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Krizová linka pomoci, Povídej, z.s.

Linka důvěry - služba telefonické krizové pomoci - je volajícím k dispozici Po – Pá 08.00 – 22.00 hod.
Můžete volat na pevnou linku 327 511 111, event. mobil 602 874 470, nebo prostřednictvím Skypu na
adrese linkaduvery.kh, internetové poradenství na adrese: linkaduvery@kh.cz.

Senior telefon ŽIVOT 90

Telefonická krizová pomoc 800 157 157
Volejte zdarma, 24 hodin denně.
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Státní správa
Městský úřad Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, sídlo odboru: Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
Bc. Marián Šlesingr, DiS.
327 710 285
327 710 2210
socialni@kutnahora.cz
mu.kutnahora.cz/mu/odbor–socialnich–veci–a–zdravotnictvi
Kontaktní osoby:
Oddělení sociálně–právní ochrany dětí
Mgr. Šárka Zittová
327 710 286
zittova@mu.kutnahora.cz
Oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené
Mgr. Renáta Kulhánková
327 710 298
kulhankova@mu.kutnahora.cz
Oddělení sociální prevence
Bc. Michal Procházka
327 710 290
prochazka@mu.kutnahora.cz
Provozní doba:
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
Bezbariérovost: ANO
Rozsah činností:
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
»» řeší situace dítěte narozeného mimo manželství a pomoc matce dítěte narozeného mimo manželství
»» řeší zastupování dětí, které nemohou zastoupit rodiče
»» řeší nedostatečnou péči o děti a problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
»» provádí šetření v rodině, škole, získává informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
»» navrhuje konkrétní návrhy na předběžné opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy
»» zabývá se náhradní rodinnou péčí
»» podává návrhy soudu ve věcech ústavní výchovy, zbavení, omezení rodičovských práv
»» provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich činnost
»» na základě požadavků soudů podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých
»» podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů při podezření na spáchání trestného činu
proti dítěti
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»»
»»
»»
»»
»»

zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
zastupuje nezletilce u soudu v postavení opatrovníka
poskytuje poradenskou činnost
vyhledává ohrožené děti
kurátor pro mládež pracuje s mládeží, která spáchala provinění, přestupek nebo čin jinak trestný
a s mládeží s opakovanými poruchami chování

Oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany:
»» zajišťuje sociální pomoc v přímém styku s osobami zdravotně postiženými a seniory, kteří se dostali
do nepříznivé sociální situace
»» poskytuje sociální poradenství pro cílové skupiny zdravotně postižených, seniory
»» pomáhá klientovi při zprostředkování kontaktu a navazujících služeb popř. spolupracuje s jinými
státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
»» zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního stavu a věku
»» zajišťuje vydávání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou
»» realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb dle místní a typové dostupnosti sociálních služeb metodou komunitního plánování
»» administruje grantový program na podporu sociálních aktivit, odpovídá za uzavírání smluv a kontrolu využití prostředků
»» zajišťuje činnost v oblasti podpory a rozvoje sociálních a souvisejících služeb v obci
»» sleduje účelnost a využití vynaložených prostředků v oblasti sociálních služeb v obci
»» ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
»» vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
Oddělení sociální prevence:
»» poskytuje podle možností města občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají ve městě trvalý
pobyt, pomoc při překonávání jejich obtížných životních poměrů, ubytování, popřípadě další péči
v zařízeních sociální péče, která město spravuje
»» koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobené, vykonává činnosti kurátora pro dospělé
»» vykonává působnost v oblasti zacházení s návykovými a obdobnými látkami
»» zajišťuje a koordinuje program prevence kriminality
»» vykonává činnosti na úseku ochrany práv národnostních menšin, včetně práv a integrace příslušníků
romské komunity
»» vykonává a zajišťuje činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany před alkoholismem, jinými
toxikomaniemi a kouřením
»» vykonává opatrovnictví nad osobami, které jsou omezeny ve svéprávnosti a soud ustanovil Město
Kutná Hora opatrovníkem těchto osob
»» vyhledávání, mapování klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí (terénní sociální práce)
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Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kutná Hora
Odd. zprostředkování zaměstnání, evidence a podpor v nezaměstnanosti, Odd. poradenství a dalšího vzdělávání: Benešova 70, 284 01 Kutná Hora
Odd. dávek státní sociální podpory a pěstounské péče a dávek hmotné nouze, Odd. dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči: Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
PhDr. Iva Pospíšilová
950 131 111
950 131 302
posta@kh.mpsv.cz
portal.mpsv.cz
Kontaktní osoby:
Oddělení zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti
Ing. Miriam Trebichavská – vedoucí oddělení
950 131 420
miriam.trebichavska@kh.mpsv.cz
Oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze
Mgr. Jitka Černá, MSc – vedoucí oddělení
950 131 510
jitka.cerna@kh.mpsv.cz
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdrav. postižením
Bc. Štěpánka Myřátská, DiS. – vedoucí oddělení
950 131 537
stepanka.myratska@kh.mpsv.cz
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Mgr. Anna Přecechtělová – vedoucí oddělení
950 131 441
anna.precechtelova@kh.mpsv.cz
Rozsah činností:
Oddělení zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti:
»» evidence uchazečů o zaměstnání
»» výplata podpory v nezaměstnanosti
»» informační služby pro všechny občany v oblasti pracovních příležitostí
»» poradenské služby (volba povolání, rekvalifikace)
»» zprostředkování vhodného zaměstnání
Oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze:
»» sociálně právní poradenství, dávky poskytované osobám ve společensky uznaných sociálních situacích
»» výplata dávek státní sociální podpory – přídavku na děti, příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku, porodného, pohřebného, dávek pěstounské péče
»» posuzování stavu hmotné nouze občanů
»» výplata dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci
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Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením:
»» sociálně právní poradenství
»» výplata příspěvku na péči
»» výplata dávek pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku)
»» průkaz pro osoby se zdravotním postižením
Úřední hodiny:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
08.00 – 11.00
08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
08.00 – 11.00
08.00 – 11.00*

* jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální
dávky či pozvané klienty
Bezbariérovost: ANO
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Okresní správa sociálního zabezpečení, Kutná Hora
Lorecká 667, 284 01 Kutná Hora
327 583 111
327 583 383
posta.kh@cssz.cz (podatelna)
www. cssz.cz
Rozsah činností:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

Provozní doba:
Úřední hodiny:
Po, St:		
8:00 – 17:00
Út, Čt:		
8:00 – 14:00			
Pá:		
8:00 – 12:00
Podatelna:
Po, St:		
Út, Čt:		
Pá:		

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00			
zavřeno

Pokladna:
Po, St:		
Út, Čt, Pá:

8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
zavřeno		

Bezbariérovost: ANO
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Péče o seniory
Centrin CZ, s.r.o.

poskytovatel sociálních služeb
Náměstí Míru 597, 285 22 Zruč nad Sázavou
Helena Bednářová – ředitelka
724 372 112
Sociální oddělení
724 372 114 - 116
senior@centrin.cz
www.centrin.cz, www.domovduchodcu.cz
Cílová skupina:
»» senioři
Poskytované služby:
»» Domov pro seniory – služba pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
»» Domov se zvláštním režimem – služba pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí
»» Odlehčovací služby – služba pro seniory a osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí – cílem služby je zde umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
Provozní doba:
celodenní nepřetržitý provoz
Bezbariérovost: ANO
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Digno (důstojnost), z.s.

Osobní asistence pro hendikepované občany a seniory
Vladislavova 336, 284 01 Kutná Hora
Josef Dytrych – předseda, manažer PR
722 694 604
Ivana Doušová – koordinátorka
724 312 354
digno@digno.cz
www.digno.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
»» Osobní asistence – terénní služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které
osoba potřebuje. Přechodná služba v bytě uživatele osobní asistence jako doplňující služba při převážné péči rodiny (asistent na domluvenou dobu přebírá veškerou péči o klienta).
»» Služba průvodce – služba je poskytována klientům s postižením, které jim znemožňuje samostatný
pohyb mimo vlastní byt. Zajištění přepravy vlastním vozidlem upraveným i pro převoz osob s invalidním vozíkem. Možnost převážení i více klientů najednou, což je využíváno ke společným výletům.
Provozní doba:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu – dle potřeb klientů
Bezbariérovost: služba je poskytována v domácím prostředí klienta
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Domov Barbora Kutná Hora
poskytovatel sociálních služeb
příspěvková organizace Středočeského kraje

Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora
Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA – ředitelka
327 533 126, 327 533 129
reditel@domov–barbora.cz, socialni@domov–barbora.cz
www.domov–barbora.cz
Cílová skupina:
»» senioři
Poskytované služby:
»» Domov pro seniory – Domov Barbora Kutná Hora poskytuje služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí.
Služba je určena osobám, které dosáhly věku 65 let a je poskytována formou celoročního pobytu.
Provozní doba:
celodenní nepřetržitý provoz
Bezbariérovost: ANO
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Domov seniorů Uhlířské Janovice
příspěvková organizace

Topolová 918, Uhlířské Janovice
Ing. Bc. Jana Pivoňková – ředitelka
311 444 100, 311 444 240
info@domovjanovice.cz, reditel@domovjanovice.cz
www.domovjanovice.cz
Cílová skupina:
»» senioři
Poskytované služby:
»» Domov pro seniory – Posláním Domova pro seniory je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít
ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze se co nejvíce přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.
»» Domov se zvláštním režimem– Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit pro osoby, které
z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence nemohou trvale žít ve svém přirozeném
sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co
nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby.
»» Pečovatelská služba – Pomáhá osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí
a pomáhá zachovat vazby na své blízké a přátele i v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.
Provozní doba:
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem: celodenní nepřetržitý provoz
Pečovatelská služba: 7.00 – 15.00
Bezbariérovost: ANO
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LCC domácí péče, s.r.o.
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9
areál nemocnice KH, Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora
Zdravotní středisko Zbraslavice 329
Iva Máchová (ředitel)
Bc. Marie Bílková, DiS. – sociální pracovník
724 810 714
marie.bilkova@lccdp.cz
www.lccdp.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
»» Osobní asistence – dle individuální potřeby poskytujeme osobní asistenci klientům tak, aby mohli
vést dál samostatný život ve svém přirozeném prostředí. Služba je poskytována nepřetržitě.
»» Pečovatelská služba – soubor činností, které jsou poskytované osobám se sníženou soběstačností,
k zajištění běžných úkonů v oblasti hygieny, stravy, domácnosti, volného času, vyřízení úředních záležitostí a jiné. Služba je poskytována od pondělí do neděle vždy od 7.00 – 19.00 hodin.
»» Domácí zdravotní péče – domácí zdravotní péče nabízí hospitalizaci v domácnosti klienta, péči
o dlouhodobě nemocné, domácí hospicovou péči, pravidelné sledování zdravotního stavu, rehabilitaci. Zdravotní péči předepisuje lékař a je hrazena zdravotními pojišťovnami.
»» Odborné sociální poradenství – poradenství v sociálně právní oblasti, sociální dávky, politika zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, finanční gramotnosti, poradenství v koordinaci následných služeb
k zajištění hospicové péče pro umírající, krizová pomoc pro osoby v krizi, v náročných životních situacích, zápůjčka kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, vysoká chodítka, invalidní vozíky
a jiné.)
Bezbariérovost: ANO
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Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Duhové Atrium
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora – adresa sídla
Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora – adresa střediska
RNDr. Robert Otruba – ředitel
Mgr. Slávka Kunášková – vedoucí střediska
327 524 028, 731 598 874
Vlasta Pešková – hlavní pečovatelka
327 524 028, 731 598 864
pecovatelky.charita@kh.cz
www.kh.charita.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Charitní pečovatelská služba podporuje klienty v zachování nebo prodloužení samostatného způsobu
života v domácím prostředí. Služba je poskytována převážně obyvatelům Kutné Hory.
Poskytované služby:
»» Charitní pečovatelská služba – podpora při podávání jídla, oblékání, přesunu na lůžko, pomoc při
osobní hygieně, dovoz obědů, úklidy, nákupy, pochůzky, praní a žehlení, odvoz k lékaři, na úřady, poradenství pro seniory, osoby se zdravotním handicapem a jejich rodinné příslušníky, zprostředkování
další pomoci
»» Zápůjčka zdravotních a kompenzačních pomůcek
»» Pedikúra, masáže
Provozní doba:
Pečovatelská služba:
Po – Ne:
07.00 – 17.30 (včetně svátků)
Půjčovna pomůcek, pedikúra, masáže:
Po – Pá:
07.00 – 13.00
Bezbariérovost: ANO
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná Hora
Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
Michaela Němečková, DiS.
327 512 655, 327 512 423
kutnahora@cervenykriz.eu
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
Domácí ošetřovatelská péče Alice
Provozní doba:
Po – Pá:

