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Město Vansdorf
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ETICKÝ KODEX POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU

Poskytovatel sociálních služeb respektuje mezinárodní dokumenty vycházející z hodnot demokracie 
a lidských práv – např. Listina základních lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, etický 
kodex Práv pacientů aj., respektuje právní normy České republiky.

1.  Poskytovatel respektuje individualitu každého člověka, bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, 
rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské či politické 
přesvědčení.

2.  Poskytovatel pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoli diskriminace všem klientům. Skutečnost, 
že se klient v minulosti dopustil trestného nebo morálně zavrženíhodného činu, není důvodem 
k odmítnutí a nemá vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

3.  Poskytovatel respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy
a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své zdraví.

4. Poskytovatel jedná tak, aby chránil lidská práva a důstojnost klientů.

5.  Poskytovatel respektuje právo klienta na seberealizaci s ohledem na práva ostatních osob. 
Poskytovatel respektuje právo klienta na nesprávné či rizikové rozhodnutí, v těchto případech 
se však aktivně pokouší vést klienta k jinému řešení. V případech (vymezených zákonem), kdy 
klient bezprostředně ohrožuje sebe či další osoby, musí pracovník jednat proti přání klienta, 
vzniku takových situací se snaží pracovník předcházet.

6.  Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy poskytovatele.

7.  Poskytovatel usiluje o vysokou odbornou úroveň při poskytování služeb. Pracovník se snaží 
zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomuje si 
a zachovává hranice vlastních kompetencí.

8.  Poskytovatel zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s poskytováním sociální služby a které se vztahují ke klientům a zajistí naplňování Zákona 
č. 101/2002 Sbírky, Zákona o ochraně osobních údajů. Poskytovatel umožní klientovi nahlédnout 
do jeho dokumentaci vedené klasickou či elektronickou formou.

9.  Poskytovatel chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace 
požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb a informuje klienta o jejich použití. Žádnou 
informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke 
studijním účelům, statistiky pro instituce, kazuistiky atd.), vždy garantuje anonymitu osobních údajů. 

10.  Poskytovatel vede klienta k zodpovědnosti, posiluje klientovo zapojování do procesu řešení jeho 
problémů a k vyjádření svobodného názoru.

11.  Poskytovatel informuje klienta o možnosti, jak si stěžovat na kvalitu služby nebo způsob poskytování.
Klienti si mohou stěžovat, aniž by tím byli ohroženi.

12.  Poskytovatel má právo přiměřeným způsobem chránit sebe a majetek poskytovatele. Tím je myšlena
nejen obrana vůči nepřiměřené agresi, ale také možnost odmítnout úkol, který pracovník považuje 
za nebezpečný, nemorální nebo je v rozporu s posláním poskytovatele.

 Text je doporučením pro poskytovatelé sociálních služeb ve Šluknovském výběžku. Pokud 
poskytovatel služeb souhlasí s textem ve všech jeho bodech, potom zajistí, aby jeho zaměstnanci 
– pracovníci v sociálních službách, dodržovali výše uvedená pravidla a aby o znění etického kodexu 
byli informováni všichni klienti služeb.

Ve Šluknovském výběžku listopad 2004
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Úvod

 Občanům Šluknovského výběžku chceme pomoci orientovat se v problematice poskytování sociálních 
služeb. V průběhu 90. let minulého století jsme zaznamenali velkou změnu v poskytování sociálních 
služeb. Právo poskytovat sociální službu a mít přístup k financím se rozšířilo ze státu, na kraje, obce, 
občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby a další subjekty. Tyto velké 
změny přinesly i nové pojetí nabídky pro uživatele, veřejná správa přestává mít monopol na poskytování 
sociálních služeb, vytváří se alternativy k tradiční, většinou ústavní péči. Reforma sociálních služeb si 
vyžádala také změny ve školství, začala se rozvíjet jako odborná disciplína, která připravuje odborníky se 
středním vzděláním, diplomované specialisty a odborníky vysokoškolsky kvalifikované.

 Ukončením činnosti okresních úřadů se mění role měst Varnsdorfu a Rumburku jako obcí s rozšířenou 
působností. Vláda připravuje návrh zákona o sociálních službách, který nově vymezuje práva a povinnosti 
státu a samospráv, zejména pro obce je navrhováno, aby vytvářeli vhodné podmínky pro poskytování 
sociálních služeb. S ohledem na nepříznivý demografický vývoj naší populace lze očekávat, že poptávka 
po sociálních službách bude neustále narůstat. Na druhou stranu zvýšená poptávka zvýší potřebu nabídky 
a to může mít vliv na další pracovní uplatnění v sociálních službách a snížení nezaměstnanosti.

 Náš katalog poskytovatelů sociálních služeb si vzal za cíl získat co nejvíce informací z 18 obcí, což 
představuje asi 54 tisíc obyvatel. Na tvorbě katalogu se podíleli především poskytovatelé sociálních služeb, 
uživatelé, občané a představitelé obcí. Cílem je poskytnout občanům ohroženým sociálním vyloučením 
potřebné informace, tak aby se mohli lépe zorientovat v současné nabídce služeb. Katalog seznamuje 
občany s poskytovateli sociálních služeb, s jejich zaměřením na cílové skupiny a působností. Sběr 
potřebných dat je nekončící proces, proto počítáme s jeho další aktualizací.

V Rumburku v prosinci 2004
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SOCIÁLNÍ DÁVKY

1.
Dávky, které od roku 2003 vyplácejí obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 Rumburk, Šluknov, Varnsdorf
•  podle § 5 zákona č. 482/1991 – příspěvek na výživu dítěte. Výše této nárokové dávky je dána výší 

stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem.

•  podle § 26 odst.1 vyhlášky č. 182/1991– příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte. Výše dávky 
se stanoví podle věku dítěte až do výše 6 000 Kč při převzetí dítěte do pěstounské péče.

•  podle § 26 odst. 2 vyhlášky č. 182/1991– příspěvek při uzavření manželství. Je určena dítěti,  které před 
uzavřením manželství žilo v pěstounské péči, výše dávky je fakultativní až do výše 10 000 Kč.

•  podle § 27 vyhlášky č. 182/1991 – peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného 
osiřelého dítěte. Výše dávky se stanoví individuálně, může být poskytnuta ve výši úhrady za užívání 
bytu včetně služeb, snížená o částku, o kterou přesahuje příjem dítěte částku životního minima na 
zajištění výživy a podíl společných nákladů na domácnost.

•  podle § 33 vyhlášky č.182/1991 – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek. Postiženým 
občanům je poskytován peněžní příspěvek na opatření pomůcek k odstranění nebo zmírnění nebo 
překonání následků postižení. Výše dávky je fakultativní: ve výši ceny základního provedení pomůcky 
a současně s procentním omezením z ceny pomůcky.

•  podle § 34 vyhlášky č. 182/1991– příspěvek na úpravu bytu. Dávka je nároková, příspěvek na úpravu 
bytu je poskytován zdravotně postiženému občanovi, výše dávky se stanoví s ohledem na příjmové 
a majetkové poměry občana a jeho rodiny a to až do výše prokázaných nákladů, maximálně však do 
50 000 Kč, resp. do 100 000 Kč v případě příspěvku na úpravy spojené s instalací výtahu.

•  podle § 35 vyhlášky č. 182/1991– příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu 
motorového vozidla. Dávka je nároková, výše dávky se stanoví s ohledem na příjmové a majetkové 
poměry občana a jeho rodiny maximálně do výše 100 000 Kč na zakoupení nového vozidla, resp. 
do výše 60 000 Kč na celkovou opravu vozidla. Podle § 35 odstavce 6 se poskytuje obligatorní dávka 
příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, dávka se poskytuje v plné výši ceny úpravy.

•  podle § 36 vyhlášky č. 182/1991 – příspěvek na provoz motorového vozidla. Dávka je nároková po 
splnění podmínek zdravotního charakteru, jeho výše je stanovena podle stupně zdravotního postižení 
a druhu motorového vozidla, eventuelně podle počtu ujetých kilometrů za rok.

•  podle § 54 vyhlášky č. 182/1991 – peněžité a věcné dávky občanům uvedeným v § 52 vyhlášky 
(propuštěným z výkonu trestu, osobám závislým na toxikomániích, osobám žijícím nedůstojným 
způsobem, propuštěným z výchovných zařízení po dosažení zletilosti). Výše dávky je individuální, 
může být poskytnuta do výše 1 000 Kč k zabezpečení životních potřeb v případě, že občan splňuje 
podmínku sociální potřebnosti.
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Dávky, které vyplácí obecní úřad

Dolní Podluží, Polní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa,
Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov

•  podle § 8a odst.3 zákona č. 482/1991 Sb., – dávky sociální péče v mimořádných případech. Výše dávky 
není stanovena, jedná se o možnost poskytnutí dávky nezletilému občanovi, který nemá trvalý pobyt 
na území České republiky a hrozí mu újma na zdraví, nebo je ohrožena jeho výchova a pomoc nelze 
poskytnout podle zvláštních zákonů. Na základě individuálního posouzení lze pomoc poskytnout 
v peněžité nebo věcné formě (oblečení, jídlo, jízdné).

•  podle § 32 vyhlášky č.182/1991 Sb. – jednorázové peněžité nebo věcné dávky. Výše dávky je 
fakultativní, může být poskytnuta sociálně potřebným občanům na úhradu jejich mimořádných 
výdajů, rozpočtová skladba:

•  podle § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na individuální dopravu. Dávka je nároková po splnění 
určitých podmínek zdravotního charakteru, jeho výše je stanovena v částce 6 000 Kč za rok, rozpočtová 
skladba:

•  podle § 39 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších 
spotřebičů. Výše dávky je individuální, může být poskytnuta sociálně potřebným občanům na naftu do 
3 000 Kč ročně a na zakoupení topných těles do 2 500 Kč, rozpočtová skladba:

•  podle § 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické 
stanice, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Výše dávky je individuální, může být 
poskytnuta sociálně potřebným občanům do výše 1 000 Kč.

•  podle § 41 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – jednorázový peněžitý příspěvek nebo věcná dávka, při odchodu 
svěřenců z ústavů pro tělesně postiženou mládež mohou obce poskytnout jednorázový příspěvek ve 
výši 7 000Kč, výjimečně až 15 000 Kč.

•  podle § 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na společné stravování. Výše dávky je individuální, 
může být poskytnuta sociálně potřebným až do výše 12 Kč na jeden oběd.
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Dávky, které vyplácí pověřený obecní úřad

•  podle § 4 zákona č. 482/1991 Sb., jednorázové nebo opakující se peněžité nebo věcné dávky. V případě 
plnění podmínky sociální potřebnosti jde o obligatorní dávky sociální péče. Při rozhodování o výši dávky 
se přihlíží k částkám životního minima, k příjmům, ke skutečným odůvodněným nákladům na zabezpečení 
výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, majetkovým 
poměrům, popř. k tomu, zda občan uplatnil nároky na dávky státní sociální podpory, výživné apod.

•  podle § 8a zákona č. 482/1991 Sb., odst. 1 a 2 – fakultativní dávky sociální péče v mimořádných 
případech. Výše dávky se stanoví individuálně, pomoc v nezbytném rozsahu.

•  podle § 80 zákona č.100/1988 Sb. příspěvek při péči o osobu blízkou. Obligatorní dávka výše dávky činí 
1,6 násobek částky na osobní potřeby podle zákona o životním minimu, resp. 2,75 násobek této částky 
v případě péče o dvě a více osob. Nárok na plnou výši příspěvku mají pečující osoby: bez příjmu, 
s příjmem z výdělečné činnosti, pokud čistý měsíční příjem nedosahuje částky 3 480 Kč; s příjmem osoby 
samostatně výdělečně činné, pokud příjem nedosahuje částky 3 480 Kč měsíčně (zde se vyplácí příspěvek 
zálohově a po uplynutí zdaňovaného období se provede vyúčtování); poživatelé částečného invalidního 
důchodu nebo sirotčího důchodu, kteří nemají příjem z výdělečné činnosti. Přiznáním tohoto příspěvku 
zaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku a odměny pěstouna podle zákona o státní sociální 
podpoře. Jedná se o příspěvek při péči o dospělé osoby, ale i o příspěvek při péči o děti.

•  podle § 23 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným 
ženám a nezaopatřeným dětem. Jednorázová fakultativní dávka, výše dávky se stanoví individuálně, 
mohou být stanoveny až do výše 15 000 Kč na úhradu mimořádných výdajů.

•  podle § 28 vyhlášky č. 182/1991 Sb. příspěvek na rekreaci dětí důchodce. Jednorázová fakultativní 
dávka, výše dávky je individuální, může být poskytnuta do výše 80% nákladů na rekreaci dítěte, 
výjimečně až do plné výše celkových nákladů na rekreaci dítěte.

•  podle § 38 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči důchodce. Výše dávky je 
individuální, může být poskytnuta na úhradu nákladů na rekreaci a lázeňskou péči důchodcům. Výše 
dávky se liší podle výše důchodu.

•  podle § 42, odst. 4 a 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na zvýšené životní náklady. Fakultativní, 
opakující se dávka pro občany, kterým v souvislosti s používáním pomůcek vznikají zvýšené výdaje 
až do výše 200 Kč měsíčně.

•  podle § 43 vyhlášky č. 182/1991 Sb. – příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Fakultativní 
dávka, výše dávky je individuální, může být poskytnuta až do plné úhrady měsíční sazby home mini 
za používání telefonní stanice.

•  podle § 45 vyhlášky č. 182/1991 Sb. příspěvek na úhradu a užívání bezbariérového bytu a garáže. 
Opakující se dávka postiženým občanům, na výdaje spojené s úhradou za bezbariérový byt obligatorní 
dávka ve výši 400 Kč měsíčně, na úhradu za garáž fakultativní dávka až do výše 200 Kč měsíčně.

•  podle § 46 vyhlášky č. 182/1991Sb. – příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům, 
fakultativní opakující se dávka je určena na kompenzaci nákladů na krmivo pro vodícího psa, 
příspěvek ve výši 800 Kč měsíčně, rozpočtová skladba:

•  dle § 51 odst.3 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Občanům může být poskytnuta dávka až do výše 
30 000 Kč v případě mimořádně obtížných podmínek z důvodu živelní pohromy nebo požáru; 
podmínka sociální potřebnosti se zde nezkoumá.



SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV

Vedoucí odboru: Michaela Novotná

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:
Šluknov je vymezen územím obcí Dolní Poustevna, Lipová 
u Šluknova, Lobendava, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov 
a Vilémov.

