PŘEHLED VYBRANÝCH ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ
(CHOMUTOV A JIRKOV)
ADRA
Dobrovolnické centrum
Příční 26, 430 01 Chomutov
Web: www.adra.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Matoušková
Telefon: 777 562 889
E-mail: jana.matouskova@adra.cz
Nabízené služby v Chomutově:
dobrovolnické centrum
cílem práce dobrovolnického centra je na základě spolupráce s organizacemi poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií
a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují.
dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí, pomáhají seniorům,
zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem, docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro
seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas
dobrovolníci jsou zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnické centrum poskytuje potřebné zázemí
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ARCHA 777, spolek
Mateřské centrum, miniškolka, dětský klub
Korespondenční adresa: Obránců Míru 996, 431 11 Jirkov
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1772, 431 11 Jirkov (vedle GEmoney bank)
Web: a-centrum-archa.mistecko.cz
Kontaktní osoba: Jana Křelinová (koordinátorka činností), Dagmar Daňková (předsedkyně spolku)
Telefon: 725 006 968, 604 978 882
E-mail: mcjirkov@seznam.cz
Facebook: Mateřské centrum Archa 777
Nabízené služby v Jirkově:
Mateřské centrum, miniškolka a dětský klub jsou místem, kde jsou děti a jejich rodiče vítáni. Podpora, pomoc a zábava pro aktivní rodiny s dětmi.
a) mateřské centrum s organizovaným programem a doprovodnými akcemi od pondělí do pátku od 9:00 do 12:30
b) miniškolka - péče o děti krátkodobá i celodenní od 8:00 do 18:00, možnost docházení dětí denně nebo dle potřeby jen určité dny v týdnu
c) odpolední dětský klub pro školáky od 16:00 do 18:00 + každý měsíc výlet pro děti i jejich rodiče do okolí s programem, klub funguje i o všech
prázdninách
d) programy pro celé rodiny – organizované akce dětí, rodičů a prarodičů zaměřené na rodinné tradice, ale i každodenní život rodiny ve městě
e) rodinné fotografování, cvičení pro maminky s dětmi, tvoření pro ženy, bazárky pro veřejnost, narozeninové oslavy
f)
neformální křesťanské rozhovory, zprostředkování setkávání lidí
g) základní poradenství rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ARMÁDA SPÁSY ČR
Studentská 1242, 431 11 Jirkov
Web: www.armadaspasy.cz/jirkov
Kontaktní osoba: Zuzana Horčíková, Klára Handlová
Telefon: 773 770 285, 773 770 286
E-mail: zuzana_horcikova@armadaspasy.cz, klara_handlova@armadaspasy.cz
Nabízené služby v Jirkově:
a) azylový dům pro matky s dětmi
Studentská 1242, 431 11 Jirkov
- poskytování bezpečné, bezplatné a kvalifikované podpory dospělým při řešení jejich nepříznivé životní situace posláním Azylového domu
pro matky s dětmi je umožnit osobám v nepříznivé životní situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného
společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života, cílovou skupinou jsou: zletilé ženy s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v
případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotné ženy, které mají aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace
b) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6 – 18 let
Klub Fontána, Školní 1727, 431 11 Jirkov
- nabízí prostor pro účelné trávení volného času, pomoc s přípravou do školy a pomocnou ruku při řešení problémů. Služba je zaměřena na
děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, kteří nemají a potřebují: podporu v nepříznivé situaci, přiměřené podmínky pro plnění školních
povinností, prostor pro vlastní aktivity
c) sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jonatán, Školní 1727, 431 11 Jirkov
- posláním je poskytování bezplatné pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi v Jirkově a okolí, které jsou v nepříznivé sociální situaci
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CENTRUM POMOCI PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY, O. P. S.
