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Vážení spoluobčané, 

držíte v rukou informační katalog, který je společným dílem koordinačních skupin pro plánování sociál-
ních služeb působících v našem městě. tento materiál by Vám měl pomoci orientovat se v oblasti po-
skytovaných sociálních služeb, jejichž škála je poměrně rozsáhlá, a tento katalog utříděně a přehledně 
rozděluje jednotlivé služby podle kategorií. aby byla nabídka služeb opravdu přehledná, doplnili jsme 
katalog o veškeré komplexní služby a rozšířili o přehled služeb nabízených také v okolních obcích.

Mgr. Marie Blažková
Primátorka statutárního  

města děčín
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statutární město děčín
magistrát města děčín

adresa: mírové náměstí 1175/5, děčín 4

oDBor Sociálních věcí a zDravotnictví 
mírové náměstí 242/4, děčín 4 (vila tereza)
vedoucí odboru: ing. renata grešíková 

 412 593 241, 412 510 240

 renata.gresikova@mmdecin.cz

oDDělení Sociální Práce a SlužeB
na Valech 15/6, děčín 4
vedoucí oddělení: mgr. Eva Štolbová

 412 593 242

 eva.stolbova@mmdecin.cz

oddělení zajišťuje pomoc jednotlivcům, rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým na úseku so-
ciální sféry, zajišťuje opatrovnictví osobám omezeným ve svéprávnosti, kde bylo opatrovníkem ustano-
veno statutární město děčín, vydává parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany, umisťuje osoby  
do domovů s pečovatelskou službou, zajišťuje sociální pohřby, komunitní plánování.

oDDělení Sociálně-Právní ochrany Dětí
mírové náměstí 242/4, děčín 4 (vila tereza)
vedoucí oddělení: hana henigová

 412 593 154

 hana.henigova@mmdecin.cz

oddělení se zabývá dětskou a rodinnou problematikou, je rozděleno na pracovníky náhradní rodinné péče, 
terénní sociální pracovníky a kurátory pro děti a mládež. sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajiš-
tění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobo-
du myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv 
tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. ochrana dítěte, která je 
širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných 
zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly.
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adresa: 28. října 1155, děčín 1

Kontaktní osoby – ředitelství:
Phdr. Jana skalová, ředitelka organizace – statutární zástupce

 412 591 233

 skalova@cssdecin.cz

Phdr. marek hošek – zastupující ředitel

 412 591 233

 hosek@cssdecin.cz

mgr. Veronika kropáčková – zástupkyně ředitele

 412 591 484

 kropackova@cssdecin.cz

 centrum@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz

MěÚ česká Kamenice
adresa: náměstí míru 219, 407 21 česká kamenice, hospodářsko – správní odbor, sociální úsek
Kontaktní osoba: Bc. Petra dolečková – vedoucí odboru hs 412 151 538

 p.doleckova@ceska-kamenice.cz

 www.ceska-kamenice.cz

Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00, středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
dle potřeby i v neúřední dny.

MěÚ Benešov nad Ploučnicí
adresa: náměstí míru 1, Benešov nad Ploučnicí, odbor hospodářskosprávní, oddělení sociální
Kontaktní osoby: Bc. markéta Chvojková, libuše hanušová

 412 589 805, 412 589 819

 hanusova@benesovnpl.cz

 www.benesovnpl.cz

Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00, středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
dle potřeby i v neúřední dny.

Centrum sociálních služeb děčín, p.o.
příspěvková organizace statutárního města děčín
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ÚŘad PráCE čr – krajská pobočka  
v Ústí nad labem, kontaktní pracoviště děčín

adresa: Březinova 442/1, 405 02 děčín 2

Kontakty:

 950 111 111 (ústředna)

 412 511 683 (sekretariát, poradenství)

 950 111 500 (státní sociální podpora, hmotná nouze)

 950 111 290 (zprostředkování)

 950 111 295 (podpory v nezaměstnanosti)

 podatelna@dc.mpsv.cz

Datová schránka: 5svzpep

 www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin

Koncem roku 2016 je plánována změna sídla Kontaktního pracoviště Děčín – nová adresa sídla bude:  
u Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 1

Úřední hodiny:
Pondělí:   8:00 – 12:00 13:00 – 17:00    
Úterý:   8:00 – 11:00    
středa:   8:00 – 12:00 13:00 – 17:00    
čtvrtek:   8:00 – 11:00    
Pátek:   8:00 – 11:00 (jen noví uchazeči o zaměstnání a objednaní)

oDDělení eviDence a PoDPor v nezaMěStnanoSti:
kontaktní pracoviště plní v oblasti evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání a podpory v nezaměst-
nanosti zejména tyto úkoly:
• přijímá žádosti o zprostředkování zaměstnání uchazečů1 a zájemců2 a dále přijímá žádosti o podporu  
 v nezaměstnanosti (na úseku informací),
 1 fyzické osoby, které osobně požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož  
 správním obvodu mají bydliště 
 2 fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádají o zařazení  
 do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území čr, zájemcům o zaměstnání úřad  
 práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může jim zabezpečit rekvalifikaci 
• rozhoduje ve správním řízení zejména o přiznání podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, o její výši,
• rozhoduje ve správním řízení o přiznání kompenzace odstupného dle §44b zákona o zaměstnanosti,
• zpracovává řádné a mimořádné výplaty podpor v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
• zajišťuje potvrzování dob důchodového pojištění do formuláře Evropské unie (u1)  
 zahraničním zaměstnancům pracujícím v čr.

více informací a potřebné formuláře naleznete na:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/welcome/forms.jsp?nid=Efokprace.obcan
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oDDělení zProStřeDKování:
kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání zejména tyto úkoly:
• zprostředkovává zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další  
 služby v oblasti zaměstnanosti podle zákona č. 435/2004 sb., v platném znění,
• podává informace o volných pracovních místech,
• vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
• vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených vhodné pracovní uplatnění,
• projednává s uchazeči včetně zdravotně postižených možnosti pracovního uplatnění na společensky  
 účelných pracovních místech, při veřejně prospěšných pracích a jedná s nimi o možnostech rekvalifikace  
 a provádí v těchto oblastech průzkum zájmu uchazečů,
• podílí se na realizaci opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, provádí výběr uchazečů  
 v rámci realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
• vypracovává a sjednává individuální akční plány,
• vydává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených a určeným orgánům potvrzení,  
 vymezená platnou právní úpravou, o vedení v evidenci a příp. poskytování podpory v nezaměstnanosti.

více informací naleznete na:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin/sluzby-pro-uchazece-a-zajemce

oDDělení PoraDenStví a Dalšího vzDělávání:
kontaktní pracoviště plní v oblasti poradenství zejména tyto úkoly:
• individuální a skupinové poradenství zaměřené na techniky vyhledávání zaměstnání a na další aktivity  
 směřující k uplatnění na trhu práce,
• poradenství a informace o rekvalifikacích, 
• poradenství pro volbu a změnu povolání a podávání informací o možnostech a podmínkách vzdělávání  
 (informační a poradenské středisko - iPs), 
• zdarma možnost hledání zaměstnání na internetu (i-klub),
• informace pro zájemce o práci v jiném členském státě Eu/EhP (kontaktní osoba pro EurEs).

více informací naleznete na:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin/sluzby-pro-uchazece-a-zajemce
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

oDDělení trhu Práce:
kontaktní pracoviště plní v oblasti trhu práce zejména tyto úkoly:
• informace o příspěvcích na veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa atd. – pro zaměstnavatele,
• poradenství pro začínající podnikatele, příspěvek na zřízení pracovního místa osVč,
• příspěvek v době částečné nezaměstnanosti – pro zaměstnavatele,
• příspěvek na pracovní místa zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením,
• evidence volných pracovních míst, statistiky.

více informací a potřebné formuláře naleznete na: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest

ÚŘad PráCE čr – krajská pobočka  
v Ústí nad labem, kontaktní pracoviště děčín
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kontaktní pracoviště děčín plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního  
stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních  
službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  a zákona o sociálně-právní  
ochraně dětí zejména tyto úkoly:

oDDělení Státní Sociální PoDPory a DáveK PěStounSKé Péče:
systém státní sociální podpory (ssP) je upraven zákonem č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře,  
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
• Přídavek na dítě 
• rodičovský příspěvek 
• Příspěvek na bydlení 
• Porodné 
• Pohřebné 

systém ssP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za ne-
zaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se připravuje 
na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. u příspěvku na bydlení jsou 
společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka společné 
domácnosti se nevyžaduje.
v závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné.  
Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné. 
V případě zaměstnání, výkonu samostatně výdělečné činnosti nebo pobírání důchodu v jiném člen-
ském státě Evropské unie vzniká pro rodinné příslušníky nárok na výplatu rodinných dávek z tohoto 
státu, i když mají bydliště na území čr. Příslušné instituce obou členských států si vyměňují informace  
o žadatelích na evropských formulářích E 401, E 411. Potvrzování evropských formulářů pro koordinaci 
rodinných dávek vyřizuje oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče.
od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestaly být dávkami státní sociální podpory dle zákona 
117/1995 sb. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
• Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
• Příspěvek při převzetí dítěte
• Příspěvek při ukončení pěstounské péče
• odměna pěstouna
• Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

o tyto dávky se i nadále žádá na oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče.

více informací a potřebné formuláře naleznete na:
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/

ÚŘad PráCE čr – krajská pobočka  
v Ústí nad labem, kontaktní pracoviště děčín
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oDDělení DáveK hMotné nouze:
dávky hmotné nouze (hn) upravuje zákon č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozděj-
ších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 sb., o životním a existenčním minimu, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 sb., o provedení některých ustanovení zákona  
o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
• Příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

systém pomoci v hmotné nouzi je formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy. Je jedním z opat-
ření, kterými česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. nedílnou součástí systému pomoci  
v hmotné nouzi je sociální práce s klienty. 
osobou v hmotné nouzi je osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a ma-
jetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro spo-
lečnost. současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, 
prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. 

Příspěvek na živobytí:
Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. 
nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na byd-
lení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. částka živobytí se odvíjí od částek existenč-
ního a životního minima. 

Doplatek na bydlení:
dávka řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby  
či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. dávka je poskytována vlastní-
ku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního 
titulu. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. 

více informací a potřebné formuláře naleznete na:
https://portal.mpsv.cz/soc/hn

ÚŘad PráCE čr – krajská pobočka  
v Ústí nad labem, kontaktní pracoviště děčín
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oDDělení DáveK PříSPěvKu na Péči a DáveK Pro oSoBy Se zDravotníM PoStiženíM:
• spravovaná agenda: 
• Příspěvek na péči 
• Příspěvek na mobilitu 
• Příspěvek na zvláštní pomůcku 
• Průkaz osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na péči (PnP):
Poskytování příspěvku se řídí zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 
sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. tímto příspěvkem se stát 
podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvlá-
dání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim 
může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel 
sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Dávky osobám se zdravotním postižením (DozP):
Poskytování příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a nárok na průkaz osoby se řídí záko-
nem č. 329/2011 sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a vyhláškou č. 388/2011 
sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Příspěvek na mobilitu:
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku, která má nárok 
na průkaz osoby se zdravotním postižením ztP nebo ztP/P, opakovaně se za úhradu v kalendářním 
měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona  
o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově 
se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Příspěvek na zvláštní pomůcku:
Podmínkou přiznání příspěvku je mimo jiné to, že zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo  
ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdě-
lávání anebo ke styku s okolím. 
seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 sb. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením:
nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje 
její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz osoby 
se zdravotním postižením je veřejnou listinou a je vydáván ve třech variantách, tP, ztP nebo ztP/P dle 
posouzení zdravotního stavu.

více informací a potřebné formuláře naleznete na:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp

ÚŘad PráCE čr – krajská pobočka  
v Ústí nad labem, kontaktní pracoviště děčín
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Probační a mediační služba děčín (Pms) 

adresa: lázeňská 12, děčín 1

je státní organizace, vycházející ze dvou profesí 
– sociální práce a práva. 