Úřední dny odboru:  Po, St 7.30–11.30, 12.30–16.30

Adresa:   Městský úřad Šluknov
Sociální odbor
náměstí Míru 1
407 77 Šluknov

telefon:   412 315 329

E-mail:   novotna@mesto-sluknov.cz

Odbor sociálních věcí je rozdělen
Jaroslava Blažková   zajišťuje agendu péče o nezaměstnané  

pro Šluknov a Velký Šenov
tel.: 412 315 334
E-mail: blazkova@mesto-sluknov.cz

Pavel Deňo  zajišťuje agendu péče o rodinu 
s dětmi pro Šluknov
tel.: 412 315 311
E-mail: deno@mesto-sluknov.cz 

Michaela Novotná   zajišťuje agendu péče o nezaměstnané obča-
ny pro obce Lipová, Horní 
a Dolní Poustevna, Lobendava,
Mikulášovice a Vilémov

Petra Mikušová  zajišťuje agendu péče o rodiny
s dětmi pro obce Velký Šenov, 
Mikulášovice, Horní a Dolní 
Poustevnu
tel.: 412 315 328
E-mail: mikusova@mesto-sluknov.cz

Hana Sokolová  zajišťuje agendu kompenzační 
pomůcky, péče o občany tělesně 
a zdravotně postižené, starší 
občany, péče o osobu blízkou, zajišťuje 
agendu péče o rodinu s dětmi pro obce 
Lipová, Lobendava a Vilémov
tel.: 412 315 318
E-mail: sokolova@mesto-sluknov.cz

    Terénní sociální šetření zajišťují všichni 
sociální pracovníci ve svých obvodech
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Správní činnosti v úseku sociálně-právní ochrana dětí

• vedení seznamu žadatelů o pěstounskou péči a osvojení
• výběr dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči
• zastupování nezletilých dětí jako kolizní opatrovník
• šetření poměrů dětí v rodinách, školách atd.
• návrhy soudům ve věcech vyslovení nezájmu rodičů o děti
• poradenská činnost
• podávání návrhů na nařízení výchovných opatření
• podávání návrhů na určení otcovství
•  zajišťování vykonatelnosti rozhodnutí soudu o předběžných 

opatřeních v zájmu nezletilých dětí
• sledování rodin a dětí v případech nařízení dohledu
• sledování a návštěvy dětí v ústavech
• výkon funkce opatrovníka dle rozhodnutí soudu
•  zajišťování umístění dětí a mladistvých do ústavních zařízení 

dle rozhodnutí soudu
•  podávání podnětů orgánům činných v trestním řízení 

při ohrožení výchovy dětí
• zajištění péče o týrané a zneužívané děti

 Agendou dávek sociální péče se na pověřených úřadech 
v ČR zabývá celkem 2812 sociálních pracovníků. Tento počet je 
udáván jako nedostatečný. Situace je tak závažná, že na jednoho 
pracovníka připadá takové množství klientů, že klientovi, 
kterému je z prostředků dávek sociální péče vyplaceno ročně 
několik desítek tisíc korun, může být věnována pozornost 
maximálně několik desítek minut ročně. V současné době chybí 
na tomto úseku podle MPSV odhadem 3000 zaměstnanců. Na 
této pozici sociální pracovníci vyhledávají osoby vyžadující 
pomoc, přijímají žádosti, posuzují podklady, vydávají rozhodnutí, 
ověřují skutečnosti v terénu, vyplácejí dávky sociální péče a vedou 
podrobnou statistiku, provádějí sociální poradenství, kontrolu 
apod. Veškerá jejich činnost je podrobena přísné a pravidelné 
kontrole nadřízených orgánů a nejvyššího kontrolního úřadu.



ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK

Vedoucí odboru: Karel Diviš

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:
Rumburk je vymezen územím obcí Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, 
Rumburk a Staré Křečany.

Správní obvod obce s rozšířenou působností:
Rumburk je vymezen územím obcí Dolní Poustevna, Doubice, 
Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, 
Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov a Vilémov.

Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00

Adresa:  Městský úřad Rumburk
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

Telefon:  412 356 290

E-mail:  sv@rumburk.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je rozdělen:

1. oddělení dávek sociální péče
Hana Hrušková    412 356 308 

hruskova.sv@rumburk.cz
Miroslava Rozvoralová, DiS   412 356 309 

rozvoralova.sv@rumburk.cz
Jana Vágnerová    412 356 310 

vagnerova.sv@rumburk.cz
Pavla Křtěnová    412 356 311 

krtenova.sv@rumburk.cz
Dagmar Hofmanová    412 356 312 

hofmanova.sv@rumburk.cz
Ivana Pavlasová    412 356 313 

pavlasova.sv@rumburk.cz
Jitka Táborská    412 356 314 

taborska.sv@rumburk.cz
Petra Středová    412 356 315

stredova.sv@rumburk.cz
2. oddělení sociálně právní
Květa Solarová, vedoucí    412 356 306 

solarova.sv@rumburk.cz
Helena Drugdová    412 356 294 

drugdova.sv@rumburk.cz
Hana Trnková    412 356 291 

trnkova.sv@rumburk.cz
Ivana Strašilová    412 356 293 

strasilova.sv@rumburk.cz

3. oddělení kontaktní a poradenské centrum a zdravotnictví
Karel Diviš, dočasný vedoucí   412 331 017 

sv@rumburk.cz
Jan Vosátka   412 331 017
Vít Jelínek     412 331 017 

k-centrum-rumburk@quick.cz
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VARNSDORF

Vedoucí odboru: Ing. Antonín Krejčí

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:
Varnsdorf je vymezen územím obcí Dolní Podluží, Horní 
Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf.

Správní obvod obce s rozšířenou působností:
Varnsdorf je vymezen územím obcí Dolní Podluží, Horní 
Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf.

Úřední hodiny:   Po, St 8.00–17.00

Adresa:    Městský úřad Varnsdorf
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
T.G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf

telefon:    ústředna 412 384 615/616

E-mail:    antonin.krejci@varnsdorf.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je rozdělen

1. oddělení – péče o rodinu a děti
Mgr. Jana Křížová, vedoucí jana.krizova@varnsdorf.cz 
Lenka Holubová   lenka.holubova@varnsdorf.cz
Markéta Fořtová   marketa.fortova@varnsdorf.cz
Jaroslava Dašková   jaroslava.daskova@varnsdorf.cz
Bc. Miluše Havlíčková  miluse.havlickova@varnsdorf.cz
Lenka Dlasková   lenka.dlaskova@varnsdorf.cz
Kateřina Suchá   katerina.sucha@varnsdorf.cz

2. oddělení – péče o zdravotně postižené a staré občany 
Eva Brejchová, vedoucí  eva.brejchova@varnsdorf.cz
Stanislava Šimková   stanislava.simkova@varnsdorf.cz
Jana Patočková   jana.patockova@varnsdorf.cz

3. oddělení – péče o občany, kteří potřebují pomoc 
a společensky nepřizpůsobivé
Iveta Hermanová, vedoucí  iveta.hermanova@varnsdorf.cz
Věra Cupáková   vera.cupakova@varnsdorf.cz
Iva Farová    iva.farova@varnsdorf.cz
Marcela Kovářová   marcela.kovarova@varnsdorf.cz
Ivana Přibylová   ivana.pribylova@varnsdorf.cz



SLUŽBY PRO SENIORY

2.
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DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV

příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Jiříkov

Poskytované služby:
ubytování, stravování, péče 24 hodin denně

Poskytované další služby: 
kantýna, společenská místnost, denní stacionář, půjčování 
zdravotních a rehabilitačních pomůcek, pedikúra, 
kadeřnictví, rehabilitace

Pro koho je služba určena:
senioři důchodového věku, plná invalidita

Působnost zařízení:
Jiříkov, Rumburk, Varnsdorf (Ústecký kraj)

Kapacita zařízení: 111 lůžek

Skladba pokojů:  • jednolůžkový 7 x
   • dvoulůžkový 11 x
   • třílůžkový 18 x
   • čtyřlůžkový 6 x
   • vícelůžkový 1 x

Jak se stát uživatelem služby:
přístupné po formálním přijetí do péče
připravuje se složení finanční jistoty ve výši 15 000 Kč

Čekací doba: 6–8 týdnů

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Návštěvní hodiny: Po–Ne 8.00–18.00

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
• jednolůžkový 80,–
• dvoulůžkový 66,–
• třílůžkový
• čtyřlůžkový
• vícelůžkový 56,–

Stravovací jednotka  56,–
Minimální kapesné klienta na jeden měsíc 696,–

Bezbariérovost: ne

Adresa:   Domov Důchodců Filipov
Filipov 65
407 53 Jiříkov

Telefon:   412 338 397

Kontaktní osoba:  Meidlová Libuše
SNP 157/2
408 01 Rumburk

Statutární zástupce:   Podzimek Oldřich
Filipov 249
407 53 Jiříkov

DOMOV DŮCHODCŮ A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE KRÁSNÁ LÍPA 

příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj

Poskytované služby:
ubytování, stravování, péče 24 hodin denně

Poskytované další služby: 
kantýna, společenská místnost, obědy, pedikúra, 
kadeřnictví, rehabilitace

Pro koho je služba určena:
senioři důchodového věku, mentálně postižené dívky

Působnost zařízení: bez omezení, obložnost řídí zřizovatel 

Kapacita zařízení: 90 lůžek DD + 26 lůžek ÚSP

Skladba pokojů:  • jednolůžkový   6 x DD + 3x ÚSP
   • dvoulůžkový 15 x DD + 3x ÚSP
   • třílůžkový 6 x DD + 3x ÚSP
   • čtyřlůžkový   9 x DD + 2x ÚSP
   • vícelůžkový 0

Jak se stát uživatelem služby:
přístupné po formálním přijetí do péče, vyplnit žádost 
o umístění, kterou lze získat v DD nebo na MěÚ, žádost zaslat 
na adresu zřizovatele: KÚ Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Čekací doba: 6–8 týdnů

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Návštěvní hodiny:  Po–Pá 13.00–18.00
So–Ne 9.00–11.00, 13.00–18.00

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
• jednolůžkový 73,–
• dvoulůžkový 60,–
• třílůžkový
• čtyřlůžkový
• vícelůžkový 51,–

Stravovací jednotka  62,–
Minimální kapesné klienta na jeden měsíc 696,–

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Domov důchodců 
a Ústav sociální péče Krásná Lípa
Nemocniční 1056/19
407 46 Krásná Lípa

Telefon:  412 383 345

Kontaktní osoba:  Ing. Strobachová Zorka
Kvapilova 19
407 46 Krásná Lípa

Statutární zástupce:  Ing. Nový Petr
Jiráskova 880
473 01 Nový Bor
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DOMOV DŮCHODCŮ ŠLUKNOV 

příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj

Poskytované služby:
ubytování, stravování,péče 24 hodin denně, ergoterapie

Poskytované další služby: 
kantýna, společenská místnost, přechodný pobyt, pedikúra, 
kadeřnictví, rehabilitace

Pro koho je služba určena:
senioři důchodového věku, plná invalidita

Působnost zařízení: Rumburk, Varnsdorf, Šluknov a okolí

Kapacita zařízení: 108 lůžek
Skladba pokojů:  • jednolůžkový 4 x
   • dvoulůžkový 33 x
   • třílůžkový  10 x
   • čtyřlůžkový 2 x 
   • vícelůžkový 0

Jak se stát uživatelem služby:
přístupné po formálním přijetí do péče

Čekací doba: 6–8 týdnů

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Návštěvní hodiny: Po–Ne 8:00–22:00

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
• jednolůžkový 73,–
• dvoulůžkový 60,–
• třílůžkový
• čtyřlůžkový
• vícelůžkový 51,–

Stravovací jednotka 62,–
Minimální kapesné klienta na jeden měsíc 696,–

Bezbariérovost: částečná

Adresa:  Domov důchodců Šluknov
Křečanská 630
407 77 Šluknov

Telefon:  412 386 312

Kontaktní osoba:  Matulová Dagmar
Království 34
407 77 Šluknov

Statutární zástupce:  Hluchá Dagmar
Lužická 1094
407 77 Šluknov
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DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ 

příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Lipová

Poskytované služby:
ubytování, strava a nezbytné služby, zdravotní a ošetřovatelská 
péče, volnočasové aktivity

Pro koho je služba určena:
senioři, plná invalidita

Působnost zařízení: Ústecký kraj

Kapacita zařízení: 52 lůžek

Skladba pokojů:  • jednolůžkový 1 x
   • dvoulůžkový 6 x
   • třílůžkový 4 x
   • čtyřlůžkový 2 x 
   • vícelůžkový 2 x

Jak se stát uživatelem služby:
zařízení je přístupné po vzájemné dohodě žadatele 
a poskytovatele služeb

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Návštěvní hodiny:  Po–Ne 13.00–16.00 
jinak dle běžné dohody

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
• jednolůžkový 73,–
• dvoulůžkový 60,–
• třílůžkový 60,–
• čtyřlůžkový 60,–
• vícelůžkový 51,–

Stravovací jednotka 63,–
Minimální kapesné klienta na jeden měsíc 696,–

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Domov důchodců Lipová
Lipová 273
407 81 Lipová u Šluknova

Telefon:  412 391 301

Kontaktní osoba:  Dagmar Poštová 
Mikulášovická 561
407 87 Velký Šenov

Statutární zástupce:  Bryndová Božena 
Lobendava 167
407 84 Lobendava
tel.: 412 397 933
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MIKULÁŠOVICE 

Zřizovatel: Město Mikulášovice

Poskytované služby:
obstarávání nákupu, praní, žehlení, doprovod k lékaři, 
donáška obědů

Pro koho je služba určena:
senioři, osoby s tělesným postižením, osoby v nepříznivé 
sociální situaci

Působnost zařízení:
není určen region, přednost mají místní obyvatelé

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
24 – kapacita, 0 – volných míst

Jak se stát uživatelem služby:
podání žádosti   • zdravotní stav

• výměr důchodu
• důvod (sociální a zdravotní )

Čekací doba na umístění do programu: 
nyní je DPS plně obsazen, 1 žadatel je v pořadníku, 
(nemůžeme posoudit, nebylo nikdy plně obsazeno)

Provozní doba: Po–Pá 6.30–15.00
ubytování celoročně, pečovatelská služba

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
cca 50% sazby dle přílohy č. 1 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., 
v platném znění 

Bezbariérovost:
k dispozici je výtah, ale úplná bezbariérovost není

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou Mikulášovice
Mikulášovice 730
407 79 Mikulášovice

Telefon:  412 394 584

Kontaktní osoba:    Alena Marelová –
sociální pracovnice pečovatelské služby
Irena Dočekalová –
oddělení sociální péče Městského úřadu 

Ředitel:   zřizovatel Město Mikulášovice, 
starosta města Stanislav Hladík

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠLUKNOV

Zřizovatel: Město Šluknov

Poskytované služby:
bydlení v bytových jednotkách v domě zvláštního určení 
a poskytování pečovatelských služeb (obstarávání nákupu, 
praní, žehlení, doprovod k lékaři, donáška obědů)

Pro koho je služba určena:
občané, pobírající důchod, který je jediným zdrojem 
jejich příjmu (starobní, plně invalidní)

Působnost zařízení:
služba je určena výhradně pro občany města Šluknova, jen 
výjimečně – v případě jejich nezájmu je byt přidělen žadateli 
s trvalým pobytem mimo město Šluknov

Kapacita, popřípadě počet volných míst: 
37 bytových jednotek, z toho:
4 bytových jednotek pro manželské dvojice,
23 bytových jednotek pro jednotlivce, 
celková kapacita tedy 51 míst
počet volných míst: 0 

Jak se stát uživatelem služby:
• podat žádost o přidělení bytu v DPS
• splnit podmínky stanovené metodickým pokynem rady 
 města Šluknova (zejména pobírat důchod)
• soběstačnost – doporučení ošetřujícího lékaře

