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Vážení spoluobčané,
každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé
osoby.
Katalog sociálních a souvisejících služeb města Kutná Hora, který právě držíte
v rukou, Vám může být dobrým pomocníkem při hledání této pomoci a může Vám
sloužit k základní orientaci v nabízených sociálních službách v našem regionu.
Katalog je pro Vás přehledně sestaven od kontaktů na sociální úřady, péči o seniory,
osoby se zdravotním postižením, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním
vyloučením a krizí.
Všichni uvedení poskytovatelé jsou připraveni adresně reagovat na Vaše problémy
a poskytnout Vám někdy tolik potřebnou radu, nebo pomoc...
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SOCIÁLNÍ ÚŘADY

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Adresa odboru: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Sídlo odboru: Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí odboru:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Webové stránky:

PhDr. Drahomíra Hurtová
327 710 285
327 710 106
socialni@kutnahora.cz
www.mu.kutnahora.cz

Vnitřní členění odboru:
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Vedoucí oddělení:
Tel.:
Email:

Mgr. Šárka Zittová
327 710 286
zittova@mu.kutnahora.cz

Oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany
Vedoucí oddělení:
Tel.:
E-mail:

Mgr. Renáta Kulhánková
327 710 298
kulhankova@mu.kutnahora.cz

Oddělení sociální prevence
Vedoucí oddělení:
Tel.:
E-mail:
Pracovní doba:

Bezbariérovost:

Bc. Michal Procházka
327 710 290
prochazka@mu.kutnahora.cz

Po, St: 7.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út, Čt: 7.00 – 11.30 12.00 – 15.00
Pá:
7.00 – 11.30 12.00 – 14.30
ANO

Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora 2015 - 2016

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÁ POBOČKA V PŘÍBRAMI
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ KUTNÁ HORA
Adresa: Benešova 70, 284 01 Kutná Hora
Pracoviště dávek SSP, Hmotné nouze, dávek pro osoby se zdrav. postižením a příspěvku na péči:
Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
Telefon:
Fax:
E-mail:
Webové stránky:

950 131 111
950 131 302
posta.up@kh.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště Kutná Hora zajišťuje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání
Benešova 70, Kutná Hora
Tel.: 950 131 111
Státní sociální podpora
Radnická 178, Kutná Hora
Tel.: 950 131 520 – 524
Hmotná nouze
Radnická 178, Kutná Hora
Tel.: 950 131 533 – 536
Sociální služby, příspěvek na péči
Radnická 178, Kutná Hora
Tel.: 950 131 537
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Radnická 178, Kutná Hora
Tel.: 950 131 531 – 532
Úřední hodiny:

Bezbariérovost:

Po, St: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 11.00
Pá: není úřední den (platí do odvolání)
ANO
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OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ KUTNÁ HORA
Adresa: Lorecká 667, 284 01 Kutná Hora
Telefon:
Fax:
E-mail:
Elektronická podatelna:

327 583 111
327 583 383
podatelna.kh@cssz.cz
posta.kh@cssz.cz

Okresní správa sociálního zabezpečení zajišťuje úkony v těchto oblastech:
nemocenské pojištění
důchodové pojištění
pojištění osob samostatně výdělečně činných
pojistné na sociální zabezpečení
lékařská posudková služba

Pracovní doba:
Klientské
centrum

Podatelna

Pondělí

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Úterý

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

Středa

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Čtvrtek
Pátek

8:00 - 16:00
8:00 - 14:00

8:00 - 16:00
8:00 - 14:00

Bezbariérovost:

Pokladna
9:00 - 12:00,
13:00 -15:00
---9:00 - 12:00,
13:00 -15:00
-------

Veřejnost
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00

ANO
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P É Č E O S E N I O RY

DOMOV BARBORA KUTNÁ HORA,
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Adresa: Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA
327 533 111
reditel@domov-barbora.cz
www.domov-barbora.cz

Poskytované služby:
Domov pro seniory – počet lůžek 76
Komu je služba určena – cílová skupina:
Domov Barbora Kutná Hora poskytuje služby občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu a
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné
zajistit v jejich domácím prostředí.
Služba je určena občanům, kteří dosáhli věku 56 let.
Služba je poskytována formou celoročního pobytu, a to především občanům Středočeského
kraje.
Komu služba není určena:
Osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dohled, např. osobám s demencí Alzheimerova
typu.
Osobám, jejichž chování by závažně narušovalo kolektivní soužití, např. z důvodu duševní
poruchy, nebo agresivního chování.
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení.
Osobám s akutním infekčním onemocněním.
Osobám s úplnou hluchotou, nebo slepotou vyžadující specifickou komunikaci, jejichž
potřeby služba nedokáže uspokojit a zajistit tak bezpečné prostředí a návaznost dalších
služeb.
Osobám, jejichž osobní cíle a potřeby nedokáže služba podporovat.
Pracovní doba:

nepřetržitý provoz

Bezbariérovost:

ANO
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KUTNÁ HORA
příspěvková organizace
Adresa: Pirknerovo náměstí 202, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitelka:

Ing. Jana Kuklová

(777 706 280)

Sociální pracovnice: Bc. Michaela Oberreiterová, DiS. (773 241 153)
Telefon:

327 513 301 Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora
(ředitelka, sociální pracovnice, provozní účetní)
327 515 154 Centrum denních služeb U Havírny 922, K. Hora
777 706 275 středisko osobní hygieny, pedikúra Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora
776 754 652 středisko osobní hygieny, pedikúra Školní 401, Kutná Hora
777 706 278 středisko osobní hygieny, pedikúra U Havírny 922, Kutná Hora

E-mail:

pskhora@tiscali.cz (ředitelka)
pskh.socialni@seznam.cz (soc. prac.)

Webové stránky:

http://pecsluzba.horykutne.cz

Posláním Pečovatelské služby Kutná Hora, příspěvkové organizace je poskytovat terénní
a ambulantní sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižním, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, do které se mohli dostat např. z důvodu věku nebo nepříznivého
zdravotního stavu.
Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb klientů tak, aby pro ně byly motivující
a podporovaly jejich soběstačnost a sociální začleňování. Napomáháme klientům vést důstojný
a plnohodnotný život v jejich přirozeném domácím prostředí, zajišťujeme jim prožití klidného
a spokojeného stáří se zachováním vazeb na blízké, přátele a příbuzné.
Poskytované služby:
Pečovatelská služba KH poskytuje klientům terénní a ambulantní sociální služby. Terénní
služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí (v domácnostech) klientů. Ambulantní služby jsou
klientům poskytovány v některém z našich středisek osobní hygieny a v Centru denních služeb.
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Základní sociální služby poskytované na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb.:






pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možno vybrat dovoz obědů
od 3 dodavatelů)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc
při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné pochůzky, nákupy, praní prádla)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod klientů k lékaři,
na nákupy, na orgány veřejné správy, instituce poskytující veřejné služby)
Mimo základní sociální služby poskytujeme klientům další služby nad rámce vyhlášky
č. 505/2006 Sb., tzv. fakultativní služby:










procházka s klientem
dohled v domácnosti nad dospělým klientem
příprava léků (dle rozpisu léků klienta), dohled nad požitím léků
umytí nádobí po přípravě a podání jídla v domácnosti
úprava a přestlání lůžka, převlečení ložního prádla
výměna plenkových kalhotek nebo plen
příprava klienta k převozu do nemocnice nebo na vyšetření
dovoz motorovým vozidlem k lékaři, do SOH a na různé instituce; odvoz / dovoz prádla pro
klienty SOH
 pedikúra na SOH a v domácnosti; masáže v SOH a v domácnosti
V rámci Centra denních služeb jsou klientům nabízeny různé volnočasové aktivity, např.
zdravotní cvičení, výuka základů práce na počítači, cvičení paměti. Jedná se o aktivizační činnosti,
které mají posilovat a rozvíjet komunikační schopnosti a motorické dovednosti seniorů. Dále jsou
organizovány různé zábavné a vzdělávací akce, které mají za úkol zapojit seniory do aktivního
života, vytvořit příjemné prostředí pro setkávání, seniorů i jejich přátel a známých.
Pracovní doba:
Služby poskytujeme v pracovní dny v době od 6.30 hod. do 15.00 hod., v sobotu, neděle a ve státní
svátky v době od 7.30 do 13.30, večerní služby v domácnosti klientů vždy od 17.00 hod. do 20.00
hod.
Provoz Centra denních služeb, ve kterém pobývají klienti v době, po kterou se o ně nemůže
starat rodina nebo jiná osoba, je zajištěn v pracovní dny od 6.30 hod. do 17.00 hod.
Klientům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní sociální služby (mimo
dovozu obědů) a zajišťujeme pobyt v CDS dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní
pracovní dobu s přihlédnutím k našim provozním možnostem.
Bezbariérovost:


SOH - Pirknerovo nám. 202, U Havírny 922, Centrum denních služeb – U Havírny 922
ANO



SOH - Školní 401

NE
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ALICE
Adresa: Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:

Věra Nuhlíčková

Telefon:

327 512 655

Fax:

327 512 655

E-mail:

kutnahora@cervenykriz.eu

Webové stránky:

www.cckkh.janok.cz

Poskytované služby:
Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které prostřednictvím zdravotních sester poskytuje
specifické úkony pečovatelské služby, odborné sociální poradenství a komplexní farmakologický
servis. Úkony indikované praktickým lékařem hradí zdravotní pojišťovna. Našimi klienty jsou
především senioři a osoby se zdravotním postižením. Dále zapůjčujeme také kompenzační a
zdravotnické pomůcky. Oblastní spolek ČČK pořádá pro seniory Akademii třetího věku.