• usilujeme o začlenění pachatele do života ve společnosti bez dalšího porušování zákonů. 
• vedeme pachatele k tomu, aby přijal odpovědnost za vlastní provinění a snažil se napravit následky  
 trestného činu.
• pracujeme s poškozenými a oběťmi trestné činnosti. Zapojujeme je do řešení vzniklé situace a snažíme  
 se o obnovení jejich pocitu bezpečí, a důvěry ve spravedlnost.
 
v oblasti mediačních činností:
• nabízíme zprostředkování řešení konfliktů spojených s  trestnou činností, a to prostřednictvím  
 tzv. mimosoudního jednání, řízené prostředníkem - mediátorem, jehož cílem je řešení sporu mezi  
 obviněným a poškozeným. mediaci lze provádět jen se souhlasem obviněného a poškozeného.
• výsledkem může být jak dohoda o urovnání vztahů, tak ujednání o náhradě škody. k této formě dohody  
 potom může soud přihlédnout při ukládání trestu. Ve vhodných případech může věc podmíněně zastavit.

v oblasti probačních činností:
• organizování a vykonávání dohledu nad obviněným a kontrole výkonu trestů nespojených s odnětím svobody. 
• sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného odsouzení či propuštění z výkonu  
 trestu i v sociální, rodinné, pracovní i bytové problematice.
• dohlížíme a organizujeme trestu (a trestního opatření) obecně prospěšných prací. spolupráce  
 s poskytovateli obecně prospěšných prací, což jsou státní, nebo jiné obecně prospěšné společnosti,  
 které se zabývají vzděláním, vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou  
 životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní,  
 náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností.
• dohled v rámci trestu domácího vězení formou namátkových kontrol.
• dohled vykonáváme i v oblasti mládeže a nezletilých, kterým byl tento uložen, ve spolupráci s jejich rodinami.

Probační a mediační služba poskytuje obětem trestných činů právní informace zdarma,   a to dle Zá-
kona č. 45/2013 sb. o obětech trestných činů. Je zařazena v registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů vedeného ministerstvem spravedlnosti čr (www.justice.cz). klienti mohou kontaktovat 
jakéhokoliv pracovníka střediska děčín a domluvit si návštěvu.

Kontakty na jednotlivé pracovníky:
mgr. lukáš herich – vedoucí střediska

 737 247 435         lherich@pms.justice.cz

mgr. monika Peřichová

 773 783 682         mperichova@pms.justice.cz

mgr. ivana Papežová

 734 362 947         ipapezova@pms.justice.cz

mgr. lucie Plíhalová

 778 701 758         lplihalova@pms.justice.cz
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agentura osobní asistenční služby z.ú.

adresa: děčín 4, teplická 25

Kontakty:
Eva Zaiptová –  ředitelka

 723 123 050

 zaiptova@asistencedc.cz

Žaneta Šefčíková – sociální pracovnice

 724 588 257

 sefcikova@asistencedc.cz

 www.asistencedc.cz

osobní asistence:
Jedná se o terénní sociální službu, kdy osobní asistent dochází za osobou, která má sníženou soběstač-
nost ať z důvodu zdravotního či tělesného postižení, nebo z důvodu vysokého věku, která potřebuje dopo-
moc při zvládání úkonů, které by dělala sama, kdyby to její stav dovolil. Přichází za ní do jejího přirozeného 
sociálního prostředí. a to např. do domácnosti, doprovází ji do školy, případně jí dělá asistenci po dobu 
vyučování, do zaměstnání, dělá jí doprovod při kontaktu se společenským prostředím -  kino, divadlo, ka-
várna, setkání s přáteli apod.
služba je poskytována od 6 let věku, nepřetržitě, 24 hodin denně, dle individuální potřeby uživatele. 
součástí služby je bezplatné poskytování základního sociálního poradenství

cílová skupina: 
osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 
osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se sluchovým a zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, senioři.

Provozní doba pro veřejnost: Pondělí, středa    8.30 – 16.30

Kapacita: 15

Dostupnost: cca 50 m od rohu lékárny u slunce (směrem ke schodům k Zoo)

finanční spoluúčast uživatele dle sazebníku služeb - www.asistencedc.cz
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adresa: Bechlejovice č.p. 7, děčín XXVi

Kontakty:

 412 514 984, 725 725 536

 i.lenghartova@seznam.cz

 sites.google.com/site/agenturanadejedecin/

Kontaktní osoba: irena lenghartová

odlehčovací pobytová služba s nepřetržitým provozem:
Zařízení odlehčovací pobytové služby je určeno klientům, kteří se nacházejí v péči rodiny či příbuzných 
a ti z důvodu nemoci, dovolené nebo služební cesty nemohou péči poskytovat.
dále je poskytováno klientům, kteří se nemohou po hospitalizaci v nemocnici vrátit okamžitě domů  
a na přechodnou dobu se ocitli v situaci, která jim brání v plné soběstačnosti např. v období rekonva-
lescence. klientům čekajícím na brzké umístění v domovech pro seniory, či kvůli jiným krátkodobým 
problémům.
odlehčovací pobytová služba je poskytována vždy v souladu s požadavky a individuálními potřebami 
uživatelů služby. Při sjednávání konkrétních úkonů a péče se klade důraz na aktivní účast uživatelů  
a jejich zapojení do rozhodování.
Cílem odlehčovací pobytové služby je poskytování pomoci a podpory nejen seniorům a dospělým lidem 
se zdravotním postižením, ale i jejich rodinám v naléhavých situacích tím, že jim umožníme relaxaci, 
odpočinek nebo výkon jejich zaměstnání.

cílová skupina: senioři, zdravotně postižení

Kapacita: 13 lůžek

Služba se poskytuje nepřetržitě:
informace podáváme v pracovní dny v době  8 – 16.00 hod.

Výše úhrad klienta dle sazebníku služeb. 

agentura “naděJE“
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adP anna – komplexní domácí zdravotní a sociální péče

adresa: loubí 69, děčín 

Kontakty:

 605 769 962, 412 558 245

 adp-anna@seznam.cz

 www.domacipeceanna.cz/agentura-domaci-pece

Kontaktní osoby: Judr. hana kozáková, Bc. anna kozáková, iva Valentová, simona oborníková

Pečovatelská služba je zajišťována v terénu, v přirozeném prostředí klienta.

odlehčovací služba včetně cílové skupiny chronicky nemocných je na adrese loubí 69, děčín, kde je  
k dispozici 15 lůžek pro tuto službu.

cílová skupina: kromě dětí veškeré skupiny

Kapacita: Pečovatelská služba 40 klientů, odlehčovací služba 15 lůžek

Další informace: kromě sociálních služeb agentura zajišťuje v terénu také zdravotní služby, které mohou 
být hrazeny na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře nebo nemocnicí zdravotní pojišťovnou (smlouvy 
máme se všemi ZP), případně si tyto služby klient hradí sám.



17

adresa: mírové náměstí 234/3, děčín 4

Kontakty:

 608 870 260, 412 517 062

 cck.decin@seznam.cz

 www.cck.decin.cz

Kontaktní osoba: irena Cachová – ředitelka, Bc. lucie Pondělíková – sociální pracovnice

Pečovatelská služba:
Základním posláním Pečovatelské služby os ččk děčín je poskytovat a zajišťovat podporu a pomoc 
uživatelům vymezené cílové skupiny takovým způsobem a v  takovém rozsahu, aby byla zachována  
co nejvyšší kvalita a důstojnost jejich života, aby mohli i nadále setrvávat co nejdéle ve svém přirozeném 
sociálním prostředí, svém domově, zachovávat si své soukromí, navyklý způsob života i společenské 
zázemí, na které jsou zvyklí. naše služba by jim měla pomoci uchovat si nadále svou nezávislost a mož-
nost žít obdobným a běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

odlehčovací pobytová služba:
Posláním odlehčovací pobytové služby os ččk děčín je poskytnutí místa, kde lidé nachází podporu  
a pomoc, když už jim došly síly a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby nebo pro blízkou klientovu 
rodinu, která se doposud starala o svého blízkého a nyní potřebuje zastoupit v pomoci. těmto osobám 
pomáháme dočasně po dobu nezbytně nutnou. Pomocí našich vyškolených pracovníků, tak můžeme 
nadále umožnit plnohodnotný a důstojný život. naše služba je poskytována pobytovou formou a přizpů-
sobena dle individuálních potřeb klienta. služba je poskytována na adrese čs. armády 621/25, děčín 1.

cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

Kapacita: Pečovatelská služba: okamžitá kapacita 7, odlehčovací pobytová služba: 9 lůžek

Dostupnost: služba je sjednána po telefonické domluvě

Provozní doba: 
Pečovatelská služba: pondělí až pátek 8:00 – 16:00, 
Odlehčovací pobytová služba: nepřetržitá, pondělí až neděle 24 hodin denně

Úhrady za služby dle platného ceníku

oblastní spolek českého červeného kříže děčín
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Valerie machová

adresa: Škroupova 302/17, děčín 2 

Kontakty:

 474 524 025 (pevná linka do domova)

 valerie@valerie-homecare.cz

 www.valerie-homecare.cz

Kontaktní osoby: Valerie machová – ředitelka
     733 553 043

   Bc. Jana Braunštejnová – sociální pracovnice
     773 773 051

odlehčovací služby:
odlehčovací služby mají odlehčit tomu, kdo o někoho pečuje v domácím prostředí. Pobytová odlehčova-
cí služba je poskytována 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. služba je plně hrazená klientem. 
terénní odlehčovací služba je určena rodinám a pečovatelům v domácím prostředí. Jde o krátkodobý 
pobyt u klienta v době, kdy je rodina v zaměstnání, musí vyřídit pochůzky atd. Cílem služby je též umožnit 
pečující osobě nezbytný odpočinek. služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při hygieně, poskytnutí stravy, společnost a aktivizační program, péči hospicového typu.

Domov pro seniory:
uživatelům služby jsou poskytovány dle §49 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů.

cílová skupina:
odlehčovací služba
• senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým  
 postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Domov pro seniory
• senioři

Kapacita:
Pobytová odlehčovací služba 4 lůžka, terénní odlehčovací služba 3 klienti (okamžitá kapacita), domov 
pro seniory 11 lůžek

Provozní doba:
Pobytová odlehčovací služba, domov pro seniory – nepřetržitý provoz
terénní odlehčovací služba – denně 07:00 - 11:00 , dále dle potřeb klienta
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adresa: krásnostudenecká 1525/30, děčín Vi

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín p.o.

Kontakty:

 731 609 770 – vedoucí střediska

  731 609 774 – sociální pracovník

 vedouci5@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Bc. lucie Písaříková – vedoucí střediska 

Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci s rodinou  
a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečo-
vatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Při výkonu činnosti je vždy 
respektována důstojnost uživatele a jeho základní lidská práva.

cílová skupina:
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. služby jsou určeny dospělým osobám  
od 19 let věku.
okruh osob: senioři, chronicky nemocní, chronicky duševně nemocní a zdravotně postižení

Kapacita a forma: okamžitá kapacita je kapacita v daný okamžik při práci s jednotlivcem. 
od 15:30 je okamžitá kapacita terénní služby 1 klient, terénní forma = 16 osob. ambulantní forma  
= 3 osoby. terénní forma o víkendech a svátcích je 1 osoba (na objednávku předem) 

Provozní doba: Pondělí – pátek 7:00 – 18:00, sobota, neděle, svátek 9:00 – 13:00
sobota, neděle a svátek 9:00 – 13:00 – okamžitá kapacita 1 klient

terénní služby jsou poskytovány v místě bydliště klienta na území města děčín. 
ambulantní služby jsou poskytovány na adresách: krásnostudenecká 1525/30, 
děčín 6, 405 02, Jindřichova 337, děčín 9, 405 02

ambulantní služba je poskytována v prostorách pečovatelské služby, tzn.:  střediska osobní hygie-
ny (dále jen „soh“). tyto prostory (koupelny) jsou speciálně upraveny pro osoby zdravotně (tělesně)  
postižené.

Ceník poskytovaných služeb na www.cssdecin.cz.

Pečovatelská služba
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ProsaPia,  o. s., sdružení pro rodinu

adresa: fügnerova 355/16, děčín i-děčín 

Kontakty:

 736 482 254

 j.pittnerova@prosapia.cz

 www.prosapia.cz

Kontaktní osoby: mgr. Jana Pittnerová

Denní centrum pro seniory Děčín:
Zde senioři mohou aktivně a smysluplně trávit volný čas. Poskytujeme denní péči a bezpečný, přátelský 
prostor s rodinnou atmosférou a profesionální, individuální přístup pracovníků. nabízíme procházky, roz-
hovor, setkávání s vrstevníky, relaxaci, výtvarné činnosti. uživatelé do centra sami docházejí nebo jsou 
přiváženi ze svého domova.

Pečovatelská služba:
uživatelům této služby nabízíme péči v  jejich domácím prostředí. dokážeme pomoci s péčí o vlastní 
osobu, s hygienou, se zajištěním stravování, s péčí o domácnost, nákupem nebo je doprovodíme k lékaři.

cílová skupina:
Denní centrum pro seniory Děčín: osoby s poruchou kognitivních funkcí - alzheimerovou chorobou  
a jinou formou demence; senioři
Pečovatelská služba: osoby s chronickým duševním onemocněním, se zdravotním postižením, rodiny 
s dítětem/dětmi, senioři

Kapacita:
Denní centrum pro seniory Děčín - okamžitá kapacita: 6 klientů/ 2 pracovníci; 
Pečovatelská služba - okamžitá kapacita: 1 klient

Dostupnost, provozní doba, cena:
Denní centrum pro seniory Děčín
po – pá 9:00 – 14:00, ceník viz. www.prosapia.cz
Pečovatelská služba 
po – pá   7:30 – 15:30, ceník viz. www.prosapia.cz 
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adresa: Přemyslova 298, Jílové

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín p.o.

