního rozpočtu

Linka sociální pomoci Pardubice
Sedláčkova 447
530 02 Pardubice
Telefon: 466 415 751

Druh služby: telefonické informace a pomoc při řešení obtížných životních
situací, zprostředkování kontaktu na obecní a městské úřady a na
zdravotnická zařízení, zprostředkovává styk jednotlivých středisek přímo
s občany,zajišťuje provoz Alzheimerovy poradny, koordinuje sociální a
zdravotní péče v terénu
Klientela: staří a zdravotně postižení občané
Personální zajištění: 2 zdravotní sestry
Financování: úhrady od příjemců pečovatelské služby

Středisko výchovné péče pro děti a mládež „PYRAMIDA“
Sokolovská 148/D5
530 02 Pardubice – Rybitví
Vedoucí: Mgr. Drahoslav Česák
Telefon: 466 680 338, 723 134 604, e-mail: svp.pyramida@volny.cz
Druh služby: Středisko výchovné péče - všestranná preventivně výchovná
péče pro děti a mládež s negativními jevy chování
Dětský diagnostický ústav (výchovně léčebná skupina) – děti s poruchami
v emoční oblasti a projevy snížené adaptace na stávající prostředí (děti
emočně labilní , úzkostně neurotické se syndromem CAN, s poruchami
chování na bázi LMD) s nařízenou ústavní výchovou
Kapacita: SVP – 1 výchovná skupina 6 – 8 klientů (dobrovolný
dvouměsíční pobyt)
Výchovná léčebná skupina – 6 – 8 klientů (dlouhodobá péče dětem
s nařízenou ústavní výchovou)
Klientela: SVP 6 – 18 let, léčebná skupina 12 – 15 let
Personální zajištění: celkem 15 zaměstnanců
Financování: příspěvková organizace MŠMT, úhrady od rodičů klientů

Linka důvěry Pardubice

Kyjevská 44
532 03 Pardubice
Telefon: 466 500 075, e-mail: ld@nem.pce.cz , www.volny.cz/linka-pce
Druh služby: anonymní telefonický kontakt za účelem rozhovoru o
problémech nejrůznějšího charakteru, poskytuje informace o
psychosociální síti v regionu

Linka bezpečí
Telefon: 800/ 155 555
Druh služby: krizová intervence, zprostředkování kontaktu pro bezplatně
pro širokou veřejnost z celé ČR

Azylový dům pro muže
Milheimova 694
530 02 Pardubice
Ředitelka: Bičíková Miloslava
Telefon: 466 304 869
Zřizovatel: Středisko křesťanské pomoci
Druh služby: komplex služeb jehož cílem je pomoci klientům samostatně
řešit nepříznivou životní situaci a stát se nezávislými na systému sociální
pomoci nebo tuto pomoc minimalizovat, zajištění přechodného ubytování,
sociální pomoc, prevence kriminality
Kapacita: 38 lůžek
Klientela: muži bezdomovci, propuštění z výkonu trestu, psychicky
nemocní, tj. lidé, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou vnímají jako
obtížnou a naléhavou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami
Kvalita: 8 čtyřlůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje
Personální zajištění: celkem 12 zaměstnanců, z toho 5 – civilní služba

Financování: úhrady od obyvatel, dotace Magistrátu města Pardubic,
nadace, sponzoři, dary

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi "Paprsek"
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice
Ředitel: Vostrovský Pavel
Telefon: 466 336 077, e-mail: ADZ.pce@quick.cz
Zřizovatel: Středisko křesťanské pomoci
Druh služby: přechodné ubytování, komplex služeb pro ženy a matky
s dětmi, jehož cílem je napomoci samostatně řešit nepříznivou životní
situaci (sociální, rodinné a další problémy, pomoc při hledání zaměstnání,
pomoc při výchově dětí apod.)
Kapacita: 28 pokojů (možnost využití pokoje buď pro matku s jedním
nebo více dětmi nebo pro dvě ženy bez dětí)
Klientela: osamělé ženy a matky s dětmi bez rodinného zázemí, v tísni či
krizi, týrané apod.
Kvalita: samostatné dvoulůžkové pokoje pro matky s dětmi (s možností
přidání lůžka pro další děti), dvoulůžkové pokoje pro osamělé nebo
bezdětné ženy
Personální zajištění: celkem 12 zaměstnanců, z toho 5 civilní služba
Financování: úhrady od obyvatel, dotace Magistrátu města Pardubic,
nadace, sponzoři, dary

Dětské centrum při azylovém domě pro ženy
Na spravedlnosti 803
530 02 Pardubice
Druh služby: přípravný ročník pro pětileté a starší děti (příprava dětí na
školu, doučování), besídky a kulturní akce, výlety