Čekací doba na umístění do programu: 
různá, pohybuje se cca od 1 do 6 let dle požadavků žadatele 
(čekací doba na byt pro jednotlivce je mnohem kratší, na byt 
pro manželské dvojice však maximální)

Provozní doba: Po–Pá 6.30–15.00

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
je individuální podle velikosti bytu, počtu obyvatel 
bytu apod. – dle dohody o úhradě za užívání bytu a služeb 
spojených s užíváním bytu

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou Šluknov
Lužická 1093
407 77 Šluknov, okres Děčín

Telefon:  412 386 581/2

Kontaktní osoba: Hana Weberová – vedoucí DPS

Ředitel:
organizačně je DPS začleněn pod odbor vnitřní správy MěÚ
Šluknov, vedoucí odboru Ivana Barcalová
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU KRÁSNÁ LÍPA

Zřizovatel: Město Krásná Lípa

Poskytované služby:
praní a žehlení prádla, úklid, osobní hygiena, donáška obědů 
a nákupů

Pro koho je služba určena:
senioři a invalidní důchodci s trvalým pobytem v Krásné Lípě

Působnost zařízení:
obyvatelé města Krásná Lípa

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
40 osob, volná místa 0

Jak se stát uživatelem služby:
dohodou s vedoucí odboru vnitřní správy: podat žádost, potvrze-
ní o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře

Čekací doba na umístění do programu: různá

Provozní doba: Po–Pá 6.30–19.00

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
podle vyhlášky MPSV č. 72/2001 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 
České národní rady o působnosti orgánů České republiky v soci-
álním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa
Nemocniční 1148/12
407 46 Krásná Lípa, okres Děčín

Telefon:  412 315 220

Kontaktní osoba:    Síčová Soňa, 
tel.: 412 354 823, fax: 412 354 821
E-mail: podatelna@krasnalipa.cz
www.krasnalipa.cz

Vedoucí: Jarmila Rosová OVS, MěÚ Krásná Lípa
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VARNSDORF

Zřizovatel: Město Varnsdorf

Poskytované služby:
celková koupel vč. mytí vlasů, donáška nebo dovoz oběda,
nákupy a nutné pochůzky, práce spojené s udržováním
domácnosti, praní drobného prádla, praní velkého prádla, 
velký úklid(např. po malířích)

Pro koho je služba určena:
služba je určena pro občany města Varnsdorf, starší 65 let nebo 
i mladší, plně invalidní

Kapacita zařízení:
120 bytů, z toho 48 bytů 1 + 1, 72 garsoniér

Jak se stát uživatelem služby:
osoba starší 65 let nebo invalidní důchodce, přiměřený zdravotní 
stav, trvalé bydliště v obci Varnsdorf

Čekací doba na umístění do programu:
akutní případy půl roku až rok

Provozní doba: Po–Pá 6.00–14.00 
(v nutných případech lze zajistit službu nepřetržitou)

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
donáška nebo dovoz oběda 5 Kč denně, donáška nákupu 
a pochůzky 12 Kč denně, údržba domácnosti 40 Kč/hod., 
praní prádla, žehlení 30 Kč/l kg, velký úklid 100 Kč/hod., 
celková koupel bezplatně

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou Varnsdorf
Lesní 2970
407 47 Varnsdorf, okres Děčín

   Dům s pečovatelskou službou Varnsdorf
Žitavská 3000
407 47 Varnsdorf, okres Děčín

Telefon:  412 371 466

Kontaktní osoba: Šolcová Jana

Ředitel: Šolcová Jana
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Adresa:  Stanice pečovatelské služby Rumburk
Luční 283/27
408 01 Rumburk, okres Děčín

Telefon:  412 332 780

Kontaktní osoba: paní Chlaudie Labuťová – vedoucí PS

Zřizovatel:  Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

Provozovatel:  Ludmila Votavová, NOEMA – 
komplexní domácí péče

DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ RUMBURK 

Zřizovatel: Město Rumburk

Poskytované služby:
bydlení v bytových jednotkách v domě zvláštního určení 
a poskytování pečovatelských služeb (obstarávání nákupu, 
praní, žehlení, doprovod k lékaři, donáška obědů…)

Pro koho je služba určena:
občané pobírající důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmu 
(starobní, plně invalidní), služba je určena výhradně pro občany 
města Rumburka, starší 65 let nebo i mladší, plně invalidní

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
• 23 bytových jednotek velikosti 1 + 1, 43 klientů je umístěno 
 v DsPS, ročně se uvolní cca 3 byty
• 58 klientů má zavedenou terénní pečovatelskou službu
• počet volných míst (bytové jednotky): 0, evidujeme 
 6 nevyřízených žádostí 

Jak se stát uživatelem služby:
•    podat žádost o přidělení bytu v DPS na odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví – vedoucí
• splnit podmínky stanovené metodickým pokynem rady 
 města Rumburk „Zásady zřizování a provozu domu s byty 
 zvláštního určení s pečovatelskou službou v Rumburku“ 
 usnesení RM č. 292/1991
• soběstačnost – doporučení ošetřujícího lékaře
• přednost mají lidé, kteří již využívají pečovatelské služby 
 v terénu 

Čekací doba na umístění do programu: 
průměrná čekací doba na ubytování je od 1 do 2 let , 
pečovatelské úkony dle potřeby

Provozní doba:  pracovní dny Po–Pá 7.00–19.00
svátky, So a Ne 9.00–11.00 (pouze donáška 
obědů, v akutních případech poskytnuto 
vše potřebné)

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
• pečovatelské úkony se platí dle sazby přílohy č. 1 vyhlášky
 MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění
• byt zvláštního určení: nájem + zálohy za plnění spojené 
 s užíváním bytu se stanoví smluvně

Bezbariérovost: ne
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VILÉMOV 

Zřizovatel: Obec Vilémov

Poskytované služby:
bydlení v bytových jednotkách v domě zvláštního určení 
a poskytování pečovatelských služeb (obstarávání nákupu, 
praní, žehlení, doprovod k lékaři, donáška obědů…)

Pro koho je služba určena:
občané pobírající důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmu 
(starobní, plně invalidní),  služba je určena výhradně pro občany 
obce Vilémov, důchodového věku nebo i mladší, plně invalidní

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
• 20 bytových jednotek, z toho 16x 1 + 1, 2x  1 + 2, 2x garsonka,  
 30 klientů 
• zařízení je plně obsazeno 

Jak se stát uživatelem služby:
• podat žádost o přidělení bytu v DPS na Obecní úřad Vilémov
• soběstačnost – doporučení ošetřujícího lékaře

Čekací doba na umístění do programu:
průměrná čekací doba na ubytování je do 3 let

Provozní doba: pracovní dny Po–Pá 7.00–16.00 (dle potřeby)

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
•  pečovatelské úkony se platí dle sazby přílohy č. 1 vyhlášky 

MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění – ceník Obecního 
úřadu Vilémov

• byt zvláštního určení: nájem + zálohy za plnění spojené 
 s užíváním bytu se stanoví smluvně

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou Vilémov
Vilémov 18
407 80 Vilémov, okres Děčín

Telefon:  412 397 327

Kontaktní osoba: paní Miloslava Štrombachová – vedoucí PS

Provozovatel: OÚ Vilémov

Zřizovatel:  Obec Vilémov
Vilémov 172
407 80 Vilémov

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VELKÝ ŠENOV 

Zřizovatel: Město Velký Šenov

Poskytované služby:
bydlení v bytových jednotkách v domě zvláštního určení 
a poskytování pečovatelských služeb (obstarávání nákupu, 
praní, žehlení, doprovod k lékaři, donáška obědů…)

Pro koho je služba určena:
občané pobírající důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmu 
(starobní, plně invalidní, částečně invalidní),  služba je určena 
výhradně pro občany města Velký Šenov, důchodového věku 
nebo i mladší, plně i částečně invalidní

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
• 32 bytových jednotek , ročně se uvolní cca 1 byt
• 37 klientů 
• zařízení je plně obsazeno 

Jak se stát uživatelem služby:
• podat žádost o přidělení bytu v DPS na MěÚ Velký Šenov
• soběstačnost – doporučení ošetřujícího lékaře

Čekací doba na umístění do programu:
průměrná čekací doba na ubytování je cca 5 let

Provozní doba: pracovní dny Po–Pá 6.30–15.00
  svátky, So a Ne dle dohody

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
• pečovatelské úkony se platí dle sazby přílohy č. 1 vyhlášky
 MPSV č. 182/1991 Sb., v platném znění – ceník MěÚ 
 Velký Šenov
• byt zvláštního určení: nájem + zálohy za plnění spojené 
 s užíváním bytu se stanoví smluvně

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou Velký Šenov
Leopoldka 583
407 78 Velký Šenov, okres Děčín

Telefon:  412 391 231

Kontaktní osoba: paní Lenka Holešínská – vedoucí PS

Provozovatel: Město Velký Šenov

Zřizovatel:  Město Velký Šenov
Náměstí Míru 342
407 78 Velký Šenov
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TERÉNNÍ SOC. SLUŽBY – ASISTENČNÍ SLUŽBY
COMMUNIO VARNSDORF

Zřizovatel: Starokatolická církev ČR

Poskytované služby:
asistenční služba pro seniory (doprovod v místě bydliště, 
drobná pomoc v domácnosti, společnost, hlídání po telefonu)

Pro koho je služba určena:
senioři

Působnost zařízení:
Varnsdorf

Kapacita zařízení:
8 klientů týdně

Jak se stát uživatelem služby:
telefonická nebo ústní dohoda, občan ve věku nad 60 let, 
který pociťuje potřebu fyzické a psychické pomoci

Čekací doba na umístění do programu:
žádná

Provozní doba: Po–Pá 8.00–16.00

Úhrada za poskytované služby Kč/den: 
zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Sociálně pastorační a informační 
středisko Starokatolické církve ČR 
Communio Varnsdorf
Tyršova 1232
407 47 Varnsdorf

Telefon:  412 370 764

Kontaktní osoba: Mgr. Roland Solloch a Světlana Smolíková

TERÉNNÍ SOC. SLUŽBY – PEČOVATELSTVÍ VARNSDORF

Dům s pečovatelskou službou Varnsdorf

Poskytované služby:
donáška nákupů, obědů, pochůzky, praní, úklid domácnosti, 
koupání ošetřovaného

Pro koho je služba určena:
osoby starší 65 let a invalidní důchodci

Působnost zařízení:
Varnsdorf

Kapacita zařízení:
20 služeb, 60 obědů

Jak se stát uživatelem služby:
věk nad 65 let, odpovídající zdravotní stav, invalidní důchod

Čekací doba na umístění do programu:
řešena služba v terénu dle docházejících žádostí

Provozní doba:  6.00–14.30 (dále dle potřeby)

Úhrada za poskytované služby Kč/den:
terénní služba je poskytována zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Dům s pečovatelskou službou
Lesní 2970
407 47 Varnsdorf

Telefon:  412 371 466

Kontaktní osoba: Jana Šolcová

Ředitel: Jana Šolcová

Katalog sociálních služeb   14   ve Šluknovském výběžku 2005

2
. 

SL
U

Ž
B

Y
 P

R
O

 S
E

N
IO

R
Y

   



PRYČ SE SAMOTOU RUMBURK

Farní charita Rumburk

Poskytované služby:
Aktivity pro seniory, postižené a osamocené občany, kteří jsou 
v sociální izolaci. Aktivity se projevují především v organizování 
výletů, přednášek a poznávacích pobytů.

Pro koho je služba určena:
občané v seniorském věku

Působnost zařízení:
Rumburk a okolí

Kapacita zařízení:
neuvádí se

Jak se stát uživatelem služby:
dobrovolné zapojení do programu

Úhrada za poskytované služby:
zdarma

Adresa:  Farní charita Rumburk
Sukova ul. 1055
408 01 Rumburk

Telefon:  412 332 774

Kontaktní osoba: Zdeňka Ondrušová

NOEMA – KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE, RUMBURK

Kvalifikovaná pomoc v péči o starého a nemocného člověka 
v domácím prostředí, v rámci Šluknovského výběžku

Poskytované služby:
Výkony na základě doporučení praktického lékaře, 
které hradí zdravotní pojišťovny:
• aplikace injekcí a podávání léků
• aplikace insulinu
• odběry krve a ostatních biologických materiálů 
 ( i pro diaporadnu)
• měření krevního tlaku, pulsu, teploty
• měření hladiny cukru glukometrem
• převazy po operacích a úrazech
• ošetřování a převazy bércových vředů
• prevence a léčba proleženin
• rehabilitační cvičení po mozkových příhodách, 
 úrazech, operacích 
• cévkování a výplach střev
• péče o umírajícího

Pro koho je služba určena:
nemocní a staří občané

Kapacita zařízení:
na základě doporučení praktického lékaře všem občanům 
Šluknovského výběžku

Jak se stát uživatelem služby:
na základě doporučení praktického lékaře

Provozní doba:
péče je poskytována i o sobotách, nedělích a svátcích, je-li třeba 
až třikrát denně a je na dosah nepřetržitě na tel.: 412 332 780

Úhrada za poskytované služby:
platí zdravotní pojišťovny

Bezbariérovost: ano

Adresa:  NOEMA – komplexní domácí péče
Luční 283/27
408 01 Rumburk

Telefon:  412 332 780

Kontaktní osoba: Ludmila Votavová, tel.: 602 107 575
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VARNSDORF 

Zřizovatel: Město Varnsdorf

Poskytované služby:
Výkony na základě doporučení praktického lékaře, 
které hradí zdravotní pojišťovny:
• aplikace injekcí a podávání léků
• aplikace insulinu
• odběry krve a ostatních biologických materiálů 
 ( i pro diaporadnu)
• měření krevního tlaku, pulsu, teploty
• měření hladiny cukru glukometrem
• převazy po operacích a úrazech
• ošetřování a převazy bércových vředů
• prevence a léčba proleženin
• rehabilitační cvičení po mozkových příhodách, 
 úrazech, operacích 
• cévkování a výplach střev
• péče o umírajícího

Pro koho je služba určena:
Nemocné osoby a staré osoby

Kapacita zařízení:
na základě doporučení praktického lékaře všem občanům 
Varnsdorfu a okolí

Provozní doba:
péče je poskytována denně včetně sobot, nedělí a svátků

Úhrada za poskytované služby:
platí zdravotní pojišťovny

Adresa:  Domácí zdravotní péče Dana Krajčovičová
Pražská 2810
407 47 Varnsdorf

Telefon:  412 372 183

Mobil:  606 943 195

Kontaktní osoba: Dana Krajčovičová



Katalog sociálních služeb   16   ve Šluknovském výběžku 2005

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE 

Hospic je nestátní zdravotnické zařízení – nezisková organizace 
Zřizovatelem je Sdružení pro založení hospice

Poskytované služby:
Hospic je určen klientům, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí, která 
je ohrožuje na životě, to znamená, že jsou v terminálním stádiu. 
Těmto klientům zajišťujeme:
• kompletní ošetřovatelskou a lékařskou péči
• léčbu bolesti a dalších příznaků postupující nemoci
• pravdivé a přátelské prostředí
• duchovní podporu
• respektování lidské důstojnosti
• volný denní režim
• návštěvy 24 hodin denně
• přítomnost blízké osoby
• pomoc v sociální oblasti
• v posledních chvílích života nezůstane osamocen

Pacientům o které se stará rodina v domácím prostředí nabízíme 
služby v rámci Poradny a půjčovny pomůcek

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
26 lůžek pro pacienty, z toho 22 na jednolůžkových pokojích 
a 4 na dvoulůžkových pokojích. Na všech 22 jednolůžkových 
pokojích je přistýlka pro doprovázejícího.