Pracovní doba:

Po-Pá: 6.30 – 15.00

Bezbariérovost:

služba je terénní, je poskytována v domácím prostředí
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Občanské sdružení DIGNO (důstojnost)
Adresa: Vladislavova 336, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoby:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Josef Dytrych – předseda, manažer PR
Ivana Doušová - koordinátorka
722 694 604, 724 312 354
digno@digno.cz
www.digno.cz

Naším posláním je pomoc zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům zůstat co
nejdéle v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Tento cíl je naplňován pomocí
služeb osobní asistence. Osobní asistenti zajišťují klientům základní životní potřeby: pomoc při
stravování, hygieně, polohování, toaletě apod., doprovod k lékaři, na úřad, na nákup, do společnosti
aj., zastoupení pečujících rodinných příslušníků v případě jejich nemoci, vyčerpanosti, dovolené či
z důvodů jiné potřeby.
Poskytované služby:
Osobní asistence
Jedná se o speciální službu pro zdravotně postižené občany, kteří žijí mimo ústavy sociální péče,
a kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Proto tuto službu poskytujeme terénním způsobem
přímo u klientů.
Je to cesta k důstojné existenci, kdy může i občan s těžkým postižením žít ve své domácnosti, a kde
zvládá za pomoci osobního asistenta základní životní potřeby a to jak biologické (jídlo, pití, toaleta,
hygiena, polohování, pohyb, návštěva lékaře, atd.), tak i společenské (návštěva divadla, kina,
výstav, vzdělávání, styk s přáteli, atd.).
Přechodná služba v bytě uživatele
Osobní asistenci jako přechodnou službu v jejich bytě poskytujeme uživatelům s tělesným
a zdravotním postižením, kteří žijí doma sami nebo s někým, kdo o ně po převážnou dobu pečuje.
Občanské sdružení DIGNO péči rodiny touto službou doplňuje a pomáhá jí nést velkou zátěž,
kterou stálá péče nesporně je. Pravidelnou osobní asistenci poskytujeme na základě sepsané
smlouvy "Dohoda o poskytování osobní asistence". Asistent občanského sdružení Digno
na domluvenou dobu přebírá veškerou péči (podávání potravy, hygienu, procházku, atd.).
Služba průvodce
Službu osobního asistenta-průvodce- poskytuje DIGNO (důstojnost) dospělým lidem s těžším,
zpravidla vícenásobným postižením, které jim znemožňuje samostatný pohyb mimo vlastní byt.
Tito lidé jsou mnohdy stále doma, protože bez pomoci druhé osoby nemohou sami opustit tento byt.
Osobní asistence jim umožní jít tam, kam chtějí nebo potřebují, najít si přátele, dostat se mezi lidi,
prostě někdy dělat to, co je pro nepostiženého dospělého člověka naprosto běžné.
Pracovní doba:

24 hodin denně – dle potřeb klientů

Bezbariérovost:

služba je poskytována v domácím prostředí
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LCC domácí péče, s.r.o.
Adresa: areál Nemocnice Kutná Hora (poliklinika 2. Patro) Vojtěšská 237, 284 01 Kutná Hora
_______________________________________________________________________________
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

724 810 714
info@lccdp.cz
www.lccdp.cz

Poskytované služby:
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V rámci služby podporujeme klienty:
- v zachování běžného způsobu života - podporujeme při jednoduchých denních činnostech,
při osobní hygieně a oblékání, praní prádla, udržování čistoty bydlení, přípravě stravy
- v jejich schopnostech, dovednostech a soběstačnosti (opakovaným procvičováním
činností)
- v zachování sociálních kontaktů s rodinou, přáteli
OSOBNÍ ASISTENCE
Naši osobní asistenti pomáhají především s:
- osobní hygienou
- přípravou a podáváním jídla, pitným režimem
- zajišťováním úklidu
- nákupy, donáškou léků
- doprovodem klienta (na vycházky, úřady, společenské akce, k lékaři)
- naplněním volného času klienta a dalšími službami
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Poradíme:
- při vyřizování sociálních dávek různého typu (příspěvek na péči, na mobilitu)
- při sepisování různých žádostí či odvolání
- při využití nabídky dalších služeb v regionu / informace o dalších
možnostech pomoci (sociální služby, právník, zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.)
- při jednání s institucemi, doprovodíme na tato jednání
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zajištění péče zdravotními sestrami v domácím prostředí pacienta, umožňuje brzký návrat
z nemocnice do domácího prostředí.
Zajistíme tyto ošetřovatelské úkony pacienta:
- odběry krve a ostatního biologického materiálu
- převazy ran, bércových vředů a proleženin
- péče o katétry, stomie
- aplikace injekcí a léků
- rehabilitace po mozkové příhodě, operaci, úrazu
- péči o diabetiky
- nácvik aplikace inzulínu
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Klientům podle potřeby doporučíme a zajistíme vhodné kompenzační pomůcky.
Tyto pomůcky naučíme také bezpečně používat:
- polohovací lůžka
- hole, berle
- chodítka
- invalidní vozíky
- klozetová křesla
- různá madla, nástavce
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
V rámci poskytované sociální a zdravotní služby, zajistíme našim klientům dopravu
vozidlem:
- k lékaři
- na nákup
- na úřady
- ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pracovní doba:

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Bezbariérovost:

služba je poskytována v domácím prostředí

Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora 2015 - 2016

KLUB DŮCHODCŮ KUTNÁ HORA
Adresa: Sokolská 573, 284 01 Kutná Hora
_______________________________________________________________________________
Kontaktní osoby:

Zuzana Klofáčová – vedoucí klubu
Hana Střihavková – jednatelka klubu

Telefon:

607 780 845

E-mail:

kd.kh@seznam.cz

Poskytované služby:
Klub důchodců je místní společenské středisko, s dlouholetou tradicí, které poskytuje
seniorům – členům Klubu důchodců zázemí pro naplňování a využívání volného času. Naším
posláním je sdružovat seniory a poskytovat jim příležitosti ke společnému setkávání a navazování
přátelství, ale také k sebevzdělávání formou přednášek, poznávacích zájezdů, návštěv výstav,
promítání filmů a jiných kulturních akcí.
Pracovní doba:

Bezbariérovost:

Po:

13.00 – 16.00

Út-Čt:

9.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Pá:

zavřeno

ANO

________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Kaňk
MOZAIKA
Adresa: Kaňk 243, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Jaroslava Veselá
728 080 794
mozaika.kank@centrum.cz

Poskytované služby:
Setkávání seniorů

dle dohody

Pedikúra

každou středu od 7.00 do 15.30
–

poskytuje Pečovatelská služba K.Hora
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ŽIVOT 90 ZRUČ NAD SÁZAVOU
Adresa: Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou
Kontaktní adresa: Benešova 649, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Zdeněk Jelínek
327 534 159, 602 235 375
reditel@zivot90-zrucns.cz
www.zivot90-zrucns.cz

Život 90 Zruč nad Sázavou sdružuje seniory a zdravotně postižené občany, jejich přátele,
profesní odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s posláním ŽIVOTa 90.
Posláním Života 90 je prohlubovat kvality života a přispívat svou činností k řešení
specifických problémů seniorů a zdravotně postižených občanů. Umožnit jim aktivně a smysluplně
žít ve svém vlastním sociálním prostředí tak dlouho, jak jen to je možné.
Poskytované služby:
Tísňová péče:
Služba pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem. Jedná se o
službu v naší republice ojedinělou, při které jsou starší, nemocní, osamocení nebo postižení
občané pomocí hlídacího monitorovacího systému napojeni nepřetržitě po celých 24 hodin na
dispečink. Ten jim v případě potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc (lékař, policie, plynaři,
elektrikáři, hasiči apod.).
AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY:
Senior turistika
Svátky seniorů
Vánoční projížďka Prahou
Informační centrum pro seniory
Kurzy moderní komunikační technologie
ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ:
Odborné zdravotní přednášky
Pracovní doba:
Tísňová péče:
nepřetržitý provoz
Kontaktní místo-informační centrum Benešova 649:
Po – Pá 8.00 – 16.00
Bezbariérovost:
ANO (služba tísňové péče se poskytuje u klienta v domácím
prostředí)
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
STŘEDISKO DUHOVÉ ATRIUM
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