Kapacita: 12 dětí
Klientela: pětileté a starší děti z azylového domu a blízkého okolí, které by
nedokázaly z důvodu nepříznivé situace v rodině obstát při vstupu do
školy a hrozilo by jim přeřazení do zvláštní školy bez ohledu na jejich
inteligenci
Kvalita: spolupráce se Zvláštní a praktickou školou v Klášterní ulici
Personální zajištění: 1 pedagog, popř. romská asistentka
Financování: Zvláštní škola zajišťuje mzdu odborné učitelky a romské
asistentky, ostatní náklady spadají pod Azylový dům

Humanitární šatník „Vilana“ (SKP)
E.Košťála 980
530 02 Pardubice
Vedoucí: Strašková Eliška
Telefon: 466 260 528
Druh služby: poskytnutí šatstva, obuvi, hraček, knih a dalších užitkových
předmětů (za velice nízké ceny, popř.
zdarma) lidem v tísni i široké veřejnosti
Kvalita: humanitární akce různého charakteru
Personální zajištění: celkem 4 zaměstnanci
Financování: vlastní příjmy z prodeje, dotace Magistrátu města Pardubic,
sponzoři, dary

Občanská poradna pro lidi v tísni
Bělehradská 513
530 02 Pardubice
Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Ladislav Traxler (MUDr. Ducháčkové 359,
Pardubice tel/fax: 466 652 332)

Telefon: 466 611 790, mail: crhk@volny.Hz
Druh služby: pomoc člověku v obtížné životní situaci – rozhovorem,
sdílením, nasměrováním na řešení, posílením jeho schopností řešit tuto
situaci vlastními silami a snížením rizika negativních dopadů situace pro
klienta a jeho okolí
Kapacita: osobní kontakty – přibližně 180 klientů za rok, telefonické
kontakty – přibližně 150 klientů za rok
Klientela: lidé v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit
vlastními silami, bezdomovci, kteří z kapacitních důvodů nemohou být
umístěni v azylových domech – možnost vykoupání, ošacení
Personální zajištění: dobrovolníci
Financování: sponzorské dary

Právní poradna
Bělehradská 513
530 02 Pardubice
Odborný pracovník: Mgr. Hana Bláhová
Telefon: 466 611 790
Druh služby: bezplatné poskytování právních porad osobám, které se ocitli
v situaci, kdy potřebují odbornou právní informaci a jejich sociální situace
jim nedovoluje hradit si odborníka v této oblasti
Kapacita: průměrně jsou poskytovány 3 odborné konzultace týdně
Klientela: lidé v ekonomicky nepříznivé situaci, kteří potřebují právní
pomoc
Personální zajištění: 1 právník (externí zaměstnanec SKP)
Financování: sponzorsky

Oblastní charita Pardubice
V Ráji 732

530 02 Pardubice
Vedoucí: Karel Tajovský
Telefon a fax: 466 335 026, e-mail: ps.ochpa@worldonline.cz
Zřizovatel: Římskokatolická církev
Druh služby: domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba, humanitární a
charitativní pomoc, středisko „Vozíčkář“, balíky pro misie do Indie apod.
Kapacita: ošetřovatelská péče cca 220 klientů
pečovatelská služba: cca 60 klientů
Klientela: věk klientů 45 – 90 let
Personální zajištění: 7 zdravotních sester, 3 pečovatelky, 2 administrativní
pracovníci
Financování: zdravotní pojišťovny (zdravotní úkony), dotace ministerstva.
sponzoři

Český červený kříž, (úřad oblastního spolku ČČK)
Závodu míru 1961
530 02 Pardubice
Ředitel: Hanák František
Telefon: 466 511 835
Druh služby: základní poradenská služba uprchlíkům,jednorázová základní
humanitární pomoc v případě nezbytnosti, pátrací služba v případě
válečného konfliktu, školení obyvatel v základní zdravotnické pomoci,
humanitární šatník, dárci krve
Personální zajištění: oblastní spolek Pardubice má jednoho placeného
člena
Financování: dotace od mezinárodní organizace ČK, dotace Magistrátu
města Pardubic, příjmy z vlastní činnosti

Bílý kruh bezpečí
Pospíšilovo nám. 1693
530 02 Pardubice
Vedoucí: JUDr. Ladislav Veleta
Telefon: 466 265 264
Druh služby: bezplatná poradenská činnost pro oběti trestných činů
Personální zajištění: 24 dobrovolných asistentů a poradců
Financování: dotace ministerstev a statutárního města Pardubic

Klub hurá kamarád
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
Ředitel: Matýsek David
Telefon: 466 510 161, e-mail: khk.pce@volny.cz
Zřizovatel: občanské sdružení
Druh služby: Krizové a protidrogové centrum AD, Kontaktní centrum AD
pro snižování rizik způsobených drogou, Dům na půli cesty (byty
v Chrudimi, rodinný domek Vrdy), Kavárna „Apsida“, Agentura Klubu hurá
kamarád (veřejné akce, vzdělávací semináře, odborné konference,
koncerty, spolupráce s agenturou SoundW), Nízkoprahové kluby
(klubovna u Marka, skatepark na Dukle), práce s romskou mládeží
(tábory, výlety, klubová činnost, tvorba koncepce komunální politiky pro
řešení romské otázky)
Financování: dotace ministerstev, nadací, Magistrátu města Pardubic,
úřadu práce,sponzorů