Kochova 1185, 430 03 Chomutov
Web: www.centrumpomoci.cz
Kontaktní osoba: Hana Kaplanová
Telefon: 606 156 714
E-mail: centrumpomoci@seznam.cz
Oblasti působnosti pro okres Chomutov:
a) odborné sociální poradenství
sociální službu odborné sociální poradenství poskytujeme klientům od 19 let v ambulantní formě v poradně na adrese Chomutov, Kochova 1185,
v terénní formě jako doprovody na instituce a pomoci s prosazováním práv při obstarávání osobních záležitostí klientů.
Základní sociální poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci
v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
c) poskytnutí
informace
o
základních
právech
a
povinnostech
osoby,
zejména
v
souvislosti
s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku
závislosti na sociální službě,
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
Odborné sociální poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání;
b) osobní asistence
Naše služby jsou zaměřené především na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, poskytování nebo zajišťování
stravy, pomoc při zajišťování chodu domácnosti, výchovnou a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s
prosazováním práv a obstarávání osobních záležitostí, a to terénní formou převážně v přirozeném prostředí klienta. Poskytujeme osobní asistenci i
dětem od 5 let. Služba by měla dotyčnému umožnit, aby vzdor postižení žil životem odpovídajícím jeho věku, pohlaví a společenskému postavení.
(služba je hrazená – viz ceník)
c) půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží všem, kteří potřebují použít na nezbytně dlouhou dobu kompenzační pomůcku, ať již z důvodu, který by jim
usnadnil nepředvídanou situaci, jako pooperační stavy, zlomeniny a podobně, nebo z důvodu opravy pomůcky, kterou sami vlastní. Potřebnou
kompenzační pomůcku je možné v půjčovně vyzkoušet před tím, než jim bude vystaven poukaz pro pojišťovnu odborným lékařem. K zapůjčení
pomůcky není zapotřebí žádné lékařské doporučení. (služba je hrazená – viz. ceník)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
Nerudova 665/1, 430 01 Chomutov
Web: www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/chomutov
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dolejší
Telefon: 734 428 150
E-mail: marketa.dolejsi@clovekvtisni.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) terénní programy – pomoc a podpora jednotlivců v obtížné životní situaci
b) kariérní poradenství – prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky
c) předškolní klub - záměrem je děti připravit na bezproblémový přechod do mateřské školy, ve vhodných případech i do přípravného ročníku či přímo
na základní školu
d) podpora vzdělávání v rodinách – předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení systematickou podporou dítěte a rodiny,
vedoucí ke změně postojů ke vzdělávání a zvyšování školní úspěšnosti
___________________________________________________________________________________________________________________________________
EDOST, S. R. O.
Vzdělávací společnost
Provozovna: Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov
Sídlo: Cihlářská 4132, 430 01 Chomutov
Web: www.edost.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Džambasov
Telefon: 775 373 345
E-mail: p.dzambasov@edost.cz
Nabízené služby:
a) projekty (poradenství při přípravě a realizaci projektů EU) – nabízíme konzultaci a spolupráci při přípravě projektové žádosti. Máme zkušenosti
s řadou operačních programů ESF i dotačních titulů mimo tuto oblast (OP LZZ, OPVK, OPPI, investice a další).
b) vzdělávání
a) vzdělávací programy – soft skills rozvojové programy (např.: v oblasti komunikace, asertivity, rozvoje osobnosti, týmové spolupráce,
manažerských dovedností) a hard skills rozvojové programy (např.: v oblasti rozvoje IT dovedností, kvality ve výrobě, nastavení výrobních
procesů, štíhlá výroba, six sigma)
b) koučování – moderní metoda osobního rozvoje
c) profesní akreditované kurzy – lze využít širokou nabídku akreditovaných profesních vzdělávacích kurzů pro osobní rozvoj. Specializujeme se
na další vzdělávání pracovníků v sociální oblasti a pedagogických pracovníků. Disponujeme akreditovanými vzdělávacími kurzy MŠMT a
MPSV. Ke změně či rozšíření kvalifikace lze využít naší nabídky rekvalifikačních kurzů.