Kontakty:

 606 602 310, 775 878 085

 dps@mujilove.cz

 www.mujilove.cz

Kontaktní osoba: Petra Barochová – vedoucí pečovatelské služby Jílové

cílem pečovatelské služby je podpořit uživatele v setrvání v domácím prostředí, pomáhat uživateli  
při zvládání úkolů peče o sebe i domácnost:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• fakultativní služby

cílová skupina:
Pečovatelská služba je určena seniorům a dospělým tělesně postiženým občanům, města Jílové, kteří 
nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, zajistit další životní potřeby, nebo kteří pro 
nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo i jinou osobní podporu.

Dostupnost, provozní doba:
Pečovatelská služba je poskytována na území města Jílové ve vymezeném čase v domácnostech osob 
5 dnů v týdnu v čase od 6:30 do 15:00.

Pečovatelská služba Jílové
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domov pro seniory a pečovatelská služba  
česká kamenice, příspěvková organizace

adresa: sládkova 344, česká kamenice

Kontakty:

 412 582 878

 domov.ck@volny.cz, pecovatel.sl@ddceskakamenice.cz

 www.ddceskakamenice.cz

Kontaktní osoby:  Bc. Jana müllerová – domov pro seniory
   Zdena Šimková – pečovatelská služba

registrované sociální služby:
domov pro seniory, pečovatelská služba

služby jsou poskytovány dle zákona o sociálních službách, popis je uveden na stránkách 
www.ddceskakamenice.cz

cílová skupina:
domov pro seniory: senioři od 62 let
pečovatelská služba: senioři, zdravotně postižení 

Kapacita:
domov pro seniory: 68
pečovatelská služba okamžitá kapacita: 3

Dostupnost, provozní doba, cena:
Domov pro seniory: nepřetržitý provoz, celoroční ubytování
Pečovatelská služba: po – ne: 7.00 – 18.00 

aktuální ceník je uveden na webových stránkách
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adresa: kamenická 755/195, děčín ii

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín p.o. 

Kontakty:

 603 806 310 – vedoucí střediska

  604 294 675 – sociální pracovnice

 vedouci2@cssdecin.cz 

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jiří hatlapatka – vedoucí střediska

Posláním domova pro seniory je poskytovat pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstač-
nost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci 
této péče je zajišťována pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a je tak poskytována pod-
pora k co nejdelšímu zachování jejich soběstačnosti. služba je poskytována dle individuálních potřeb  
s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

cílová skupina:
osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošet-
ření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

Kapacita: 55 lůžek

Dostupnost: mhd linka č. 1 a 7

Další informace:
nepřetržitý provoz ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích
ceny – viz sazebník úhrad www.cssdecin.cz

domov pro seniory
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domov se zvláštním režimem

adresa: kamenická 755/195, děčín ii

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín p.o. 

Kontakty:

 603 806 310 – vedoucí střediska

  604 294 675 – sociální pracovnice

 vedouci2@cssdecin.cz 

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jiří hatlapatka – vedoucí střediska

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou službu osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy 
včetně symptomatických (stařecká demence, alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. režim v tomto zařízení je při poskytování 
sociální služby přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče je zajišťována pomoc 
při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a je tak poskytována podpora k co nejdelšímu zachování 
jejich soběstačnosti. služba je poskytována dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdra-
votnímu stavu klienta.

cílová skupina:
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: or-
ganické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, alzheimerova demence, ostatní 
typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není 
určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení 
a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

Kapacita: 46 lůžek

Dostupnost: mhd linka č. 1 a 7

Další informace:
nepřetržitý provoz ubytování v 2 a 3 lůžkových pokojích
ceny – viz sazebník úhrad www.cssdecin.cz
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adresa: tyršova 350, česká kamenice 407 21

Kontakty:

 412 582 602, 777 555 040

 kamenice@dchltm.cz

 www.charita-ceska-kamenice.cz

Kontaktní osoba: Štěpánka kecková

Domov se zvláštním režimem:
Cílem služby je zkvalitnění jejich života, motivace k neustálé práci na sobě a získání větší samostatnosti. 
Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími omezeními, děje se tak individuálně s přihlédnutím k možnos-
tem každého uživatele. Zároveň však pracujeme s komunitními prvky, abychom  navodili v domě rodinnou 
atmosféru vzájemného soužití.
• práce se starými a nemocnými lidmi 
• práce s komunitními prvky 
• asistence při nejrůznějších činnostech 
• zprostředkování náplně volného času 
• porozumění a podpora při potížích a trápeních 
• šance najít si místo, které bude domovem

cílová skupina:
muži a ženy nad 45 let věku ohrožení závislostí nebo závislých na alkoholových drogách, trpících chro-
nickou duševní nemocí s výjimkou alzheimerovy demence, s nízkým příjmem.

Kapacita: 28 lůžek

Dostupnost: 24 hod, 365 dní v roce

oblastní charita česká kamenice



26

adresa: litoměřická 136/35, děčín 3

Provozovatel: svaz tělesně postižených v čr, z.s. – místní organizace

Kontakty:

 606 622 119, 412 510 155

 i.lenghartova@seznam.cz

 seniorsky-klub-dobre-pohody.webnode.cz

Kontaktní osoba:  irena lenghartová

nabízíme Vám možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu.  
klubová, zájmová činnost, pobyty. rovněž půjčujeme kompenzační pomůcky.

cílová skupina: senioři, zdravotně postižení

Provozní doba: Po 8:00 – 15:00, Út 8:00 – 17:00, st 8:00 – 15:00, Pá 13:00 – 17:00

klub seniorů „Zlatý podzim“ 

adresa: Bezručova 656/21, děčín iV

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín p.o. 

Kontakty:

 737 767 860

 vedouci5@cssdecin.cz 

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba:  Bc. lucie Písaříková 

Volná aktivita pro seniory, společenské, kulturní a vzdělávací programy, přednášky, zajímavé besedy  
o zdraví a životním stylu, rady z domácnosti, posezení s živou hudbou. Bez omezení věku.

Provozní doba: Pondělí, středa, pátek  9:00 – 17:00 

seniorský klub dobré pohody
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sEnioŘi – ŠkolstVí - čmos

adresa: VoŠ a sPŠs a d, čs. armády 10, děčín l.

Kontakty:
helena ryšavá  – předsedkyně

 732 143 523

 helrysava@seznam.cz

mgr. Blanka marková 

 722 650 479

naše heslo: ani ve stáří nebýt nikdo sám.

senioři, bývalí pracovníci školství

Cílem naší činnosti je zapojit seniory do aktivního života i v důchodu. Pořádáme turistické vycházky 
každých  čtrnáct dní. Zajímáme se o kulturu, navštěvujeme divadla i jiné akce. každé první pondělí 
v měsíci se scházíme v klubu důchodců na besedách a přednáškách. Pořádáme výlety autobusem  
i vlakem. Jednou ročně jezdíme na týdenní relaxační pobyty.

Jsme dobrovolná organizace bez stálého místa.

adresa: svaz diabetiků čr, labská 16, děčín 1

Kontakty:

 728 619 355

 tuvil@seznam.cz

 www.diabeteskv.cz

cílová skupina:
• osoby se zdravotním postižením
• senioři

nabízené aktivity:
• poradní dny
• dny zdraví
• výlety
• týdenní ozdravné pobyty

svaz diabetiků čr – územní organizace děčín
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adresa: Pohraniční 1288/1, děčín i

Provozovatel: fakulta dopravní čVut v Praze, pracoviště děčín

Kontakty:

 224 358 407, 224 358 404, 603 814 905

 holiksta@fd.cvut.cz

 www.fd.cvut.cz

Kontaktní osoby: Phdr. stanislava holíková, ing. ondřej smíšek  

Popis aktivit:
Celoživotní vzdělávání, univerzita třetího věku
semestrální kurzy: jazykové, počítačové a tematické
třísemestrální kurz: Evropský prostor a doprava

cílová skupina:
senioři se statusem důchodce, invalidní důchodci jakéhokoliv věku, osoby 50+, nezaměstnaní čekající 
na statut důchodce.

Kapacita: není omezena

cena: 500 kč za semestrální kurz

svaz důchodců české republiky, mo děčín

adresa: klub seniorů „Zlatý podzim“, Bezručova 21, děčín 4

Kontakty:

 474 547 743, 604 641 371

 janouchovahelena@seznam.cz 

Kontaktní osoba: helena Janouchová  

organizace sdružuje seniory k naplnění hesla ÚV sdčr „aby člověk nebyl sám“.

nabízené aktivity:
• přednášky a besedy
• návštěvy kulturních akcí
• poznávací a rekreační zájezdy
• pravidelná schůzovní činnost

univerzita třetího věku
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Cesta do světa – slunečnice, o.s.

adresa: hudečkova 1, děčín 1

Kontakty:
Šárka Zimová dostálová–předsedkyně

 604 626 222

 zimova.dostalova@seznam.cz

Kontaktní osoba sociálních služeb
mgr. dagmar radvanová (od 1. 9. 2015 – do 31. 3. 2016 – zástup za md markéta Předotová)

 731 653 326

 cds@slundecin.org

 www.slundecin.org

Cesta do světa - slunečnice, o.s. je pobočným spolkem slunečnice, o.s. 

Poskytuje registrované sociální služby: 
Sociální rehabilitace 
Sociálně terapeutické dílny
součástí sociálně terapeutických dílen je tréninkový program v kavárně „na cestě“ na děčínském zámku, 
tréninkový program úklidových a domácích prací a dílny hudečkova – svíčkárna.

cílová skupina: osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 

ostatní aktivity: pobyty, výlety

okamžitá kapacita:
sociální rehabilitace: 15/3, celková kapacita cca 35 uživatelů
sociálně terapeutické dílny: 9/3, celková kapacita cca 17 uživatelů

Provozní doba:
Pondělí – středa: 8:00 – 16:00
čtvrtek, pátek: 8:00 – 12:00

Všechny registrované sociální služby jsou poskytovány zdarma. doplňkové služby se řídí dle platného cení-
ku. k poskytování sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen je nutné uzavřít písemnou smlouvu.



30

adresa:  stroupežnického 1372/9, Ústí nad labem
 Pobočka děčín – hudečkova 664/1, děčín 

Kontakty:

 603 187 354 

 rohacova@fokuslabe.cz

 www.fokuslabe.cz

Kontaktní osoba: Bc. roháčová lucie – sociální pracovnice děčín  

fokus labe je nezisková organizace založená v roce 1992. Posláním fokusu labe je podporovat lidi se zku-
šeností s duševním onemocněním v nalézání nové životní naděje a nových životních pracovních rolí, které 
podporují člověka s duševním onemocněním na jeho cestě k zotavení.

cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním

registrované sociální služby – pobočka Děčín:
odborné sociální poradenství  
Cílem služby je nabízet pomoc jak s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního pro-
blému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně – právní. služba podpo-
ruje uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů při obstarávání běžných záležitostí a zprostředkovává 
kontakt s okolím.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Cílem služby je aktivizace klienta a jeho postupné navracení do přiměřeného životního rytmu.  udržování 
a rozvoj kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, rozvoj dovedností potřebných pro práci s  infor-
macemi s cílem zvyšování informační gramotnosti klientů, udržování a rozvoj fyzické kondice klientů, 
která je často narušena lékovou terapií vedoucí k  velké nadváze klienta, nácvik orientace v  prostoru  
a čase, trénink a posilování paměti, nácvik jednání v  různých sociálních situacích, rozvoj komunikač-
ních dovedností s cílem podpořit klienty při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji  
a organizaci volného času.

Sociální rehabilitace 
sociální rehabilitace je stěžejní službou v integraci osob s duševním onemocněním do většinové společ-
nosti. umožňuje vést s uživatelem celkový proces úzdravy. svými intervencemi vede klienta k samostat-
nosti, nezávislosti, soběstačnosti, umožňuje flexibilně reagovat na změny ve zdravotním stavu uživatele 
a prostřednictvím svých včasných intervencí přispívá k psychické stabilizaci a předcházení dlouhodo-
bým hospitalizacím. služba umožňuje celkové monitorování klientovi situace, což obnáší mimo jiné  
i dodržování lékové terapie, docházku k odbornému lékaři – psychiatrovi a včasné podchycení příznaků 
nemoci.