Krizové a protidrogové centrum AD
Jungmannova 2550

530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Mgr. Halbrštátová Eva, Mgr. Zuzana Říhová – e-mail:
zuzana@khk.cz
Telefon: 466 510 160, fax: 466 510 166, e-mail: adcentrum@khk.cz,
krizový e-mail: krize@khk.cz ; www.khk.cz
Druh služby: krizové intervence a poradenství, pomáhá při řešení
problémů, zprostředkovává kontakt na jiná odborná zařízení
Klientela: občané všech věkových skupin, kteří se ocitli v tíživé situaci
(drogy, alkohol, závislost na automatech, problémy v rodině, v sociální
oblasti, osobní životní krize apod.)
Personální zajištění: celkem 5 zaměstnanců
Financování: dotace ministerstev, nadací, Magistrátu města Pardubic,
úřadu práce,sponzorů

Dům na půl cesty "Betlém"
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Svoboda David,
Telefon: 466 510 163, e-mail: dpc@khk.cz
Druh služby: časově omezená služba klientům, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, poskytnutí bydlení a sociálního tréninku, rozvoj
psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do
samostatného běžného života
Kapacita: 12 lůžek (z toho 2 krizová)
Klientela: mladí lidé odcházející z dětských domovů a výchovných ústavů
po dosažení zletilosti, mladí lidé bez rodinného zázemí a schopnosti zajistit
si vlastní bydlení
Kvalita: jednolůžkové pokoje, společný obývací pokoj a kuchyň
Personální zajištění: celkem 5 zaměstnanců

Financování: úhrady od obyvatel, dotace ministerstev, nadací, Magistrátu
města Pardubic, úřadu práce,sponzorů

K – centrum pro zmírňování rizik způsobených drogou
Pardubice
Češkova 2701
530 02 Pardubice
Vedoucí: Mgr. Zahradník Michal,
Telefon: 466 510 160, e-mail: adcentrum@khk.cz
Druh služby: kontaktní centrum a terénní programy pro zmírňování rizik
způsobených drogou (sekundární a terciální prevence, konzultace,
výměnný a distribuční program, kontaktní místnost, potravinový servis,
zdravotní servis, vitamínový servis, hygienický servis, humanitární šatník,
HIV + HEP testy a očkování, krizová intervence, asistenční služba,
poradenství, odkazy a zprostředkování
Kapacita: v roce 2000 asi 201 klientů (1 342 kontaktů)
Klientela: rizikoví uživatelé ilegálních psychotropních látek, občas i jejich
rodiče či partneři
Kvalita: stacionární část (domeček – kancelář, kuchyňka,sklad pro
výměnný program, klientská kontaktní místnost, koupelna se sprchou,
klientské a zaměstnanecké WC, chodbička s malou ošetřovnou,
„povídárna“ na separé rozhovory
Personální zajištění: celkem 3 zaměstnanci
Financování: dotace ministerstev, nadací, Magistrátu města Pardubic,
úřadu práce,sponzorů

Otevřený klub AD
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Řezáčová Martina

Kavárna „Apsida“
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: Světimský Roman
Telefon: 466 510 162, 607 862 488

Klubovna pro děti 6 – 12 ti leté
U Marka 2542
530 02 Pardubice
Telefon: 466 530 390
Druh služby: využití volného času pro neorganizovanou mládež – výtvarná
a keramická dílna, víceúčelový sál určený k besedám, výstavám,
zkouškám tanečních či divadelních souborů, klubovna s knihovnou,
kulečníky, stolní tenis, stolní fotbal a přilehlá zahrada s hřištěm,
k dispozici je i kavárna sortimentem i cenami přizpůsobená cílové skupině
Kapacita: v roce 2000 63 akcí
Klientela: mladí lidé kteří se nemohou nebo nechtějí zapojit do pravidelné
činnosti organizované oficiálními institucemi jakými jsou např. domy dětí,
LŠU či různé sportovní oddíly
Financování: dotace ministerstev, nadací, Magistrátu města Pardubic,
úřadu práce,sponzorů

Křesťanské společenství Pardubice
Jana Palacha 324/15
530 02 Pardubice
Vedoucí: František Miláček
Telefon: 466 535 408, 604 571 684, e-mail: kspce@email.cz