d) jazykové kurzy – čínština, kurz znakového jazyka ad.
c) zaměstnání
1. zprostředkování zaměstnání – prostřednictvím agentury práce ASIPO
2. bilanční a pracovní psychodiagnostika – dopravně-psychologické vyšetření řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb., bilanční diagnostika, kariérové
poradenství a pracovní diagnostika, výběrová a konkurzní řízení, osobní rozvoj
3. pracovní rehabilitace – představuje komplexní systém aktivit, jehož cílem je usnadnit vstup osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce
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poradenství
1. manželská a rodinná poradna
2. supervize – nabízíme vysoce kvalitní služby kvalifikovaného supervizora pro individuální i skupinové supervize. Přijedeme rádi za Vámi nebo
Vás uvítáme v našich prostorách.
3. mediace – v západních zemích se mediace využívá v 60 až 70 % pracovních, obchodních, rodinných či komunitních sporů, přičemž zhruba dvě
třetiny končí uzavřením výsledné dohody.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ, O. S.
Kamenný vrch 5307, 430 04 Chomutov
Web: www.fod.cz
Kontaktní osoba: Ing. Karin Sobotková, DiS.
Telefon: 724 667 648
E-mail: karin.sobotkova@seznam.cz
Nabízené služby pro okres Chomutov:
a) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek – na žádost oddělení sociálně-právní ochrany dětí (nutné předběžné opatření soudu), na
žádost rodiče či dítěte
b) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
c) provoz azylových domů pro matky s dětmi – nejbližší v Žatci a Krupce
___________________________________________________________________________________________________________________________________
KAPKA 97, O. S.
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Poliklinika Chomutov, přízemí chodba E, dveře č. E112
Web: www.kapka97.cz
Kontaktní osoba: Soňa Erdélyiová
Telefon: 731 819 580
E-mail: info@kapka97.cz
Nabízené služby:
Založeno v roce 1998 pro potřeby pacientů a jejich blízké s onkologickým onemocněním v jakékoli fázi léčby. Od roku 2008 registovány dle zák. 108/2006 Sb. o
sociálních službách u Ústeckého kraje dvě sociální služby :
a)
odborné sociální poradenství
b)
aktivizace zdravotně postižených a seniorů
Cílovými skupinami jsou ženy a muži od 18 let po prodělaném onkologickém onemocnění bez specifikace nádorového typu, jejich příbuzní a osoby blízké.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
MASOPUST, Z. S.
Sídlo: náměstí Dr. Beneše 1919/23, 430 01 Chomutov
Kavárna Café Atrium: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
Web: www.cafe-atrium.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Vladislava Prollová
Telefon: 774 492 302
E-mail: prollova@cafe-atrium.cz
Nabízené služby:
a) sociálně terapeutická dílna – podporuje dospělé osoby se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli zvýšit
své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme a
rozvíjíme jejich samostatnost.