Adresa:  Hospic sv. Štěpána 
Rybářské nám. 662/4 
412 01 Litoměřice

Předseda sdružení: Mgr. Miloslav Marek

Ředitel:  Pavel Česal

Telefon/Fax:  416 733 185/7

E-mail:  hospic.info@hospiclitomerice.cz

www: www.hospiclitomerice.cz

DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY,

KTERÉ JSOU ZAJIŠTĚNY MIMO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
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SENIOR, o.s. Ústí nad Labem, pobočka Varnsdorf

Zřizovatel: občanské sdružení

Poskytované služby:  
Aktivity pro seniory, postižené a osamocené občany, kteří jsou
v sociální izolaci. Nabízíme přednášky, poradenství, informace, 
společnost v osamění, gerontopsychiatrické vyšetření, kondiční 
cvičení a setkávání v seniorkavárně (čtvrtek od 15.00 hodin).

Pro koho je služba určena: 
občané v seniorském věku

Působnost zařízení: 
Varnsdorf

Kapacita zařízení: 
neuvádí se

Jak se stát uživatelem služby: 
Osobní návštěva informačního centra, terénní služby, 
telefonický kontakt

Provozní doba:    Út, St 10.00–14.00

Úhrada za poskytované služby Zdarma

Přístup do zařízení:   výtah

Adresa:   Informační centrum pro seniory
Poliklinika Varnsdorf, Poštovní 2060

Telefon: 412 374 273 (8.00–14.00 každý všední den)

Kontaktní osoba: Jana Panesová

Supervizor informačního centra: 
gerotopsychiatr MUDr. Petr Žižkovský.



SLUŽBY PRO OSOBY 
OHROŽENÉ DROGOU

3.

Katalog sociálních služeb   17   ve Šluknovském výběžku 2005



3
. 

SL
U

Ž
B

Y
 P

R
O

 O
S

O
B

Y
 O

H
R

O
Ž

E
N

É
 D

R
O

G
O

U

Úhrada za poskytované služby:
služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Kontaktní a poradenské centrum Rumburk
Třída 9.května 1127/ 25
408 01 Rumburk

Telefon:  412 331 017

E-mail:  k-centrum-rumburk@quick.cz

Hotline:  606 55 36 58

Kontaktní osoba:     Vít Jelínek, 
streetworker oddělení K-centra Rumburk

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ RUMBURK

Zřizovatel: Město Rumburk

Poskytované služby:
• poradenství pro lidi experimentující s drogou, 
 jinak drogou ohrožené
• poradenství pro rodiče, partnery, učitele
• výměna injekčních stříkaček
• poskytování desinfekcí, vod, prezervativů, lubrikačních gelů
• zprostředkování léčby (detoxikace, psychiatr.léčebny,
 terapeutické komunity)
• testování VHA, B, C, HIV
• potravinový program
• vitamínový program
• základní hygienický servis (sprcha, praní prádla)
• Hotline (telefonní krizová linka)
• primární prevence (přednášková činnost 
 na ZŠ, SŠ, SOU, DD, VÚ)

Pro koho je služba určena:
• děti a mládež ohrožené drogami, v aktuální krizové situaci
• injekční uživatelé drog
• děti a mládež různého etnika
• rodiče ohrožených dětí
• děti a mládež ze základních a středních škol,učilišť 
• pedagogové a pracovníci mimoškolních aktivit
•  ostatní zabývající se touto problematikou 
 (studenti,soc. pracovníci atp.)

Působnost zařízení:
Služby poskytované v Kontaktním a poradenském centru jsou 
určeny pro obyvatele města Rumburk, do programu jsou však 
přijímáni i zájemci o služby z ostatních měst a obcí.

Kapacita zařízení:
neomezeno

Jak se stát uživatelem služby:
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé je 
nízkoprahové. Odborné služby jsou veřejně přístupné bez 
ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, 
náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický 
stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. 
(např.schopnost službu zaplatit). Služby jsou přístupné bez 
ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob 
aplikace. Zájemce může služeb využít kdykoli v provozní 
době Kontaktního centra bez předchozí domluvy (objednání). 
Individuální konzultace nutné dohodnout předem.

Čekací doba na umístění do programu:
žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů.

Provozní doba:  Po 7.30–18.00
Út 7.30–16.00
St 7.30–18.00
Čt 7.30–16.00
Pá 7.30–14.00
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Působnost zařízení:
Služby poskytované v Kontaktním a poradenském centru 
jsou určeny pro všechny zájemce o danou službu.

Kapacita zařízení:
neomezeno

Jak se stát uživatelem služby:
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé je 
nízkoprahové. Odborné služby jsou veřejně přístupné bez ohledu 
na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, 
náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický 
stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. (např.
schopnost službu zaplatit). Služby jsou přístupné bez ohledu na 
typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. 
Zájemce může služeb využít kdykoli v provozní době 
Kontaktního centra bez předchozí domluvy (objednání). 
Individuální konzultace nutné dohodnout předem.

Čekací doba na umístění do programu:
žádná

Provozní doba:  Po 13.00–17.00
Út 13.00–17.00
St 13.00–17.00
Čt 13.00–17.00
Pá 13.00–16.00 (pro objednané klienty)

Terénní programy:  Po–St 17.00–19.00

Nízkoprahový klub K-centra: Čt 17.30–19.30

Úhrada za poskytované služby: 
služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně

Bezbariérovost: ano

Adresa:  NA KŘIŽOVATCE
Kontaktní a poradenské centrum pro 
drogově závislé
T.G.Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf

Telefon:  412 384 516

E-mail:  nakrizovatcevdf@tiscali.cz

www:  www.nemrum.cz/nakrizovatcevdf

Kontaktní osoba: Jiří Beneš

Vedoucí organizace: Ing. Pavlína Šafusová

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ NA KŘIŽOVATCE VARNSDORF

Zřizovatel: občanské sdružení Na Křižovatce

Popis služeb:
K-centrum je zařízením nabízejícím své služby v oblasti sekun-
dární a terciární prevence zneužívání nealkoholových drog, 
je specifickým zařízením umožňujícím bezbariérový kontakt 
s populací zasaženou užíváním omamně psychotropních látek 
a jinými závislostmi (alkohol, gambling).

Cílem práce K-Centra je mapovat drogovou problematiku, 
vytvářet kontakty s lidmi užívající drogy s jejich partnery, 
s rodiči, minimalizovat zdravotní a sociální rizika uživatelů drog, 
poskytovat informace, rady a zprostředkovávat kontakty na další 
instituce, motivovat zájemce služby k léčbě, zprostředkovávat 
léčbu a poskytnout poradenskou činnost

Poskytované služby:
• informační servis
• výměnný program injekčních stříkaček a jehel
• poskytování kondomů, desinfekcí a dalšího zdravotního 
 materiálu
• vitamínový program
• hygienický servis
• zprostředkování kontaktu s jinými institucemi
• motivační trénink
• krizová intervence
• sociální pomoc s cílem pomoci lidem se začleněním 
 do běžného života
• primární prevence – besedy na školách o škodlivosti drog
• poradenství určeno pro rodiče a partnery uživatelů drog
• asistenční služby

Součástí služeb jsou také terénní programy, které nabízí:
• poradenské služby a krizovou intervenci
• první pomoc a minimální zdravotní ošetření v souvislosti 
 s rizikovým užíváním OPL
• výměnný program
• poskytnutí desinfekcí a kondomů
• informační servis
• zprostředkování kontaktů na jiné instituce 
 a odborná pracoviště
• nabídka rozšířené konzultace v K-centru

Pro koho je služba určena:
• drogově závislí
• rodiče ohrožených dětí a jiné blízké osoby
• osoby v krizi
• děti a mládež
• experimentátoři
• pedagogové a pracovníci mimoškolních aktivit
• ostatní se zájmem o danou problematikou 
• alkoholici, gambleři
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Individuální terapie:
• Poradenství
• Individuální resocializační plán
• Individuální studijní plán
• Lékařská odborná vyšetření, pravidelný lékařský dozor
• Práce s rodinou
• Sociální servis

Terapie zaměřená na využití volného času:
• Zátěžové programy
• Sport/kultura
• Poznávací akce, turistika

Kapacita zařízení:
maximální kapacita je 12 osob

Jak se stát uživatelem služby:
před přijetím je nutné aby měl klient zajištěny:
1. Testy A B C, HIV
2. Adresu svého praktického lékaře kde se nachází zdravotní
 dokumentace
3. Vyšetření praktického lékaře a doporučení psychiatra k léčbě
4. Platný OP
5. Registraci na ÚP
6. Dle možnosti pracovní oblečení atp. (není podmínkou)
7. Osobní kontakt s pracovníkem TC

Čekací doba na umístění do programu:
Dle dohody

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby: 
100 Kč/za den pobytu (posuzována individuálně, pokud 
není možné získat prostředky na program, není to důvod 
k odmítnutí nástupu)

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Resocializační středisko Teen Challenge 
Šluknov
Císařský 59 
407 77  Šluknov

Telefon/Fax:   412 386 429

Vedoucí programu: Petr Král

RESOCIALIZAČNÍ STŘEDISKO TEEN CHALLENGE – ŠLUKNOV

Zřizovatel: Církevní organizace založená Apoštolskou církví

Popis služeb:
Práce Teen Challenge v České republice je budována na stejných 
základech jako práce Teen Challenge ve světě, kde má již 
45letou tradici a zahrnuje komplexní pomoc mladým lidem 
s problémy, které ovládají jejich život, závislostí a to od prvního 
kontaktu s závislými až po návaznou péči. TC je církevní 
organizace, strukturovaná do kontaktních center, indukčních 
a rehabilitačních středisek a domů chráněného bydlení. Cílem 
Teen Challenge je pomoci mladým lidem najít lepší způsob života, 
který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí, drogami 
a alkoholem. Snaha Teen Challenge směřuje k pomoci lidem stát 
se duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, 
fyzicky funkčními a duchovně živými. Dále pak je cílem TC 
informovat veřejnost a specificky rodiče o problémech spojených 
s zneužíváním návykových látek. K tomuto účelu zakládá TC 
„Kontaktní – konzultační centra“ (kluby, kavárny, čajovny).
• Kavárna (kontaktní místo) v Praze, Havířově, Plzni (čajovna)
• Indukční středisko v Tyře, Černošíně
• Resocializační středisko v Šluknově
• Re-entr (dům návratu) Plzeň

Filozofie/režim zařízení:
Terapie ve střediscích TC je rozdělena do čtyř oblastí rozložených 
tak, aby jejích dosah měl vliv na rozvoj celé osobnosti a odpovídal 
normálnímu životu vně komunity po jejím opuštění klientem. 
Všechny oblasti si kladou za cíl pomoci lidem řešit jejich základní 
problémy, které je vedly až k zneužívání návykových látek. Terapie 
se opírá o křesťanské hodnoty pohledu na člověka a svět kolem 
něj ,je strukturovaná do čtyř časových období podle míry získané 
zodpovědnosti a stability klienta. Celková doba pobytu klienta 
v TK Teen Challenge je maximálně jeden a půl roku.

Pro koho je služba určena:
cílovou skupinou jsou motivovaní závislí na omamných 
a psychotropních látkách diagnostikovaná odborným psych. 
pracovištěm
• věk 15–40 let
• netrpí nevratným psychickým onemocněním
• je mentálně schopen účastnit se terapie
• jasná motivace pro léčbu 
• smíšené

Oblasti terapie:
Pracovní terapie:
• Práce na údržbě a rekonstrukcích
• Práce v keramické dílně
• Práce na zahradě a hospodářství
• Pomoc při přípravě jídel
• Úklidové práce

Skupinová terapie:
• Interaktivní skupiny
• Vyučování tématických celků 
• Arteterapie

Bohoslužby
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další spolupracující pracoviště

Název zařízení: Děčínské doléčovací centrum

Adresa:   Fügnerova 665/ 18
405 01 Děčín 1

Telefon/Fax: 412 593 161

E-mail:  dcentrum@quick.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Bolfík

Název zařízení: Krizové centrum

Adresa:   U plovárny 1190/2
405 01 Děčín I

Telefon/Fax: 412 502 129

Název zařízení:  Pedagogicko-psychologická poradna 
pro děti a mládež

Adresa:   Sukova 870/6
408 01 Rumburk

Telefon/Fax: 412 332 325

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Purnoch

Název zařízení:  Privátní psychiatrická ambulance 

Adresa:   Tř. 9. května 4
408 01 Rumburk

Telefon/Fax: 412 334 299

Krizový tel.(Děčín):  412 519 146
412 518 983
412 518 986

Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Krejčí

Ordinační doba:  Po–Pá 9:00–13:00

Název zařízení:  Psychiatrická léčebna

Adresa:   411 85 Horní Beřkovice

Telefon/Fax: 416 808 111

Kontaktní osoba:   MUDr. Plachý Bohuslav
MUDr. Ivo Budík

Název zařízení:  Dětská psychiatrická léčebna

Adresa:   Čeňka Zemana 431
439 02 Louny, Černčice

Telefon/Fax:  415 655 636
415 655 626

E-mail:  dpl.louny@tiscali.cz

Kontaktní osoba:   MUDr. Ivana Schejbalová

Název zařízení:  Terapeutická komunita WHITE LIGHT I

Adresa:   P.O.Box 3
407 25 Verneřice

Telefon/Fax:  412 797 069

Mobil:   602 145 461

E-mail:  tkwl@quick.cz

Kontaktní osoba:   Mgr. Ivana Radimecká
Mgr. Vladislav Dykast
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SLUŽBY PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

4.
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ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE LOBENDAVA

příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj

Poskytované služby:
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace 
zřízena je zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postižené 
občany, postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro 
občany postižené vedle mentálního postižení též tělesnou nebo 
smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoliv však 
léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Občané 
s lehkým mentálním postižením  se přijímají jen v případě, 
že nezbytně potřebují ústavní péči.

Pro koho je služba určena:
Lidé s mentálním postižením, popř. s kombinovanými vadami. 
Nikoli s psychiatrickou diagnózou.

Působnost zařízení:
Koedukované zařízení (muži i ženy) – Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
58 klientů

Jak se stát uživatelem služby:
vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat v ÚSP Lobendava 
nebo na kterémkoli odboru či referátu sociálních věcí Ústeckého 
kraje, doporučení odborného lékaře, někdy je vyžadován pobyt 
v diagnostickém zařízení, doručit na adresu zřizovatele

Čekací doba na umístění do programu: 
je odvislá od momentálního naplnění kapacity ústavu 
a od zdravotního stavu klienta

Provozní doba:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby:
úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškami č. 82/1993 Sb.
a 83/1993 Sb. v platném znění

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Ústav sociální péče Lobendava
Lobendava 105
407 84 Lobendava, okres Děčín

Kontakt na zřizovatele:
   Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48

Telefon:  412 397 934, 412 398 061, 412 398120

Fax:  412 397 934

E-mail: usplobendava@quick.cz, 
  usplobendava@volny.cz

Kontaktní osoba: Ivana Břeňová (ved. odd. zdrav. a soc. péče)

Ředitel: ing. Věra Bršlicová

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE KRÁSNÁ LÍPA – PALMOVKA

příspěvková organizace
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Poskytované služby:
celoroční pobyt s komplexními službami pro klienty
od 18 let věku

Pro koho je služba určena:
Lidé s psychickými poruchami, popř. s kombinovanými vadami. 