07.00 – 14.30

Bezbariérovost: NE
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Pečovatelská služba Kutná Hora
příspěvková organizace

Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora
Ing. Jana Kuklová
Bc. Tereza Mrázková – sociální pracovnice
773 241 153
pskhora@tiscali.cz
www.pecovatelskasluzbakh.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
»» osoby s tělesným postižením
Poskytované služby:
Pečovatelská služba
»» ambulantní, terénní
»» Centrum denních služeb
Zápůjčka kompenzačních pomůcek
Taxík Maxík
»» příležitostná dopravní služba pro seniory a držitele průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na
území města Kutná Hora
Klub důchodců Kutná Hora
»» klubová činnost, zájezdy
Provozní doba:
Pečovatelská služba ambulantní (Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora, Školní 401, Kutná Hora):
Po – Pá:
06.30 – 15.00
Pečovatelská služba terénní:
Po – Pá:			
06.30 – 15.00, večerní služby v domácnosti klientů: 17.00 – 20.00
So, Ne a státní svátky:		
07.30 – 13.30, večerní služby v domácnosti klientů: 17.00 – 20.00
Centrum denních služeb (U Havírny 922):
Po – Pá:
06.30 –17.00
Taxík Maxík:
Po – Pá:
07.00 – 18.00 (objednávky 24 hod. předem na tel.: 601 097 902)
Klub důchodců:
Po:		
13.00 – 16.00, Út – Čt:

09.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

Klientům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní sociální služby dle jejich individuální
potřeby i mimo standardní pracovní dobu s přihlédnutím k provozním možnostem organizace.
Bezbariérovost: Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora – ANO, Školní 401, Kutná Hora – NE,
U Havírny 922, Kutná Hora – ANO, Klub důchodců Zachova 268 – NE
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SC domácí péče, o.p.s.
Přítoky 119, 284 01 Kutná Hora
Městské sady 463/2, 284 01 Kutná Hora
Bc. Patricie Daňková
Světlana Benešová – koordinátorka soc. a zdrav. služeb
607 598 240, 734 241 683, nonstop 731 823 306
scdomacipece@seznam.cz
www.scdomacipece–kh.com
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»
»»

Pečovatelská služba – terénní, v místě pobytu klienta
Osobní asistence – terénní, v místě pobytu klienta
Základní sociální poradenství
Zápůjčka zdravotních a kompenzačních pomůcek
Hospicová péče – terénní, v místě pobytu klienta

Provozní doba:
Po – Ne: 07.00 – 20.00
dále po telefonické domluvě, dle potřeby
Bezbariérovost: NE
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Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú.
Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou
Benešova 649, 284 01 Kutná Hora
Zdeněk Jelínek
Milena Trägnerová, DiS. – sociální pracovnice
327 534 158, 724 182 325
zivot90@zivot90–zrucns.cz
www.zivot90–zrucns.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
»» tísňová péče – služba pro okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem, při
kterém 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.). Kontakt se navazuje pomocí
bezdrátového tlačítka, které nosí klient u sebe. Aby se předešlo planým výjezdům, systém je nastaven
tak, že po vyslaném signálu o pomoc se automaticky propojí dispečerka pomocí „hlasitého telefonu“
s klientem a zjišťuje nastalou situaci. Pokud ke komunikaci nedojde, vyjíždí ke klientovi výjezdová
skupina, která zjišťuje skutečný stav věcí.
»» aktivizační programy – Seniorská turistika, setkání seniorů, klubová činnost, vzdělávání seniorů.
Provozní doba:
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Bezbariérovost: služba tísňové péče se poskytuje u klienta
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Péče o osoby se zdravotním postižením
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
Klub Sluníčko
Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
Eva Lebedová
606 122 312
klubslunickokh@centrum.cz
www.klubslunicko.estranky.cz
Cílová skupina:
»» rodiny s dětmi, děti a mládež se zdravotním postižením
Hlavním posláním klubu je integrovat děti se zdravotním postižením mezi děti zdravé, dále vzájemně
podporovat a předávat informace mezi rodiče dětí se zdravotním postižením.
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

Klubová činnost
Volnočasové aktivity
Výlety a pravidelné sobotní akce dle programu
Letní pobyty

Provozní doba:
Po – St: 15.00 – 18.00
Sobotní akce od 14.00 hod. na domluveném místě
Bezbariérovost: ANO
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Jana Hrmová, DiS. – koordinátor služeb
235 517 313
detskysluch@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz
Cílová skupina:
»» rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Poskytované služby:
»» Raná péče
»» Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
»» Odborné sociální poradenství
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost s celorepublikovou působností. V současné době nabízí jako jediná organizace v ČR komplex vzájemně navazujících sociálních služeb plně pokrývající potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin od narození do 18 let. Centrum pro dětský sluch v rámci těchto služeb nabízí poradenství a podporu formou konzultací v domácím
prostředí, řízené programy pro rodiče s dětmi, společné aktivity a setkávání dětí a jejich rodin, sociální,
psychologické a logopedické poradenství i týdenní pobytové akce pro rodiny s dítětem se sluchovým
postižením. Organizace se tak orientuje na problematiku dětského sluchu z mnoha různých úhlů. Základní poskytované služby jsou bezplatné a lze je užívat pravidelně a dlouhodobě, ale také jednorázově.
Při své činnosti úzce kooperuje s Informačním centrem pro rodiny dětí se sluchovým postižením, z. s.,
které sociální služby doplňuje a rozvíjí o složku sdružovací, informační, vydavatelskou a vzdělávací.
Provozní doba:
Dle provozní doby jednotlivých služeb viz webové stránky.
Bezbariérovost:
Sídlo organizace je částečně bezbariérové u ambulantních forem služeb, u terénních služeb probíhají
konzultace v domácím prostředí klientských rodin.
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Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s. v Kutné Hoře
Dolní 186, 284 01 Kutná Hora
Mgr. Alena Remešová
327 514 779, 731 115 089
czp.kh@seznam.cz
www.czpstredoceskykraj.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

sociální poradenství
poradenství pro sluchově postižené
půjčovna kompenzačních pomůcek
sociálně – aktivizační činnosti (tvořivá odpoledne, trénování paměti, Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené)