RNDr. Robert Otruba
327 313 110
charita@kh.cz
www.kh.charita.cz

Oblastní charita Kutná Hora poskytuje sociální služby v Kutné Hoře v 5 střediscích: Duhové
Atrium, Středisko A+D, Středisko rané péče, Středisko Racek a Centrum Maják. Svými službami
pomáhá široké skupině obyvatel.
Poskytované služby:
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí služby:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Slávka Kunášková
Vlasta Pešková
327 524 028, 731 598 874, 731 598 864
pecovatelky.charita@kh.cz

Posláním Charitní pečovatelské služby je podporovat klienta prostřednictvím terénních
služeb při zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života v domácím prostředí. Tato
individuální podpora směřuje k lidem, jejichž životní situace je ztížena nemocí, zdravotním
omezením či vysokým věkem. Služba je poskytována převážně obyvatelům Kutné Hory.
V rámci služby jsou poskytovány následující činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy, nebo pomoc při jejím zajištění (výběr stravy od dvou dodavatelů)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby, nabízíme fakultativní
(nadstandardní) služby – odvoz sociálním automobilem k lékaři, na úřady apod., pedikúru a masáže,
půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Pracovní doba:

Po - Ne 7.00 – 17.30 včetně svátků

Fakultativní služby:

Po – Pá 7.00 – 14.00

Bezbariérovost:

ANO
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Vedoucí služby:

Mgr. Slávka Kunášková

Kontaktní osoba:

Vlasta Pešková

Telefon:

327 524 028, 731 598 874, 731 598 864

E-mail:

pecovatelky.charita@kh.cz

Posláním služby je vytvářet pro uživatele podmínky pro aktivní prožívání volného času.
Formou účasti a zapojováním se do kulturních a zájmových činností, a tím jim pomáhat zachovat
svůj životní styl a úroveň, udržet stávající fyzickou a psychickou kondici a snižovat rizika sociální
izolace a sociálního vyloučení.
V rámci služby jsou poskytovány činnosti:
-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, setkávání, přednášky)

-

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností (např. trénování paměti)

-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Trénování paměti je poskytováno formou veřejných kurzů a individuálními kurzy
v domácím prostředí. V kurzech TP uživatelé procvičují jemnou motoriku a smyslové vnímání.
Tréninky paměti zároveň poskytují uživatelům možnost vzdělávání, které vede k jejich psychické
aktivizaci.
Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociálním systému, jsme
připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc. Základní poradenství je určeno
především pro seniory nebo osoby se zdravotním či jiným handicapem, popř. pro jejich pečující
rodinné příslušníky. Jedná se např. o pomoc při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, pomoc s
žádostmi o umístění do zařízení sociální péče.
Pracovní doba:

Po – Pá 7.00 – 17.30

Bezbariérovost:

ANO
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DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Vedoucí služby:

Mgr. Slávka Kunášková

Kontaktní osoba:

Vlasta Pešková

Telefon:

327 524 028, 731 598 874, 731 598 864

E-mail:

pecovatelky.charita@kh.cz

Cílovou skupinu tvoří senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením, kteří vyžadují
pomoc druhé osoby, osoby s počínající demencí, smyslovými poruchami, pohybovými poruchami,
či jinými chorobami souvisejícími se stářím. Jedná se o lidi, kteří již nemohou být sami doma, ale
zároveň ještě nejsou upoutáni na lůžko a nevyžadují poskytování pobytové služby.
Přínos služby spočívá v podpoře seniorů a osob se zdravotním postižením při zajišťování
jejich osobních potřeb v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby.
Mohou tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Dále - zajištění komplexní péče směřující
k prevenci sociálního vyloučení, aktivizaci a integraci do společnosti.
V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby, nabízíme
fakultativní (nadstandardní) služby – odvoz do denního centra, k lékaři, na úřady apod., pedikúru a
masáže, půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Pracovní doba:

Po – Pá: 7.00 – 17.30

Bezbariérovost:

ANO
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SC domácí péče, o.p.s.
Adresa: Přítoky 119, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Telefon:

734 241 683, 607 598 240

E-mail:

scdomacipece@seznam.cz

Webové stránky:

www.scdomacipece-kh.com

Posláním o. p. s. SC domácí péče je poskytování pečovatelské služby, osobní asistence,
sociálního poradenství, odlehčovacích služeb s cílem, umožnit tak osobám se zdravotním
postižením, chronicky nemocným a seniorům setrvávat v prostředí domova, v prostředí na které
jsou zvyklí po dobu 24 hodin denně.
Poskytované služby:


Sociální služby



Domácí ošetřovatelská péče



Terénní hospicová péče



Zajištění kompenzačních a jiných zdravotních pomůcek – prodejna, půjčovna
Kdy zvolit služby domácí ošetřovatelské péče?

Jste-li ve zdravotnickém zařízení a budete potřebovat další odbornou péči (převazy ran, aplikace
injekcí, rehabilitace…) po propuštění do domácího léčení.
Nejste-li schopní ze zdravotních důvodů docházet k lékaři a je nutné další sledování vašeho
zdravotního stavu.
Vyžadujete-li spolehlivou a kvalitní péči poskytovanou v bezpečí Vašeho domova.
Nejčastější konkrétní příklady domácí ošetřovatelské péče
Převazy ran včetně proleženin, rehabilitace v domácím prostředí, odběry krve v domácím prostředí,
kontroly krevního tlaku a dalších životních funkcí, kontroly glykémií (hladin cukru v krvi) péče o
pacienty se stomiemi nebo permanentními močovými katétry (cévkami), komplexní kontinuální
péče o nesoběstačné nebo ne zcela soběstačné pacienty (včetně pacientů s cévní mozkovou
příhodou).
O služby domácí ošetřovatelské péče můžete zažádat při propuštění z nemocnice nebo
u svého praktického lékaře.
Pracovní doba:

nepřetržitě – NON STOP
Tel. číslo:

731 823 306
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P É Č E O O S O B Y S E Z D R AV O T N Í M
POSTIŽENÍM

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR
KLUB SLUNÍČKO KUTNÁ HORA
Adresa: Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Předsedkyně klubu:

Eva Lebedová

Telefon:

606 122 312

E-mail:

klubslunickokh@centrum.cz

Webové stránky:

www.klubslunicko.estranky.cz

Hlavním posláním klubu je integrovat děti se zdravotním postižením mezi děti zdravé, dále
vzájemně podporovat a předávat informace mezi rodiče dětí se zdravotním postižením.
V klubovně je pro děti zařízena herna se spoustou hraček. Jsou připraveny skákací míče,
bazén s kuličkami, hodiny muzikoterapie, nebo výuka angličtiny. Klub Sluníčko nabízí i účast na
pravidelných akcích pořádaných mimo prostory klubovny (výlety, pobyty apod.).
Pracovní doba:

Po, St: 15.00 – 18.00
Út:
15.30 – 18.00

Bezbariérovost:

ANO
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, o.p.s.
Adresa: Dolní 186, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Remešová – vedoucí centra

Telefon:

327 514 779, 731 115 089

E-mail:

czp.kh@seznam.cz

Webové stránky:

www.czpstredoceskykraj.cz

Činnost Centra je zaměřena především na pomoc seniorům a osobám se zdravotním
postižením. Tuto cílovou skupinu osob se snaží integrovat do společnosti, ať už poradenskou
službou, zapůjčením kompenzační pomůcky, pomocí při opravě či pořízení sluchadel. Centrum plní
též roli zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné situace (související s danou problematikou) ve
spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb a příslušnými úřady v regionu.
Poskytované služby:


poradenství v sociální oblasti



poradenství při výběru vhodné kompenzační pomůcky



půjčovna kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené



pravidelné konzultace pro nedoslýchavé s odborníkem jedenkrát za dva měsíce (zajištění
opravy sluchadla, prodej drobných součástek a pomůcek pro provoz sluchadel)



pomoc při písemné komunikaci s úřady



pomoc při řešení tíživé životní situace (na požádání navštívíme klienta v domácím prostředí)



zprostředkování kontaktů s jednotlivými svazy zdravotně postižených



zprostředkování ozdravných pobytů a výletů pro seniory a osoby se zdravotním postižením
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Pravidelně pořádáme:


kurz Svět počítačů a internetu pro seniory a osoby se zdravotním postižením



každoroční Adventní prodejní výstavu výrobků našich klientů



Kavárničku pro seniory a zdravotně postižené – jednou měsíčně posezení při hudbě
v GASKu



Tvořivá a Hravá dopoledne pro rozvoj a trénink motoriky, paměti a postřehu



besedy a krátké přednášky na zajímavá témata

Pracovní doba:
Po, St: 8.00 – 15.00
Út: poradenství v terénu Čáslav, Zbraslavice, Zruč n/S, Uhlířské Janovice
Čt: 8.00 – 12.00 (poslední čtvrtek v měsíci pravidelné porady vedení v Praze)
Pá:8.00 – 12.00 pouze na objednání
Bezbariérovost:

ANO
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CENTRUM U BARTOLOMĚJE, p.s.s.
Adresa: Pirknerovo nám. 206, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:

Mgr. Hana Vetešníková

Telefon:

327 512 272, 327 512 524

E-mail:

reditel@ubartolomeje.cz

Webové stránky:

www.ubartolomeje.cz

Sociální pracovník:

Bc. Anděla Hájková

Telefon:

702 283 764

E-mail:

socialni@ubartolomeje.cz

Centrum U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb, Kutná Hora, je příspěvková
organizace Středočeského kraje, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením a
jejich rodinám převážně z okresu Kutná Hora. Posláním organizace je podpora a pomoc lidem
s postižením a jejich rodinám v oblastech, které sami neumí nebo nemohou zvládnout. Cílem Centra
U Bartoloměje je naučit tyto osoby samostatnosti a přiblížit je co nejvíce běžnému způsobu života.
Cílovou skupinou jsou děti, mládež i dospělí lidé s mentálním postižením.
Poskytované služby:


Domov pro osoby se zdravotním postižením



Denní stacionář



Týdenní stacionář



Sociální rehabilitace
Pracovní doba:
Domov pro osoby se zdravotním postižením: nepřetržitě
Denní stacionář:

Po – Pá 6.00 – 16.00

Týdenní stacionář: Po – Pá 6.00 – 18.00
Bezbariérovost:

částečně
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KAVÁRNIČKA A PRODEJNÍ GALERIE
ČESKÁ 186, KUTNÁ HORA
Kavárnička a prodejní galerie Centra u Bartoloměje je nekuřácká kavárna pro veřejnost s
dětským koutkem, kde jsou v rámci služby sociální rehabilitace klientům s mentálním postižením
zprostředkovány pracovní aktivity, které bezprostředně souvisí s provozem kavárny. Možnost
zakoupení vystavovaných výrobků, které byly vytvořeny v rámci pracovní terapie osob
s postižením.
Otevírací doba:

Po – Pá 9.00 – 17.00

Bezbariérovost:

ANO
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DOMOV BARBORA KUTNÁ HORA,
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Adresa: Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:

Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA

Telefon:

327 533 111

E-mail:

reditel@domov-barbora.cz

Webové stránky:

www.domov-barbora.cz

Poskytované služby:
Domov pro osoby se zdravotním postižením – počet lůžek 43
Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám s mentálním i kombinovaným postižením,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu
zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není
možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je určena občanům, kteří dosáhli věku 27 let.
Služba je poskytována formou celoročního pobytu.

Chráněné bydlení – počet lůžek 13

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje službu osobám s mentálním i kombinovaným postižením
lehčího stupně, které jsou za podpory asistentů schopny žít víceméně samostatně v prostředí, které
je svým charakterem stejné jako běžný byt. Služba je určena občanům, kteří dosáhli věku 27 let.
Bydlení je skupinové, služba je poskytována formou celoročního pobytu.

Pracovní doba:

nepřetržitý provoz

Bezbariérovost:

ANO
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DÍTĚ A KŮŇ
SDRUŽENÍ PRO HIPOTERAPII
Adresa: Miskovice 30, 285 01 Miskovice u Kutné Hory
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Hudcová

Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

327 515 843, 602 525 379
diteakun@seznam.cz
www.diteakun.cz

Dítě a kůň je sdružení, které poskytuje hipoterapii pro zdravotně znevýhodněné osoby
v regionu kutnohorska. Sdružení vzniklo v roce 1994 s posláním uvést v život myšlenku kvalitní
hipoterapie pro handicapované děti a jezdeckého sportu pro děti zdravé. Činnost sdružení
se postupně rozšířila o poskytování dalších rehabilitačních a terapeutických programů
pro jednotlivce i skupiny a od roku 2010 poskytuje sdružení dvě sociální služby:


Archa – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - pro děti a mládež ve věku od 6ti
do 20ti let, které se ocitli v obtížné životní situaci, jako je například rozvod v rodině, nebo
nezaměstnanost, časté stěhování, pro děti, které mají problémy ve škole,… a ohrožené
sociálně patologickými jevy, jako: kriminalita, násilí, vandalismus, šikana, rasismus,
závislosti, aj.



Sociální rehabilitace – je určena lidem se zdravotním, nebo jiným handicapem a seniorům,
jde o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti a nezávislosti.
Další poskytované služby:



Sportování handicapovaných sportovců



Pobyty a exkurze pro školská zařízení s environmentálním programem



Volnočasové aktivity pro děti a mládež



Zájmové kroužky ( Pony klub, Školička se zvířátky, Angličtina pro nejmenší, výtvarný
kroužek)



Nabídka pro veřejnost: letní tábory pro děti od 6 let, jezdecká škola (výcvik pro děti i
dospělé), akce na statku ( Čarodejnice nanečisto, Den opravdových kovbojů a indiánů, Hry
bez bariér, Masopust, Drakiáda a další…)



Den otevřených dveří – každou sobotu od 14.00 – 16.00
Provozní doba:
Bezbariérovost:

Po – Pá
So – Ne
ANO

8.00 – 19.00
9.00 – 19.00
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
STŘEDISKO RANÉ PÉČE
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Palackého nám. 320, 284 01 Kutná Hora
_____________________________________________________________________________
Vedoucí střediska: Mgr. Markéta Sieglová
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

327 311 493, 731 598 866, 731 598 982
ranapece.charita@kh.cz
www.ranapece-kutnahora.webnode.cz

Středisko rané péče je tu pro rodiny s dětmi předčasně narozenými, s mentálním,
pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo
opožděným vývojem do 7 let věku.
Poskytované služby:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

posouzení vývojové úrovně dítěte
stimulace dítěte ve všech oblastech vývoje
provázení rodiny – podpora rodinných interakcí, naslouchání, podpora v období
krize
výchovné poradenství, sociální poradenství - podpora při zajištění práv a nároků,
souvisejících se specifickou situací rodiny, zprostředkování kontaktů na jiná odborná
pracoviště
půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a možnostmi jejich získání
pomoc při vyhledávání předškolního a školního zařízení, podpora při adaptaci
pomoc při vyhledávání sociálních a dalších návazných služeb
pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny: doprovázení při návštěvě lékaře nebo
instituce, pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte, vypracování
zprávy o vývoji dítěte a průběhu spolupráce
zprostředkování kontaktů mezi rodinami
setkávání a semináře pro rodiny
aktivity s finanční spoluúčastí:
◦ pobyty pro rodiny
◦ odborné kurzy

Cílem je podporovat kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela
způsob, jak je rozvíjet a spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí.
Jsme členy profesní Asociace pracovníků v rané péči a naše služba má udělenou garanci
kvality.
Jezdíme po Středočeském kraji.
Pracovní doba:
Bezbariérovost:

Po – Pá: 8.00 – 17.00 (návštěva v domácím prostředí dle dohody
s klientem)
ANO
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PŘI STŘEDISKU RANÉ
PÉČE KUTNÁ HORA
Cílová skupina: rodina s dítětem 7-18 let


s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a podobnou



s podezřením na tuto poruchu
Poskytované služby:
Pro rodiče a pečující o děti:

Vzdělávací – sdílející setkání rodičů s lektorkou ve Středisku rané péče Na Sioně – 1x měsíčně
Možnost individuálních konzultací, základního poradenství
Pro děti a mládež:
1. Nácviky sociálních dovedností
skupinová aktivita, využívající techniky edukace, modelového přehrávání rolí, her a práce
s pracovními listy, probírána témata zaměřená na rozvíjení smyslu pro spolupráci, na střídání se
v hovoru i v činnosti, na samostatnou práci (neodbíhat od práce, dokončovat zadané úkoly),
na orientaci v různých sociálních situacích (porozumět jim a adekvátně reagovat), na zvládání
prohry, na dovednost říci „nevím", „nerozumím", „potřebuji pomoc nebo poradit", na akceptaci
pravidel, na strukturované řešení problémů, na zvládání silných emocí, na plánování času, verbální
a neverbální komunikace, práce s emocemi (porozumět emocím a vhodným způsobem je vyjádřit),
řešení problémů a náročných situací, nácvik asertivity.
2. Výtvarné dílny
jde o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS. Snahou bude, aby nabízené aktivity byly pro děti
zajímavé, používané techniky a materiály se mění podle zájmu. Nejde primárně o výsledek, spíš
o proces tvoření
3. Výletní soboty
konají se 1x za 2 měsíce, na programu se podílí pracovník služby a studenti co by asistenti a starší
kamarádi
4. Příměstský prázdninový tábor pro děti
Pracovní doba:
Po – Pá

8,00 – 15,00 na telefonu dle domluvy

Út, Čt

15,00 – 17,00 aktivity dle domluvy

So, Ne

příležitostné aktivity dle domluvy

Bezbariérovost:

ANO
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
STŘEDISKO A+D
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Tylova 494, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Vedoucí střediska:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Bc. Marie Macková
327 512 257
ad.charita@kh.cz
www.kh.charita.cz

Poskytované služby:
AHOJ – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Poskytujeme služby osobám se zdravotním postižením, mentálním postižením
a s chronickým duševním postižením. Nabízíme poradenství v oblasti uplatnění na pracovním trhu,
prověření invalidity a nároku na invalidní důchod. Dále nabízíme denní programy, např. nácvik
sociálních dovedností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základy vaření
a pečení. Další možností jsou pracovní programy, např. tvořivé rukodělné dílny, zahradnické práce,
pomocné práce při úklidových zakázkách nebo pomoc při práci na PC. Služby je možné využít buď
individuálně dle potřeb, nebo v rámci skupinové rehabilitace. Nácvik péče o domácnost můžeme
provést přímo v domácnosti uživatele.
Forma poskytované služby: ambulantní a terénní
Pracovní doba:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:

13.00 – 15.00
7.30 – 11.30 a 13.00 – 15.00
9.00 – 11.30 a 13.00 – 15.00
7.30 – 11.30

Pro první návštěvu je nutné se dopředu objednat na telefonu 327 512 257 nebo 731 598 861
Markéta Machanová.
Bezbariérovost:

ANO

● Charitní obchůdek
Nabízí výrobky hendikepovaných osob a úpravu oděvů, v tomto obchůdku lze také získat
základní informace o sociálních službách v Kutné Hoře.
Telefon:

731 598 861

Otvírací doba:

Po:
9.00 – 16.00
Út, Čt: 9.00 – 16.00
St, Pá: 9.00 – 14.30
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KLUB DOBRÝ DEN- SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY
Poskytujeme poradenství, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování oprávněných zájmů a aktivizační (volnočasové) činnosti pro osoby s duševním
onemocněním, jiným zdravotním postižením, pečujícím osobám a seniorům.
Pracovní doba:

úterý:
9.00 – 11.00 (Hana Rathouzová)
středa:
9.00 – 11.00 (Hana Rathouzová)
čtvrtek:
9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00
(Kristýna Doubková, Marie Macková)

Pro první návštěvu je nutné se dopředu objednat na telefonu
327 512 257 nebo 605 233 028 Kristýna Doubková.
Úhrada za poskytnuté služby: zdarma

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Provádíme nábor dobrovolníků pro potřeby naší organizace i pro smluvní partnery, kterými
jsou Nemocnice v Kutné Hoře a v Čáslavi, domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním
postižením.
Dobrovolníci vykonávají pro Oblastní charitu tyto činnosti:
 třídění šatstva v charitním šatníku


pomocné administrativní a rukodělné práce



třídění známek



sběr léčivých bylin



pomoc při jednorázových akcích (dětské dny, tříkrálová sbírka)



doučování romských dětí

Dobrovolníci vykonávají pro smluvní partnery tyto činnosti: dobrovolník společník,
dobrovolník pro kulturní aktivity.
Jak se můžete přihlásit:
Přihlášku pro dobrovolníka a podrobnější pokyny najdete na
http://kh.charita.cz/dobrovolnictvi/ nebo na telefonu 731 598 876 Marie Macková.
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
CENTRUM MAJÁK
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Puškinská 206, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Vedoucí střediska:

Božena Grecmanová (731 598 871)

Telefon:

731 598 872 (dílna)

E-mail:

majakkh@seznam.cz

Webové stránky:

www.kh.charita.cz
KLUBOVÁ RUKODĚLNÁ DÍLNA

Klubová dílna je místem, kde se k rukodělné práci mají možnost scházet lidé se zdravotním
postižením a senioři, jejichž zdravotní stav jim většinou neumožňuje trvalý pracovní poměr. Mají
možnost se věnovat jednoduchým řemeslným technikám, ručním pracím, nebo dle individuelních
požadavků nacvičovat aktivity pro soběstačný běžný život. Vzniklé výrobky uživatelů jsou
příležitostně prodávány. Výtěžek z prodeje je následně použit ve prospěch rukodělné dílny.
Uživatelům nabízíme prostor a prostředky pro seberealizaci, rozvíjení samostatnosti, udržování
sociálních kontaktů a udržení schopnosti učit se nové věci.
Pracovní doba:

Po až St
Čt

8.00 – 15.00
8.00 – 11.30

Bezbariérovost:
budova rukodělné dílny ANO, přístup k budově NE
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ROSKA KUTNÁ HORA
regionální organizace UNIE ROSKA v ČR
Adresa: Ortenova 90, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Mgr. Věra Suchá

Telefon:

606 546 606

E-mail:

roska.kh@seznam.cz

Webové stránky:

www.roska-kh.cz

Roska Kutná Hora byla založena jako regionální organizace Unie Roska v ČR.
Základním posláním je sdružovat a pomáhat lidem postiženým roztroušenou sklerózou
mozkomíšní. Tomuto cíli je podřízena naše veškerá činnost. Do našeho rozmanitého programu patří
zejména:


kompletní informační servis



sociálně-zdravotní poradenství



rekondičně rehabilitační pobyty



rehabilitační cvičení a plavání



hipoterapie



odborné přednášky a semináře



aktivní spolupráce s lékaři



klubová činnost

Nově zajišťujeme i domácí rehabilitační péči pro pacienty s neurologickým onemocněním.
Provozní doba:

individuálně dle potřeb
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STÁJ ROZÁRKA, o.s.
Adresa: Bykáň 8, 284 01 Kutná Hora
_______________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Zuzana Fialová

Telefon:

724 316 145

E-mail:

stajrozarka@centrum.cz

Webové stránky:

www.stajrozarka.cz

Hlavním posláním této neziskové organizace je provozování hiporehabilitačních služeb
osobám se zdravotním postižením. Činnost organizace se odvíjí od působení koně z hlediska
fyzioterapie a dále pak z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky. Vedle terapeutického
působení koní na člověka se věnuje také sportovnímu ježdění handicapovaných, resp. parajezdectví.
Poskytované služby:
HIPOTERAPIE
je metoda fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových
impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do centrálního nervového
systému klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje
postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních
procesů na úrovní neurofyziologické a psychomotorické.
AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ
jsou dříve známé pod pojmem léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koni. Jedná se o
metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov
koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci,
výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.
PARAJEZDECTVÍ
je plně integrovanou disciplínou České jezdecké federace. Je založeno na aktivní jízdě osob se
zdravotním postižením na koni. Ti se s ohledem na svůj handicap za použití speciálních pomůcek či
technik učí jezdit na koni a eventuálně se zúčastňují i pro ně určených soutěží.
Pracovní doba:

individuelně dle dohody s klientem

Bezbariérovost:

ANO
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RYTMUS BENEŠOV, o.p.s.
pracoviště Kutná Hora
Adresa sídla: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov
Adresa pracoviště: Masarykova 598, 284 01 Kutná Hora
___________________________________________________________________________________________________________

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Mgr. Zdeňka Bělohlávková
327 312 307, 773 391 190
kutnahora@rytmus.org
www.kutnahora.rytmus.org

Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením a
sociálním znevýhodněním v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při
vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Organizace poskytuje osobám se zdravotním postižením aktivity v oblasti pracovního
uplatnění - službu sociální rehabilitace metodou podporované zaměstnávání, zajišťujeme pracovní
rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se
znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním.
Poskytované služby:
Pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a dále pro osoby s chronickým
duševním onemocněním poskytujeme tyto služby:
 poradenství


podporované zaměstnávání



tranzitní program



kurzy pro osoby se zdravotním postižením na zvyšování dovedností



vzdělávací kurz pro osoby pečující



podporu samostatného bydlení



program rodičovství osob s mentálním postižením



skupinu sebeobhájců

Rytmus Benešov, o.p.s. je tu i pro rodinné příslušníky uživatelů, zaměstnavatele, kteří chtějí
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a dále pro veřejnost, která se zajímá o integraci osob
se zdravotním postižením.
Pracovní doba:

Po – Pá 8.00 – 16.00

Bezbariérovost:

ANO
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Okresní výbor Kutná Hora
Adresa: Červené Janovice 102, 285 42
________________________________________________________________________________
Předsedkyně sdružení:

Lenka Radoměřská

Telefon:

327 594 777, 731 165 937

E-mail:

stpkh@cmail.cz

Webové stránky:

www.stpkh.cz

Svaz tělesně postižených je sdružení zaměřené na pomoc seniorům a osobám se zdravotním
postižením formou sociálního poradenství a půjčováním rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Další aktivitou sdružení jsou rekondiční pobyty pro osoby s tělesným postižením.
Poskytované služby:


sociální poradenství



vyřizování záležitostí našich klientů na úřadech



vzdělávání osob s tělesným postižením



semináře, přednášky, besedy



půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek



rekondiční pobyty



volnočasové aktivity

Pracovní doba:

Po, St: 8.00 – 12.00

Bezbariérovost::

částečně
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CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM o.p.s.
Raná péče Čechy
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Péčová

Telefon:

251 510 744

E-mail:

ranapece@tamtam-praha.cz

Webové stránky:

www.tamtam-praha.cz,
www.detskysluch.cz

Středisko rané péče Tamtam Praha je jediným poskytovatelem sociální služby rané péče pro
klientské rodiny z Čech, které mají děti do šesti let se závažným postižením sluchu, s postižením
duálním nebo kombinovaným. Základní služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných
konzultací přímo v rodinách v rozmezí 4–6 týdnů. Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje
rodinám psychologické, pedagogické a sociální poradenství, dále poradenství ohledně výběru a
použití vhodné kompenzační pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i
psychomotorický vývoj dítěte. Každá klientská rodina má svého poradce rané péče, na kterého se
může i v období mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem.
Poradci zapůjčují dětem do domácího použití různé vhodné pomůcky a hračky. Pokud má
rodina zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu, která jí je ochotná předat své zkušenosti s
dítětem.
Cílem služeb je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při
výchově sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování a vztahy mezi jednotlivými členy
rodin byly co nejméně narušeny.
Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Klienty sami nevyhledáváme,
první krok musí učinit vždy rodina, která nás telefonicky nebo e-mailem kontaktuje. Rodina se také
sama průběžně rozhoduje, jaké služby a v jakém rozsahu chce využívat. V procesu rané péče je
rodina pro odborného poradce partnerem.
Pracovní doba:
terénní činnost:

Po – Pá:

7.00 – 19.00

ambulantní činnost:

Čt:

8.00 – 16.00
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ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ČR KUTNÁ HORA
Adresa: Studentů 134, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Předseda sdružení:

Václav Hetfleisch

Telefon:

604 947 428, 724 533 427

E-mail:

uosd.kh@centrum.cz

Územní organizace svazu diabetiků je sdružení zaměřené na pomoc osobám s diabetem.
Cílem této organizace je aktivně zapojit tuto cílovou skupinu obyvatel do společenského života.
Poskytované služby:


poradenství, přednášky



rekondiční pobyty



cvičení, plavání pro diabetiky



měření glykémie
Pracovní doba:

nepravidelně, dle jednotlivých akcí

Bezbariérovost:

NE
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ZÁKL. ORGANIZACE SVAZU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Adresa: Dolní 186, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Předsedkyně sdružení:

Helena Řeháková

Telefon:

723 273 742

E-mail:

hanasvancerova@seznam.cz
(jednatelka svazu)

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR je nezisková organizace sdružující občany,
kteří onemocněli některou z civilizačních chorob a potřebují poradit, pomoci, nebo se začlenit do
kolektivu lidí s podobnými zdravotními problémy.
Poskytované služby:
- setkávání členů, kulturní a společenské akce
- zdravotní přednášky
- rekondiční pobyty
Pracovní doba:

nepravidelně, dle jednotlivých akcí

Bezbariérovost:

ANO
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RODINY S DĚTMI, DĚTI A MLÁDEŽ
DDM DOMINIK
Dům dětí a mládeže Kutná Hora
Adresa: Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitel:

Jitka Krištofová

Telefon:

327 512 089

E-mail:

ddm@kh.cz

Webové stránky:

www.ddm.kh.cz

Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře je státní školské zařízení s právní subjektivitou. Cílem
zařízení je organizování aktivní činnosti a odpočinku dětem, mládeži a ostatním zájemcům se
zaměřením na rozvoj jejich zájmů, schopností a dovedností.
Poskytované služby:

Příležitostné činnosti plánujeme pro širokou veřejnost v průběhu celého roku a to formou
soutěží, kurzů, zájezdů, výletů, divadelních představení, výstav a přednášek.
Spontánní činnosti probíhají ve volných pracovnách od pondělí do pátku a mohou se jich
zúčastnit všichni z řad dětí a mládeže, kteří nechtějí pravidelně docházet do zájmového kroužku.
Nabídka tenisových stolů, kulečníku, šipek, stolových her, čítárny atd. je doplněna o nabídku
na zahradě areálu DDM. Zde je koš na košíkovou, tenisový stůl ale hlavně dětské dopravní hřiště.
To je dějištěm okresní dopravní soutěže škol a celoročně slouží rodičům s dětmi k nácviku jízdy
na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích apod.
Táborová činnost - tábory pro širokou veřejnost zajišťuje DDM hlavně o letních a jarních
prázdninách. Dále zajišťuje krátkodobé víkendové akce a odborná soustředění pro účastníky
pravidelných činností.
Pracovní doba:

dle jednotlivých zájmových kroužků

Bezbariérovost:

NE
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
CENTRUM MAJÁK
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Tylova 503, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Vedoucí střediska:

Božena Grecmanová

Telefon:

327 311 847

E-mail:

majak.charita@.kh.cz

Webové stránky:

www.kh.charita.cz

Centrum Maják se zaměřuje na pozitivní a smysluplné využití volného času nejen romských
dětí a mládeže formou volnočasových aktivit.
Poskytované služby:
Předškolní klub – aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Příprava předškolních dětí pro
nástup do základní školy – vyrovnání šancí dětí ohrožených sociálním vyloučením při nástupu do
prvních ročníků základních škol. Klub je určen dětem ve věku 3 – 6 let.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Maják (pro děti školního věku)
a Klub Kotva (pro mládež)
•

volnočasové aktivity pro děti a mládež ve věku 6 – 25 let

•

logopedie (2 x týdně)

•

doučování

•

jednorázové akce (výlety, pobyty)

•

příměstské tábory (4 x ročně) pro děti do 15 let

Pracovní doba:
Klub Maják Po – Čt: 13.00 – 16.00
Klub Kotva Po – Čt: 13.00 – 17.00
Doučování
Bezbariérovost:

Po – Čt: 13.00 – 16.00 (mimo šk. prázdnin a svátků)
ANO
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Občanské sdružení Kaňk
MOZAIKA
Adresa: Kaňk 243, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Jaroslava Veselá

Telefon:

728 080 794

E-mail:

mozaika.kank@centrum.cz

Poskytované služby:


Mateřské centrum Kaňka



Kurzy předporodní přípravy



Knihovna, internet



Klub deskových her

Otevírací doba:

dle jednotlivých aktivit

Bezbariérovost:

NE

________________________________________________________________________________

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ KUTNÁ HORA
Adresa: Pod Valy 36, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Alexandr Štěpánovský
728 328 924
kskh@kskh.cz
www.kskh.cz

Sbor Křesťanské společenství je církev otevřená všem lidem bez rozdílu. Pro děti a mládež
pořádá každoroční letní tábory a zimní pobyty. Základním a středním školám nabízí přednášky
ohledně prevence sociálně-patologických jevů v rámci o.s.ACET.

Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora 2015 - 2016

o.s. RODINNÉ CENTRUM ŠPALÍČEK
Adresa: Česká 235, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Kateřina Špalková
724 341 406
spalkova@rcspalicek.cz
www.rcspalicek.cz

Rodinné centrum Špalíček se zabývá činností v oblasti aktivního trávení volného času dětí i
dospělých. Sdružení se věnuje především aktivitám výtvarným a hudebním a také podpoře všech
(dětí, mládeže i dospělých), kteří chtějí nějakým způsobem prezentovat svou činnost
neprofesionálního, ale tvořivého charakteru. Nadále se sdružení věnuje osvětě v oblasti zdravých
potravin a podpoře místních malých dodavatelů.
Aktivity Rodinného centra Špalíček:


Hudební škola Yamaha – www.yamahaskola.cz
Předškolní obory (pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 6 let)
Instrumentální obory (zobcová flétna, akustická kytara, bicí)
Marcel Melša, tel.: 777 138 021



Malování s Markem
Kurzy kresby a malby pro laickou veřejnost pod vedením malíře Marka Králíka
1 x týdně 2 hodiny pro mládež a dospělé
1 x týdně 45 minut pro děti



Výstavy, vernisáže, prodejní akce
možnost zapůjčení prostorů drobným regionálním výrobcům



Podpora talentovaných dětí do 18 let
podpora a pomoc při první prezentaci před publikem



Spolupráce s Divadélkem Kůzle a hudebním souborem Kůzle Hu.Sou
(www.divadelkokuzle.cz)
pravidelná představení, společné projekty
Aktuální rozpis kurzů a jednorázových akcí najdete na:

www.rcspalicek.webooker.eu
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PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM A KRIZÍ