Druh služby: zaměření na sociálně slabší a sociálně problémové rodiny
(hlavně romské), pravidelné sobotní a nedělní programy, na kterých děti
zpívají, soutěží, učí se základním morálním hodnotám a křesťanským
principům, soužití majoritního a romského obyvatelstva; výtvarné
činnosti; učení se základním hygienickým návykům; pravidelné návštěvy
v rodinách (řešení bytových, rodinných, finančních, sociálních problémů);
pravidelná doučování pro předškolní děti a děti 1.-4. tříd
Kapacita: asi 100 dětí – 30 rodin
Klientela: vzhledem k různorodosti služeb zasahuje projekt všechny
věkové kategorie
Personální zajištění: 12 osob + dobrovolníci + další pomocníci
Financování: z osobních příjmů členů křesťanského společenství, z darů

Fond ohrožených dětí
Masarykovo nám. 1484,
530 01 Pardubice
Telefon: 466 714 413, fax: 466 714 4 13, e-mail: fod.pce@centrum.cz

Dům dětí a mládeže v Přelouči
Veverkova 752
Přelouč
Telefon: 466 672 003
Zřizovatel: Městský úřad Přelouč
Druh služby: zájmová činnost pro předškoláky, školáky, mládež i dospělé

Feder dživipen (Lepší život)
ČSA 986
Přelouč

Telefon: 606 122 565
Zřizovatel: občanské sdružení
Druh služby: zapojení romských dětí a mládeže do kulturních,
vzdělávacích a sportovních aktivit

Charitní pečovatelská služba, Charitní mateřské centrum
Sedmikráska
Masarykovo nám. 48
Přelouč
Vedoucí: Ing. Kumstýřová Zdeňka
Telefon: 604 150 633, e-mail: charita.prelouc@cbox.cz
Zřizovatel: Charita Přelouč
Druh služby: PS - zajišťování základních potřeb domácnosti, mateřské
centrum - pravidelné setkávání maminek
s malými dětmi, práce s dětmi ze sociálně slabších rodin a s problémovými
dětmi
Kapacita: PS 30 klientů, Mateřské centrum 20 dětí
Klientela: průměrný věk 78 let, nejstarší – ročník 1910
Personální zajištění: 2 pečovatelky
Financování: úhrady od klientů, město Přelouč

Diakonie – středisko náhradní rodinné péče (trojgenerační
domov)
Nádražní 193
Přelouč
Vedoucí: Tomáš Taich,
Telefon: 466 953 845, e-mail: diakonie.prelouc@atlas.cz

Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické v Přelouči
Druh služby: komplexní péče, rodinný charakter, individuální péče
Kapacita: 9 - 12 obyvatel
Klientela: průměrný věk 84 let, nejmladší – ročník 1924, nejstarší – ročník
1909
Personální zajištění: manželé Bláhovi, pečovatelky 3,5 úvazku, ředitel 0,5
úvazku
Úhrada: úhrada od obyvatel, Diakonie – vedlejší hospodářská činnost

Diakonie – středisko náhradní rodinné péče (pěstounská
péče)
Českobratrská 86
Přelouč
Vedoucí: Tomáš Taich,
Telefon: 466 953 845
Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické v Přelouči
Personální zajištění: manželé Spurní

Pedagogicko-psychologická poradna
Družby 334
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Knoll
Telefon: 466 410 327 – 8
Druh služby: pedagogicko-psychologické poradenství pro děti a mládež,
řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží dětí a mládeže,
individuální a skupinová psychoterapie, vzdělávání a výcvik, metodická
akreditace

Magistrát města Pardubice
Štrossova ulice 44
530 21 Pardubice
Kontaktní osoba: Marta Lehečková
Telefon: 466 859 144

Linka AIDS
Průmyslová 450
530 03 Pardubice
Kontaktní osoba: Zdena Daňková
Telefon: 466 654 300
Druh služby: odpovědi na telefonické dotazy týkající se sexuálně
přenosných nemocí

Psychiatrická a AT ordinace
J. Pernera 217
530 02 Pardubice
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Gerstnerová
Druh služby: ambulantní péče v oblasti problémů s alkoholem, drogami a
gamblerstvím, psychiatrická ordinace

Oddělení klinické biochemie Nemocnice Pardubice toxikologická laboratoř
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

Kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Skalický
Telefon: 466 013 110
Druh služby: stanovení návykových látek, analýzy moče a vzorků látek,
skupinový screening

Poradna pro odvykání kouření
Kyjevská 44 (nová budova onkologie)
530 03 Pardubice
Kontaktní osoba: MUDr. Eva Míčková
Telefon: 466 019 519