Provozní doba: Po – Pá: 8.00 – 16.00

fokus labe
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agentura osmý den, o.p.s. 

adresa: Pohraniční 20, děčín 

Kontakty:

 774 775 709  

 osmyden@osmyden.cz 

 www.osmyden.cz

Kontaktní osoby: 
kateřina Štěpánková

 725 878 672

 katerina.stepankova@osmyden.cz

Zuzana thürlová

 774 775 709

 zuzana.thurlova@osmyden.cz

agentury osmý den, o.p.s. poskytuje lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdra-
votním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při získání a udržení si zaměstnání na běž-
ném pracovním trhu - zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu vyrovnáním pracovních 
příležitostí.

Poskytuje také podporu při rozvoji či upevnění dovedností potřebných v běžném každodenním životě.

registrovaná sociální služba:
Sociální rehabilitace
služba je určena pro lidi dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a osoby  
se zdravotním postižením – zejména lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinova-
ným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří chtějí:
získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí a jejichž schopnosti nutné pro uplatnění  
na otevřeném trhu práce jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu 
poskytovanou před nástupem do práce i po něm.
upevnit či si osvojit dovednosti nezbytné pro každodenní běžný život.

Provozní doba: středa 8:30 – 15:30 (bez objednání). v další dny po telefonické domluvě.

služba je poskytována bezplatně.
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adresa: Pěší 9, děčín 33 – nebočady (na konečné mhd linky č. 9) 

Kontakty:

 412 547 600, 774 775 709

 zuzana.thurlova@jurta.cz

 www.jurta.cz

Kontaktní osoba: Zuzana thürlová – vedoucí sociálních služeb   

Jurta, o.p.s. poskytuje čtyři registrované sociální služby s různým zaměřením dle potřeb uživatelů: 
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace – pracovní trénink, chráněné bydlení a podpora samo-
statného bydlení.

Služby jsou určeny pro lidi dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol  
a osoby se zdravotním postižením – zejména lidi s mentálním postižením, duševním onemocněním, 
kombinovaným postižením, ve věku 16 až 80 let.

Sociálně terapeutické dílny: podpora při získání a upevnění pracovních dovedností, při rozvoji sociálních 
dovedností (např. komunikace s vedoucím dílny a kolegy, týmová spolupráce, zvládání nečekaných situací, 
udržení pozornosti, včasný příchod do dílny, hlídání času přestávky, přebírání zodpovědnosti, aj.) a podpora 
při upevňování dovedností při péči o vlastní osobu.

Sociální rehabilitace – pracovní trénink: podpora při posilování osobních kompetencí, schopností  
a dovedností uživatelů tak, aby mohli využívat běžné sociální zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, 
zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společen-
ského života.

chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení: podpora při získání a upevnění dovedností potřeb-
ných pro samostatný život ve vlastní domácnosti, při rozvoji sociálních dovedností (např. komunikace  
se spolubydlícími, sousedy, zvládání nečekaných situací, přebírání zodpovědnosti, aj.) a podpora při 
upevňování dovedností při péči o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti. Posláním služeb je po-
skytnout uživatelům podporu, díky které budou žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Služby jsou poskytovány:
• na kontaktním místě v děčíně nebočadech a také v terénu (ve městě, na úřadech, v bytě, aj.)
• pondělí – pátek 8:00 – 16:00
• služby bydlení jsou poskytovány dle domluvy a potřeby uživatelů (možná podpora i o víkendu)

Bližší informace o službách, jejich zaměření a podmínkách poskytování služby jsou uvedeny na webových 

stránkách organizace www.jurta.cz. Případně kontaktujte prosím vedoucí služeb, která Vám poskytne dopl-
ňující informace.

Jurta, o.p.s.
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Chráněné bydlení

adresa: Pohraniční, hrnčířská, Přemyslova, Příbramská, děčín

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o.

Kontakty:

 732 530 706, 736 758 932

 kremlikova@cssdecin.cz 

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoby:  Bc. lucie kremlíková – vedoucí úseku ChB
 mgr. nikola Chmelíková – sociální pracovnice

Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z Ústeckého kraje žít v běžné do-
mácnosti v městské zástavbě v děčíně, kde jim vytváříme podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich doved-
ností potřebných pro život. Byty s maximálně 4 klienty, 2 bezbariérové byty, byt pro partnerský pár, všechny 
dostupné mhd. nepřetržitá provozní doba.

cílová skupina: osoby s mentálním postižením z Ústeckého kraje

Kapacita: 27 lůžek

Ceník na www.cssdecin.cz
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adresa: rakovnická 196/46, děčín 3 – staré město 

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o.

Kontakty:

 739 769 229, 732 530 706

 studena@cssdecin.cz 

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoby: Bc. Jitka studená – vedoucí denního stacionáře
 Bc. lucie tomšíková – sociální pracovník

denní stacionář je sociální služba pro osoby se zdravotním postižením od 16 let věku. stacionář umož-
ňuje klientům trávit čas aktivním způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí 
nemohou věnovat.

náš klient je osoba v nepříznivé sociální situaci, je z Ústeckého  kraje, má zdravotní postižení, potřebuje 
částečnou podporu (necelodenní péče), zvládá základní sebeobslužné dovednosti

Kapacita: okamžitá individuální 2, okamžitá skupinová 5 klientů / 1 pracovník

Provozní doba: Po – Pá od 7.00 – 15.00

Ceník na www.cssdecin.cz

denní stacionář domino
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středisko pro ranou péči liberec, o.p.s.

adresa: matoušova 406, liberec 1

Kontakty:

 485 109 564 

 liberec@ranapece.eu

 www.ranapece.eu

Kontaktní osoba: mgr. lucie holá – koordinátorka sociálních služeb

středisko pro ranou péči poskytuje služby rané péče rodinám dětí s postižením nebo ohrožením vývoje.  
Je určena rodinám dětí se zrakovým či zrakovým a kombinovaným postižením (včetně poruch autistického 
spektra). služba je poskytována především formou konzultací v domácnosti dítěte. V případě potřeby jsou 
konzultace doplněny také ambulantními programy. 

Cílem rané péče je podpořit vývoj dítěte s postižením tak, aby dokázalo plně využít všechny své schop-
nosti, dovednosti a nadání. naší snahou je podpořit rodinu v nelehké životní situaci takovým způsobem, 
aby zvládla péči o dítě s postižením, a aby se v péči o něj cítila jistá. středisko je vybaveno speciálními 
pomůckami pro podporu vývoje dítěte, které je možné po předchozí instruktáži zapůjčit přímo do rodiny. 
Ve středisku je používán také testový materiál např. pro posouzení zrakových funkcí dětí raného věku 
a také pro screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála Cars. rodiny, které jsou v péči 
střediska, mohou využít ambulantní programy jako např. stimulaci zraku a zrakový trénink, posouzení 
pohybového vývoje dítěte, muzikoterapii a bazální stimulaci. 

Pro žádost o poskytování služby rané péče nepotřebuje rodina žádné potvrzení od lékaře ani žádné jiné 
doporučení.  

cílová skupina:
• rodiny dětí se zrakovým postižením
• rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením (včetně poruch autistického spektra) 

služby jsou poskytovány od narození dítěte do maximálně 7 let.

ostatní aktivity:
Zasílání časopisu raná péče, pravidelná setkání rodičů, půjčování specifických pomůcek, hraček a literatury, 
týdenní kurzy pro rodiny s odborným programem, specifické ambulantní programy.

Provozní doba
Úřední hodiny ve středisku: Pondělí a středa 8:00 – 15:00, terénní služby: Pondělí – pátek 7:00 – 19:00, 
ambulantní šlužby: Pondělí – pátek 8:00 – 17:00
Poskytování základních služeb rané péče jsou pro rodiny bezplatné.
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adresa:  Vlachova 1502, Praha 5
 pracoviště pro Ústecký kraj: Jindřichova 337, děčín

Kontakty:

 stodulky@rana-pece.cz

 www.rana-pece.cz

Kontaktní osoby: 
mgr. Barbora Jiráková – poradkyně rané péče pro Úk

 734 179 182

 jirakova@rana-pece.cz

mgr. alena kunová – vedoucí soc. služby

 731 445 504

cílovou skupinou služby jsou rodiny s dítětem ve věku 0-7 let:
• s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením; 
• s opožděním psychomotorického vývoje; 
• s poruchou autistického spektra  

Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. naším cílem je, aby rodi-
na porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní 
žít život podle svých představ. 

Poradkyně rané péče (kvalifikací nejčastěji speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovní-
ci) poskytují uživateli služby speciální poradenství a podporu tak, aby pomáhaly naplňovat cíle rodiny,  
a to zejména prostřednictvím naslouchání a provázení, posuzování vývoje dítěte, navrhování činností pod-
porujících jeho rozvoj, výchovného poradenství, předávání informací a odborné poradenství týkající se: 
rehabilitačních pomůcek, sociálně právního poradenství, školských zařízení, sociálních služeb, mimořád-
ných potřeb dítěte, užitečných kontaktů atd.

ranou péči poskytujeme převážně (více než 90%) terénní formou, v domácím prostředí uživatele  
(Po-Pá, 7-19 hod.). ambulantní forma služby je doplňkem služby terénní. 

Kapacita terénní formy poskytování:
• počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
• podíl kapacit pro kraje, kde je služba poskytována: hlavní město Praha – 47%, 
 středočeský kraj - 21%, Ústecký kraj - 19%, Plzeňský kraj - 13%.

raná péče diakonie stodůlky
diakonie čCE – středisko v Praze 5 – stodůlkách
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raná Péče čechy
Centrum pro dětský sluch tamtam, o. p. s.

adresa: hábova 1571/22, Praha 5

Kontakty:

 +420 251 510 744 

 ranapececechy@detskysluch.cz

 www.detskysluch.cz

Kontaktní osoby: Bc. martina miková, dis. – koordinátor sociální služby
 mgr. alžběta osmančíková – poradkyně rané péče pro Úk

raná péče čechy je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se sluchovým, či se sluchovým 
a kombinovaným postižením od narození do maximálně 7 let věku dítěte. 

Základem programu rané péče je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým postižením. 
Podpora je zaměřená na snížení negativního vlivu sluchového postižení na vývoj dítěte a  celou jeho 
rodinu. Podporuje psychomotorický vývoj dítěte s důrazem na rozvoj jeho komunikačních dovedností. 
Posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech. napomáhá vytvářet pod-
mínky začleňování dítěte se sluchovým postižením a jeho rodiny do společnosti.

raná péče je poskytována převážně formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí 
dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech. V období mezi konzultacemi je poradenský pracov-
ník s uživateli v kontaktu formou e-mailové korespondence nebo telefonu. služba je doplněna formou 
ambulantní.
službu mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením z celé české republiky 
a dle zákona č.108/2006 sb. je služba poskytována rodinám bezplatně.

Provozní doba:
terénní služby: pondělí – pátek 7:00 – 19:00
ambulantní služby: čtvrtek 8:30 – 15:30 (vždy po předchozí domluvě)
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adresa: dvořákova 1331/20, děčín 2 

Kontakty:

 773 772 683

 avaz.dc@seznam.cz

 www.avaz.wz.cz

Kontaktní osoby: 
Bc.Jiří Pýcha

 778 407 733

Petr kumstát

 775 866 348

spolek sdružuje děti a dospělé se zdravotním postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení. Poslá-
ním asociace je pomáhat lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společ-
nosti a v provozování běžných životních aktivit a hájení jejich zájmů. každý člověk musí mít možnost 
vést život, za který je sám zodpovědný a jehož směr si určí sám.

cílová skupina: lidé s tělesným a kombinovaným postižením bez rozdílu druhu a stupně postižení.

nabízené registrované služby:
odborné sociální poradenství 
Půjčování kompenzačních pomůcek

ostatní aktivity:
• rekondiční pobyty 
• Volnočasové aktivity – sport, kultura 
• rehabilitační cvičení 

Dopravní dostupnost:
autobus mhd č. 1 a 7, konečná stanice nemocnice, pěšinou kolem pavilonu dialýzy směrem do sídliště, 
parkoviště navazuje na dvořákovu ulici, v horní řadě panelových domů. Zařízení je bezbariérové.