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ, o.p.s.
Adresa: Zahradní 46, 280 02 Kolín
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:
Bc. Martina Čáslavová
Telefon:
312 310 322, 774 866 838
E-mail:
martina.caslavova@cicpraha.org
Webové stránky:
www.cicpraha.com
Centrum pro integraci cizinců poskytuje odborné sociální poradenství migrantům, kteří žijí
v České republice. Posláním této služby je pomoc cizincům, kteří jsou ohroženi zhoršením své
životní situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů
a institucí v české republice. Poradenství zahrnuje také oblast pracovní, tzv. pracovní poradenství.
Organizace rovněž realizuje vzdělávací aktivity (kurzy českého jazyka) a dobrovolnický program.
Poskytované služby:
Sociální poradenství
 informace k pobytu v ČR


vzdělávání



sociální zabezpečení



zdravotní péče



rodina (sňatek, narození dítěte, sloučení rodiny apod.)



bydlení



asistence při jednání na úřadech



práce – hledání pracovního uplatnění, řešení pracovně právních problémů



získání občanství ČR

Vzdělávací aktivity – kurzy českého jazyka
 nízkoprahové kurzy otevřené pro všechny cizince
Dobrovolnický program
 dobrovolník pomáhá cizinci poznat české prostředí, zvyky a pravidla naší společnosti


dobrovolník nabízí společné trávení volného času a pomáhá s komunikací v češtině
Pracovní doba:
Po – Pá: 8.00 – 16.00
(kromě úterý, je třeba se na osobní konzultace předem objednat)
Bezbariérovost:
NE
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CENTRUM PSYCHOLOGICKO - SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Středočeského kraje
Adresa: U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Neckař
Telefon:

327 512 452, 606 053 177

E-mail:

rpkh@cmail.cz

Webové stránky:

www.rpkh.cz

Centrum je odborné, sociálně-psychologické pracoviště. Ambulantně poskytuje odborné
sociální poradenství jako formu pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či
životní situaci, kterou nedokáží sami zvládnout. Služby, které Centrum poskytuje jsou bezplatné
a mohou být i anonymní.
Poskytované služby:


psychologické, psychoterapeutické a sociálně-právní poradenství



psychologická diagnostika



psychoterapie



krizová intervence



poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace



pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím



zprostředkování navazujících služeb



pomoc při řešení osobnostní, partnerské, manželské a rodinné problematiky

Pracovní doba:

PO,ČT:

8.00 – 17.00

ÚT, ST, PÁ: 8.00 – 15.00
Bezbariérovost:

NE
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Centrum krizové intervence
POVÍDEJ, z.s.
Adresa: Česká 235, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Ředitelka:

Mgr. Eva Bicanová

Centrum krizové intervence pomáhá dětem, mládeži a dospělým, kteří se ocitli v situaci
akutní či dlouhodobé životní krize, nebo mají nějaký osobní či vztahový problém. Nabízíme
rychlou a důvěrnou pomoc na telefonu Linky důvěry a dále krizovou pomoc a následné
psychologické, psychoterapeutické, či poradenské služby v Poradně pro lidi v tísni.
Poskytované služby:
Linka důvěry – registrovaná sociální služba telefonické krizové pomoci
Vedoucí Linky důvěry:

Mgr. Eva Soukupová

Telefon:

327 511 111, 602 874 470

Provozní doba:

Po – Pá 8.00 – 22.00 včetně svátků

Webové stránky:

www.linkaduvery.kh.cz

Internetové poradenství:

www.linkaduvery.kh.cz
linkaduvery@kh.cz

Poradna pro lidi v tísni

–

registrovaná sociální služba krizové pomoci + nově od r. 2013 poradenství a
psychoterapie pro rodiny vybrané Oddělením sociálně právní ochrany dětí jako ohrožené
a odborná pomoc a vzdělávání pro pěstouny.
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Vedoucí Poradny pro lidi v tísni:

Mgr. Eva Bicanová
(tel.: 603 112 553)

Telefon: možnost objednání do poradny na telefonu Linky důvěry
327 511 111, 602 874 470
E-mail:

linkaduvery@kh.cz

Webové stránky:

www.cki.kh.cz

Pracovní doba:

Po – Pá 8.00 – 16.00 pro první kontakt, do 18.00 pro objednané

Pracovníci poradny:
Mgr. Eva Bicanová
psycholog – psychoterapeut, rodinný poradce (tel.603 112 553)
PhDr. Eva Morawská
pedagog – psychoterapeut, mediátor (tel. 739 051 030)
PhDr. Martina Skalníková
dětský psycholog – psychoterapeut, poradce (tel. 737 506 102)
Mgr. Zuzana Vajglová
psycholog, poradce (tel. 775 609 790)
Mgr. Petr Hammerlindl
psycholog-psychoterapeut (tel. 602 341 806)
Bezbariérovost:

NE
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PROSTOR PLUS o.p.s.
Adresa: Na Pustině 1068, 280 02 Kolín
________________________________________________________________________________
Statutární zástupce organizace:

Mgr. Petr Steklý

Telefon:

317 471 740, 608 123 013

E-mail:

info@os-prostor.cz

Webové stránky:

www.os-prostor.cz

Posláním organizace Prostor plus o.p.s. je vytvářet programy, které předchází pádu
a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky
a neinformovanost znesnadňují život.
Dále se chce organizace aktivně podílet na rozvoji regionu nejen v oblasti sociálních služeb
a využívat tak svého všestranného potenciálu ve prospěch společnosti.
Poskytované služby:


Kontaktní centrum - nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům omamných
a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je snižovat sociální
a zdravotní rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat k vlastní aktivitě, změně
chování a soběstačnosti, a tím usilovat o jejich začlenění do společnosti. Kontaktní centrum
působí ve městě Kolín.



Terénní programy - aktivně vyhledávají uživatele omamných a psychotropních látek,
kterým pomáhají zmírňovat zdravotní a sociální rizika s ohledem na individuální potřeby
a zakázky v regionech Kolín a Kutná Hora, a tím usilují o jejich začlenění do společnosti.
Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.



NZDM Kolárka - je určeno mladým lidem ve věku od 13 do 19 let z Kolína a okolí. Našim
cílem je vytvářet takové podmínky, které by podpořily zdravý vývoj mladých lidí a nabízet
tak pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení jejich nepříznivé životní situace.



NZDM Kotelna ve Zruči nad Sázavou - posláním nízkoprahového klubu Kotelna
je poskytovat pomoc, podporu a informace dospívajícím a mladým dospělým ze Zruče nad
Sázavou a okolí, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a tak přispět k jejich
začlenění do společnosti.



Sociální programy - aktivně vyhledávají sociálně ohrožené rodiny i jednotlivce žijící
v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně na území města Kolína a blízkého okolí,
pomáhají minimalizovat rizika jejich způsobu života, dále nabízí svou pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí a tím přispívají
k zvyšování jejich kvality života a začlenění do společnosti.
Provozní doba:
Kolárka – komunitní centrum psychosociálních služeb PO – PÁ 8.00 – 16.30
Bezbariérovost:

ANO
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OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
STŘEDISKO DUHOVÉ ATRIUM
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________


Terénní programy při středisku Duhové Atrium
Vedoucí služby:

Mgr. Slávka Kunášková

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Seidl

Telefon:

327 524 028, 731 598 874

E-mail:

bezdomovci.kh@seznam.cz

Posláním služby Terénních programů je poskytnout sociální služby všem lidem bez rozdílu,
kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, zvláště pak osobám bez přístřeší nebo těm, kterým
hrozí ztráta přístřeší. Dále lidem ohroženým sociálním vyloučením, nemajetným občanům, sociálně
slabým rodinám, osamělým lidem v produktivním a postproduktivním věku.
Služba je poskytována na otevřené scéně (přímo na ulici), v okrajových částech
a předměstích města Kutná Hora a okolí, na ubytovnách a podobných ubytovacích zařízeních.
Po navázání kontaktu nabízíme těmto lidem pomoc s vyřízením osobních dokladů, zprostředkování
kontaktu s úřady, lékaři, dalšími institucemi a rodinnými příslušníky. Dále nabízíme návazné služby
Nízkoprahového denního centra, Noclehárny pro muže a službu Sociální rehabilitace.
Provozní doba:
PO – ČT
8.00 – 16.00
(příp. terénní pracovníci vykonávají služby v terénu podle aktuálního stavu a potřeb uživatelů).
Bezbariérovost:



ne

Nízkoprahové denní centrum při středisku Duhové Atrium
Vedoucí služby:

Mgr. Slávka Kunášková

Kontaktní osoba:

Bc. David Sedlák

Telefon:

731 598 874, 731 598 875

E-mail:

bezdomovci.kh@seznam.cz

Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytnout či zprostředkovat sociální služby
všem lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, zvláště pak osobám bez domova, osobám
v krizi, osobám v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
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Těm pak nabízíme základní služby jako je umožnění osobní hygieny, výměna oblečení
za čisté, poskytnutí stravy (polévka, teplé nápoje) a pomoc při poskytnutí stravy, pobyt v denním
centru, základní poradenství. Dále pomoc při zprostředkování kontaktu s úřady, lékaři, dalšími
institucemi města, rodinnými příslušníky. Pomáháme s vyřizováním osobních dokladů,
korespondence, s psaním žádostí, odvolání, apod. Součástí NDC je charitní šatník. Služby
charitního šatníku jsou zaměřeny především na pomoc sociálně slabým rodinám, matkám
- samoživitelkám, sociálně slabým jedincům. Těmto osobám je ošacení poskytováno za zvýhodněné
ceny (dle individuálního posouzení).
Provozní doba Nízkoprahového denního centra:
PO – ČT