Působnost zařízení:
Koedukované zařízení (muži i ženy) – převážně Praha

Kapacita zařízení:
128 klientů

Jak se stát uživatelem služby:
vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat na odboru sociálních 
věcí Magistrátu hlavního města Prahy, doporučení odborného 
lékaře a doručit na adresu zřizovatele

Čekací doba na umístění do programu: 
je odvislá od momentálního naplnění kapacity ústavu, 
převážně 1–3 roky

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby:
úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškami č. 82/1993 Sb. 
a 83/1993 Sb. v platném znění

Bezbariérovost:
bezbariérově jsou řešeny 2/3 ústavu

Adresa:  Ústav sociální péče Krásná Lípa
Čelakovského 13
407 46 Krásná Lípa, okres Děčín

Kontakt na zřizovatele:
   Magistrát hlavního města Prahy

odbor sociálních péče a zdravotnictví
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Telefon:  412 354 100, 412 384 112

Fax:  412 384 111

E-mail:  soukup@uspkrasnalipa.cz

www:  www.uspkrasnalipa.cz

Kontaktní osoba:  Marie Paštiková (vrchní sestra)

Ředitel:  Jaroslav Soukup
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ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE JIŘÍKOV

příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj

Poskytované služby:
celoroční pobyt s komplexními službami pro dospělé klienty

Pro koho je služba určena:
Lidé s mentálním postižením, popř. s kombinovanými vadami 
ve věku od 26 let ( mentální postižení těžšího stupně, též tělesnou 
nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoliv však 
léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení). 

Působnost zařízení:
Koedukované zařízení (muži i ženy) – Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
130 klientů

Jak se stát uživatelem služby:
vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat v ÚSP Jiříkov nebo 
na kterémkoli odboru či referátu sociálních věcí Ústeckého kraje, 
doporučení odborného lékaře, někdy může být vyžadován pobyt 
v diagnostickém zařízení, doručit na adresu zřizovatele

Čekací doba na umístění do programu:
je odvislá od momentálního naplnění kapacity ústavu 
a od zdravotního stavu klienta

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby:
úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškami č. 82/1993 Sb.
a 83/1993 Sb. v platném znění

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Ústav sociální péče Jiříkov
Londýnská 563
407 53 Jiříkov, okres Děčín

Kontakt na zřizovatele:
   Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Telefon:  412 338 122

Fax:  412 337 005

E-mail:  usp_jirikov@volny.cz

Kontaktní osoba:  Bc. Pavel Maleček

Ředitel:  Bc. Pavel Maleček

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE HORNÍ POUSTEVNA

příspěvková organizace
Zřizovatel: Magistrát hlavního města Prahy

Poskytované služby:
Poskytujeme celoroční služby pro klienty od 3 let, v 19. domác-
nostech, které jsou rozmístěny po celém Šluknovském výběžku. 
Služby jsou nastaveny podle individuálních potřeb klienta a jsou 
sestaveny po dohodě mezi uživatelem a poskytovatelem.

Pro koho je služba určena:
Pro osoby se zvláštními potřebami, kteří požadují 
tento typ služby.

Působnost zařízení:
Služby jsou poskytovány všem bez ohledu na pohlaví, rasu 
či vyznání. Určeno převážně pro klienty z Prahy. Po dohodě 
se zřizovatelem je možné poskytovat služby i klientům, 
kteří nemají bydliště na území hlavního města.

Kapacita zařízení: 108

Jak se stát uživatelem služby:
vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat na odboru sociálních 
péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, 
doporučení odborného lékaře a doručit na adresu zřizovatele

Čekací doba na umístění do programu:
V souladu se způsobem poskytované péče, se čekací doba odvíjí 
od času, který organizace potřebuje k zajištění služeb, klientem 
(zákonným zástupcem) individuálně požadovaných, tak aby 
jejich užitím nedocházelo k sociálnímu vyloučení.

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby:
úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškami č. 82/1993 Sb. 
a 83/1993 Sb. v platném znění

Bezbariérovost: 
Pokud se uživatelem našich služeb stane klient, který požaduje 
bezbariérové prostředí, je námi, tento požadavek akceptován. 

Adresa:  Ústav sociální péče Horní Poustevna
Horní Poustevna 40
407 83 Horní Poustevna, okres Děčín

Kontakt na zřizovatele:
   Magistrát hlavního města Prahy

dbor sociálních péče a zdravotnictví
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Telefon:  412 397 205

Fax: 412 397 863

E-mail:  kafkova@ustavhp.cz

Kontaktní osoba: Jiřina Kafková

Ředitel:  Ing. Ondřej Václavovič 
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ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE BRTNÍKY

příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj

Poskytované služby:
celoroční pobyt s komplexními službami pro klienty 
od 3 let věku.

Pro koho je služba určena:
Lidé s mentálním postižením, popř. s kombinovanými vadami. 
Nikoli s psychiatrickou diagnózou.

Působnost zařízení:
Koedukované zařízení (muži i ženy) – Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
71 klientů

Jak se stát uživatelem služby:
vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat v ÚSP Brtníky nebo 
na kterémkoli odboru či referátu sociálních věcí Ústeckého kraje, 
doporučení odborného lékaře, někdy je vyžadován pobyt 
v diagnostickém zařízení, doručit na adresu zřizovatele

Čekací doba na umístění do programu:
je odvislá od momentálního naplnění kapacity ústavu 
a od zdravotního stavu klienta

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby:
úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškami č. 82/1993 Sb.
a 83/1993 Sb. v platném znění

Bezbariérovost:
dílčí prostory ústavu jsou řešeny bezbariérově

Adresa:  Ústav sociální péče Brtníky
Brtníky 118
407 60 Brtníky, okres Děčín

Kontakt na zřizovatele:
   Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Telefon:  412 336 137

Fax:  412 336 084

E-mail:  usp-brtniky@iol.cz

Kontaktní osoba:   Mgr. Jiří Lipenský
vedoucí sociálního a zdravotního úseku

Ředitel:  Mgr. Blanka Trojanová

DOMOV DŮCHODCŮ A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE KRÁSNÁ LÍPA

příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj

Poskytované služby:
celoroční pobyt s komplexními službami pro klienty 
od 3 let věku.

Pro koho je služba určena:
ženy s mentálním postižením, popř. s kombinovanými vadami. 
Nikoli s psychiatrickou diagnózou – Ústecký kraj

Působnost zařízení:
Koedukované zařízení (muži i ženy) – Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
26 klientek

Jak se stát uživatelem služby:
vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat v ÚSP Krásná Lípa 
nebo na kterémkoli odboru či referátu sociálních věcí Ústeckého 
kraje, doporučení odborného lékaře, někdy je vyžadován pobyt 
v diagnostickém zařízení, doručit na adresu zřizovatele

Čekací doba na umístění do programu:
je odvislá od momentálního naplnění kapacity ústavu 
a od zdravotního stavu klienta

Provozní doba: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Úhrada za poskytované služby:
úhrada za poskytované služby se řídí vyhláškami č. 82/1993 Sb.
a 83/1993 Sb. v platném znění

Bezbariérovost: ano

Adresa:  Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná 
Lípa
Nemocniční 1056/19
407 46 Krásná Lípa, okres Děčín

Kontakt na zřizovatele:
   Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Telefon:  412 383 345

Fax:  412 383 279

E-mail:  ddkrasnalipa@quick.cz

Kontaktní osoba:   Ing. Zorka Strobachová

Ředitel:  Ing. Petr Nový
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AGENTURA PONDĚLÍ

Zřizovatel: Agentura Pondělí, občanské sdružení

Poskytované služby:
Hlavním cílem Agentury Pondělí je umožnit lidem s postižením 
získat a udržet si vhodné placené zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. Se zaměstnavatelem má klient uzavřenu platnou pracovní 
smlouvu. Současně je cílem agentury zvýšit míru samostatnosti 
klientů. Agentura Pondělí také poskytuje v omezené míře 
službu osobní asistence. Osobní asistence je určena pro občany 
se znevýhodněním a zajistí, aby uživatel služby pomocí osobní 
asistence sám zvládl základní životní úkony a nemusel opustit 
domácí prostředí a jít do zařízení institucionálního. 
Také poskytujeme asistenci osobám, které ústavní zařízení 
opouštějí a potřebují na této cestě podporu.

Pro koho je služba určena:
Pracovní asistence – podporované zaměstnávání je  poskytováno 
lidem, jejichž schopnosti jsou v oblasti získání a zachování 
vhodného zaměstnání sníženy do té míry, že potřebují odbornou 
individuální podporu postavenou na osobní pomoci.
Poradenství a osobní asistence jsou poskytovány všem občanům 
se sníženou dovedností uplatňovat svá základní lidská práva 
a pro občany v sociální nouzi.
Služby jsou určeny pro občany Šluknovského výběžku

Kapacita zařízení:
max. 30 klientů + 5 čekatelů

Jak se stát uživatelem služby:
Podmínky pro přijetí zájemců o službu podporované zaměstnávání:
1. potřeba podpory při hledání a udržení si pracovního místa 
 – na pracovišti nebo mimo něj
2. zájem o zaměstnání na otevřeném trhu práce
3. stabilizovaný zdravotní stav zájemce
4. zájemce není pod vlivem návykových a omamných látek

Službu osobní asistence poskytujeme podle kapacitních možností 
agentury, po individuální domluvě s klientem a jeho rodinou.

Čekací doba na umístění do programu:
individuální

Provozní doba:
celoroční, úřední den je pondělí 9.00–16.00

Úhrada za poskytované služby:
Služby podporované zaměstnávání jsou bezplatné, osobní 
asistence podle ceníku, který je k dispozici v agentuře

Adresa:  Agentura Pondělí
T. G. Masaryka 575
407 77 Šluknov

Telefon:  412 398 021

E-mail:  info@agenturapondeli.cz

www:  www.agenturapondeli.cz

Vedoucí agentury:   Ing. Monika Lampová

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM RUMBURK

– při Zvláštní Škola Rumburk

Poskytované služby:
• sociálně právní poradenství
• speciálně pedagogická a psychologická diagnostika
• raná péče
• logopedická diagnostika a náprava 
 (metodické vedení log. asistentek)
• pomoc při výběru vhodného školského zařízení a zaměstnání
• konzultace a služby surdopeda a somatopeda
• zapůjčování odborné literatury rodičům a pedagogům
• nabídky trojhranných pomůcek pro leváky a praváky
• základní zácvik v práci s počítačem pro postižené
• zaškolení asistentů do školských zařízení

Pro koho je služba určena:
• věková skupina klientů – 0 až dospělost
• osoby s mentálním i jiným druhem postižení
• kombinované vady
• tělesné postižení
• lehčí sluchové vady
• řečové vady
• rodiny postižených dětí

Působnost zařízení:
Šluknovský výběžek, Děčínsko a část Ústecka

Kapacita zařízení:
400 evidovaných klientů
volné kapacity možné při zvýšení počtu zaměstnanců

Jak se stát uživatelem služby:
na doporučení odborníků: pediatr, neurolog, ortoped, 
školské zařízení (MŠ, ZŠ, ZvŠ, PŠ), ústavy, atp.
možno i bez doporučení

Čekací doba na umístění do programu:
různá, po předchozí domluvě s rodinou
dle uvážení speciálního pedagoga

Provozní doba: Po–Pá 7.00–15.30 (ambulantní forma)

Úhrada za poskytované služby:
služby jsou poskytovány zdarma pouze při výběru 
nadstandardních terapií je poplatek

Bezbariérovost:
minimální překonání bariér 
vnější prostory SPC: práh u vstupních dveří, jeden chodníkový 
schod, vnitřní prostory SPC: bezbariérové

Adresa:  Speciálně pedagogické centrum
V Podhájí 277/12
408 01 Rumburk

Telefon:  412 33 55 70

Ředitel:  Mgr. Vladimír Šamša

Kontaktní osoba: Bc. Jana Vlastníková, sociální pracovnice SPC
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA V RUMBURKU

občanské sdružení, NNO

Organizační forma:
občanské sdružení, nestátní nezisková organizace

Poskytované služby:
• podpora činnosti SPC
• podpora rané péče
• podpora asistenční služby pro rodiny s postiženými dětmi
• podpora rozvoje stávajících a nových terapií
• podpora rozvoje profesní přípravy lidí s mentálním postižením  
 (MP) a následné zapojování do pracovního procesu
• hájení a prosazování dalšího vzdělávání MP
• podpora rodin s postiženým dítětem
• podpora společných akcí pro rodiče s postiženými dětmi: 
 výlety, pobytové akce, zájmové činnosti
• kontakty s odborníky, semináře, přednášky
• podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců

Pro koho je služba určena:
rodiče postižených dětí a přátelé SPC
odborná veřejnost

Působnost zařízení:
Šluknovský výběžek, Děčínsko a část Ústecka

Kapacita zařízení:
není omezena

Jak se stát uživatelem služby:
klienti SPC i zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí podílet 
na podpoře činností SPC
zájemci o konkrétní akce nahlásí účast předem telefonicky 
či osobně v SPC

Provozní doba: není přesně stanovena

Úhrada za poskytované služby:
členové obč. sdruž. mají většinou služby zdarma, platí roční 
členský příspěvek, příležitostní zájemci poskytování služeb hradí

Bezbariérovost:
minimální překonání bariér
vnější prostory SPC: práh u vstupních dveří, jeden chodníkový 
schod, vnitřní prostory SPC: bezbariérové 

Adresa:  Občanské sdružení Klub rodičů 
a přátel SPC v Rumburku
ul. Žitná 1119/12
408 01 Rumburk

Telefon:  412 335 570

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Vlastníková

Předsedkyně občanského sdružení:  PaedDr. Jana Veselá

TERAPEUTICKÉ A PRACOVNÍ DÍLNY 

Poskytované služby:
setkávání lidí v chráněných dílnách, kde získávají nové zkušenosti 
a dovednosti v oborech: tkalcovství, textilní výroba, výroba papíru, 
košíkářství, výroba svíček, výroba keramiky, barvení látek, práce se 
dřevem, filcování, malování na hedvábí, zpracování ovčí vlny

Pro koho je služba určena:
osoby mentálně handicapované, osoby tělesně postižené, osoby 
zrakově postižené, osoby sluchově postižené, osoby jinak zdravot-
ně postižené: po CMP, osoby dlouhodobě duševně nemocné, děti 
a mládež, zájemci a příznivci řemesel

Kapacita zařízení:
Dílna u Markéty  30–35
Dílna Včelka  15
Dílna Zababova  35
Dílna Pepy Kormana 25

Jak se stát uživatelem služby: 
zařízení je přístupné po vzájemné dohodě uživatele 
a poskytovatele služeb

Čekací doba na umístění do programu: dle dohody

Provozní doba: Po–Pá

Úhrada za poskytované služby: dohodou

Bezbariérovost: ano

Adresa:  DÍLNA U MARKÉTKY, Monika Hátlová
T.G. Masaryka 757, 407 77 Šluknov
tel.: 606 962 558

   DÍLNA VČELKA, Jana Nerudová,
407 80 ÚSP Vilémov
tel.: 605 962 558

   DÍLNA ZABABOVA, Jiří Pilný
Horní Poustevna 126, 407 82 Dolní Poustevna
tel.: 604 722 898

   DÍLNA PEPY KORMANA, Milan Otáhal
Horní Poustevna 73, 407 82 Dolní Poustevna
tel.: 606 893 114
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SDRUŽENÍ PRO PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ – FOKUS, Ústí n. L. 