b) tvořivá dílna – tvořivá dílna Mezi námi je součástí nabídky sociální služby sociálně terapeutické dílny a je určena lidem se zdravotním postižením od
16ti let, kteří se chtějí naučit nové výtvarné techniky, zapojit se do vytváření dekorativních i užitných předmětů
___________________________________________________________________________________________________________________________________
MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIRKOV
U Dubu 1562, 43111Jirkov
Web: www.meussj.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Šmídová
Telefon: 474 684 432, 774 422 012
E-mail: poradna@meussj.cz
Nabízené služby v Jirkově:
c) pobytové sociální služby – Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem, Domov s pečovatelskou
službou, Odlehčovací služba (přechodné pobyty, jejichž cílem je odlehčit rodinám, krátkodobý pobyt klientů, kteří mají snahu vrátit se do domácího
prostředí)
d) terénní sociální služby – pečovatelská služba, osobní asistence
e) ambulantní služba Sociální poradna – sociální (např. dluhové) poradenství, terénní sociální práce, právní poradenství a specializované poradenství
v oblasti mediace a psychoterapie
f)
Ubytovna pro osoby bez přístřeší (120,- Kč/noc) – součástí je nocležna (100,- Kč/noc)
g) Spolupráce s Prohandicap, o.s. – osobní asistence handicapovaným dětem
___________________________________________________________________________________________________________________________________
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA LOUCE
Rodinné centrum Kolibřík
Korespondenční adresa: Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov
Sídlo: 5. května 3722, 430 03 Chomutov
Web: www.rckolibrik.cz
Kontaktní osoba: Jana Svobodová
Telefon: 775 190 411
E-mail: info@rckolibrik.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) kroužky pro děti – Šáša (strukturovaný zábavný program pro děti a rodiče), Cvičínek (cvičení kojenců a batolat), Tvořínek (kreativní dílnička pro
děti), Pohádkář (zábavné odpoledne pro děti a rodiče), Yamaha (hudební kurzy pro děti do 6ti let)
d)
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aktivity pro dospělé – Kreativ (setkávání mládeže a dospělých za účelem výroby jednoduchých a krásných dekorací, dárků), Cizí jazyky (angličtina,
španělština, němčina), Silní rodiče – silné děti (zážitkový a vzdělávací program pro rodiče, kteří chtějí společně se svými dětmi prožít více radosti –
hlídání dětí v době kurzu zajištěno), Meditace – cesta k sobě
c) poradenské aktivity – laktační poradna, individuální plán porodu, koučink, psychoterapie, výživové poradenství, základní sociální poradenství
d) klub dvojčat a vícerčat – 1 x měsíčně v pondělí od 16:30 do 18:30 hod.
e) další služby - možnost pronájmu herny na oslavy a uzavřené společnosti, nákup a prodej použitého oblečení v bazárku, hlídání dětí, půjčovna cestovní
postýlky a odsávačky
f)
zprostředkování canisterapie - způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení
problémů psychologických, citových a sociálně-integračních
___________________________________________________________________________________________________________________________________
OBLASTNÍ CHARITA MOST
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most
Web: www.charitamost.cz
Kontaktní osoba: Kristian Drapák
Telefon: 603 148 127
E-mail: drapak@charitamost.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) terénní programy – zaměření na vyhledávání potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí, možnost kontaktu s lidmi,
kteří sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc
b) odborné sociální poradenství
Sociální poradna, 17. listopadu 5461, 430 04 Chomutov
Kontaktní osoba: Jarmila Kuchárová, tel. 775 713 219
poskytování bezpečné, bezplatné a kvalifikované podpory dospělým při řešení jejich nepříznivé životní situace
c) nízkoprahové zařízení pro děti a mládežod 6 do 26 let
Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov
podpora dětí a mládeže tak, aby byla umožněna maximální přístupnost (odstranění časových, prostorových, psychologických a finančních
bariér), vytváření rovnocenných podmínek k uplatnění ve společnosti
Nabízené služby v Jirkově:
d) terénní programy – zaměření na vyhledávání potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejichpřirozeném prostředí, možnost kontaktu s lidmi, kteří
sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc
a) odborné sociální poradenství
Sociální poradna, Zahradní 5321, 430 04 Chomutov (bývalá budova Českého telekomunikačního úřadu v blízkosti ubytovny pro neplatiče u Jirkova)
Kontaktní osoba: Jarmila Kuchárová, tel. 775 713 219
poskytování bezpečné, bezplatné a kvalifikované podpory dospělým při řešení jejich nepříznivé životní situace