8.30 – 11.30

13.00 – 15.30

PÁ

8.30 – 11.30

pouze v zimním období

Úhrada za poskytované služby: hygiena – zdarma, ošacení, potravinová pomoc - dle ceníku
Bezbariérovost:

Ano

Provozní doba charitního šatníku:



PO – ČT

8.30 - 11.30

PÁ

8.30 – 11.30

14.00 - 16.30

Úhrada za poskytované služby:

dle ceníku

Bezbariérovost:

Ano

Noclehárna pro muže při středisku Duhové Atrium
Vedoucí služby:

Mgr. Slávka Kunášková

Kontaktní osoba:

Lukáš Fiedler

Telefon:

731 598 874, 731 646 721

E-mail:

bezdomovci.kh@seznam.cz

Posláním Noclehárny je pomoci osobám bez přístřeší zmírnit jejich krizovou životní situaci,
poskytnout přístřeší v situaci akutního ohrožení (oslabené osoby zejména v zimním období, které
není možné okamžitě umístit do jiného pobytového zařízení), minimalizovat zdravotní a sociální
rizika spojená s jejich způsobem života.
Kapacita noclehárny je 10 lůžek pro muže. V období, kdy je předpoklad naplnění kapacity a
hrozí nebezpečí neuspokojení některých zájemců o službu, rozhoduje o přidělení lůžek pracovník
zařízení dle stanovených kritérií. Služba poskytuje pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla.
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Provozní doba:

PO – NE 19.00 – 7.00

Od 19.00 – 21.00 přidělení lůžka, 22.00 – 6.00 noční klid, 6.00budíček, 6.00 – 7.00 ranní
hygiena, úklid, odchod z noclehárny, 7.00 uzavření noclehárny
Úhrada za poskytované služby: 30 Kč/noc
Bezbariérovost:



Ano

Sociální rehabilitace při středisku Duhové Atrium
Vedoucí služby:

Mgr. Slávka Kunášková

Kontaktní osoba:

Bc. Alžběta Brychtová

Telefon:

731 598 874, 731 646 721

E-mail:

bezdomovci.kh@seznam.cz

Posláním Sociální rehabilitace je podpora ohroženým skupinám osob, získat odpovídající
dovednosti a schopnosti a vytvářet podmínky, které jim pomohou se začlenit do společnosti a trh
práce. Služba je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání, na poradenství při volbě
zaměstnání, na teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání. Smyslem služby je též podpora
při hledání pracovního místa a podpora v době nástupu do zaměstnání.
Cílem služby je nabídnutí prostředí pro individuální a skupinovou práci s cílovou skupinou,
která bude poskytovat podporu k získání a znovu osvojení si základních pracovních návyků, jakými
jsou pravidelný režim, včasný příchod do zaměstnání, dodržování pracovní doby, odvádět
požadovanou práci, v průběhu pracovních činností nekonzumovat alkoholické nápoje apod.
Provozní doba:

PO – ST 8.30 – 14.00

Bezbariérovost:

Ano
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KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ KUTNÁ HORA
KLUB POD LAMPOU
Adresa: Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

Dana Kafková, Lubomíra Šťastná, Lucie Vomočilová

Telefon:

723 862 705, 723 088 434, 737 743 930

Webové stránky:

www.kskh.cz/lampa

Místo, kde si můžete posedět, popovídat si, vypít kávu, přečíst časopis, nebo knížku z naší
knihovny. Prostor pro osobní rozhovory, rady i modlitbu za vaše potřeby. Občerstvení – káva, čaj,
drobné pohoštění. Občasný doprovodný program (přednášky, promítání, hudební vystoupení aj.).
Klub Pod lampou je tu pro každého, zvláště jsou vítáni ti, kteří se cítí být sami na své radosti
i starosti.
Provozní doba:

PO

17.00 – 19.00

Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora 2015 - 2016

OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA
STŘEDISKO RACEK
Adresa: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Vedoucí střediska:

Mgr. Petra Zítová

Telefon:

327 315 717, 733 755 970, 731 604 720

E-mail:

poradna.charita@kh.cz

Odkaz na internetovou poradnu:
http://kh.charita.cz/nase-strediska/racek/internetova-poradna-socialni-poradny-racek/
Posláním střediska Racek je pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi, v nepříznivé sociální nebo
v problémové situaci a pro nedostatek informací nebo osobních schopností nedokážou nebo
nemohou tuto situaci sami řešit.
Poskytované služby:
Odborné sociální poradenství umožňuje všem bez rozdílu orientaci v sociální a právní
oblasti života a napomáhá rozvoji kompetencí pro plnohodnotný a samostatný život ve společnosti.
Poradna má za úkol nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná
odborná pracoviště, ale být jim především průvodcem po celou dobu řešení jejich problému.
Poskytuje odborné poradenství vedoucí k možnosti uživatelova opětovného začlenění do
společenských a sociálních vazeb a zlepšení jeho životních podmínek. Při poskytování této služby
je vždy kladen důraz na to, aby se klient rozhodoval vždy sám a nesl odpovědnost za svá
rozhodnutí.
Služba obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání
osobních záležitostí.
Cílem je zapojit klienta do řešení jeho problému, po tuto dobu ho provázet, poskytovat mu podporu
a rozvíjet jeho dovednosti a schopnosti, které mu umožní řešit obdobné situace do budoucna
samostatně. Pomáhat klientovi formulovat jeho osobní cíle a kroky vedoucí k naplnění těchto cílů.
Provozní doba:
Po – Čt 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
(Út, Čt pouze objednaní klienti)
Pá - 8.00 – 12.00 (pouze objednaní klienti)
Bezbariérovost:

NE
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Terénní programy (Čáslavská 28, Kutná Hora)
Služba je určena pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem služby je tyto osoby
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována
anonymně.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Provozní doba:

Po – Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30 (práce v terénu)
Út, Čt 8.00 – 12.00 (kontaktní den)

Telefonní kontakty: 733 741 939, 739 328 320

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě tíživé sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•

sociálně terapeutické činnosti

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Provoznídoba:

Po – Pá

8.00 – 12.00 13.00 – 17.30 (práce v terénu)

Út, Čt

8.00 – 12.00 (kontaktní den a ambulantní forma služby)

Telefonní kontakty: 733 755 971, 739 328 334
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PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR
STŘEDISKO KUTNÁ HORA
Adresa: Národního odboje 58/6, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Vedoucí střediska:

PhDr. Eva Filipová

Telefon:
Webové stránky:

327 533 533-5, 737 247 524
www.pmscr.cz

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný
výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a
prevenci kriminality.
Cíle činnosti probační a mediační služby:


Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp.
pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který
směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a
seberealizaci.



Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do
„procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve
spravedlnost.



Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným
řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním
zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Pracovní doba:

Po, St: 8.00 – 16.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00
Pá:
8.00 – 13.00

Bezbariérovost:

NE

Veškeré služby Probační a mediační služby ČR jsou zdarma.
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Další služby probační a mediační služby:
Pomoc a poradenství obětem trestných činů
Poradce:

Mgr. Jana Komárková

Telefon:

734 362 959

E-mail:

jkomarkova@pms.justice.cz



podpora a pomoc všem obětem trestných činů



poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu



poradenství v rámci orientace v přípravném řízení



základní právní informace



zprostředkování dalších služeb
Poradenské hodiny:
Po: 13.00 – 15.00
Pá: 9.00 – 11.00
Veškeré služby Probační a mediační služby ČR jsou zdarma.
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ALTERNACE
Adresa: Šultysova 169, 284 01 Kutná Hora
________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba:

PhDr. Eva Filipová, Mgr. Jana Komárková

Telefon:

728 284 363

E-mail:

o.s.alternace@seznam.cz

Webové stránky:

www.os-alternace.webnode.cz

Hlavním posláním sdružení je prevence, resocializace a následná integrace pachatelů
trestných činů, nebo problémových osob zpět do společnosti.
Poskytované služby:


resocializační a probační programy pro mládež a dospělé



řešení konfliktů a poradenství pro školy a školská zařízení



zooterapie – (Cannisterapie v rané péči a Cannisterapie seniorů)



komunikační a sociální dovednosti



vzdělávání a prevence



mimoškolní aktivity



rukodělné aktivity

Pracovní doba: dle domluvy s klientem
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Tento katalog byl vytvořen v rámci projektu Komunitní plán
města KUTNÁ HORA.

Na grafické úpravě se podílela Oblastní charita Kutná Hora,
Centrum Maják
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