Adresa:    V Zeleni 530/4
400 03 Ústí n. L.

Telefon:  tel: 472754159

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Vlčková, ředitelka

Ambulance psychoterapie – Bc. JANA MERHAUTOVÁ

Adresa:    Budova LSPP
28. října 110
405 01 Děčín I

Telefon:  tel: 724152893

DOSTUPNÉ SLUŽBY, KTERÉ JSOU ZAJIŠTĚNY 
MIMO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK



5.
SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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DĚTSKÝ DOMOV KRÁSNÁ LÍPA

příspěvková organizace

Poskytované služby:
Účelem  zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve 
věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let , na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově náhradní výchovnou péči 
v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. 
Dětem je poskytováno:
• stravování, ubytování a ošacení 
• učební potřeby a pomůcky
• úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání
• úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické 
 prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, 
 pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu
• kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých 
 ze zařízení
• úhrada nákladů na dopravu do sídla školy

Pro koho je služba určena:
děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Působnost zařízení:
Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
24 klientů

Jak se stát uživatelem služby:
soudně nařízená ústavní výchova

Čekací doba na umístění do programu:
je odvislá od momentálního naplnění kapacity ústavu 
a od zdravotního stavu klienta

Provozní doba:
nepřetržitý provoz (celoročně)

Úhrada za poskytované služby:
podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy, osoby odpovědné za výchovu a děti 
s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem na úhradu 
péče poskytované dětem v zařízení:
• 1 000 Kč jde-li o dítě do 6 let věku
• 1 150 Kč jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku
• 1 300 Kč jde-li o dítě od 10 do 15 let věku
• 1 450 Kč jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku

v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud 
příspěvek hradí dítě. V případě, že se přídavek na dítě zařízení 
nevyplácí, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky podle 
věku dítěte a koeficientu 0,3.

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Dětský domov Krásná Lípa
Smetanova 12
407 46 Krásná Lípa 

Telefon:  412 383 601

Fax:  412 383 275

Kontaktní osoba:   Monika Dolejší (soc. pracovnice)
Hana Běhálková (ekonom)

Ředitel:  Jana Dykastová

E-mail:  detskydomov@krasnalipa.cz

Zřizovatel:   Krajský úřad
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem 
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DĚTSKÝ DOMOV RUMBURK 

Zřizovatel: Ústecký kraj
Příspěvková organizace

Poskytované služby: 
ubytování/bydlení, stravování, emoční podpora,bezpečnost,
náplň volného času

Pro koho je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou děti ve veku od 1 do 3 let, které jsou zde 
umístěné na základě rozhodnutí soudu nebo po dohodě s rodiči. 
Jedná se o rodiče, kteří nezvládají péči o své děti, nebo nemají 
vytvořené podmínky pro jejich péči.

Úhrada zdravotní péče: MZČR

Úhrada:  MZČR

Kapacita zařízení: 
Kapacita zařízení je 60 míst a přijatých dětí za rok 2003 
je 25, propuštěných je 28, ošetřovatelských dnů za rok 2003 
je 18 000 za rok.

Provozní doba:  celoroční, 24 hodin denně

Bezbariérovost:  ne

Adresa:   Dětský domov Rumburk 
příspěvková organizace
U Stadionu 3, 408 01 Rumburk

Telefon:   412 332 505

E–mail:  reditel@detskydomovrumburk.cz

www:  www.detskydomovrumburk.cz

Kontaktní osoba:  Ředitel: Bc. Petr Anděl
   mobil: 602 828 212

Zřizovatel:   Ústecký kraj
 Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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DĚTSKÝ DOMOV JIŘÍKOV

příspěvková organizace

Poskytované služby:
Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve 
věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově náhradní výchovnou péči 
v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. 
Dětem je poskytováno:
• stravování, ubytování a ošacení 
• učební potřeby a pomůcky
• úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání
• úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické
 prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění,
 pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu
• kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých 
 ze zařízení
• úhrada nákladů na dopravu do sídla školy

Pro koho je služba určena:
děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Působnost zařízení:
Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
48 klientů 

Jak se stát uživatelem služby:
soudně nařízená ústavní výchova 

Čekací doba na umístění do programu:
individuální

Provozní doba:
nepřetržitý provoz (celoročně)

Úhrada za poskytované služby:
podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy, osoby odpovědné za výchovu a děti 
s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem 
na úhradu péče poskytované dětem v zařízení:
• 1 000 Kč jde-li o dítě do 6 let věku
• 1 150 Kč jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku
• 1 300 Kč jde-li o dítě od 10 do 15 let věku
• 1 450 Kč jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku

v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud 
příspěvek hradí dítě. V případě, že se přídavek na dítě zařízení 
nevyplácí, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky podle 
věku dítěte a koeficientu 0,3.

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Dětský domov se školu Jiříkov
Čapkova 814/5
407 53 Jiříkov 

Telefon:  412 337 352

Kontaktní osoba:  Karel Brouček

Ředitel:  Mgr. Dušan Šimonka

Zřizovatel:   Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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DĚTSKÝ DOMOV LIPOVÁ

příspěvková organizace

Poskytované služby:
Účelem  zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve 
věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let , na základě 
rozhodnutí soudu o ústavní výchově náhradní výchovnou péči 
v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. 
Dětem je poskytováno:
• stravování, ubytování a ošacení 
• učební potřeby a pomůcky
• úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání
• úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické
 prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění,
 pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu
• kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých 
 ze zařízení
• úhrada nákladů na dopravu do sídla školy

Pro koho je služba určena:
děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Působnost zařízení:
Ústecký kraj

Kapacita zařízení:
54 klientů 

Jak se stát uživatelem služby:
soudně nařízená ústavní výchova 

Čekací doba na umístění do programu:
individuální

Provozní doba:
nepřetržitý provoz (celoročně)

Úhrada za poskytované služby:
podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy, osoby odpovědné za výchovu a děti 
s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem 
na úhradu péče poskytované dětem v zařízení:
• 1 000 Kč jde-li o dítě do 6 let věku
• 1 150 Kč jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku
• 1 300 Kč jde-li o dítě od 10 do 15 let věku
• 1 450 Kč jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku

v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud 
příspěvek hradí dítě. V případě, že se přídavek na dítě zařízení 
nevyplácí, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky podle 
věku dítěte a koeficientu 0,3.

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Dětský domov Lipová
Lipová 417
407 81 Lipová u Šluknova 

Telefon:  412 391 322

Kontaktní osoba:  Karel Brouček

Ředitel:  Mgr. Josef Kodydek

Zřizovatel:   Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA – COMMUNIO VARNSDORF

Člen Sítě Mateřských center ČR.

Poskytované služby:
umožňuje a podporuje  zájmové, společenské a občanské aktivity 
rodičů na mateřské dovolené

Pro koho je služba určena:
rodiče s dětmi od jednoho roku do čtyř let na mateřské dovolené

Působnost zařízení:
Varnsdorf a okolí

Kapacita zařízení:
25 osob

Jak se stát uživatelem služby:
bez omezení, do naplnění kapacity, žádná čekací doba

Provozní doba:  děti od 2–4 let: Po, St, Pá  9.00–11.00
  děti od 1–2 let: Út         9.00–11.00

Úhrada za poskytování služeb:
služby se poskytují zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Sociálně pastorační a informační středisko 
Starokatolické církve Communio Varnsdorf
Tyršova 1232
407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 370 764

Kontaktní osoba: Martina Solloch, Mária Zemanová

Ředitel: Mgr. Rolland Solloch 

MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA KRÁSNÁ LÍPA

Občanské sdružení

Poskytované služby:
cvičení, zpívání dle připraveného programu

Pro koho je služba určena:
pro děti předškolního věku (1–4) a pro jejich doprovod

Působnost zařízení:
celorepubliková

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
50 žáků, volná místa 0

Jak se stát uživatelem služby:
Telefonický nebo písemný kontakt

Provozní doba:  Každé úterý 9.00–12.00
(v tomto čase můžete kdykoliv přijít,
odejít a zúčastnit se těchto činností)
  9.00–9.30 cvičení 
  9.30–10.00 svačina
10.00–11.00 výtvarná činnost

Úhrada za poskytování služeb:
Příspěvek 20,– za dospělou osobu, děti zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:   Sídlo mateřského centra BERUŠKA 
v budově školní družiny (podkroví) 
při ZŠ Krásná Lípa

Telefon:  607 852 620

Předseda občanského sdružení:
    Lada Hrnečková

Nemocniční 1090/4A
407 46 Krásná Lípa

SOUKROMÉ SPECIÁLNÍ ŠKOLY GABRIELY PELECHOVÉ 
V HORNÍ POUSTEVNĚ

Občanské sdružení

Poskytované služby:
Školní vzdělávání, poradenská a lektorská činnost

Pro koho je služba určena:
Pro žáky ve věku povinné školní docházky, dospělé osoby 
s handicapem, rodiče, pracovníky v oblasti sociální péče

Působnost zařízení:
Celorepubliková

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
50 žáků, volná místa 0

Jak se stát uživatelem služby:
Telefonický nebo písemný kontakt

Provozní doba: 7.45–14.30

Úhrada za poskytování služeb:
cca 900 Kč/rok – příspěvek na školní pomůcky

Bezbariérovost: 50%

Adresa:  Horní Poustevna 40
4074 82 Dolní Poustevna

Telefon: 412 397 645, 412 397 995, 602 174 890

www: www.skolygp.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Marek
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NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Služba je určena lidem, kteří žijí v prostředí zasaženém sociálně 
patologickými jevy (drogy, rasismus) a jsou jimi přímo ohroženi. 
Jde o vytváření podmínek pro navázání kontaktu s lidmi, jejichž 
způsob života vede k tomu, že nechtějí nebo sami nemohou řešit 
nepříznivou sociální situaci, v níž se ocitli. 
Jedná se o stacionární formu služby.

Cílem je minimalizovat možná sociální a zdravotní rizika 
související se způsobem života těchto lidí, umožnit jim lépe se 
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby 
v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

PORADNA PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ – ŽIJEME SPOLU

– při Farní charitě Rumburk

Člen České asociace streetwork

Poskytované služby:
• volný vstup a pobyt v zařízení
• volnočasové aktivity
• sociální služby
• aktivity a činnosti zaměřené na prevenci

Fakultativně nabízené volnočasové aktivity:
• besedy, diskuse, přednášky na určitá témata, která si klienti
 vyberou z nabídky formou anket a dotazníků

• zábavné programy:
 disko, hudební akce, videoprojekce, soutěže, taneční akce
• informační servis o jiných aktivitách a možnostech 
 pozitivního trávení volného času
• volnočasové dílny:
 taneční a hudební, vaření–šití, truhlářsko-zámečnická, výtvarná
• jednodenní a vícedenní výjezdové a pobytové akce (letní tábor)
 psaní domácích úkolů a doučování

Obligatorně poskytované sociální služby:
• kontaktní práce s klienty – kontakt s příchozími klienty,
 zjišťování potřeb, vydefinování zakázky
• sociální pracovník asistuje při vydefinování zakázky
• poskytuje situační intervenci – reaguje na vzniklé problémy
 klientů a pomáhá je řešit
• poskytuje základní poradenství – je schopen klienta 
 zorientovat v problému, vysvětlit klientovi možná řešení, 
 pomůže klientovi při realizaci postupu řešení

Romský streetworker:
Kontaktuje klienty v jejich prostředí zjišťuje jejich problémy 
a pomáhá jim s jejich řešením.
Nabízí jim služby FCH Rumburk (nízkoprahový klub, 
poradenství), příp. další návazné služby.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou je neorganizovaná skupina dětí a mládeže ve 
věku od 5 do 18 let převážně romské populace a populace ze 
sociálně slabých rodin (až 90%) z města Rumburku a okolních 
obcí a městeček (Šluknovský výběžek). Naši mladí klienti jsou 
vítáni bez rozdílu náboženství, kultury, rasy, i se zdravotním 
postižením ( bezbariérový přístup ), bez ohledu na jejich 
specifické znalosti a dovednosti.

Kapacita zařízení:
denně 25–30 klientů

Uživateli je umožněn volný příchod a odchod do zařízení sociální 
služby v rámci otevírací doby a to bez jakékoliv diskriminace. 
Přístup je bezbariérový. Je mu zde umožněno strávit svůj volný čas, 
využívat výhod zařízení oproti ulici.Služby, nabízené zařízením 
jsou bezplatné, pouze při některých fakultativně nabízených 
službách se vyžaduje finanční spoluúčast uživatele. Uživatel je 
povinen respektovat provozní řád a pravidla zařízení. Vztahy mezi 
uživateli zařízení a sociálními pracovníky jsou upraveny etickými 
zásadami FCH Rumburk a provozním řádem.

Klubovna je otevřena: Út–Pá 8.00–13.00
v pondělí příprava na aktivity, porady, supervize.

Adresa: sídlo:  Dobrovského nám. 379/11 
408 01 Rumburk

  provoz:  Sukova ul. 1055
408 01 Rumburk

Telefon/Fax:   412 332 774

E-mail:   farni.charita@raz-dva.cz

Ředitel FCH Rumburk:  Zdeňka Ondrušová

vedoucí NZDM:   Martina Škodová

MATEŘSKÉ CENTRUM FARA

Zřizovatel: Salesiánské středisko mládeže Rumburk-Jiříkov

Věková skupina: 
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ale i senioři z Rumburku ve 
věku od 3–X let

Poskytované služby: 
Volnočasové aktivity, emoční podpora

Pro koho je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ale i senioři z Rumburku 
a okolí bez ohledu na náboženské vyznání. Vzhledem k bezbarié-
rovému přístupu jsou vítáni i rodiče s dětmi s postižením.

Působnost:  Rumburk a okolí

Kapacita:  25 lidí

Jak se stát uživatelem: Dobrovolně se zapojit

Čekací doba:  není

Provozní doba: 
Pravidelné setkávání rodičů s dětmi: St 9.30–12.00 na katolické 
faře, setkání rodin s dětmi do 3 let („Malé ovečky“ – společné 
povídání, hraní, tvoření): každé druhé úterý v měsíci na 
evangelické faře, akce pro seniory, jednorázové aktivity – např. 
Společný Betlém, Návštěva předvánočního kostela pro děti z ma-
teřských škol, Sběr velikonočních vajíček na farní zahradě, výlety: 
podle domluvy skupiny, informace pro veřejnost formou letáčků 
a článků v místním tisku.