Provozní doba: Pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00, Pátek 8:00 – 15:00

Poradenství a rehabilitační cvičení je poskytováno bezplatně. 
Půjčování pomůcek za symbolické ceny.

aVaZ děčín
asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v čr - spolek
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svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v čr 
krajská organizace Ústeckého kraje, pobočný spolek s právní subjektivitou

adresa: Bezručova 656/21, děčín iV-Podmokly

Kontakty:

 737 760 218 

 magdamusil@seznam.cz

 www.nnuk.estranky.cz

Kontaktní osoba: magda musilová
 
odborné sociální poradenství pro sluchově postižené spoluobčany a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Jaké služby poskytujeme:
odborné sociální poradenství, drobné opravy sluchadel, půjčovna a prodej kompenzačních pomůcek, 
tlumočnické služby pro neslyšící osoby 

Provozní doba:
ambulantní služba:
Úterý: 09:00 – 12:00

terénní služba:
středa: 09:00 – 11:00
Pátek: 09:00 – 12:00

Půjčovna kompenzačních pomůcek

adresa: litoměřická 136/35, děčín iii – st. město

Provozovatel: nedoslýchaví – neslyšící, spolek

Kontakty:

 412 526 973, 724 289 212

 vladimir.tucek@tiscali.cz

Poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky a zájemce o kompenzační pomůcky.

nabízíme:
• předvedení popř. objednání kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením 
• montáž pomůcek, drobné opravy 
• základní poradenství 

Provozní doba: sudý týden: středa 13:30 – 17:00, lichý týden: pátek  13:30 – 17:00
terénní služba po telefonické dohodě. Poradenství je poskytováno zdarma.
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oblastní charita česká kamenice 

adresa: tyršova 350, česká kamenice

Kontakty:

 412 582 602, 777 555 040 

 kamenice@dchltm.cz

 www.charita-ceska-kamenice.cz

Kontaktní osoba: Štěpánka kecková
 
cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, oso-
by s jiným zdravotním postižením

chráněné bydlení: Cílem služby je zkvalitnění života klientů, motivace k neustálé práci na sobě a získání 
větší samostatnosti. Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími omezeními, děje se tak individuálně  
s přihlédnutím k možnostem každého uživatele. 

Kapacita: 37 lůžek ve 25 bytech v lokalitě česká kamenice, děčín, Ústí nad labem

Dostupnost: 24 hod, 365 dní v roce

Podpora samostatného bydlení
Kapacita: okamžitá kapacita terénní formy je 5 osob v lokalitě česká kamenice, Ústí nad labem

Dostupnost: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů, 365 dní v roce

Sociálně terapeutické dílny
uživatelé mohou navštěvovat sociálně terapeutickou dílnu, v rámci níž je jim nabízena široká škála tvoři-
vých činností: výtvarná a pracovní dílna, keramika, textilní tvorba, ruční práce, řemesla, výroba zvykoslov-
ných předmětů a lidového pečiva, ubrousková technika, korálkování, práce se dřevem, práce na zahradě, 
hudební dílna, literární dílna, práce na PC, nácviky vaření, pečení atd.

Kapacita: okamžitá kapacita ambulantní formy pro práci s jednotlivcem je 9 osob a pro práci se skupi-
nou je okamžitá kapacita 3 osoby

Dostupnost: ambulantní služba je poskytována na dvou místech: tyršova 350, česká kamenice  
a na sklípku 373/37, Ústí nad labem
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adresa: spojenců 214, děčín 32 – Boletice nad labem

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o.

Kontakty:

 732 530 706, 603 819 601

 vedouci3@cssdecin.cz 

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoby: Bc. roman horn – vedoucí střediska
 Bc. lucie tomšíková – sociální pracovnice

domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postiže-
ním z Ústecka žít v okrajové části děčína v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou. Podpora směřuje 
k udržení jejich dovedností a zajištění péče o vlastní osobu. maximálně dvoulůžkové pokoje, bezbariéro-
vá budova, dostupná mhd. domov má k dispozici velkou zahradu s altánem. nepřetržitá provozní doba.

náš klient je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci, je z Ústeckého kraje, má mentální postižení 
nebo kombinaci s jiným postižením, potřebuje celodenní podporu nebo péči, nemá kde bydlet, nemůže 
nebo nechce bydlet v současném bydlišti.

Kapacita: 18 lůžek

Ceník na www.cssdecin.cz

domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice
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domovy pro osoby se zdravotním postižením  
oleška-kamenice, p.o.

zřizovatel: Ústecký kraj

Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará oleška
adresa: stará oleška 131, děčín

 412 555 104   kamenice@dchltm.cz

 www.dozp-oleska-kamenice.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením česká Kamenice
adresa: u kaple 494, česká kamenice 

 412 582 868  www.kamenice.dozp-oleska-kamenice.cz

chráněné bydlení Děčín
adresa: kladenská 247/41, 40502 děčín iii staré město 

 www.bydleni.dozp-oleska-kamenice.cz

Kontaktní osoba: Bc. dagmar Vaňková – ředitelka

 412 555 366   usp131@volny.cz
 
Zařízení poskytují pobytové služby fyzickým osobám ve věku 16 - 80 let s mentálním a kombinovaným po-
stižením, které z důvodu snížení soběstačnosti v základních životních úkonech, zdravotního stavu a sociální 
situaci nemohou či nechtějí žít ve svých domácnostech a rodinách a potřebují sociální službu. Poskytované 
služby vycházejí z individuálních schopností uživatelů zvládat úkony péče o vlastní osobu, úkony soběstač-
nosti a z aktuálního stavu uživatele. rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociál-
ních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost.

Vedle základních činností vytvářejí domovy podmínky na zajištění plnohodnotného života uživatelů. služby 
jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Pracovníci zařízení se snaží o přiblížení 
života uživatelů k běžnému způsobu života a dále o pomoc při udržování vztahů uživatelů s jejich původním 
prostředím. aktivně motivují uživatele v praktických i teoretických činnostech, poskytují pomoc při rozvoji  
a udržování již získaných znalostí a dovedností.

cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením 

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Stará oleška: 52 lůžek

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením česká Kamenice: 53 lůžek

Úhrada za služby je upravena zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách.
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adresa: Volyňská 20, Praha 10

Kontakty:

 272 739 222 

 kancelar@spolecnost-parkinson.cz

Kontaktní osoba: Jan durďák

 608 809 969 

 pk-decin@spolecnost-parkinson.cz

Posláním společnosti Parkinson, o.s. je pomoci nemocným s Parkinsonovou chorobou vyrovnat  
se s touto nevyléčitelnou nemocí a zlepšit kvalitu jejich života 

Provozní doba: Pondělí a středa  8:00 - 15:00

společnost Parkinson o.s.

národní institut pro integraci osob s omezenou  
schopností pohybu a orientace české republiky, (niPi, o.p.s.)

adresa: konzultační středisko ústeckého kraje se sídlem v děčíně na magistrátu 
 města děčín, mírové náměstí 1175/5, děčín iV, kancelář č. 104

Kontakty:

 737 609 815

 www.nipi.cz

Kontaktní osoba: hana Cinkaničová

Posláním organizace je poskytování konzultační činnosti k Vyhlášce č. 369/2001 sb. ministerstva pro 
místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Shrnutí činnosti odborných konzultantů:
• vydávání stanovisek k Pd pro místně příslušný stavební úřad
• individuální konzultace pro stavebníky, projektanty, investory
• individuální poradenství pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
• fyzická kontrola staveb v rámci kolaudačního řízení nebo pro účely kolaudačního souhlasu, aj.

Cílovou skupinou jsou primárně občané se zdravotním postižením, nicméně multiplikačním efektem 
námi poskytovaného poradenství je zajištění bezbariérového užívání veřejné infrastruktury pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace (nejen zdravotně postižení občané, ale i maminky s dětmi, 
senioři, atd. – dle odhadů se jedná přímo o více jak 1/3 populace, nepřímo pak o každého z nás).
konzultace poskytujeme každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 8:00 – 12:00 
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adresa: hudečkova 1, děčín 1

Kontakty:

 604 626 222 

 slunecnice@slundecin.org

Kontaktní osoba: Šárka Zimová dostálová

spolek slunečnice, o.s. poskytuje širokou škálu služeb a činností zaměřených na podporu a integra-
ci osob s  postižením, zejména mentálním, věnuje se veřejné osvětě této problematiky, vzdělávání  
a fundraisingu.

Vede dobrovolnické centrum, které je akreditované ministerstvem vnitra čr pro přijímání a vysílání dob-
rovolníků. dobrovolníky všech věkových kategorií přijímá, vzdělává a zapojuje do činnosti nejen svých 
pobočných spolků, ale vysílá je také do dalších organizací v děčíně napříč sociálními službami.
 
mimo tuto činnost provozuje slunečnice, o.s. sociální firmu, kavárnu-palačinkárnu na cestě na děčín-
ském zámku a Chráněnou grafickou dílnu, v  nichž zaměstnává osoby s  postižením, a také pobočný 
spolek Cesta do světa – slunečnice, o.s., který se věnuje ambulantním sociálním službám pro osoby 
s postižením.

cílová skupina:
• mládež a dospělí – pro výkon dobrovolnické služby
• všechny cílové skupiny – pro podporu našimi dobrovolníky

nabízené služby spolku Slunečnice, o.s.: přijímání a vysílání dobrovolníků

ostatní aktivity: kulturní a společenské akce, vzdělávání

Provozní doba: Pondělí – pátek  8:00 –16:00

dobrovolnické centrum slunečnice, o.s.
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speciální základní škola a speciální mateřská škola,  
děčín, příspěvková organizace

adresa: teplická 65, děčín 9

Kontakty:

 412 544 321  

 skola@specdcbynov.cz

 www.specdcbynov.cz

Kontaktní osoba: mgr. roman stružinský – ředitel školy

Zajišťujeme vzdělávání žáků v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění, dětí vyža-
dující zvláštní péči a dětí se zdravotním oslabením.

Provozní doba: Pondělí - pátek 7:00 – 15:30

speciálně pedagogické centrum  
při spec. ZŠ a spec. mŠ děčín

adresa: 17. listopadu 673/8, děčín 1

zřizovatel: speciální základní škola a speciální mateřská škola, děčín, příspěvková organizace

Kontakty:

 607 936 913  

 spc@specdcbynov.cz

 www.specdcbynov.cz

Kontaktní osoba: kamila dvořáková – sociální pracovnice, mgr. monika Zemancová – vedoucí sPC

Zařízení se specializuje na depistáž, diagnostiku, poradenství pro děti a jejich rodiče, pedagogy.

cílová skupina:
• děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem 
• děti s vývojovým opožděním 
• děti se zdravotním znevýhodněním 
• děti s tělesným postižením 
• děti s poruchou autistického spektra 

Budovu sPC najdete v děčíně i za poštou, směr vlakové nádraží děčín východ.
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sPmP čr  pobočný spolek děčín – domeček

adresa: teplická 65, děčín 9  

Kontakty:

 773 033 021, 773 032 806   

 spmp.domecek@seznam.cz

 www.spmpdomecek.webnode.cz

Kontaktní osoby: mgr. ivana Bílková, mgr. Zlatuše schmiedová

sPmP domeček se zaměřuje na aktivní využití volného času dětí a mládeže s mentálním postižením. 
svojí činností se snaží také o zapojení jedinců ze sociálně problematických skupin. občanské sdružení 
je otevřené, členy mohou tedy být jedinci se zdravotním postižením i zdraví. tím se snažíme o maximální 
integraci dětí a mládeže s mentálním postižením.

cílová skupina: sdružení je otevřené všem, snažíme se o integraci a propojení osob se zdravotním po-
stižením a zdravých jedinců, se zvláštním zřetelem na sociálně znevýhodněné.

našimi členy jsou jedinci:
• s mentálním postižením všech stupňů (lehké, střední, těžké), s mentální retardací jinou a nespecifickou 
• s kombinovaným postižením: 
  • mentální retardace s tělesným postižením 
    • dětská mozková obrna spastická 
    • dětská mozková obrna nespastická 
  • mentální retardace + zrakové postižení + adhd 
  • mentální retardace + sluchové postižení + adhd 
• bez postižení 

ostatní aktivity:
• výtvarně keramický kroužek – tvořivá dílna 
• sportovně pohybový kroužek – do 14 dětí/2 skupiny
• kroužek řečový – Cesta k dětem 
• kroužek míčových her

Dostupnost:
5 minut chůze ze stanice autobusu myslbekova, směr Východní nádraží, pronajaté prostory v sZŠ,  
ulice 17. listopadu.

kroužky jsou organizovány v odpoledních hodinách.
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adresa: Řecká 1216/19, děčín 6

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o.

Kontakty:

 737 703 772

 stalasluzba@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Jurčová – vedoucí zařízení

Posláním azylového domu pro muže a matky s dětmi je poskytnout ubytování a sociální poradenství 
matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou, a to po nezbyt-
ně nutnou dobu, než překonají svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Příjemcům 
služeb poskytujeme poradenství, podporu, pomoc a motivujeme je k návratu do běžné společnosti.

cílová skupina:
matky s nezletilými dětmi, otcové s nezletilými dětmi, muži a těhotné ženy (ti všichni od 18 let) v nepříz-
nivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.

cíle služby:
• namotivovat příjemce služeb k řešení své nepříznivé sociální situace
• minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách
• poskytnout ubytování pouze po nezbytně dlouhou dobu
• sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence

Dostupnost:
Budova ad je situována v okrajové části města děčína – čtvrť letná. ad je dobře dostupný městskou 
hromadnou dopravou (linka č. 4).