Provozní doba:
Po, St: 08.00 – 15.00
Čt, Pá: na objednání
Út:
poradenství v terénu (Čáslav, Zbraslavice, Zruč n/S, Uhlířské Janovice)
Bezbariérovost: ANO
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Cesta životem bez bariér, z.s.
Paběnice 75, 285 43 Paběnice
Mgr. Petra Hnátová
739 619 288
cestazivotembb@seznam.cz
www.cestazivotembb.cz
Cílová skupina:
»» osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

pohybová terapie
poradenství v oblasti vzdělávání a integrace
volnočasové aktivizační činnosti (plavání, muzikoterapie, tvořivá odpoledne)
pobytové akce

Provozní doba:
Pohybové centrum: Po – Pá:
08.00 – 16.00
Plavání:		
St:		
16.30 – 18.00
			Pá:		17.00 – 19.00
Osobní schůzky:

na objednání

Bezbariérovost: ANO
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Dítě a kůň, z.s.
Miskovice 30, 285 01 Miskovice
Miskovice 30, Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora
Ing. Ivana Hudcová
602 525 379
diteakun@seznam.cz
www.diteakun.cz
Cílová skupina:
»» senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby
ohrožené sociálním vyloučením
Poskytované služby:
»» Sociální rehabilitace – nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
»» Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické služby, fakultativní služba hipoterapie, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Následné služby:
»» Hipoterapie a aktivity s koňmi.
»» Farmingterapie – poskytované aktivity pro jednotlivce individuálně, nebo skupinově pro různá zařízení (stacionáře, ústavy, centra a další).
»» Prohlídka stájí a zvířátek. Pořádání různých integrovaných akcí na statku v Miskovicích nebo účast
na akcích jiných organizací.
Provozní doba:
Sociální rehabilitace:
Miskovice 30			
Vítězná 443, Kutná Hora
Terén				

Po – Čt:
Po:		
Po – Čt:

08.00 – 15.00
13.00 – 15.00
09.00 – 13.00, 13.30 – 18.00

Út, Čt:		

15.00 – 19.00

Sociálně aktivizační služba:
Miskovice 30			

Bezbariérovost: Miskovice 30 ANO, Vítězná 443 NE
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Domov Barbora Kutná Hora
poskytovatel sociálních služeb
příspěvková organizace Středočeského kraje

Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora
Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA – ředitelka
327 533 126, 327 533 129
reditel@domov–barbora.cz, socialni@domov–barbora.cz
www.domov–barbora.cz
Cílová skupina:
»» osoby se zdravotním postižením, tělesným postižením, osoby s mentálním
a kombinovaným postižením
Poskytované služby:
»» Domov pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována formou celoročního pobytu
a je určena osobám, které dosáhly věku 19 let
»» Týdenní stacionář – služba je poskytována formou celoročního pobytu od pondělí od 06.00 hod. do
pátku do 18.00 hod. a je určena osobám ve věku 19 – 80 let
»» Chráněné bydlení – skupinové bydlení za podpory pracovníků v prostředí, které je svým charakterem stejné jako běžný byt (chráněné bydlení není bezbariérové). Služba je určena osobám ve věku
19–64 let a je poskytována formou celoročního pobytu. Uživatel Chráněného bydlení nevyžaduje
nepřetržitou 24 hodinovou péči, ale zároveň není schopen samostatného bydlení.
»» Denní stacionář – služba je poskytována ambulantní formou osobám ve věku 19 –80 let od pondělí
do pátku vždy od 06.00 hod. do 18.00 hod.
»» Sociální rehabilitace – souhrn specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob ve věku 19 – 80 let výše uvedené cílové skupiny
Bezbariérovost: ANO
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Oblastní charita Kutná Hora, Dobrovolnické centrum
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba
733 755 972
Mgr. Eva Malovcová
733 755 972
ochkhdobrcentrum@outlook.cz
www.kh.charita.cz
Cílová skupina:
»» senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež
Poskytované služby:
»» Program dobrovolníci v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb – nábor dobrovolníků pro
potřeby smluvních partnerů, kterými jsou nemocnice v Kutné Hoře a v Čáslavi, domovy důchodců
a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Dobrovolníci pracují jako společníci, před výkonem
této služby musejí být proškoleni.
»» Program dobrovolníci v Oblastní charitě – nábor dobrovolníků pro potřeby organizace Oblastní
charity. Dobrovolníci vykonávají činnosti jako např. třídění šatstva v charitním šatníku, pomocné
administrativní práce, volnočasové aktivity a doučování v centrech pro děti a mládež aj.
Provozní doba:
Kontaktní den: Čt: 09.00 – 12.00 (nebo telefonicky)
Jak se můžete přihlásit:
Přihlášku pro dobrovolníka a podrobnější pokyny najdete na: kh.charita.cz/dobrovolnictvi/
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Oblastní charita Kutná Hora, Středisko A+D
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Tylova 494 a Puškinská 206, 284 01 Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba
Markéta Machanová, DiS.
327 512 257, 731 598 861
ad.charita@kh.cz
www.kh.charita.cz
Cílová skupina:
»» senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby
s chronickým duševním onemocněním
Poskytované služby:
»» Sociální rehabilitace – podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby s využitím jejich
získaných návyků, rozvoj dovedností a začlenění do společnosti. (nácvik dovedností, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při uplatňování práv).
»» Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – vytváření podmínek pro
uživatele služeb pro aktivní prožívání volného času, podporování důstojného života v přirozeném
prostředí a zmírnění negativního dopadu nemoci a stáří na kvalitu jejich života.
»» Sociálně terapeutická dílna – dlouhodobá a pravidelná podpora při nácviku, posilování a rozvoji
pracovních a sociálních dovedností a návyků (nácvik dovedností, rukodělné činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím)
»» V obchůdku lze také získat základní informace o střediscích Oblastní charity Kutná Hora a dalších
poskytovatelích sociálních služeb v Kutné Hoře a okolí.
Provozní doba:
Sociální rehabilitace, Tylova 494:
Po:		
Út–Čt:		