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Web: www.chomutov-mesto.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Faiglová
Telefon: 474 637 193
E-mail: k.faiglova@chomutov-mesto.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) základní sociální poradenství – pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné
osoby a pro osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
b) sociálně-právní ochrana dětí – zastupování zájmů nezletilých dětí u soudu, na notářství, na Policii ČR, na přestupkové komisi, sledování nepříznivých
vlivů působících na děti a provádění opatření k omezování působení nepříznivých vlivů, pomoc rodičům při řešení výchovných problémů, pořádání
přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, zastupování dětí při
osvojení či pěstounské péči
b)

opatrovnictví – výkon opatrovníka osobám, které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a statutární město Chomutov bylo
Okresním soudem ustanoveno opatrovníkem
d) zajištění funkce kurátora – pro navrátilce z výkonu trestu
e) sociální pohřby
f)
zvláštní příjemci důchodů - v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a
hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu
g) evidence žadatelůo umístění v Domě s pečovatelskou službou, umístění do bytů zvláštního určení
h) evidence a vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (průkaz O7)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V JIRKOVĚ
nám. Dr. E. Beneše 2, 431 11 Jirkov
Web: www.jirkov.cz
Kontaktní osoba: Bc. Karel Bernt
Telefon: 474 616 460
E-mail: bernt@jirkov.cz
Nabízené služby v Jirkově:
a) základní sociální poradenství – pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné
osoby a pro osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
b) sociálně-právní ochrana dětí– výkon na území obce, spolupráce s výchovnými poradci na základních školách a s oddělením sociálně-právní ochrany
dětí Magistrátu města Chomutova
c) opatrovnictví – výkon opatrovníka osobám, které byly zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a město Jirkov bylo Okresním
soudem ustanoveno opatrovníkem
d) sociální pohřby
e) zvláštní příjemci důchodů - v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a
hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu
f)
školství - zajišťování provozu základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Jirkov
c)
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PENZION POD BŘÍZAMI, S. R. O.
Provozovna 1: Pod Břízami 5596, 430 04 Chomutov
Provozovna 2: Pod Břízami 5598, 430 04 Chomutov
Sídlo: Pod Břízami 5598, 430 04 Chomutov
Web: www.penzionpodbrizami.webnode.cz
Kontaktní osoba: Bc. Pavla Majorová
Telefon: 775 730 720
E-mail: penzionpodbrizami@seznam.cz
Nabízené služby v Chomutově:
domov se zvláštním režimem
posláním je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří jsou z důvodu onemocnění závislí na pomoci jiné osoby
Cílová skupina:
osoby ve věku od 40 let s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, vaskulární demencí, demencí a ostatními typy demencí
(posttraumatická, alkoholová ad.)
těmto osobám nemůže být pomoc zajištěna prostřednictvím členů rodiny, v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče
podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností a umožňujeme jim důstojné dožití
života
___________________________________________________________________________________________________________________________________
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Vikové-Kunětické 1968/2, Chomutov
Web: www.pmscr.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Kubátová
Telefon: 605 922 379
E-mail: rkubatova@pms.justice.cz
Oblasti působnosti pro okres Chomutov:
a) úkony mediace v trestním řízení – zprostředkování pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda
b) úkony probace v trestním řízení – dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu alternativních trestů
klienty jsou dospělí, mladiství, děti mladší 15 let (pachatelé trestné činnosti, poškození, oběti), zprostředkování odborné pomoci
poškozeným, usilování o začlenění odsouzených do života běžné společnosti bez dalšího porušování zákonů
___________________________________________________________________________________________________________________________________
RANÁ PÉČE DIAKONIE STODŮLKY
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5
Web: www.rana-pece.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Kunová
Telefon: 731 445 504
E-mail: kunova@rana-pece.cz
Působnost pro Ústecký kraj:
raná péče
terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným
postižením v raném věku. Dle Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. § 54) je uživatelům poskytována zdarma.