Okres Chrudim
Ústav sociální péče pro mládež
Klášterní 795
Slatiňany
Ředitel: Ing. Kubín Miroslav
Telefon: 469 681 215, e-mail: usp@usp.cz
Zřizovatel: Okresní úřad Chrudim
Druh služby: komplexní sociální péče, celoroční (287 klientů), týdenní (3
klienti), denní (7 klientů) a přechodný (2 klienti) pobyt, stálá zdravotní
péče, rehabilitace, terapeutické centrum – kuličkový bazén, muzikoterapie
a ergoterapie, hipoterapie v místním hřebčíně, výchovně vzdělávací
činnost, zájmová a rekreační činnost
Kapacita: celkem 290 míst, muži – 174, ženy – 125, z toho 8 lůžek
chráněného bydlení
Klientela: průměrný věk 26 let, nejmladší – 4 roky, nejstarší – 53 let

věkové kategorie: 3 – 6 let … 11 klientů, 7 – 15 let …26 klientů, 16 – 26
let …142 klientů,
nad 26 let … 115 klientů
Kvalita: 22 rodinných buněk, v jedné buňce je 11 – 17 klientů různého
věku, různého stupně postižení a různé mentální úrovně, každá rodinná
buňka má k dispozici 3 základní místnosti – denní místnost, ložnici a
sociální zařízení
Personální zajištění: celkem 212 zaměstnanců, přepočtený stav 197,92
pracovníků, z toho: zdravotničtí pracovníci – 108,46, vychovatelé – 30,38,
sociální – 4, hospodářsko správní – 8, ostatní – 43,71
Financování: úhrady od obyvatel, příjmy z vlastní činnosti, sponzorské
dary

Centrum sociálních služeb a pomoci
Soukenická 158
537 01 Chrudim
Ředitelka: Bohatá Ivana
Telefon: 469 638 209, e-mail: centrum.soc.služeb@worldonline.cz
Zřizovatel: město Chrudim
Druh služby: zajišťování pečovatelské služby, provoz domů
s pečovatelskou službou, Klubu seniorů, senior linky, domácí
ošetřovatelské péče, azylového domu, Ústavu pro mentálně postiženou
mládež s denním pobytem,jeslí, půjčovny kompenzačních pomůcek,osobní
asistence v rodinách, informační, koncepční a poradenská služba,
koordinace a propojení složek sociální sítě ve městě
Klientela: péče na všech úsecích CSSP v Chrudimi je od 1 do 96 let
Personální zajištění: celkem 50 zaměstnanců
Financování: dotace města,dotace ze státního rozpočtu, dary,
granty,úhrady za pečovatelskou službu a ústav,platby za pobyt v AD,
poplatek za jesle, zdravotní pojišťovny – úhrady za domácí
ošetřovatelskou péči

Azylový dům
Tovární 1114
537 01 Chrudim
Vedoucí: Zdeněk Béna
Druh služby: komplex služeb jehož cílem je pomoci člověku samostatně
řešit nepříznivou sociální situaci,
nepřetržitý provoz
Kapacita: 33 míst
Klientela: 33 klientů, z toho 15 mužů, 18 žen, žen s dětmi, rodin bez
domova
Personální zajištění: 4 zaměstnanci + 3 civilní služba
Financování: MÚ Chrudim, úhrady za pobyt

Archa – středisko výchovné péče pro děti a mládež
Školní náměstí 11 (budova kláštera)
537 01 Chrudim
Vedoucí: Mgr. Martina Krejčíková
Telefon: 469 623 786, e-mail: svp.archa@tiscali.cz
Zřizovatel: MŠMT ČR
Druh služby: poskytuje ambulantní péči dětem a mladistvým s poruchami
chování, školními a rodinnými problémy, výchovné poradenství rodičům,
učitelům a vychovatelům, interaktivní skupiny pro mládež se zaměřením
na rozvoj a stabilizaci osobnosti, přednášky, besedy, poradenství v oblasti
závislosti, podpůrná psychoterapie
Kapacita: není určena
Klientela: klienti ve věku 6 – 25 let + rodiče
Personální zajištění: celkem 3 zaměstnanci

Financování: rozpočtová organizace MŠMT (organizačně spadá pro DVÚ
v Hrochově Týnci), Občanské sdružení vzniklo v r. 2001

Centrum J. J. Pestalozziho
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
Vedoucí: Dr. Pavel Tvrdík
Telefon: 602 405 484, e-mail: pestalozzi@iol.cz
Zřizovatel: obecně prospěšná společnost
Druh služby: ubytování pro chlapce, dívky a matky s dětmi z dětských
domovů a výchovných ústavů a pro mladé lidi v krizových situacích,
spoluúčast na stavebním spoření, pojištění, odborná pomoc
psychoterapeuta, psychologa a speciálního pedagoga, pomoc sociální
pracovnice, pomoc při vedení domácnosti, při výchově dětí, při hledání
zaměstnání, logopedická poradna, krizová intervence, osvětová a
informační činnost, terapeutické pobyty dětí, odborné semináře pro
laickou i odbornou veřejnost
Kapacita: dům na půl cesty 17 lůžek + 1 krizové,
Klientela: 3 – 26 let
Kvalita: domy na půl cesty, krizové centrum pro děti a mládež,
poradenské, vzdělávací a terapeutické služby, krizové centrum pracuje pro
region Chrudimska, ostatní služby jsou poskytovány pro dětské domovy v
ČR
Personální zajištění: rok 2001 – 5 zaměstnanců + dobrovolníci, rok 2002 –
7 zaměstnanců + dobrovolníci
Financování: úhrada od klientů, dotace státu, granty nadací, obcí a měst,
sbírky, dary občanů a firem