Provozní doba: nepřetržitě

azylový dům pro muže a matky s dětmi
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adresa: Příbramská 32, děčín 4

Provozovatel: Cinka – spolek  

Kontakty:

 739 029 681

 os.cinka@seznam.cz

 www.cinka-decin.cz

Kontaktní osoba: olívie Bílá

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je lepšit kvalitu života dětem a mládeži v sociálně 
vyloučené lokalitě děčín -  Podmokly a jejího blízkého okolí. Předcházet nebo snižovat sociální a zdravot-
ní riziko související se způsobem života, pomoc při řešení nepříznivých situacích, které negativně působí 
na děti a mládež především nabídkou smysluplných volnočasových aktivit.

Služby:
• poradenství, doučování, pomáhání s domácími úkoly
• zážitkové akce – příměstské tábory, zábavné hry, soutěže
• zájmové, vzdělávací, kulturní a společenské akce

cílová skupina:
• děti a mládež od 6 do 26 let (dospělí, kteří potřebují radu a základní pomoc při řešení problému)

forma služby: ambulantní a terénní

Provozní doba: 
Po, st, čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Út, Pá  13:00 – 16:30

Centrum u parku
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adresa: míru 152, děčín XXXii

Kontakty:

 731 105 424

 miroslav.grajcar@seznam.cz

 www.indigo-decin.webnode.cz 

Kontaktní osoba: miroslav grajcar

nabízené služby a aktivity: nízkoprahové centrum kamarád, Předškolní klub motýlek

nízkoprahové centrum Kamarád:
Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdra-
votních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. služba může být poskytována 
osobám anonymně.

Služby:
• pomoc s domácími úlohami, příprava na vyučování v následujících dnech
• zájmové, vzdělávací, kulturní a společenské akce
• zábavné hry, soutěže
• výlety a pobytové akce

cílová skupina: děti a mládež z děčína XXXii. – Boletic nad labem ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu 
pohlaví a etnika. 

Provozní doba: Po – Pá 14:00 – 17:00 (domácí úlohy Po – Pá 11:30 – 13:00)

Předškolní klub MotÝleK:
Posláním zařízení je usnadnění zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení do hlavního vzdělá-
vacího proudu prostřednictvím metody grunnlaget – modelu pojmového vyučování.

Služby:
• celodenní hlídání
• zábavný program - kroužky, vystoupení, výlety

cílová skupina: děti od 3 do 6 let

Provozní doba:  Po – Pá 7:30 – 15:30

romské sdružení „indigo děčín“
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adresa: teplická 344/38, děčín 4

Kontakty:

 777 457 555

 reditelka@ddmdecin.eu

 www.ddmdecin.eu

Kontaktní osoba: Bc. světluše hochwalderová

naším posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při 
realizaci jejich aktivit ve volném čase. Veškeré jeho aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogic-
kými pracovníky a externími odborníky.
 
Dům dětí a mládeže pořádá a svým klientům nabízí:
• pravidelné zájmové kroužky a oddíly
• kulturní akce pro veřejnost např. pěvecké, divadelní, taneční vystoupení, přehlídky
• oborové soutěže ať již vyhlašované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo soutěže vlastní
• výukové a vzdělávací programy a kurzy, specializované výstavy zaměřené na širokou veřejnost
• letní prázdninové tábory aj., specializovaná soustředění (sportovní, turistická atd.)

cílová skupina: 
• děti a mládež
• dospělí, senioři

Provozní doba:
Po, st 8:00 – 17:00 
Út, čt 8:00 – 16:30
Pá      8:00 – 15:00

dům dětí a mládeže děčín
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adresa: Zbrojnická 7, děčín 4 (2. patro)

Provozovatel: Charitní sdružení děčín 

Kontakty:

 412 510 660, 773 775 961

 asistencnisluzbadc@gmail.com, asist@chsd.cz

 www.chsd.cz

Kontaktní osoby: Bc. adriana andrová, mgr. martina Volfová

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se snaží pomoci udržet a rozvinout schopnosti a do-
vednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak k obnově žádoucích funkcí rodiny. Podporujeme 
rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a komunikace mezi členy rodiny a úsilí o rozvoj  
a seberealizaci. důraz klademe také na vzdělávání dětí a jejich budoucí profesní orientaci. Poskytujeme 
rodinám diskrétní a partnerskou spolupráci na základě sjednaných individuálních plánů.
V rámci doprovázení osob pečujících usilujeme o to, aby osoby pečující měly podmínky pro zvyšová-
ní kvality péče o svěřené dítě, a zároveň, aby děti měly v náhradní rodině zajištěné prostředí pro svůj  
co nejlepší vývoj. hlavním cílem naší podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu náhradních 
rodin realizujeme vytvořením bezpečného důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi 
klíčovým pracovníkem a rodinou.

Sociálně aktivizační služby
• poradenství • podpora při výchově dětí • pomoc při jednání s úřady • doprovázení při obchůzkách • podpora 
zlepšení finanční situace • pomoc s péčí o domácnost • řešení problémů s bydlením

Doprovázení osob pečujících
• doprovázení rodin • odlehčovací služby • Vzdělávání osob pečujících • Zajištění psychologických  
a terapeutických služeb • Zajištění kontaktu s biologickou rodinou

Pro oba typy služeb
• pomoc se školní přípravou • krátkodobé hlídání dětí • volnočasové aktivity dětí • výlety pro děti

cílová skupina:
• dysfunkční rodiny nebo rodiny v momentální krizové situaci, které nedokážou zajistit přiměřenou péči  
 o děti nebo dostatek podnětů pro jejich rozvoj a které mají motivaci tuto situaci řešit.
• rodiny s dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče (pěstouni, poručníci)

Provozní doba:  Pondělí  8:00 - 12:00, Út, st, čt  8:00 - 9:00, Pátek  8:00 - 9:00, 13:00-16:00
mimo tyto hodiny je nutné se předem telefonicky nebo mailem domluvit.

služby pro rodiny s dětmi
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adresa: tělocvičná 192/9, děčín 10 

Kontakty:

 412 528 043, 724 095 143

 pacinova@mcbelasek.cz

 www.mcbelasek.cz

Kontaktní osoba: hana Pacinová

Posláním centra je vytvořit místo a podmínky pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých  
a jejich vzdělávání. staráme se o udržení, obnovu a rozvoj sociálních a pracovních dovedností a schop-
ností u žen těhotných, na mateřské dovolené, nezaměstnaných.

Služby:
• vzdělávání žen na mateřské dovolené
• jazykové kurzy, vzdělávací semináře
• klubu rodičů a dětí – Zpívání s dětmi, Veselé malování, Cvičení rodičů s dětmi
• kroužky pro předškolní i školní děti
• kulturních a sportovních programů pro děti i dospělé
• přednášky a besedy s tématikou rodiny, zdraví, zdravého rodinného života, kultury apod.
• půjčování kostýmů
• masáže lávovými kameny, myostimulátor

cílová skupina:
• děti
• dospělí (na rodičovské dovolené, mateřské dovolené, těhotné ženy, nezaměstnaní s dětmi do 15 let)

Provozní doba:
Po – čt 9:00 – 13:00 15:00 – 17:00 
Pá 9:00 – 13:00

mateřské centrum Bělásek
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adresa: u Plovárny 1262/12, děčín 1

Kontakty:

 606 779 477

 info@mcrakosnicek.cz

 www.mcrakosnicek.cz

Kontaktní osoba: lucie hašková

naším posláním je provozování mateřského centra jako zařízení komunitního a integračního, vedoucího  
k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti předškolního věku. Pomáhat při začleňování zdravot-
ně i sociálně handicapovaných dětí do běžného života dětské komunity.

hlavním cílem je posilování hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcov-
ské role ve společnosti. Podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovné příležitosti pro všechny. Pod-
pora zdravého života ve zdravém prostředí.

Mateřské centrum – cvičení pro rodiče a děti, herna pro děti, akce pro celé rodiny – závody kočárků, 
skřítkiáda apod., masáže dětí a manipulace s kojencem.

Klub neposeda – volnočasové aktivity pro děti od 3 let, nocování dětí s programem, příměstské  
a pobytové tábory, narozeninové oslavy

Dospělí – vzdělávání v oblasti vývoje, výchovy a zdraví dětí, poradna pro partnerský a rodinný život, 
laktační poradenství, skupinová setkávání a kurzy první pomoci, cvičení pro dospělé – jóga, bodystyling, 
kruhové tréninky

Sociální oblast – náhradní rodinná péče, vzdělávání, respitní péče, doprovázení

cílová skupina:
• fungující rodiny s dítětem/dětmi (matky a otcové na md, matky a otcové na rd)
• rodiny v krizi (rodina s narušenými rodinnými kompetencemi, s problémovou komunikací, uvnitř,  
 v rozvodovém řízení, v hmotné nouzi, matky a otcové samoživitelé)
• rodiny poskytující náhradní rodinnou péči
• děti 

Provozní doba:
Po – st  9:00 – 12:00 14:30 – 18:00
čt, Pá  9:00 – 12:00

mateřské centrum rákosníček, o.s.
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adresa: tělocvičná 192/9, děčín 10 

Kontakty:

 412 528 043, 724 095 143

 pacinova@mcbelasek.cz

 www.mcbelasek.cz

Kontaktní osoba: hana Pacinová

Pomoc rodičům s péčí o dítě při návratu do zaměstnání, příprava dětí na vstup do mŠ.

Služby:
• vzdělávání
• výlety

cílová skupina: děti od 1 roku do 4 let

Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 17:00

mikrojesle BělásEk

adresa: u Plovárny 1262/12, děčín 1

Kontakty:

 606 779 477

 info@mcrakosnicek.cz

 www.mcrakosnicek.cz

Kontaktní osoba: lucie hašková

Zajištění péče o děti jeselského věku, sladění pracovního a rodinného života.

Služby: péče o děti, vzdělávací aktivity, výlety

cílová skupina: děti od 10 měsíců do 4 let, dle domluvy je možné přijmout i dítě mladší 10 měsíců
 
Provozní doba: Po – Pá 6:30 – 17:00

miniškolka rákosníček
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adresa: čs. armády 1164/8, děčín 1 

Kontakty:

 412 532 071

 iveta.jandova@pppuk.cz

 www.pppuk.cz/poradny/decin

Kontaktní osoba: mgr. iveta Jandová 

Posláním je pomoc při řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního a adolescent-
ního věku. Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, 
jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, 
sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže.
 
Služby:
• diagnostická, intervenční, reedukační, terapeutická péče
• poradenství dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi i pro rodiče
• poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích
• zpracování odborných podkladů pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených  
 školskými předpisy
• poskytnutí informační a metodické pomoci školám, pedagogickým pracovníkům
• podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

cílová skupina od 3 let do 18 let:
• děti
• mládež
• ale i rodiče řešící problém svých dětí
• dospělí studující sŠ nebo VoŠ

Provozní doba:
Po 07:30 – 11:30  12:00 – 16:00
Út  07:30 – 11:30  12:00 – 14:30
st  07:30 – 11:30  12:00 – 16:00
čt  07:30 – 11:30  12:00 – 15:00
Pá  07:30 – 11:30  12:00 – 13:00

Pedagogicko-psychologická poradna děčín
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků teplice, p.o. 
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adresa: radniční 1/23, děčín

Provozovatel:  Poradna pro občanství / občanská 
   a lidská práva, pobočka děčín

Kontakty:

 724 701 630

 lukas.pelikan@poradna-prava.cz, poradna@poradna-prava.cz

 www.poradna-prava.cz

Kontaktní osoba: Bc. lukáš Pelikán – sociální pracovník

služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi je poskytovaná obyvatelům sociálně vyloučených lokalit na 
území města děčína včetně Boletic nad labem a české kamenice. Cílem spolupráce mezi klientem a soci-
álním pracovníkem je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte, zlepšení úspěš-
nosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující 
ke zlepšení situace rodiny.

základní činnosti:
• začleňovat rodiny ze sociálně vyloučených lokalit do společnosti
• pomáhat při řešení ekonomické situace rodinám s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit 
 snižováním zadluženosti rodin, oddlužováním, prevencí před zadlužováním
• posilovat soběstačnost členů rodin při vyřizování administrativních záležitostí 
• zvyšovat finanční gramotnost příslušníků rodin s dětmi
• pomáhat rodinám s dětmi s udržováním stávajícího bydlení
• podporovat a pomáhat při vytváření podmínek pro pravidelnou docházku dětí do školy, 
 pomáhat s přípravou dětí do školy
• předcházet odebírání dětí z rodiny do ústavní výchovy 
• umožnit dětem umístěným v ústavních zařízeních bezpečný návrat domů do jejich rodiny 
 ve spolupráci s rodiči a kompetentními institucemi a orgány
• posilovat u dětí umístěných v zařízeních ústavní výchovy kontakt s rodiči 
• u rodičů dětí navracejících se z ústavní výchovy rozvíjet jejich soběstačnost a schopnosti 
 k začlenění do běžného života společnosti

Provozní doba terénní formy:
v pracovní dny od 10:00 do 16:00 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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adresa: teplická 137/72, děčín 8 

Provozovatel: občanské sdružení „děti a rodina“

Kontakty:

 603 156 997

 poschova.ivana@seznam.cz

 www.detiarodina.estranky.cz

Kontaktní osoba: ivana Poschová

Cílem služby je klientova integrace do společnosti a zastavení jeho sociálního propadu prostřednictvím 
navázání vztahu důvěry a spolupráce. dále posilovat samostatnost, nezávislost a podporovat soběstač-
nost uživatele v jeho přirozeném prostředí, pomáhat uživateli při zajištění jeho základních potřeb, které 
již není sám schopen si zajistit a se kterými mu nemohou pomoci jeho blízcí zajišťovat komplex služeb 
dle individuálních potřeb uživatele apod.