Kdo se na nás může obrátit:
Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let
s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením (např. genetickým nebo neurologickým, s pervazivní
vývojovou poruchou)
se závažným opožďováním ve vývoji
ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik)
Podmínky přijetí žadatele o službu
žádost rodičů (pečující osoby)
typ postižení nebo ohrožení vývoje dítěte s možnými důsledky v oblasti sociální integrace rodiny
věk dítěte do sedmi let věku
trvalé bydliště dítěte v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém kraji
volná kapacita pracoviště
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV, P. O.
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Web: www.soschomutov.cz
Kontaktní osoba: Lenka Straková
Telefon: 474 652 956, 606 641 988
E-mail: strakova@soschomutov.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) domov pro seniory
Písečná 5062, 430 04 Chomutov
pro seniory nad 60 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
b) centrum denních služeb
Bezručova 4512, 430 03 - pečovatelská služba
terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Sociální centrum, Písečná 5030, 430 04 Chomutov
c) sociální poradna (odborné sociální poradenství)
poskytování kvalifikovaných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace
d) azylový dům (pro muže, ženy a matky a ženy s dětmi)
pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
Centrum pro osoby se zdravotním postižením, Písečná 5176, 430 04 Chomutov
e) domov pro osoby se zdravotním postižením
pobytová služba pro osoby ve věku od 16 let s mentálním nebo kombinovaným postižením
f)
denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
ambulantní služby pro osoby ve věku od 17 let s mentálním nebo kombinovaným postižením
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denní stacionář
ambulantní služba pro děti ve věku od 1 roku do 8 let s pohybovým postižením (řešení Vojtovou metodou)
h) jesle (pro děti ve věku od 1 roku do 3 let)
Písečná 5062, 430 04 Chomutov
i)
doprava zdravotně znevýhodněných dětí do školských zařízení
výhradně pro uživatele sociálních služeb organizace a zdravotně postižených dětí do školských zařízení
j)
klub seniorů Písečná
prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času seniorů
k) hostinská činnost – obědy pro seniory
l)
kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
profesní příprava odborného zařazení pracovník v sociálních službách
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SPIRÁLA, O. S.
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice
Web: www.spirala-ul.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vojtíšková
Telefon: 475 511 811
E-mail: intervencnicentrum.ul@volny.cz
Nabízené služby v Chomutově:
intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (trestně-právní poradenství, sociálně-právní poradenství, psychologická podpora)
budova Sociálních služeb Chomutov, p. o., Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Středa: 10:00 – 14:00 hod. na základě objednání na tel. č. 475 511 811
pro osoby, které zažívají násilí ve vztahu a pro svědky domácího násilí
pomoc osobám ohroženým domácím násilím na základě rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby ze společného obydlí
(pokud Policie ČR vykázala osobu, která ohrožovala konkrétní osobu, z domova, pracovníci Intervenčního centra budou osobu
sami kontaktovat a nabízet pomoc)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR
Oblastní odbočka Chomutov
Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov
Web: www.sons.cz
Kontaktní osoba: Vendulka Závorová
Telefon: 775 438 164
E-mail: chomutov-odbocka@sons.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku
b) podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů
c) socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech
d) odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany
e) ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení
___________________________________________________________________________________________________________________________________
SPOLEČNĚ PROTI ČASU, O. P. S.
Kancelář: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Poliklinika Chomutov, 2. podlaží, chodba C, číslo dveří 204
Sídlo: Prokopova 1827/5, 430 01 Chomutov
Web: www.spolecneproticasu.cz
Kontaktní osoba: Zdislava Binterová
Telefon: 734 827 199
E-mail: spolecneproticasu@seznam.cz
Nabízené služby v Chomutově:
a) pečovatelská služba
poskytování pomoci, podpory a péče osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního stavu zejména pak seniorům, při
každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.