Občanské sdružení Šance pro tebe
Přemysla Otakara 476
537 01 Chrudim

Předseda: Bára Jindrová
Telefon: 606 761 271, e-mail: bara.jindrova@email.cz
Zřizovatel: občanské sdružení
Druh služby: terénní práce s dětmi a mládeží, podpora projektů dětí a
mládeže, volnočasové aktivity pro děti a mládež
Klientela: o. s. pracuje s dětmi a mládeží ve věku 10 – 26 let
Financování: ministerstva, obce, sponzoři, čl. příspěvky

Rytmus – agentura pro podporované zaměstnání
Městský park 274
537 01 Chrudim
Vedoucí: Ivana Dolečková
Telefon: 469 621 599, e-mail: rytmus.cr@centrum.cz
Zřizovatel: občanské sdružení
Druh služby: podporované zaměstnání – tranzitní program (trénink
sociálních dovedností, dovedností spojených
s hledáním místa, s docházkou do zaměstnání a s výkonem práce,
případně prostřednictvím
pracovní asistence,
Kapacita: 30 klientů
Klientela: občané handicapovaní většinou s mentálním postižením,
průměrný věk: 30 let, nejmladší – ročník 1983, nejstarší – ročník 1947
Personální zajištění: 1 vedoucí agentury, 2 pracovní konzultanti
Financování: dotace MPSV, MŠMT, příspěvky nadací, úřady práce

Prostor –R klub – komunitní centrum

Palackého 67
537 01 Chrudim
Předseda sdružení: Pavel Bobek
E-mail: gotroch@quick.cz
Zřizovatel: občanské sdružení
Druh služby: prevence orientovaná do zdravého životního stylu, prevence
sociálně patologických jevů, volnočasové aktivity. Občanské sdružení
vzniklo v r. 2001

Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi
Palackého 339
537 01 Chrudim
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Kohlerová
Telefon: 469 621 187, e-mail: chrudim@pppchrudim.cz
Druh služby: psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika,
individuální a rodinná terapie, reedukace spec. poruch učení, metodika
prevence soc.patolog. jevů

SVP Archa Chrudim
Školní náměstí 11
537 01 Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krejčíková
Druh služby: individuální práce s klientem a jeho rodinou,
psychoterapeutická skupina, interaktivní skupiny s klienty, diagnostika a
náprava vztahů ve třídních kolektivech, besedy, přednášky – vztahy,
partnerství, závislosti, šikana

Okres Svitavy

Středisko psychologické pomoci
Purkyňova 14
Svitavy
Vedoucí: Mgr. Oujezdský Jiří – vedoucí Střediska psychologických služeb a
poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Mgr. Blažková Daniela
– vedoucí oddělení prevence a rodinné terapie – K-centra pro děti a
mládež
Telefon: 461 532 604, e-mail: rporadna@svitavy.cz,
oujezdsky@svitavy.cz, krok@svitavy.cz
Druh služby: Rodinná poradna – krizová intervence, poradenské,
psychoterapeutické a sociálně právní služby klientům, tj. jednotlivcům,
manželským párům a rodinám, vzdělávací programy pro žadatele o
náhradní rodinnou výchovu
K-centrum organizuje a provádí vzdělávací zážitkové programy pro žáky
základních a středních škol v rámci prevence sociálně patologických jevů,
organizuje každodenní klubovou činnost pro děti a mládež ze sociálně
slabých rodin a děti s poruchami chování, víkendové pobyty a letní tábor
pro výše uvedené děti
Linka důvěry
Kapacita: rodinnou poradnu navštěvují klienti průběžně cca 150 klientům
je poskytováno přibližně 600 konzultací ročně
K-centrum pořádalo cca 80 programů prevence sociálně patologických
jevů s návštěvou 1028 žáků klubové činnosti se zúčastnilo 200 žáků s
2350 návštěvami na linku důvěry se obrátilo cca 400 volajících
Klientela: rodinnou poradnu navštěvují klienti ve věku 17 – 70 let, Kcentrum děti a mládež ve věku 7 – 16 let nebo celé rodiny s dětmi
Personální zajištění: rodinná poradna – 1 psycholog, 1 sociální pracovnice
K-centrum – 1 psycholožka, 1 vychovatel (VŠ) a 1 sociální pracovnice, 1
účetní na 0,75 úvazku a 1 uklizečka na dohodu o pracovní činnosti tým
linky důvěry tvoří cca 20 externích spolupracovníků