Služby:
• pomoc s řešením a zvládáním problémových   
• životních a sociálních situací (ztráta bydlení,  
• zaměstnání, aj.) 
• pomoc s vyřizováním administrativních  
• úkonů (dokumenty, formuláře) 
• pomoc při jednání na úřadech, v oblasti splácení dluhů apod.
• pomoc s orientací v sociálním systému a systému institucí 

cílová skupina bez omezení věku:
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách v děčíně a přilehlých obcích v dojezdové vzdálenosti  
 1 hod. mhd
• etnické menšiny 

Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 15:30 

terénní programy
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adresa: Řecká 1216/19, děčín Vi

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o.

Kontakty:

 737 703 772, 604 294 674 (pouze ad kompas)

 stalasluzba@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Jurčová

Posláním azylového domu kompas je poskytnout prostor a podporu při hledání cesty mladým lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Posláním noclehárny je poskytnout ambulantní služby mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování.

cílová skupina:
ad kompas: Věk 18 – 30 let, muži a ženy v nepříznivé  sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení

noclehárna: Věková struktura 18 let a výše, muži bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického 
zařízení a přenocování, v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.

Dostupnost:
Byty azylového domu kompas se nacházejí v objektech domů s pečovatelskou službou v děčíně iX. 
(Bynov) a v děčíně Vi. (letná). smlouva o poskytnutí služby ad kompas je uzavírána v prostorách azy-
lového domu pro muže a matky s dětmi.

noclehárna se nachází v prostorách azylového domu pro muže a matky s dětmi (Řecká 1216/19, děčín 6).

Provozní doba:
ad kompas: nepřetržitě
noclehárna: 19:00 – 08:00

azylový dům kompas a noclehárna
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nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova

adresa: Březová 394, děčín 3 – staré město

Provozovatel: o.s. křesťanské společenství Jonáš

Kontakty:

 734 330 251

 info@ksjonas.cz

 www.ksjonas.cz

Kontaktní osoba: Bc. kateřina kulišová

činnost organizace zaměřena na provozování sociální služby v nízkoprahovém denním centru (ndC) 
pro osoby bez domova, kde poskytujeme podmínky pro vykonání tělesné očisty, výměny ošacení, zpro-
středkování stravy a základního sociálního poradenství. kromě základních činností realizujeme společ-
né programy pro klienty s tematickým zaměřením.

cílová skupina:
• osoby bez domova nad 18 let 
• zájemci o stravování bez omezení věku 

ostatní aktivity:
• veřejná vývařovna
• kavárna a cukrárna na schodech

Dostupnost:
mhd č. 2 stanice kaufland nebo Březová (budova bývalé mŠ)

Provozní doba:
duben – září – pracovní dny
08:00 – 11:30 12:30 – 15:00

říjen – březen – pracovní dny
07:30 – 11:30 12:30 – 15:00

klesne-li teplota pod minus 5 stupňů, zařízení se otevírá v 7:00.

Pro klienty ndC bezplatně základní sociální poradenství, ranní polévka do 10 hod., ošacení, možnost 
osobní hygieny, zprostředkování stravy.
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adresa: tyršova 350, česká kamenice 

Provozovatel: oblastní charita česká kamenice

Kontakty:

 412 582 602; 777 555 040

 kamenice@dchltm.cz

 www.charita-ceska-kamenice.cz

Kontaktní osoba: Štěpánka kecková

uživateli jsou lidé bez přístřeší s nízkým nebo žádným příjmem. Je jim nabídnuta strava, možnost  
se osprchovat, vyprat si nebo dostat čisté oblečení.

cílová skupina: osoby bez přístřeší

Poskytované činnosti:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• sociální poradenství
• informování veřejnosti o problematice osob bez domova
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

služba je poskytována dle potřeb uživatelů, 365 dní v roce, bezplatně a anonymně.

nízkoprahové denní centrum
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děčínské doléčovací centrum

adresa: fügnerova 665/18, děčín 1

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o

Kontakty:

 734 390 746

 dcentrum@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Bc. martin Peč – vedoucí zařízení

děčínské doléčovací centrum je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové proble-
matiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a dále patologickým hráčům. též  
se věnujeme blízkým závislých osob. svou péči zaměřujeme na osvojování si sociálních a psychických 
dovedností, které přispívají ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému 
zatíženého závislým chováním. děčínské doléčovací centrum poskytuje služby následné péče a odbor-
ného sociálního poradenství. služba následné péče přijímá klienty z celé čr.

cílová skupina:
• dospělé osoby závislé na drogách a hazardních hrách, které abstinují minimálně tři měsíce (pobytová  
 forma následné péče)
• dospělé a mladistvé osoby závislé na drogách, alkoholu a hazardních hrách, které abstinují minimálně  
 tři měsíce (ambulantní forma následné péče)
• dospělé a mladistvé osoby experimentující a závislé na drogách, alkoholu, internetu, PC hrách, práci,  
 automatech apod., které se rozhodly abstinovat a změnit svůj dosavadní nevhodný způsob života  
 (odborné sociální poradenství)
• blízcí závislých a experimentujících osob (odborné sociální poradenství)

Provozní doba následné péče:
Pobytová forma: nepřetržitě
ambulantní forma: po, st: 07:00 – 18:00, út, čt, pá: 07:00 – 16:30

Provozní doba odborného sociálního poradenství:
po, st, čt:  13:00 – 15:30
út:  09:00 – 11:30
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adresa: teplická 31/45, děčín 6 

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o.

Kontakty:

 603 828 225; 736 758 931

 kcentrum@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz, www.kcentrumdecin.wz.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jiří sedláček – vedoucí zařízení

Posláním kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neo-
hrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení. dále 
se kontaktní centrum věnuje blízkým závislých a experimentujících osob. kontaktní centrum poskytuje 
služby osobám od patnácti let věku.

cílová skupina:
• uživatelé drog (uživatelé, kteří zneužívají nelegální drogy a užívají je pravidelně, zejména nitrožilně,  
 ale také kouřením, šňupáním, nebo polykáním) 
• lidé experimentující s drogami (lidé, kteří užívají nelegální drogy občasně, víkendově, nebo nepravidelně) 
• rodiče, partneři a blízké osoby uživatelů drog (osoby které mají ve svém blízkém okruhu a to jak  
 rodinném, partnerském nebo přátelském člověka, který s nelegálním drogami experimentuje, nebo  
 je pravidelně užívá

Provozní doba:
Po – Pá od 9:00 do 17:00 hod. 
• výměna injekčního materiálu a výdej dalšího materiálu pro minimalizaci škod způsobených zneužíváním  
 návykových látek, likvidace infekčního materiálu, zdravotní ošetření, asistenční doprovody, individuální  
 poradenství pro uživatele drog, rodiče a další blízké osoby, poskytování informací, zprostředkovávání  
 návazných služeb, pomoc při řešení běžných záležitostí.

od 12:00 – do 16:00 hod.
• služby v rámci kontaktní práce (kontaktní místnost, hygiena, minimální potravinová pomoc)

testování na infekční choroby pro uživatele drog
Po 12:00 – 16:00
st 12:00 – 16:00

služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.

kontaktní a poradenské centrum  
pro drogově závislé, poradna pro rodiče
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terénní programy pro uživatele drog

adresa: teplická 31/45, děčín 6

Provozovatel: Centrum sociálních služeb děčín, p.o

Kontakty:

 739 343 078 (od 12:00)

 tereny@cssdecin.cz

 www.cssdecin.cz, www.kcentrumdecin.wz.cz

Kontaktní osoba: mgr. Barbora fleischerová

Posláním terénních programů je vyhledávání a kontakt s uživateli drog přímo v jejich přirozeném pro-
středí a následná snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik. terénní program poskytuje služby 
osobám starším patnácti let.

cílová skupina:
• pravidelní uživatelé nelegálních návykových látek
• příležitostní (víkendoví) uživatelé nelegálních návykových látek
• experimentátoři s nelegálními návykovými látkami
• mládež pohybující se na drogové scéně

Provozní doba:
Po 15:00 – 19:00 (děčín 1)
Út 15:00 – 19:00 (česká kamenice, Podmokly)
st 15:00 – 19:00 (monitoring lokalit, Podmokly)
čt 15:00 – 19:00 (staré město, Boletice)
Pá 13:00 – 17:00 (monitoring lokalit, Podmokly)

služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.
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adresa: radniční 1/23, děčín 1 

Provozovatel:  Poradna pro občanství/občanská 
 a lidská práva

Kontakty:

 724 701 630 

 lukas.pelikan@poradna-prava.cz, poradna@poradna-prava.cz

 www.poradna-prava.cz

Kontaktní osoba: Bc. lukáš Pelikán – sociální pracovník

služba terénní programy je poskytovaná obyvatelům sociálně vyloučených lokalit na území města děčína 
včetně Boletic a české kamenice.  terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minima-
lizovat rizika jejich způsobu života.  sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží 
se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. obsah spolupráce tvoří napří-
klad řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace  
v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.

základní činnosti:
• dosáhnout oddlužení, snížení zadlužení a prevence zadlužení uživatele
• Zvýšit finanční gramotnost uživatelů
• Získání bydlení či udržení stávajícího bydlení
• ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení
• Získat zaměstnání či udržet si zaměstnání
• Vzdělat uživatele ve vyřizování administrativních záležitostí na úřadech 
• minimalizovat následky spojené s výkonem trestu odnětí svobody
• Prosazovat právo na rovné zacházení a spravedlivý proces
• rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace uživatelů a zabránit jejich soc. vyloučení  
 prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou
• ovlivnit systémové změny včetně legislativních s cílem zlepšení postavení cílových skupin

Provozní doba:
v pracovní dny 10:00 - 16:00

služba je poskytována bezplatně

terénní programy pro obyvatele  
sociálně vyloučených lokalit
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krizová poradna

adresa: Bezručova 87/2, děčín 4

Provozovatel:  sdružení Programy občanské pomoci 
 a sociální intervence

Kontakty:

 412 519 555, 732 599 451

 krizova.poradna@seznam.cz

 www.krizovaporadna.cz

Kontaktní osoba: mgr. kateřina fiedlerová – vedoucí krizové poradny

Posláním krizové poradny je podporovat a pomáhat nacházet či hledat řešení lidem v náročných ži-
votních situací např. partnerská či manželská krize, nepříznivá sociální situace, rodinné problémy  
aj. a to hlavně při využití vlastního potenciálu a úsilí při řešení daných situacích. Poskytuje poradenství 
rodinné, partnerské a manželské, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osob-
ních záležitostí, pomáhá při jednání s  úřady a zprostředkuje socioterapeutické činnosti, které vedou 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností.

cílová skupina:
• rodiny s dítětem nebo dětmi
• oběti domácího násilí
• oběti trestné činnosti
• osoby v krizi

Provozní doba:
Po 09:00 – 17:00
Út 12:00 – 17:00
st 12:00 – 17:00
čt 12:00 – 19:00
Pá 10:00 – 14:00

Poradenství je poskytováno anonymně a bezplatně.
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adresa:  Zbrojnická 779/7, děčín 4 
 (bývalá komerční banka, 2. patro)  

Provozovatel: Charitní sdružení děčín

Kontakty:

 412 517 368  

 poradna@chsd.cz

 www.chsd.cz

Kontaktní osoby: lenka herichová, aneta Bunganičová, lenka litomiská

služba je určena lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami či ji řešili, ale neú-
spěšně a potřebují cizí odbornou pomoc.

oblasti pomoci:
• sociální pojištění (sociální a zdravotní, nemocenské, důchodové pojištění, podpora 
 v nezaměstnanosti, atd.)
• státní sociální podpora (přídavky na děti, přídavky na bydlení, porodné, dávky pěstounské péče, atd.) 
• sociální pomoc (dávky hmotné nouze - životní, existenční minimum, doplatek na bydlení, atd.) 
• finanční krize (půjčky, dluhy, exekuce, rodinný a osobní rozpočet, atd.) 
• rodinná krize (rozvod, problém s dětmi, výživné, domácí týrání, jiné problémy zabraňující  
 harmonickému soužití v rodině, atd.) 
• bydlení (výpovědi z bytu, nájemní smlouvy, trvalé bydliště, hlášení pobytu, atd.) 
• majetko-právní vztahy (dědictví, pozbývání a nabývání majetku, převod a přechod vlastnických  
 práv, náhrada škody, atd.) 
• právní systém a ochrana (správní řízení, občanské soudní řízení, základní lidská práva, atd.) 
• pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy, pracovní výpověď, ztráta zaměstnání, porušování  
 zákoníku práce, atd.) 