b) odlehčovací služba
hlavním cílem odlehčovací služby je podpora rodiny a ostatních pečujících, kteří se denně starají o své blízké a to tak, aby měli možnost
odpočinku pro načerpání nových sil, vyřízení si vlastních záležitostí atd. Zároveň byla jejich blízkým v jejich nepřítomnosti zajištěna
odborná a kvalitní péče, vycházející z individuálních potřeb a přání uživatele.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE DYÁDA
Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
Web: http://www.svp-dyada.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Bělohlavá
Telefon: 474 621 682
E-mail: svpchomutov@volny.cz
Nabízené služby v Chomutově:
výchovná péče
středisko výchovné péče (SVP) je školské zařízení s regionální působností v okresech Most, Chomutov, Teplice a Louny
hlavní činností střediska je práce s problémovými dětmi a mladistvými (jedná se o různé výchovné problémy doma i ve škole, při
volnočasových aktivitách nebo přímo o poruchy chování, pracujeme tedy v oblasti primární, sekundární i terciární prevence kriminality dětí
a mladistvých i prevence zneužívání návykových látek)
SVP je součástí Dětského diagnostického ústavu v Liberci, zřizovatelem zařízení je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Sídlo SVP - spolu s jeho ambulantní a pobytovou (internátní) částí je v Mostě, odloučené ambulantní pracoviště máme v Chomutově
g)
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SVĚTLO KADAŇ, O. S.
Husova 1325, 432 01 Kadaň
Web: www.os-svetlo.net
Kontaktní osoba: Bc. Vendula Kádárová
Telefon: 725 758 588
E-mail: prevence@os-svetlo.net
Nabízené služby v Chomutově:
a) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Molo
Základní škola, 17. listopadu 4728, 430 04 Chomutov
Klub Kámen
Sociální centrum Kamínek, Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov (www.kaminek-chomutov.cz)
předcházení nebo snižování sociálních rizik dětí a mládeže
b) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální centrum Kamínek, Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov (www.kaminek-chomutov.cz)
pomoc rodinám s dětmi, které jsou sociálně znevýhodněné či zdravotně postižené
c) zájmový klub Světlo
propojení se službami nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, nabídka pravidelných aktivit (pořádání víkendových pobytů se zaměřením
na prevenci kriminality pro děti do 18 let)
d) dlouhodobý program prevence a preventivní aktivity
přednášky z oblasti sociálně nepříznivých jevů (drogová závislost, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, šikana atp.)
e) K-centrum
Hálkova 224, 430 01 Chomutov
pro klienty starší 15 let, poradenství v oblasti drogových závislostí, zprostředkování léčby (detoxu), vydání potvrzení o objednání klienta do
léčebny, bezplatné testování na přítomnost drog v moči + potvrzení o výsledku
f)
terénní program při K-centru
zajištění pohozeného injekčního materiálu, doprovod klienta do léčebny
Nabízené služby v Jirkově:
a) terénní programy
terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ÚŘAD PRÁCE, Kontaktní pracoviště Chomutov
Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov
Web: www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/chomutov
Kontaktní osoba: Bc. Krista Stehlíková
Telefon: 950 118 522
E-mail: krista.stehlikova@cv.mpsv.cz
Oblasti působnosti:
a) zaměstnanost (aktivní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti apod.),
b) ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpora (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek apod.)
d) dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku apod.) pro Chomutov a Jirkov
e) příspěvek na péči a inspekce poskytování sociálních služeb pro Chomutov a Jirkov
f)
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení apod.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ÚŘAD PRÁCE, Kontaktní pracoviště Jirkov
Vinařická 1425, 431 11 Jirkov
Web: www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/jirkov
Kontaktní osoba: Martina Bártová
Telefon: 950 118 251
E-mail: martina.bartova@cv.mpsv.cz
Oblasti působnosti:
a) zaměstnanost (aktivní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti apod.)
b) ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
c) státní sociální podpora (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek apod.)
d) pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení apod.)

Zpracovala dne 14. 4. 2015:
Mgr. Jana Hronová
Projektový a finanční manažer
Sociální centrum Kamínek
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