Oblastní spolek červeného kříže
Nerudova 20

Svitavy
Ředitelka: Veisová Marie
Telefon: 461 532 389
Druh služby: azylový dům pro matky s dětmi – středisko humanitární péče
(ubytovna pro matky s dětmi,ošacovací středisko)
Kapacita: ubytování pro 17-18 osob trvale, dětské postýlky jsou
přistavovány dle potřeby ošacovací středisko – v roce 2000 bylo vydáno
cca 6 750 ks ošacení, obuvi, hraček a věcí do domácnosti pro 962 osob
Klientela: průměrný věk 24 let, nejmladší – novorozenci, nejstarší 42 let
Kvalita: 4 pokoje se sociálním zařízení: 1.pokoj – 5 lůžek, 2. pokoj – 6
lůžek, 3. pokoj – 5 lůžek, 4. pokoj – - 2 lůžka ošacovací středisko se
nachází v upravených půdních prostorách
Personální zajištění: 2 pracovnice ÚOS ČČK + 10 dobrovolníků
Financování: úhrady od klientů, dotace MPSV, z vlastních prostředků

Pedagogicko-psychologická poradna
Riegrova 11
568 02 Svitavy
Ředitel: PhDr.Vladimír Hloušek
Telefon: 461 532 486, e-mail: ppp.sy@tiscali.cz
http://home.tiscali.cz/pppsy
Detašovaná pracoviště v Poličce, Litomyšli, Moravské Třebové.
Druh služby: primární protidrogová prevence – psychosociální výcvik
vrstevnických (peer) programů, supervize jejich další samostatné práce,
odborná garance projektů týkajících se primární prevence soc. pat. jevů,
metodická pomoc při jejich sestavování, komponované besedy, přednášky
pro učitele, kontakt se školními metodiky prevence, konzultace pro rodiče
a učitele – možnost poradit se o prospěchových i výchovných problémech,
možnost zajištění následných psychologických vyšetření a kontaktů na jiná
odborná pracoviště, krátkodobá rodinná terapie, aplikace videotréninku
interakcí při řešení komunikačních problémů

Nadace Josefa Plívy
Náměstí Míru 80
568 02 Svitavy
Telefon: 461 530 237
Druh služby: výstavy a komponované programy s protidrogovou
tématikou, spolupráce s Městským úřadem Svitavy v oblasti primární
protidrogové prevence, poradna pro řízenou detoxikaci MUDr. Křenkové.

OS „Náš domov“ Koclířov
Koclířov 123
Předseda: MUDr. Jiří Cach
Telefon: 461 543 116, e-mail: bokys@quick.cz
Zřizovatel: občanské sdružení
Druh služby: azylový dům pro matky s dětmi v nouzi, pečovatelská služba
od r. 2002
Kapacita: v r. 2001 5 matek + 11 dětí, v r. 2002 předpoklad 10 matek +
děti
Klientela: průměrný věk matek 28,8 let, (nejmladší – ročník 1978,
nejstarší – ročník 1964), průměrný věk dětí: 6,8 let (nejmladší - ročník
2001, nejstarší – ročník 1987)
Kvalita: každá matka obývá se svými dětmi ubytovací jednotku (pokoj +
sociální zařízení)
Personální zajištění: vedoucí – sociální pedagog, sociální pracovnice, 2
asistentky (při rozšíření provozu ve 2. čtvrtletí 2002 počet pracovníků
5,5); pečovatelská služba 1 – 2 pečovatelky
Financování: dotace MPSV, úhrady od klientů, úřad práce, sponzorské
dary

Azylový dům
Tyršova 270
570 01 Litomyšl
Kapacita: počet lůžek, počet lůžek na pokoji
Klientela: průměrný věk , muži, ženy , do 65 let, 65 – 85, 85 a výše

Naděje – pobočka Litomyšl
Matěje Kuděje 14
570 01 Litomyšl
Vedoucí: Ing. Macková Jana
Telefon: 461 618 305, e-mail: nadeje.lm@worldonline.cz
Zřizovatel – ústředí: Naděje – obč. sdružení, Praha 2, Varšavská 37
(předseda a ústřední ředitel Hradecký Ilja)
Druh služby: sociální služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci a péče
o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, misijní středisko pro děti a
mládež, náhradní rodinná péče
Kapacita: 2 rodiny s 10 dětmi v náhradní rodinné péči, 45 studentů
v pravidelném kontaktu
Klientela: děti 6 – 13 let, mládež 14 – 26 let
Personální zajištění: 2 zaměstnanci
Financování: MŠMT, MěÚ Litomyšl