Provozní doba:
Po 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
st 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čt 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pá 08:00 – 14:00

Vzhledem k velkému zájmu ze strany občanů o naši službu, prosím, počítejte s tím, že čekací lhůta pro objed-
nání je zpravidla týden. Proto si, prosím, sjednejte schůzku e-mailem či telefonicky.
služba je poskytována bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle.

občanská poradna děčín
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Poradna Prosapia

adresa: fügnerova 355/16, děčín 2

Provozovatel: ProsaPia,  o. s., sdružení pro rodinu

Kontakty:

 736 482 254

 j.pittnerova@prosapia.cz

 www.prosapia.cz 

Kontaktní osoba: mgr. Jana Pittnerová

nabízíme ambulantní i terénní formu odborného sociálního poradenství v oblasti orientace v sociál-
ních systémech, finanční situace, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, pomoc při uplatňování práv  
a oprávněných zájmů, např. při rozvodových řízeních, s úpravou styku s nezletilým dítětem, s odvolání-
mi proti rozhodnutím úřadů apod., v případě potřeby Vám zprostředkujeme navazující služby. službu  
poskytujeme i anonymně. 

dále poskytujeme právní informace obětem trestných činů. uživatelé obdrží srozumitelné právní infor-
mace z oblasti trestního řízení, práv obětí trestných činů, možnosti náhrady škody apod. V případě potře-
by mohou být zastoupeni zmocněncem v průběhu trestního řízení, či je můžeme doprovodit na jednání  
s úřady. službu poskytujeme bez omezení věku. obě služby jsou poskytovány bezplatně.

cílová skupina:
• osoby v tíživé sociální situaci • rodiny s dítětem/dětmi • oběti trestných činů a domácího násilí  
(u této cílové skupiny se jedná z hlediska věku o osoby od 11 let věku) • osby do 26 let věku opouštějící 
školská zařízení pro výkon ústavní péče • osoby v krizi • osoby s chronickým duševním onemocněním  
(pro tuto cílovou skupinu platí, že je služba urče na osobám s poruchou kognitivních funkcí - alzheime-
rovou chorobou a jinou formou demence) • senioři • fyzické osoby, kterým bylo, nebo mělo být trestným 
činem ublíženo na zdraví, způsob na majetková nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel 
trestným činem obohatil • oběti trestných činů vyjmenované v § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o obětech 
trestných činů (u osob uvedených pod písm. a), b) zákona jejich zákonným zástupcům

Provozní doba:
odborné sociální poradenství
Po 08:00 – 12:00, Út 08:30 – 14:00, st 12:30 – 14:30, čt 08:00 – 12:30

Poradna pro oběti trestné činnosti
Po 08:00 – 12:00; 13:00 – 15:00, Út 09:00 – 12:00 telefonické konzultace, čt 16:00 – 18:00
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Provozovatel: in iustitia

Kontakty:

 773 177 328

 poradna@in-ius.cz

 www.in-ius.cz

Kontaktní osoba: kateřina Zolotnicyna

Posláním in iustitia je zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným 
násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemiti-
smu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, 
sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

Pomoc obětem násilí z nenávisti

s účinností zákona č. 45/2013 sb. o obětech trestných činů nabízí Policie 
české republiky obětem trestných činů pomoc krizového interventa. člověk 
zasažený trestnou činností, tragickou či mimořádnou událostí může vyu-
žít pomoci krizového interventa, který poskytuje na místě činu nebo zása-
hu první psychologickou pomoc či posttraumatickou intervenci. Pomůže  
se zvládnutím emocí, zprostředkuje informace ohledně vzniklé situace (co se děje, co bude následovat), na-
bídne kontakty na následnou pomoc, kterou poskytují pomáhající organice, zajistí podporu v nelehké životní si-
tuaci. V případě dotazů zodpoví základní informace k policejnímu postupu a nastíní další vývoj policejní práce.  
 
Kdo je krizový intervent?
• krizovým interventem je policista či policistka, kteří v případě potřeby vyjíždějí na místo činu  
 a poskytují obětem či jejich příbuzným prvotní krizovou intervenci.
• krizový intervent zprostředkovává oběti postižené trestnou činností či jinou mimořádnou událostí  
 v její životní krizi akutní psychologickou pomoc.
• Psychologickou pomoc krizoví interventi poskytují zejména obětem a příbuzným násilných trestných činů,  
 obětem zločinu znásilnění, dětem, seniorům, hendikepovaným a dalším ohroženým osobám, které se staly  
 obětí úmyslného trestného činu, obětem nebezpečného pronásledování, rodinným příslušníkům pohřešovaných  
 osob (především dětí) a dále při tragických dopravních nehodách a dalších mimořádných událostech.

Jak se k němu dostat? 
• Prostřednictvím policisty, který s  Vámi jedná v  rámci následků bezprostředně spáchané trestné  
 činnosti, dopravní nehody či jiné mimořádné události. Pokud nabídku neuslyšíte z jeho úst, můžete jej  
 o asistenci krizového interventa požádat sami. 
• krizový intervent má k dispozici služební vozidlo, jehož prostřednictvím může vyjet na místo události  
 či na policejní služebnu, kde se nacházíte. 
• Psychologickou pomoc nabízíme nepřetržitě 24 hodin denně. V pracovní době ji zajišťuje policejní  
 psycholog, mimo ni krizový intervent.

Psychologická pomoc obětem trestných činů  
a obětem mimořádných událostí
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intervenční centrum

adresa: Zbrojnická 7, děčín  

Poskytovatel:  Evropská poradna pro trestně stíhané 
 osoby a oběti trestných činů dresden (EBs)

Kontakty:

 412 517 368  

 ebs.dresden@gmx.de

Kontaktní osoba: Bc. martin loukota

Poskytuje služby sociální práce a poradenství. Cílovou skupinou jsou čeští občané trestně stíhaní v sas-
ku a jejich rodinní příslušníci, současně i oběti trestné činnosti. analogicky platí stejná podpora i pro ob-
čany s trvalým pobytem v sasku, kteří jsou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti na území čr. Vězněné 
osoby navštěvujeme osobně ve věznici.

Poradenství je poskytováno bezplatně a důvěrně.

Pomoc trestně stíhaným osobám a obětem trestných  
činů na obou stranách česko-saské hranice

adresa: Bezručova 87/2, děčín

Provozovatel: spirála, z.s.

Kontakty:

 475 511 811

 intervencnicentrum.ul@seznam.cz

Kontaktní osoba: mgr. martina Vojtíšková, vedoucí zařízení

cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím: ambulance od 15 let, krizové lůžko: od 18 let (děti na přistýlce)

odborné psychologické, trestně právní a sociálně právní poradenství, telefonické a osobní konzultace, výjezd 
za uživatelem služby v případě imobility, hospitalizace v důsledku zranění, zajištění ubytování, včetně krizové 
stravy, krátkodobá terapie pro osobu ohroženou a její děti, kontaktování ohrožené osoby po vykázání násilné 
osoby Policií čr, vypracování písemných žádostí a podání, pomoc se zajištěním finanční nebo materiální 
pomoci, přímé zprostředkování návazných služeb za klienta za dohody s uživatelem služby, doprovod.

Provozní doba: Krizové lůžko: nepřetržitě, ambulance (K chatám 22, 403 40 Ústí nad labem – Skoro-
tice): Po: st 8:00 – 18:00, Út, čt: 8:00 – 12:00, Pá: 8:00 – 16:00 – službu je možné využít bez objednání
Kontaktní místo Děčín: čt 10:00-14:00 po telefonickém objednání
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adresa: k Chatám 22, Ústí nad labem  

Provozovatel: spirála, z.s.

Kontakty:

 475 603 390 

 spirala.cki@volny.cz

 www.spirala-ul.cz

Kontaktní osoby: Bc. Zuzana lešková – vedoucí zařízení, Bc. marcela Poláčková – vedoucí ambulance 
a sociálně právního poradenství, Bc. Pavla Pejšová – vedoucí linky pomoci, interneto-
vého a odborného sociálního poradenství

cílová skupina: osoby v krizi, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, děti a mládež ohrožené 
nežádoucími jevy, osoby komerčně zneužívané, osoby opouštějící ústavní zařízení, osoby s chronic-
kým duševním onemocněním, osoby žijící ve vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob  
života, pachatelé trestné činnosti. Bez omezení věku.

telefonická krizová pomoc: nepřetržitá služba telefonické krizové pomoci za cenu běžného hovoru  
v pro všechny osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží jí zvládnout nebo jsou na útěku, 
hledané nebo se cítí osamělé.

Krizová lůžka: krizový pobyt na lůžku až po dobu 7 nocí pro osoby, které svou krizovou situaci nemo-
hou zvládnout ve svém vlastním sociálním prostředí, pobyt nezletilých pouze s doprovodem zákonného  
zástupce, možnost využití krizové stravy po dobu pobytu.

ambulantní pomoc: po- pá 8 – 19 hod bez objednání a doporučení pro všechny osoby, jež se ocitají  
v akutní životní krizi (vztahy, rozvody, rozchody, nemoc, úmrtí, bydlení, nezaměstnanost, dluhy, potíže  
s dětmi, sousedské, vrstevnické vztahy….)

odborné sociální poradenství: na základě objednání pondělí 14 – 18 hod. nabízí terapeutickou práci  
s rodinami. Je určeno pro rodiny sociálně slabé, rodiny žijících v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny, 
které mají výchovné a školní potíže s dětmi, rozpadající se rodiny.  služba je poskytována v průběhu  
5 – 10 setkání terapeutů s rodinami.

odborné sociálně právní poradenství: na základě objednání – služba sociálního a právního poradce 
vždy v úterý 10 – 17 hod nabízí pomoc při řešení právních problémů, pomoc při sepsání právních podání.

internetové poradenství: prostřednictvím e-mailu na adrese: e-mail:  mail@spirala-ul.cz, odpověď obdrží 
uživatel do 5 pracovních dnů, problematika vztahy, rozvody, rozchody, nemoc, úmrtí, bydlení, nezaměst-
nanost, dluhy, potíže s dětmi, sousedské, vrstevnické vztahy….)

asistovaný kontakt dítěte s rodičem na základě objednání: pondělí 14 – 18 hod. odborná pomoc pra-
covníka při komplikovaném předávání dětí mezi rozvedenými rodiči nebo při setkání dítěte s rodičem, 
které je svěřené do péče druhého rodiče.

Všechny služby jsou bezplatné. ambulantní, telefonické a internetové služby jsou anonymní.

Centrum krizové intervence



informační katalog  
statutárního města děčín

komunitní plánování je metoda plánování sociálních služeb. naším cílem je zvýšení  
informovanosti široké veřejnosti o nabízených službách a aktivitách, které nabízí  

neziskové organizace a instituce působící ve městě a okolí. Věříme, že náš průvodce  
pomůže všem, kteří budou službu či aktivitu potřebovat.

Zpracoval:

odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města děčín ve spolupráci  
se členy koordinačních skupin komunitního plánování

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín

mírové náměstí 1175/5, děčín 4

Krizová telefonní číSla

hasiči ….................................................. 150 
Záchranná služba ….............................. 155 
městská policie ….................................. 156 
Policie…..................................................  158
integrovaný záchranný systém ............ 112

ÚřaDy a inStituce

Magistrát města Děčín
 412 593 111 - budova na mírovém náměstí 1175/5, děčín 4 
 412 591 111 - budova 28. října 1155/2, děčín 1 
 urad@mmdecin.cz, mesto@mmdecin.cz

Úřad práce čr - Krajská pobočka Ústí nad labem, kontaktní pracoviště Děčín
Březinova 442/1, 405 02 děčín 
(koncem roku 2016 je plánována změna - U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 1)
 950 111 111
 podatelna@dc.mpsv.cz

okresní správa sociálního zabezpečení
ruská 61/33, 405 02 děčín
 412 505 111
 posta.dc@cssz.cz

Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Děčín, o.z.
u nemocnice 605/1, 405 99 děčín 2 – nové město 
 412 705 111
 sekretariat.dc@kzcr.eu 

Probační a mediační služba, Středisko Děčín 
lázeňská 1268/12, 405 01 děčín 
 737 247 435, 773 783 682
 lherich@pms.justice.cz