Úhrada: Příspěvek na aktivity (cestovné, vstupy)

Bezbariérovost: ano

Adresa: Rodinné centrum Rumburk
  Součást salesiánského střediska mládeže

Sídlo: Dobrovského nám. 379/11
  408 01 Rumburk

telefon: 412 332502

e-mail: vesjana@volny.cz

Kontaktní osoba: PaedDr. Jana Veselá

Zřizovatel:  Salesiánské středisko mládeže 
Rumburk-Jiříkov
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ PAVUČINA,
NA KŘIŽOVATCE VARNSDORF

Člen České asociace streetwork

Poskytované služby:
Otevřené dveře: Volný vstup a pobyt v zařízení s možností 
využívání vybavení klubovny: cílem je navázání kontaktu, 
trávení volného času bez sociálních a zdravotních rizik, v širším 
 horizontu změna postoje uživatele k většinové společnosti.

Počítačové aktivity: Zvládnutí základní obsluhy PC s očekáva-
ným dopadem na budoucí profesní uplatnění a zvýšenou schop-
nost využívání možností sociálního prostředí, motivace uživatelů.

Hudební, výtvarný, taneční a sportovní aktivity: Nedirektivní 
vedení uživatelů k volnočasovým aktivitám, které vytváří 
pozitivní hodnoty, rozvíjejí schopnosti a dovednosti uživatelů 
a zvyšují schopnost uživatelů vnímat kulturní hodnoty.

Příprava na výuku: Poskytnutý čas na psaní domácích úkolů, 
celkovou přípravu do školy, doučování atd.: zvyšování možností 
v budoucím profesním uplatnění uživatelů.

Příležitostné akce: Oslavy narozenin, karneval, besedy, soutěže atd.

Diskotéky: Alternativa pro děti a mládež s vyloučením
negativních jevů (OPL, agresivní chování). 

Další služby: Poskytování situačních intervencí. Základní 
poradenství během celé otevírací doby zařízení, seznamování 
se základními občanskými dovednostmi, znalostmi (právy 
a povinnostmi) umožňující běžný život ve společnosti. 
Rodinná výchova – působení na odpovědný přístup v oblasti 
hygieny, zdraví, rodiny a forem trávení volného času.

Pro koho je služba určena:
děti a mládež od 5 do 18 let
území pověřeného města Varnsdorf a oblast Šluknovského výběžku

Kapacita zařízení:
denně 30 osob

Jak se stát uživatelem služby:
osobní nebo telefonický kontakt s pracovníkem zařízení

Čekací doba na umístění do programu:
není

Provozní doba: Po–Čt 13.00–17.00
  v pátek pouze pro objednané klienty

Úhrada za poskytované služby:
služby poskytované klientům jsou zdarma

Bezbariérovost: ano

Adresa:  NA KŘIŽOVATCE
Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež PAVUČINA
T.G. Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 384 516

www: www.nemrum.cz/nakrizovatcevdf

Kontaktní osoba: Marie Píchová

Vedoucí organizace: Ing. Pavlína Šafusová

T – KLUB KRÁSNÁ LÍPA

Zřizovatel: Město Krásná Lípa

Poskytované služby:
volnočasové aktivity pro děti a mládež

Pro koho je služba určena:
děti a mládež do 18 let

Kapacita zařízení:
30 osob

Fakultativní služby:
• výlety
• sportovní akce
• soutěže

Obligatorní služby:
možnost pobýt, kontakt, poskytování základních informací

Provozní doba:  St–Pá 14.00–20.00
So–Ne 11.00–20.00

Bezbariérovost:  bezbariérový přístup, 1 pracovník

Adresa:  Město Krásná Lípa
Masarykova 6
407 46 Krásná Lípa

Telefon: 412 354 822

Kontaktní osoba: Jan Fiala

DĚTSKÉ CENTRUM KLOKAN – ŠLUKNOV

Zřizovatel: Teen Challenge Šluknov

Poskytované služby:
volnočasové aktivity pro děti a mládež zaměřené na prevenci 
zneužívání návykových látek a zdravý životní styl

Fakultativní služby:
výlety, sportovní akce, soutěže, kluby, výtvarná činnost, apod. 

Obligatorní služby:
možnost pobýt, kontakt, poskytování základních informací…

Pro koho je služba určena:
děti a mládež do 18 let – vstup bez diskriminace

Kapacita zařízení:
30 osob

Adresa:  Suterén městské knihovny ve Šluknově
T.G.Masaryka 638
407 77 Šluknov

Telefon: 412 386 429

E-mail: 412 386 429

Kontaktní osoba: dcklokan@teenchallenge.cz
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HIPOTERAPIE SVÍTÁNÍ LIBEREC

Popis služby:
Hiporehabilitace je jednou z nejpříjemnějších metod rehabilitace 
různých zdravotních handicapů. Jde o stimulaci jezdce 
trojrozměrným pohybem koně. Tento pohyb napodobuje 
chůzový mechanismus člověka a vede k uvolnění spasticity 
(napětí svalu). Další stimuly jsou přenášeny na páteř, zapojením 
mezilopatkových a zádových svalů dochází ke vzpřímení, 
ovlivnění postury a tím k prohlubování dechu. Toto napomáhá 
k nácviku chůze, koordinace pohybu, tréninku rovnováhy, 
posilování ostatního svalstva.

Druhy hiporehabilitace:
1.  Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění

Je způsob jízdy na koni nebo pouhý kontakt s ním. Má 
nezanedbatelný vliv na psychiku. Principem práce s klientem 
v této oblasti je neustálé sledování jeho psychického stavu 
s využitím momentálních pozitiv pro dosažení určitého cíle. 
Prostřednictvím koně získat důvěru k pedagogovi a postupně 
k dalším lidem, kolektivu:

 •  naučit klienty poznání sama sebe, svých schopností 
a dovedností

  • využít obrovské motivace, kterou kůň pro dítě znamená
•  kombinovat různě postižené v jedné skupině s tím, že 

pomáhá jeden druhému (čištění, příprava koně před jízdou, 
nasedání na koně, záchrana při různých cvicích – nutnost 
spolupráce mezi dětmi)

 •  jízda podle obrázků, barev, číslic, písmen (podle schopností 
a fantazie)

 •  provádět nácvik různých cviků na zemi s využitím pohybů 
při čištění koně, hlazení

 • kůň jako motivace k překonání prvotních nezdarů 
 •  jako doplňková léčba při problematických vztazích rodičů 

a dětí (zapojení rodičů do cvičení)
 • léčba závislosti

2.  Rehabilitačně rekreační ježdění a sport handicapovaných
Jezdecký sport rozšiřuje aktivity handicapovaných a napomáhá 
k jejich integraci do společnosti. Klientům trvale odkázaným 
na vozík nabízí kůň svobodný pohyb v přírodě bez ohledu 
na překážky. Propůjčuje oči nevidomým. Některým nabízí 
možnost soutěžení se zdravými, tím zvyšuje jejich sebevědomí 
a dává smysl života ve společnosti.

Poskytované služby:
• prosazuje a udržuje odborné provádění metody 
 – hiporehabilitace, hipoterapie
• pravidelné školení pracovníků
• podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců
• vydávání odborné literatury
• informační databáze
• dny otevřených dveří

Pro koho je služba určena:
• rodiny s postiženými dětmi (děti od raného věku)
• děti a dospělí se zdravotním postižením

zejména:
•  neurologičtí klienti: dětská mozková obrna (DMO), 

roztroušená skleróza, posttraumatické a pozánětlivé 
neurologické symptomy

•  klienti s ortopedickými vadami: vadné držení těla, skolióza,
degenerativní změny páteře

•  psychiatricky narušení klienti: neurózy, závislosti, 
schizofrenie, maniodeprese, psychopatie, mentální postižení

•  zdravotně postižení: tělesně, smyslově, mentálně, 
kombinované vady, dlouhodobě a chronicky nemocní

• děti s výchovnými problémy a s poruchami učení

Jak se stát uživatelem služby:
na základě doporučení odborného lékaře (neurolog, ortoped, 
pediatr, rehabilitační lékař, psycholog, psychiatr…)

•  s každým klientem pracuje odborný tým terapeutů 
s licencemi pro tento obor (hipolog, fyzioterapeut, speciální
pedagog a další).

•  průběh terapií jednotlivých klientů je pravidelně zaznamená-
ván v interní zdravotnické dokumentaci. Pro každého klienta 
je vedena kazuistika, která dokumentuje terapii a hodnocení 
účinku terapie a terapeutického efektu.

Čekací doba na umístění do programu:
v současné době je čekací doba na hipoterapii – hiporehabilitaci 
1–3 měsíce, klienti absolvují tří nebo šesti měsíční cykly, podle 
doporučení příslušného lékaře, po této době mají možnost 
pokračovat podle volných míst

Provozní doba:
celoroční provoz – od pondělí do pátku ambulantní formou

Po 10.00–12.00, 14.00–16.30
Út 10.00–12.00, 13.00–15.00
St  trénink koní, 14.00–16.30

Čt 10.00–12.00, 13.00–15.00
Pá 10.00–12.00, 13.00–15.00

letní rekondiční pobyt
(OS Svítání poskytuje služby ve školním roce, v období hlavních 
školních prázdnin probíhá pouze v červenci týdenní rekondiční 
pobyt. Pravidelné služby zahajuje vždy k 1. září).

Úhrada za poskytované služby:
90 Kč/20 minut

hradí pouze klient, průměrnou „účinnou dávkou“ hipoterapie 
je půlroční cyklus s frekvencí dvakrát týdně po 20 minutách, 
samozřejmě s maximálním ohledem na stav a potřeby jednotlivce 

Adresa:  Občanské sdružení SVÍTÁNÍ
Ještědská 35
466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon:  485 111 527, 602 404 864

www:  www.os-svitani.cz

E-mail:  os-svitani@email.cz

Předsedkyně sdružení:  PhDr. Helena Kuličová 

DOSTUPNÉ SLUŽBY, KTERÉ JSOU ZAJIŠTĚNY MIMO 
ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

Hipoterapie – Hiporehabilitace (terapie prostřednictvím koně)
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OBČANSKÁ PORADNA NA KŘIŽOVATCE VARNSDORF

Člen Asociace občanských poraden ČR

Poskytované služby:
Občanská poradna
• poskytuje služby bezplatně, nezávisle, nestranně a důvěrně
•  pomáhá lidem uvědomit si vlastní práva a povinnosti 

a umět je aktivně použít
•  pomáhá občanům při řešení jejich tíživých nebo 

nepřehledných životních situacích
•  poskytuje věcně správné informace zejména v oblastech 

bydlení, sociálního zabezpečení, pracovního, rodinného práva, 
mezilidských vztazích, majetkoprávních vztazích 
nekomerčního charakteru, ochraně spotřebitele

• zprostředkovává kontakty na jiná odborná pracoviště a instituce
•  po dohodě s uživatelem služby jedná s orgány státní správy, 

místní samosprávy, jednotlivci a organizacemi (možnost 
asistenčních služeb)

• iniciuje občanské aktivity
• zainteresovává občany na věcech veřejných

Pro koho je služba určena:
všem lidem bez rozdílu

Kapacita zařízení:
neudává se

Jak se stát uživatelem služby:
osobní nebo telefonický, e-mailový, písemný kontakt s poradcem

Čekací doba na umístění do programu:
ihned, v případě objednání do 1 týdne

Provozní doba:  Po 9.00–12.00, 14.00–17.00
Út 9.00–12.00
St 9.00–12.00, 14.00–17.00
Čt 9.00–12.00

Úhrada za poskytované služby: 
služby poskytované klientům zdarma

Bezbariérovost: ano

Adresa:  NA KŘIŽOVATCE
Občanská poradna
T.G.Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 384 516

E-mail: opnakrizovatce@tiscali.cz

www: www.nemrum.cz/nakrizovatcevdf

Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Šafusová

Vedoucí organizace: Ing. Pavlína Šafusová

OBČANSKÁ PORADNA PŘI FARNÍ CHARITĚ RUMBURK

Člen Asociace občanských poraden ČR

Poskytované služby:
Občanská poradna při FCH Rumburk poskytuje občanům 
nezávislé, nestranné a diskrétní informace, rady, aktivní pomoc 
v oblastech nekomerčního charakteru (např. bydlení, sociální 
zabezpečení, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, pracovní 
právo, ochrana spotřebitele, domácí násilí, občanské, správní 
a trestní řízení apod.)

– neposkytuje poradenství v oblasti obchodního a daňového práva

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, 
kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné 
a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, 
aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit 
své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských 
poraden a společně upozorňuje na příslušné státní a místní orgány 
na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze 
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 

Pro koho je služba určena:
všichni, kteří potřebují poradit bez diskriminace

Kapacita zařízení:
8 klientů denně, v roce 2003 proběhlo celkem 208 kontaktů

Jak se stát uživatelem služby:
Vztahy mezi uživateli poradenských služeb a poradci jsou 
upraveny Etickým kodexem občanského poradce a provozním, 
stížnostním řádem a dalšími vnitřními předpisy. Služba může být 
klientovi poskytnuta anonymně, není třeba doporučení jiných 
institucí. Poskytování poradenských služeb je omezeno pouze 
následujícími kritérii:

•  nebudou poskytnuty poradenské služby komerčního 
charakteru – z oblasti obchodního a daňového práva, tedy 
z oblasti, v níž poradna neradí

•  služba nebude poskytnuta zájemcům, kteří jsou v daném 
okamžiku pod vlivem alkoholu, návykových látek 
a zájemcům s agresivním chováním ve vztahu k poradci 
či k ostatním klientům

•  vyžaduje-li zájemce poskytnutí takové pomoci, která je 
v rozporu s právními předpisy či obecnými mravními normami

•  pokud by poradna měla poskytovat současně pomoc dvěma 
či více naproti sobě stojícím stranám

•  je-li zájemce o službu současně klientem jiného střediska 
farní charity a jeho objednávka by směřovala proti cílům 
či výsledkům práce tohoto střediska

•  jsou-li všichni poradci podjatí – k projednávané věci či 
k osobě zájemce o službu

Čekací doba na umístění do programu:
klientovi může být služba poskytnuta ihned bez objednání, 
je-li to pro poradnu možné, jinak objednací lhůta činí 
maximálně 7 dní

Provozní doba:  Po 9.00–12.00, 13.00–15.30
Út 9.00–12.00
St 9.00–12.00, 13.00–15.30
Čt 9.00–12.00
Pá 9.00–12.00

Úhrada za poskytované služby:
služby poskytované klientům zdarma

Bezbariérovost:
přístup do poradny je bezbariérový, občanská poradna se nachází 
v přízemních prostorách.
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Zřizovatel: 
Farní charita Rumburk, účelové zařízení církve

Sídlo zřizovatele:  Dobrovského nám. 379/11
408 01 Rumburk

provoz občanské poradny:  Sukova ul. 1055
408 01 Rumburk

Telefon: 412 384745

Fax: 412 332 774

E-mail: poradna.charita@tiscali.cz

Ředitel FCH Rumburk: Zdeňka Ondrušová

Vedoucí občanské poradny: Kateřina Ondrušová

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

– při Farní charitě Rumburk

Poskytované služby:
Individuální pomoc sociálně plně neintegrovaným rodinám
s dětmi tak, aby rodina dobře nebo částečně plnila svou funkci. 
Je zaměřena hlavně na péči o děti, pomoc s hospodařením 
a poradenství. Dvě sociální pracovnice mají na starosti celkem 
12 rodin, z toho 33 dospělých a 30 dětí. Zdánlivě malý počet 
rodin je nutností, aby byla zajištěna kvalita komplexu služeb 
v rodinách. V souladu s nabytými zkušenostmi je třeba, hlavně 
nové rodiny navštěvovat denně a strávit s nimi tolik času, kolik 
situace vyžaduje. S každou rodinou sestaví sociální pracovnice 
individuální plán, který se snaží ve spolupráci s rodinou 
naplňovat. V roce 2003 uskutečnily obě pracovnice 832 návštěv 
a kromě toho uspořádaly 14 akcí, kterých se účastnilo 169 dětí 
a 83 dospělých osob.