Centrum volného času
Brněnská 3
571 01 Moravská Třebová

Ústav sociální péče Bystré
Zámecká 1
Bystré u Poličky
Ředitelka: Mgr. Svobodová Iva
Telefon: 461 741 212, 461 741 196, e-mail: usp.bystre@comacomp.cz
Druh služby: komplexní péče, ubytování, stavování, speciálněpedagogická péče, zdravotní péče, rehabilitační péče, ergoterapie,
hipoterapie, sportovní a rekreační vyžití
Kapacita: celkem 118 klientů
Klientela: průměrný věk 24,1 let, nejmladší – ročník 1997, nejstarší –
ročník 1940, věkové rozmezí: do 18 let - 45 klientů, nad 18 let 73 klientů
Kvalita: 4 dvoulůžkové pokoje, 24 tří a více lůžkových pokojů
Personální zajištění: celkem 72 zaměstnanců, z toho 17 vychovatelů, 11
PZP, 10 SZP,
Financování: úhrady od klientů, státní dotace

Okres Ústí nad Orlicí
Manželská a rodinná poradna
Na Pláni 1343
Ústí nad Orlicí
Vedoucí: PhDr. Jitka Tempírová
Telefon: 465 525 442
Druh služby: manželské a rodinné poradenství
Kapacita: služby jsou poskytovány pro občany okresu Svitavy
Klientela: dolní věková hranice klientů je stanovena na 16 let při
individuální či párové terapii, horní hranice není omezena
Personální zajištění: 2 zaměstnanci na plný úvazek, 1 externí psycholog

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro
děti a mládež
Lázeňská 206
Ústí nad Orlicí
Vedoucí: Mgr. Šplíchalová Eva
Telefon: 465 526 969, 737/ 568 228, e-mail: svp.usti@worldonline.cz
Druh služby: ambulantní zařízení, které poskytuje psychologické,
etopedické a psychoterapeutické služby dětem a mládeži s poruchami
chování
Klientela: věkové rozmezí 6 – 18 let
Personální zajištění: psycholog, etoped, sociální pracovník
Financování: MŠMT

Naděje – pobočka Česká Třebová
Semanínská 2084
Česká Třebová
Vedoucí: Grund Jiří
Zřizovatel: ústředí: Naděje – obč. sdružení, Praha 2, Varšavská 37
(předseda a ústřední ředitel Hradecký Ilja)
Druh služby: sociální služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci a péče
o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, integrační program
v nájemních domech pro těžko přizpůsobivé a sociálně potřebné občany,
činnost Klubu David a Klubu malých prvňáčků, přednášková činnost,
kulturní činnost, pravidelné generální úklidy domu a okolí
Kapacita: 205 klientů
Klientela: věkové rozmezí 6 – 49 let
Personální zajištění: celkem 5 zaměstnanců

Financování: dotace MPSV, MěÚ Česká Třebová

CEMA – občanské sdružení
Kostelní 913
Žamberk
Vedoucí: Ing. Hubálková Dana
Telefon: 465 614 555, e-mail: cema@email.cz
Druh služby: komunitní rodinné centrum – prostor pro zábavu, poučení,
navazování kontaktů, seberealizaci
Kapacita: asi 6 dospělých a 10 dětí
Klientela: průměrný věk dospělých 26 let, dětí 2 roky
Personální zajištění: 1 provozní, 1 kontaktní sociální pracovnice,
administrativa + 10 dobrovolníků
Financování: klienti, sponzoři, dotace – granty, nadace, MěÚ Vamberk

Pedagogicko-psychologická poradna
Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
Ředitel: PhDr. Petra Novotná
E-mail: info@pppuo.cz
Druh služby: diagnostika a náprava poruch učení, vývojové potíže školní
zralosti, psychosomatické potíže, poruchy chování, zařazování dětí do
ZvŠ, logopedická péče a vedení, profi diagnostika a poradenství,
individuální a skupinová psychoterapie, rodinná terapie, rozvodová a
porozvodová problematika, poradenství a terapie v oblasti návykových
látek a závislostí, interaktivní programy pro třídní kolektivy a učitele
v rámci primární a sekundární prevence sociopatogenních jevů, vzdělávání
pro učitele, krizová intervence

Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Adresa: z bezpečnostních důvodů neuvedena
Kontaktní osoba: Pavla Habrmanová
Telefon: 465 52 42 52
Druh služby: poskytování telefonické krizové intervence dětem, dospělým
rodičům v těžkých životních situacích, sociální poradenství
NONSTOP provoz – jediná LD v Pardubické kraji s nepřetržitým provozem

Domov pod Hradem – Ústav sociální péče pro mládež
Žampach 1
564 01
ředitel: Paed.Dr. Luděk Gratz
tel. číslo: 465 618 184
ústav soc. péče pro mentálně postižené chlapce

Ústav sociální péče pro dospělé
Anenská Studánka 41
Damníkov
561 23
ředitelka: p. Koščáková Žofie
tel. číslo: 465 394 109
ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy

Ústav sociální péče pro mládež
T.G. Masaryka 123

Ústí nad Orlicí
562 01
ředitelka: p. Radka Vašková
tel. číslo: 465 523 498
stacionář pro mentálně a tělesně postiženou mládež
poznámky: nabídka jednotlivých zařízení ( kdo, věk, ……..), časové
rozmezí, hrazené či zdarma