10.00 – 11.30, 13.00 – 15.00 (odpoledne služba v terénu)
08.00 – 11.30, 13.00 – 15.00

Sociální rehabilitace, Puškinská 206:
St: 		

13.00 – 15.00

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Tylova 494:
Po:		
Út, Čt:		
St:		
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08.00 – 14.30 (terénní služby)
08.00 – 11.30, 13.00 – 14.30
08.00 – 11.30 (terénní služby), 13.00 – 14.30

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Trebišovská 611:
Po – Pá:

07.00 – 17.30

Sociálně terapeutická dílna, Puškinská 206:
Po – St:
Čt:		

08.00 – 15.00
08.00 – 11.30

Charitní obchůdek, Puškinská 206:
Po – St:
Čt – Pá:

09.00 – 15.00
09.00 – 12.00

Bezbariérovost: ANO
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Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Na Sioně
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Palackého nám. 320, 284 01 Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba
Mgr. Markéta Sieglová
327 311 493, 731 598 866
ranapece.charita@kh.cz
www.ranapece–kutnahora.webnode.cz
Cílová skupina:
»» děti a rodiny s dětmi se specifickými poruchami
Poskytované služby:
»» Raná péče – služba pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením,
s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let
»» Aktivizační služby pro rodiny s dětmi – provázení rodin s dětmi a mládeží ve věku 2 – 26 let
s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami ze Středočeského kraje (především z okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk). Rodinám jsou poskytovány
potřebné informace a podpora v řešení složitých životních situací
Provozní doba:
Raná péče:
Po – Pá:

08.00 – 17.00 (konzultace dle předchozí domluvy)

Aktivizační služby:
Po – Pá:
Pá:		
So:		

08.00 – 15.00 aktivity dle předchozí domluvy
16.00 – 18.00 rodičovská skupina cca 1x za 2 měsíce dle předchozí domluvy
08.30 – 17.00 příležitostné aktivity pro rodiny dle domluvy

Bezbariérovost: ANO
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Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Masarykova 598, 284 01 Kutná Hora
Mgr. Renata Slámová
327 312 307, 773 391 190
kutnahora@rytmus.org
www.rytmusstrednicechy.cz
Cílová skupina:
»» osoby se zdravotním, mentálním, duševním a kombinovaným postižením, které dosáhly věku 16 let.
Poskytované služby:
»» Podpora samostatného bydlení – cílem služby je podporovat lidi s mentálním postižením v samostatném životě. Služba je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností
a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat ve svém přirozeném sociálním prostředí a aby mohl
bydlet ve vlastní domácnosti.
»» Sociální rehabilitace – služba je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností
člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména
v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i v dalších oblastech kulturního a společenského života.
Cílem služby je rozvíjet sociální a pracovní dovednosti, získat a udržet si zaměstnání v běžných
podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit, posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do
občanské společnosti.
Provozní doba:
Podpora samostatného bydlení:
Sociální rehabilitace: 			

Po – Ne: 07.00 – 20.00 (včetně víkendů a svátků)
Po – Pá: 07.00 – 15.30

Bezbariérovost: NE
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Svaz diabetiků ČR
Pobočný spolek Kutná Hora
Studentů 134, 284 01 Kutná Hora
Václav Hetfleisch
605 470 444
uosd.kh@centrum.cz
Cílová skupina:
»» osoby se zdravotním postižením
Svaz diabetiků ČR, Pobočný spolek Kutná Hora je sdružení zaměřené na pomoc osobám s diabetem.
Cílem je aktivně zapojit tuto cílovou skupinu obyvatel do společenského života.
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

Poradenství, přednášky
Rekondiční pobyty
Cvičení, plavání pro diabetiky
Měření glykemie

Provozní doba:
Nepravidelně, dle jednotlivých akcí.
Bezbariérovost: NE

30

Svaz postižených civilizačními chorobami, z. s.
Zachova 368 / 32, 284 01 Kutná Hora
Halina Tvrdíková
607 999 917
halkatvrdik@seznam.cz
Cílová skupina:
»» senioři, osoby se zdravotním postižením
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 problémy.
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

Volnočasové aktivity
Semináře, besedy a přednášky
Setkávání členů, kulturní a společenské akce
Provozní doba: nepravidelně dle jednotlivých akcí

Bezbariérovost: NE
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Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace Kutná Hora
Červené Janovice 102, 285 42
Lenka Radoměřská
327 594 777, 731 165 937
stp–kh@seznam.cz
www.stpkh.cz
Cílová skupina:
»» senioři
»» osoby se zdravotním a kombinovaným postižením
Poskytované služby:
»» Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – dovoz pomůcky až ke klientovi, montáž
a zaškolení, jak pomůcku používat
»» Rekondiční pobyty
»» Volnočasové aktivity
»» Semináře, besedy a přednášky
Provozní doba:
Po – Čt: 08.00 – 17.00
Bezbariérovost: NE
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Tichý Svět, o.p.s.
Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
pobočka pro Středočeský kraj: Váňova 3180, 272 01 Kladno
Mgr. Marie Horáková
Kamila Rumlová, krajská manažerka
607 048 083
tichysvet@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz
Cílová skupina:
»» osoby se sluchovým a kombinovaným postižením pro věkovou skupinu 16–65 let (spolupráce může
být zahájena nejpozději 3 roky před odchodem do starobního důchodu)
»» osoby nezaměstnané
»» osoby zaměstnané, které chtějí změnit zaměstnání
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

Pracovní poradenství
Odborné sociální poradenství
Právní poradenství
Tlumočnické služby

Cílem organizace je pomoc osobám s postižením sluchu zapojit se do běžné společnosti, například prostřednictvím vhodného pracovního místa, s jehož vyhledáním a udržením neslyšícím rádi pomůžeme.
Provozní doba:
Po:
St:
Pá:

08.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00
08.00 – 12.00

Bezbariérovost: NE
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Péče o rodiny s dětmi, děti a mládež
Dítě a kůň, z.s.
Miskovice 30, 285 01 Miskovice
NZDM Archa: Palackého nám. 509, 284 01 Kutná Hora
Ing. Ivana Hudcová
602 525 379
diteakun@seznam.cz
www.diteakun.cz
Cílová skupina:
»» děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6–26 let ohroženi společensky nežádoucími jevy, osoby, které
vedou rizikový způsob života, etnické menšiny
Poskytované služby:
»» Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ARCHA – cílem služby je zlepšení kvality života cílové
skupiny, a to předcházením, nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života. Dále umožnění lepší orientace v jejich sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Následné služby:
»»
»»
»»
»»
»»

Zájmové kroužky – Pony club, Školička malého hospodáře, Výtvarný kroužek s Honzou Fialou.
Pobyty a exkurze pro školská zařízení s environmentálním programem.
Volnočasové aktivity pro děti a mládež – Jezdecký kroužek.
Prázdniny koňmo – letní pobytové a příměstské tábory.
Pravidelné akce na statku zaměřené na rodiny s dětmi.

Provozní doba:
NZDM Archa
Út, Čt: 13.00 – 18.00
St:
13.00 – 19.00
Ubytovna Sedlec, Vítězná 443, 284 03 Kutná Hora
Pá:

12.00 – 14.00

Bezbariérovost: NZDM NE, statek Miskovice ANO
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Dům dětí a mládeže Kutná Hora
Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora
Jitka Krištofová
327 512 089
ddm@kh.cz
www.ddm.kh.cz
Cílová skupina:
»» děti, mládež a ostatní zájemci se zaměřením na rozvoj zájmů, schopností a dovedností
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»

Zájmové kroužky
Táborová činnost
Kurzy pro dospělé
Jednorázové akce – zájezdy, výlety, přednášky, výstavy

Provozní doba:
Dle jednotlivých zájmových kroužků a jednotlivých akcí.
Bezbariérovost: NE
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Kaňkovské Sedlo, z.s.
Růžová 817, 284 01 Kutná Hora
Místo konání akcí: Kaňk 243
Petra Vášová
606 371 318
petra.kre@atlas.cz
www.kankovskesedlo.cz
Cílová skupina:
»» rodiny s dětmi
»» senioři
Poskytované služby:
sociálně–aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory
Pondělí:
Úterý:		
Středa:		

přírodovědné odpoledne
kreativní výtvarná dílna, sportovní aktivity
péče o koně a svezení na koních

Provozní doba:
Po: – St: 15.30 – 17.00
Bezbariérovost: ANO
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Mozaika–Kaňk, z.s.
Kaňk 243, Kutná Hora
Jaroslava Veselá, předsedkyně
728 080 794
mozaika.kank@centrum.cz
www.mozaika–kank.cz
Cílová skupina:
»» rodiny s dětmi, děti a mládež
»» senioři
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Oddíl šachy –TJ Sparta Kutná Hora			
Knihovna pobočka Městské knihovny Kutná Hora
Internet, klub deskových her				
Mateřské centrum Kaňka					
Kroužek tvořivosti 						
Pedikúra – Pečovatelská služba Kutná Hora		

Pá:
19:00
Po,St: 14:00 – 17:00
Po,St: 14:00 – 17:00
Pá:
09:30 – 12:00
Út, St: 16:00 – jednou za 14 dní
každá sudá středa: 07:00 – 15:30

Bezbariérovost: ANO
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Oblastní charita Kutná Hora, Centrum Maják
Adresa sídla: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Tylova 503, 284 01 Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba
Ing. Bc. Petr Seidl – vedoucí střediska
327 311 847
majak.charita@kh.cz
www.kh.charita.cz
Cílová skupina:
»» rodiny s dětmi, děti a mládež
Centrum Maják poskytuje pomoc, podporu a informace dětem, mladým lidem a rodinám s dětmi ve
věku 3 – 6 let. Dále se zaměřuje na pozitivní a smysluplné využití volného času nejen romských dětí
a mládeže formou volnočasových aktivit.
Poskytované služby:
»» Předškolní klub – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Spolupráce s rodinami na přípravě
předškolních dětí pro nástup do základní školy – vyrovnání šancí dětí ohrožených sociálním vyloučením při nástupu do prvních ročníků základních škol. Klub je určen pro rodiny s dětmi ve věku 3 – 6 let.
»» Kluby Maják a Kotva – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 6–20 let.
Provozní doba:
Předškolní klub:
Klub Maják:		
Klub Kotva:		
Doučování:		
Logopedie:		

Po – Čt:
Po – Čt:
Po – Čt:
Po – Čt:
St: 		

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00 (mimo prázdnin a svátků)
13.00 – 15.00

Bezbariérovost: ANO (Předškolní klub NE)
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Od kořenů, z.s.
Bylany 29, 285 01 Kutná Hora
Adresa pobočky: U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora
Bc. Daniela Spěváková
736 102 857
odkorenu@seznam.cz
www.odkorenu.webnode.cz
Cílová skupina:
»» rodiny s dětmi
Poskytované služby:
»» Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – cílem služby je podpora rodin s dětmi od 0 do 18
let, jejich plnohodnotného života a posilování rodičovských kompetencí. Služba probíhá v přirozeném prostředí uživatelů služby, pomáhá odstraňovat překážky bránící v jejich začlenění do společnosti a pomáhá zamezovat prohlubování sociálního vyloučení rodin s dětmi. Rodiče získávají
a posilují dovednosti v mnoha oblastech jako je například školní příprava dětí, smysluplné trávení
volného času, péče o domácnost a zdraví, příprava zdravého jídla, finanční gramotnost, zaměstnanost, bydlení.
»» Součástí služby je Předškolní klub Kapa – cílem této aktivity je všestranná příprava dětí na vstup do
vzdělávacího zařízení, získávání dovedností a návyků potřebných před zahájením školní docházky,
získávání sociálních dovedností a také posilování rodičovských kompetencí v oblastech pravidelné
docházky, přípravy zdravých svačin, přípravy na plnění školních povinností a spolupráci na úkolech.
Provozní doba:
Předškolní klub:

Út,St: 09.30 – 12.00

Práce s rodinami:
Po, Čt 15.00 – 18.00
			Út,St: 13.00 – 14.00
Bezbariérovost: NE
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Péče o osoby ohrožené sociálním
vyloučením a krizí
Alternace, z.s.
Šultysova 169, 284 01 Kutná Hora
PhDr. Eva Filipová
Mgr. Jana Komárková
602 671 670
filipovaeva@seznam.cz
www.os–alternace.webnode.cz
Cílová skupina:
»» pachatelé trestných činů vč. dětí a mladistvých, děti a mládež ze sociálně ohrožených rodin, senioři
a zdravotně postižení
Poskytované služby:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

resocializační a probační programy pro mládež a dospělé
řešení konfliktů a poradenství pro školy a školská zařízení
komunikační a sociální dovednosti
zooterapie – (Canisterapie osob s postižením a Canisterapie seniorů)
zkoušky a příprava na zkoušky v oblasti canisterapie
vzdělávání a prevence
mimoškolní aktivity

Provozní doba:
Dle domluvy s klientem.
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Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Pobočka Kolín: Zahradní 46, 280 02 Kolín
Poradna Kutná Hora: Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
Bc. Martina Čáslavová
312 310 322, 774 866 838
kolin@cicpraha.org
www.cicpraha.org
Cílová skupina:
»» Cizinci žijící na území ČR, kteří jsou ohroženi zhoršením sociální situace vlivem jazykové bariéry,neznalostí reálií, právních předpisů apod.
Poskytované služby:
»» Sociální a pracovní poradenství
»» Kurzy českého jazyka
»» Dobrovolnický program
Provozní doba:
pobočka Kolín:		
Po – Pá: 08.00 – 16.00
(kromě úterý, je třeba se na osobní konzultace předem objednat)
poradna Kutná Hora:		
St: 12.30 – 14.30
(v jiné dny jen po předchozí domluvě)
Bezbariérovost:
			

Kolín – NE
Kutná Hora – ANO
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Centrum psychologicko–sociálního poradenství
Středočeského kraje
U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora
Mgr. Josef Neckař
327 512 452, 606 053 177
rpkh@cmail.cz
www.rpkh.cz
Cílová skupina:
»» osoby, které se ocitly v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nezvládnou
sami vyřešit
Poskytované služby:
Poradenství, pomoc a podpora:
»» při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů (např. vztahové a manželské krize,
výchovné potíže s dětmi, mezigenerační problémy, komunikace, problémy související se zvláštnostmi
osobností, povah apod.).
»» v rámci předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky (např. pomoc k nekonfliktnímu rozvodu, rozchodu, rodinné terapie, mediace styku s dětmi před a po rozvodu apod.).
»» při řešení osobních problémů ohrožujících vztah, rodinu či sociální začlenění (např. dopady nezaměstnanosti, zadluženosti, ztráta bydlení, porucha sociální adaptace, životní traumata apod.)
»» rodinám i jednotlivcům, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání
»» sociálně–právní poradenství
Provozní doba:
Po, Čt:		
Út: 		
Pá:		

08.00 – 17.00
08.00 – 15.00, od 15.00 hod. pouze pro objednané
08.00 – 14.00

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a na přání klienta i anonymně.
Bezbariérovost: NE
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Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Duhové Atrium
Adresa sídla: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba
Mgr. Slávka Kunášková – vedoucí střediska
Lukáš Fiedler
327 524 028, 731 598 870, 731 598 874
bezdomovci.kh@seznam.cz
www.kh.charita.cz
Cílová skupina:
»» osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí, osoby bez domova, ohrožené ztrátou bydlení, osoby
žijící v nejistých a neadekvátních podmínkách
Poskytované služby:
»» Terénní programy – posláním programů je oslovit klienty, kteří potřebují pomoc, ale sami jí nevyhledávají,
nebo k ní nemají přístup a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 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 je nabídnuta těmto lidem pomoc s vyřízením
osobních dokladů, zprostředkování kontaktu s úřady, lékaři, dalšími institucemi a rodinnými příslušníky.
Dále pomoc a podpora při zajištění návazných sociálních služeb (zprostředkování hygieny, ošacení, potravinová pomoc), hledání ubytování, podpora a pomoc při hledání zaměstnání aj.
Provozní doba:
Po – Čt:
Pá:		

08.00 – 15.00
08.00 – 11.30 (služba v terénu dle potřeb uživatelů)

»» Nízkoprahové denní centrum (NDC) – poskytuje bezpečné místo pro materiální pomoc, hygienu, poradenství, předávání informací a společenský kontakt. Služba je určena lidem bez stabilního
bydlení, kteří jsou v akutní nouzi ve městě Kutná Hora. Těmto jsou pak nabízeny základní služby,
jako je umožnění osobní hygieny, výměna oblečení za čisté, poskytnutí stravy, pobyt v denním centru,
základní poradenství. Součástí NDC je charitní šatník, který poskytuje ošacení za zvýhodněné ceny
sociálně slabým rodinám, matkám – samoživitelkám, sociálně slabým osobám.
Provozní doba:
Nízkoprahové denní centrum:
Po – Čt:
08.30 – 11.30, 13.00 – 15.00
Pá:		
08.30 – 11.30 pouze v zimním období (listopad – březen)
Charitní šatník:
Po – Čt:
08.30 – 11.30, 13.00 – 16.30
Pá:		
08.30 – 11.30
»» Noclehárna pro muže – poskytnutí pomoci a podpory mužům starším 18 ti let, kteří jsou bez přístřeší, v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb. Poskytnutí přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla. Kapacita noclehárny je 10 lůžek.
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Provozní doba:
Po – Ne:

19.00 – 07.00

		
19.00 – 21.00 přidělení lůžka
		
22.00 – 06.00 noční klid
		06.00		budíček
		
06.00 – 07.00 ranní hygiena, úklid, odchod z noclehárny
		07.00		uzavření noclehárny
»» Sociální rehabilitace – posláním sociální rehabilitace je podpora cílové skupině 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 Provozního místa a podpora v době nástupu do zaměstnání.
Provozní doba:
Po – Čt:

8.30 – 14.00

Bezbariérovost: ANO
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Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Racek
Adresa sídla: Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Adresa střediska: Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba
Mgr. Petra Zítová – vedoucí střediska
327 314 486, 327 315 717, 733 755 970
stredisko.racek@seznam.cz
www.kh.charita.cz
Cílová skupina:
»» osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí, osoby v nepříznivé sociální situaci
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.
Provozní doba:
Po, Čt:		
St:		
Út, Pá:		

8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 (Trebišovská 611)
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 (Havířská 403)
pouze objednaní klienti

»» Terénní programy – 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.
Provozní doba:
Út, St:		
Pá:		

08.00 – 15.00
08.00 – 12.00

»» Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 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.
Provozní doba:
Po – Čt:
St:		
Pá:		

08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 (práce v terénu)
08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 (kontaktní den Havířská 403)
08.00 – 12.00 (práce v terénu)

Bezbariérovost:
Trebišovská 611
ANO
			Havířská 403		NE
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Povídej, z.s.
Centrum krizové intervence Kutná Hora
Česká 235, 284 01 Kutná Hora
Mgr. Eva Bicanová – ředitelka
327 511 111, 602 874 470
linkaduvery@kh.cz
www.linkaduvery.kh.cz
Cílová skupina:
»» děti, mládež a dospělí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nejsou ji schopni řešit vlastními silami,
kteří mají osobní či vztahový problém, prošli traumatickým zážitkem apod.
Poskytované služby:
Linka důvěry – registrovaná sociální služba telefonické krizové pomoci
Provozní doba:
Po – Pá:

08.00 – 22.00 (včetně svátků)

Poradna pro lidi v tísni – registrovaná sociální služba krizové pomoci. Poskytuje klientům v krizi možnost osobního setkání s terapeutem v krizové intervenci, krátkodobé psychoterapii nebo v poradenství,
tak jak to charakter problému klienta vyžaduje.
Provozní doba:
Po – Pá:
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08.00 – 16.00 pro první kontakt, do 18.00 pro objednané

Probační a mediační služba ČR, středisko Kutná Hora
Národního odboje 58 / 6, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí střediska: Mgr. Jana Komárková
737 247 524
www.pmscr.cz
Cílová skupina:
»» pachatelé a oběti trestných činů vč. dětí a mladistvých
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.
Poskytované 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.
Provozní doba:
Po, St:		
Út, Čt:		
Pá:		

08.00 – 16.00
08.00 – 15.00
08.00 – 13.00

Veškeré služby Probační a mediační služby ČR jsou zdarma.
Pomoc a poradenství obětem trestných činů – 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.
Poradna: Benešova 97, Kutná Hora
Poradce: Ing. Kateřina Studená
727873137
studena.pms@gmail.com
Provozní doba:
Po:		
St:		

13.00 – 16.00
09.00 – 12.00

Bezbariérovost: NE
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Prostor plus, o.p.s.
Na Pustině 1068, 280 02 Kolín
317 471 740
info@prostor–plus.cz
www.prostor–plus.cz
Cílová skupina:
»» uživatelé omamných a psychotropních látek, děti, mládež a mladí dospělí ohrožení společensky nežádoucími jevy, osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace
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.
Provozní doba:
Po – Čt:
Pá:		

09.00 – 18.00
12.00 – 18.00 (Kolín)

777 847 071
kc@prostor–plus.cz
»» 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.
Provozní doba:
St:		
Čt:		
Pá:		

12.00–18.00 Kolín
12.30–17.30 Kutná Hora, Čáslav,
13.00 – 15.00 Český Brod, 15.30 – 17.30 Pečky

777 650 030,
tp@prostor–plus.cz
»» 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.
Provozní doba:
Po, St:		
Út:		
Čt, Pá:		

08.00 – 16.00
10.30 – 18.30
10.30 – 18.30

774 652 032
kotelna@prostor–plus.cz
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»» NZDM KLUBUS v Kutné Hoře – posláním NZDM KLUBUS je poskytovat pomoc, podporu
a bezpečný prostor mladým lidem od 15 – 26 let z Kutné Hory a okolí, kteří zažívají neklidné období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl.
Provozní doba:
Po:		
Út: 		
St:		
Čt:		
Pá:		

14.00 – 16.00 Lorec
13.00 – 17.00 Okál Vítězná 443, 17.00 – 19.00 Lorec
13.00 – 17.00 Lorec
13.00 – 17.00 Sedlec
11.00 – 15.00 Trebišovská

602 571 430
klubus@prostor–plus.cz
»» Odborné sociální poradenství (dluhová problematika) – poskytuje pomoc a informace osobám, které
se dostaly do nepříznivé sociální situace, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti,
nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Služba poskytuje pomoc a podporu především se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení,
vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (uplatnění na trhu práce)
a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé sociální situace klientů.
Provozní doba:
Po, St, Pá:
Út, Čt:		

08.00 – 16.00
08.00 – 12.00 ambulance, 12.00 – 16.00 terén (Kolín)

774 650 098
renata.hanusova@prostor–plus.cz
»» Sociálně aktivizační služby pro matky „bývalé uživatelky“ – posláním Sociálně aktivizační služby pro matky
„bývalé uživatelky“ návykových látek je poskytnutí odborné pomoci při minimalizaci rizik jejich způsobu života a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Naším předním
zájmem je pomoci klientce zlepšit kvalitu života v zásadních oblastech jako jsou rodina, péče o dítě, zdraví,
bydlení, finance, zaměstnanost a vzdělávání.
Provozní doba:
Po, Út, St, Pá: 08.00 – 16.00
Čt:		
10.30 – 19.00 (Kolín)
774 650 350
eva.benesova@prostor–plus.cz
»» Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké Prostor plus o.p.s. – je sociální služba specificky
zaměřená na problematiku užívání nelegálních návykových látek. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k minimalizaci rizik spojených se závislostním chováním a napomoci tím ke zlepšení situace.
Provozní doba:
Po, St, Pá:
Út, Čt:		

09.30 – 12.00, 12.30 – 18.00
07.30 – 12.00, 12.30 – 16.00 (Kolín)

735 757 095
poradenstvi.drogy@prostor–plus.cz
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Kalendář 2018
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