Pro koho je služba určena:
rodiny procházející životní krizí

Kapacita zařízení:
12 rodin

Jak se stát uživatelem služby:
osobní kontakt ohrožené rodiny s Farní charitou Rumburk

Čekací doba na umístění do programu:
není

Provozní doba:
pružná, podle potřeb klientů

Úhrada za poskytované služby:
služby poskytované klientům zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Farní charita Rumburk
Sukova ul. 1055
408 01 Rumburk

Telefon: 412 384 745

Kontaktní osoba: Dana Neidhardtová, Blanka Němcová

Ředitel: Zdeňka Ondrušová

CENTRUM SOCIÁLNÍCH UBYTOVEN VARNSDORF

Poskytované služby:
Poskytujeme pomoc matkám s dětmi, těhotným ženám, 
chovancům propuštěným z ústavního zařízení (DD,VÚ…), 
lidem bez přístřeší, které se ocitli v nepříznivé životní situaci 
z důvodu rozpadu partnerského soužití, rozpad manželství, ztráty 
zaměstnání a rozpadu primární rodiny, závislosti na alkoholu či 
jiných omamných látkách, duševní nemoci a stáří. Pomoc spočívá 
především v poskytnutí přechodného ubytování (zpravidla max. 
6 měsíců), základního sociálně právního poradenství, materiální 
pomoci zejména formou sociálního šatníku a další pomoci 
potřebné pro naplňování individuálních cílů klientů

Pro koho je služba určena:
• osoby ohrožené prostitucí
• rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
• etnické menšiny v nepříznivé sociální situaci
• senioři v nepříznivé sociální situaci
• děti a mládež v nepříznivé sociální situaci
• osoby v krizi

Působnost:
území pověřeného města Varnsdorf

Kapacita, popřípadě počet volných míst:
• 145 klientů
• 45 žadatelů v roce 2003 nebylo umístěno

Čekací doba na umístění do programu:
4 týdny

Provozní doba:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
vedení Centra sociálních ubytoven Varnsdorf 
každý všední den 07.00–15.30

Úhrada za poskytované služby:
dospělí 90 Kč/den, osoba 
děti 45 Kč/den, osoba

Bezbariérovost:
1. objekt ANO, 2. objekt NE

Adresa: 
 1.  Centrum sociálních ubytoven Varnsdorf

Lounská 2335
407 47 Varnsdorf

 2.  Centrum sociálních ubytoven Varnsdorf
T.G. Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 370 717

E-mail: azyl.spr@tiscali.cz

Kontaktní osoba: Dana Štěpánková

Vedoucí: Karel Jiřišta 
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MODRÁ LINKA SOS COMMUNIO VARNSDORF 
– KRIZOVÁ INTERVENČNÍ LINKA

Poskytované služby:
Krizová pomoc ve formě telefonického kontaktu.

Pro koho je služba určena:
muži, ženy, děti jakéhokoliv věku s problémy, se kterými 
si nedokáží sami poradit

Kapacita zařízení:
5 klientů týdně/dle situace

Jak se stát uživatelem služby:
Každý člověk v bezprostřední krizi, který se dovolává a obrátí 
s žádostí o pomoc.

Čekací doba na umístění do programu:
není, dle potřeby

Provozní doba: Út, Čt 15.00–18.00
po dohodě je možný pohovor i v jiném čase

Úhrada za poskytované služby:
služby poskytované klientům zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:   Sociálně pastorační a informační středisko 
Starokatolické církve Communio Varnsdorf
Tyršova 1232
407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 370 764

Kontaktní osoba: Milada Holanová

Ředitel: Mgr. Roland Solloch 

OBČANSKÁ PORADNA COMMUNIO VARNSDORF

Poskytované služby:
poradenství v oblasti sociálních a občansko-právních vztazích, 
manželských a mezilidských vztazích , ochrana spotřebitele, atd. 

Pro koho je služba určena:
není omezena, v podstatě kdokoli se na nás obrátí

Kapacita zařízení:
8–10 klientů týdně 

Jak se stát uživatelem služby:
služba je nezávislá, nestranná, anonymní 

Čekací doba na umístění do programu:
není, dle potřeby

Provozní doba:  Po–Út 08.00–11.00
St 13.00–15.00 – pro objednané

Úhrada za poskytované služby: 
služby poskytované klientům zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Sociálně pastorační a informační středisko 
Starokatolické církve Communio Varnsdorf
Tyršova 1232
407 47 Varnsdorf

Telefon: 412 370 764

Kontaktní osoba: Alena Fabiánková

Ředitel: Mgr. Roland Solloch

DIECÉZNÍ CHARITA – DOMOV SV. M. MAGDALÉNY
JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Poskytované služby:
bydlení, výchovná činnost, asistence, poradenství, sociální práce

Pro koho je služba určena:
Matky a děti s handicapem

Působnost zařízení:
Celá ČR

Kapacita zařízení:
20 bytů – 20 matek + 35 dětí

Jak se stát uživatelem služby:
Individuální dohoda s vedoucí zařízení

Bezbariérovost: ne

Adresa:  Domov svaté Máří Magdalény
Náměstí 29
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Telefon: 412 379 211

Kontaktní osoba: Hana Venturová
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KRIZOVÁ PORADNA DĚČÍN

Program občanské pomoci a sociální intervence – POPSI o.s.

Poskytované služby:
občanská poradna
• Jste na dně?
• Neumíte si sami poradit v těžké situaci?
• Prožíváte těžké období ve vašem životě?
• Stojíte před těžkým životním rozhodnutím?
• Máte problémy s mezilidskými vztahy?
• Kontakty na další pomáhající organizace a sociální instituce.

Pro koho je služba určena:
všem lidem bez rozdílu

Kapacita zařízení:
neudává se

Jak se stát uživatelem služby:
osobní nebo telefonický, písemný kontakt s poradcem

Čekací doba na umístění do programu:
ihned, v případě objednání do 1 týdne

Provozní doba:  Po 11.00–18.00
Út    9.00–14.00
St   11.00–18.00
Čt    9.00–14.00
Pá    ------------

Úhrada za poskytované služby: 
služby poskytované klientům zdarma

Bezbariérovost: ne

Adresa:  KRIZOVÁ PORADNA DĚČÍN
U plovárny 1190/2
405 01 Děčín I

Telefon: 412 502 129

Kontaktní osoba:

Vedoucí organizace:

DOSTUPNÉ SLUŽBY, KTERÉ JSOU ZAJIŠTĚNY MIMO 
ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

CESPO o.s. – ÚSTÍ NAD LABEM

Organizační forma:
občanské sdružení, nestátní nezisková organizace

Poskytované služby:
CESPO o.s. je neziskové a nepolitické občanské sdružení s plnou 
právní subjektivitou sdružujícím na základě dobrovolného člen-
ství neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a další občany se sluchovou 
vadou, osoby zabývající se péčí o ně a osoby sympatizujícími se 
sluchově postiženými.

Cílem jeho činnosti je pomoc při realizaci programů zajišťujících 
sociální rehabilitaci a integraci  sluchově postižených občanů do 
společnosti. Dále zajišťují a poskytují tyto služby:
• tlumočnické služby pro neslyšící a nedoslýchavé
• výuka znakového jazyka neslyšícím pro všechny zájemce
• sociálně právní poradenství
• poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek 
 pro sluchově postižené
• předvádění kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené
 (mimo sluchadel) 
• přednášková činnost pro sluchově postižené i všechny 
 další zájemce
• klubová činnost – volno časové aktivity

Pro koho je služba určena:
dobrovolné členství neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých, 
občanů se sluchovou vadou a osob sympatizují se sluchově 
postiženými 

Kapacita zařízení:
50 klientů, ročně cca 500 klientů, u volnočasových aktivit je to 
2000 lidí za rok 

Jak se stát uživatelem služby:
žádost o pomoc.

Čekací doba na umístění do programu:
u tlumočení je individuální dle dohody s tlumočníkem 
Holubem u ostatních služeb se lze objednat 

Provozní doba:  Po 10.00–18.00
St 10.00–17.00 

Úhrada za poskytované služby: 
veškeré služby se poskytují zdarma

Bezbariérovost: ne – zařízení je v 1. patře 

Adresa:   CESPO o.s.
Poláčkova 3251/1
400 11 Ústí nad Labem

Telefon/Fax: 472 770 465, 416 539 161

E-mail: petrnovak@mybox.cz (kompenzační pomůcky)

Kontaktní osoba: Milan Holub

Vedoucí organizace: Petr Novák  
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TYFLOSERVIS ÚSTÍ N. L. – krajské ambulantní středisko 

Organizační forma:
obecně prospěšná organizace, nestátní nezisková organizace

Poskytované služby:
Poradenství – jednorázové, opakované (např. výběr pomůcky, 
informace sociálně právního charakteru, úpravy prostředí).

Sociálně rehabilitační kurzy – krátkodobé, dlouhodobé – Prosto-
rová orientace a samostatný pohyb, Sebeobsluha, Čtení a psaní 
Braillova bodového písma, Nácvik vlastnoručního podpisu, 
Nácvik vnímání a vytváření tyflografických vyobrazení, Psaní 
na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače, Reedukace 
zraku, Nácvik obsluhy rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, Reedukace zraku, Nácvik specifických dovedností 
u multihandicapovaných klientů, Nácvik sociálních dovedností.

• Psychologické služby.
• Nácvikové programy pro veřejnost.
• Testování úrovně mobility u žadatelů o vodící psy.
• Konzultace zaměřené na odstraňování architektonických bariér.
• Testování nových pomůcek.
• Příprava podkladů pro nová legislativní a obdobná pravidla.

Pro koho je služba určena:
Nevidomým a slabozrakým lidem starším 15 let, jejich rodinným 
příslušníkům, přátelům a známým; pracovníkům ve zdravotnictví 
a sociálních službách; zaměstnavatelům; základním, středním, 
vyšším odborným a vysokým školám; ostatní široké laické i od-
borné veřejnosti.

Působnost zařízení:
Území Ústeckého kraje.

Kapacita zařízení:
Neomezeno

Jak se stát uživatelem služby:
zkontaktovat se – prostřednictvím očního lékaře, pracovníků 
sociálních odborů magistrátu nebo městských úřadů;
návštěvu mohou domluvit rodinní příslušníci, známí
osobní kontakt s klientem

Čekací doba na umístění do programu:
není, v některém období – měsíční

Provozní doba:   Po–St 7.00–15.30
Čt       7.00–18.00
Pá       7.00–13.00

Úhrada za poskytované služby: 
veškeré služby jsou poskytovány bezplatně

Bezbariérovost: 
Středisko je bezbariérové pouze pro zrakově postižené, 
pro TP bariéry.

Adresa:  TYFLOSERVIS, o. p. s. – 
krajské ambulantní středisko 
Prokopa Diviše 5
400 01 Ústí nad Labem

E-mail: tsoas-ul@braillnet.cz

www: http://www.braillnet.cz/tyfloservis

Kontaktní osoba:   Bc. Nikol Aková –
vedoucí střediska (608 572 360)
Lenka Lorencová, DiS
instruktor rehabilitace (608 572 361)

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE – ÚSTÍ N. L.

Spirála, občanské sdružení.

Poskytované služby:
Zařízení poskytuje komplexní psychosociální pomoc osobám, 
které se ocitají v životní krizi. Odbornou péči zajišťuje speciálně 
vyškolenými pracovníky pomáhajících profesí prostřednictvím 
telefonické a osobní krizové intervence a pobytem klienta na 
krizovém lůžku. 

Pomáháme při řešení rodinné krize, partnerské a manželské 
konflikty, životní změny – narození dítěte, klimakterium, důchod,  
životní události – nemoc, smrt, nevěra, rozvod, domácí násilí, 
zneužívání.

Nízkoprahové zařízení poskytující telefonickou a osobní krizovou 
intervenci, pobyt na krizovém lůžku, krátkodobou intenzivní 
psychoterapii, socioterapii, poradenství, relaxaci, programy se 
specifickou tematikou – prevence psychopatologických jevů na 
školách. Zařízení je nezdravotní.

Pro koho je služba určena:
všechny osoby v životní krizi, kterou nedokáží nebo nemohou 
zvládnout bez odborné pomoci: děti a mládež, dospělí, rodiny

Kapacita zařízení:
6 krizových lůžek (max. 7 dnů), nepřetržitý provoz

Provozní doba:
nepřetržitý provoz

Úhrada za poskytované služby:
služby zdarma, bez doporučení či objednání

Adresa:  K Chatám 22
403 40 Ústí nad Labem-Skorotice

Spojení MHD:
zastávka Dukelských hrdinů /trolejbus/
zastávka Habrovická /bus/

Krizová linka pomoci: 475 603 390

Telefon/Fax: 472 743 835

E-mail: spirala.cki@volny.cz

www: www.volny.cz/spirala.cki

Vedoucí:  Bc  Zuzana Lešková
Mgr. Martina Vojtíšková  manažer
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FARNÍ CHARITA RUMBURK

Aktivity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zaměřené 
na romskou populaci

• romské soutěžní odpoledne
• romský den – vystoupení kapely Kale Apsa a taneční skupiny  
 Sestry v akci a Girls in Blue 
• festival romské kultury v Ústí nad Labem
• romská zábava, 1 x za 14 dní romské diskotéky a zábavy
• festival romské kultury v DK Rumburk
• beseda s romskými aktivisty
• přednáška o romské kultuře
• zkoušky hudební skupiny Terne Čhave

adresa:  Farní charita Rumburk
Sukova 1055
408 01 Rumburk

Ředitelka: Zdena Ondrušová

Vedoucí: Martina Škodová

Telefon/Fax: 412 332 774

E-mail: farni.charita@raz-dva.cz

ROMSKÉ SDRUŽENÍ „ČAČIPEN“

Vytvářet podmínky pro uspokojování zájmů a potřeb dětí 
a mládeže v oblasti volného času.

Poskytované služby: 
• taneční kroužky
• hudební kroužky
• organizace dne dětí
• turnaj v minikopané pro dospělé
• Miss ROMA
• romská zábava 1 x za měsíc
• zkoušky hudební skupiny Čačipen
• beseda s romskými aktivisty
• dětské diskotéky 2 x do měsíce
• vystoupení hudebního souboru a tanečních skupin

Adresa:   Pražská 270/22
407 46 Krásná Lípa 

Telefon: 731 067 351

Předseda Romského sdružení Čačipen:  Ferenc Robert



Poděkování patří všem aktérům, kteří se podíleli 
na tvorbě a vydání tohoto Katalogu sociálních služeb 
ve Šluknovském výběžku na rok 2005.


