SOCIÁLNÍ PRŮVODCE
D Ě Č Í N S K A

INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou informační katalog, který je společným dílem koordinačních skupin pro
plánování sociálních služeb působících v našem městě. Tento materiál by Vám měl
pomoci orientovat se v oblasti poskytovaných 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.

Zpracoval tým komunitního plánování Děčín:
Bc. Barbora Ledvinová
Šárka Kašková
Mgr. Miloš Dočekal
Bc. Vít Kaška
Bc. Žaneta Šefčíková
Bc. Petra Zelenická

Obsah
Obsah dle poskytované péče

ÚŘADY
*#!
?

Statutární město Děčín ............................................................................................... 8
Centrum sociálních služeb Děčín ............................................................................... 9
Úřad práce ČR ..................................................................................................... 10 - 15
Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín .................................................................... 15
Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín ........................................................... 16
Organizační útvary OSSZ ........................................................................................... 17
*#!
Probační a mediační služba Děčín (PMS) .................................................................. 18
?

OSOBY V KRIZI

*#!
?

Noclehárna - CSS Děčín, p.o. ......................................................................................
Děčínské doléčovací centrum - CSS Děčín, p.o. .........................................................
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé CSS Děčín, p.o. .......................
*#!
Terénní programy pro uživatele drog - CSS Děčín, p.o. ..............................................
Občanská poradna Děčín - Charitní sdružení Děčín, z.s. ..........................................
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova ..................................................
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
Krizová poradna - Programy občanské pomoci a sociální intervence z.s ....................
Odborné sociální poradenství - Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva z.s .....
Terénní programy - Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva z.s ................
Poradna Prosapia - odborné sociální poradenství ......................................................
Poradna Prosapia - pomoc obětem tresních činů ........................................................
Spirála Ústecký kraj, z.s. .............................................................................................
Intervenční centrum .....................................................................................................
?

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
*#!
?

Agentura Osmý den, o.p.s. .................................................................................. 32 - 33
JURTA, o.p.s. .............................................................................................................. 34
Tyflo Centrum Ústí nad Labem, o.p.s. .......................................................................... 35
Fokus Labe, z.ú. .......................................................................................................... 36
Chráněné bydlení - CSS Děčín, p.o. ........................................................................... 37
Denní stacionář DOMINO - CSS Děčín, p.o. .............................................................. 38
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice - CSS Děčín, p.o. .................... 39

*#!
?

Celesta Praha, z.ú. .....................................................................................................
Centrum LIRA, z.ú. ......................................................................................................
Cesta do světa - pobočný spolek Slunečnice, z.s. .......................................................
Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s. .....................................................................
SDZP družstvo - Sociální družstvo zdravotně postižených ........................................
AVAZ Děčín - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR ...............
NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. .............................................................................
Laskavý spolek ............................................................................................................
Půjčovna kompenzačních pomůcek ............................................................................
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR ..........................................................
Raná péče Diakonie Stodůlky .....................................................................................

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
*#!
?

SENIOŘI
ADP-ANNA ..................................................................................................................
Agentura osobní asistenční služby z.ú. .......................................................................
Domov pro seniory - CSS Děčín, p.o. .........................................................................
Domov se zvláštním režimem - CSS Děčín, p.o. .........................................................
Pečovatelská služba - CSS Děčín, p.o. ......................................................................
Oblastní charita Česká Kamenice ...............................................................................
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín .......................................................
PROSAPIA, z.u., společnost pro rodinu .....................................................................
SENIOŘI - ŠKOLSTVÍ - OROS ...................................................................................
Svaz diabetiků ČR z.s. - pobočný spolek ....................................................................
Svaz seniorů České republiky, MO Děčín ...................................................................
Univerzita třetího věku - Fakulta dopravní ČVUT v Praze, pracoviště Děčín ...............
Valerie Homecare, s.r.o. ..............................................................................................

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
62

RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ
Azylový dům - pro muže a matky s dětmi - CSS Děčín, p.o. ........................................ 63
Centrum - Cinka z.s. ................................................................................................... 64
Dobrá rodina, o.p.s ...................................................................................................... 65
Služby pro rodiny - Charitní sdružení Děčín z.s. .................................................. 66 - 67
Dům dětí a mládeže Děčín .......................................................................................... 67
Indigo Děčín, z.s. ......................................................................................................... 68
Mateřské centrum Bělásek z.s. ................................................................................... 69
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice .......................................................... 70
Rákosníček Děčín, z.s. ................................................................................................ 71
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s ................................................ 72
Klub pro mladé Prosapia z.ú. ...................................................................................... 73
NZDM SKLEP - Charitní sdružení Děčín ..................................................................... 74

*#!
?

*#!
?

*#!
?

*#!

Obsah dle poskytované péče
*#! *#! *#!
?

?

?

*#!
?

1.

Odborné sociální poradenství
strana 8 , 23 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 33 , 36 , 42 , 44 , 45 , 46 , 49 , 70

2.

Osobní asistence
strana 52

3.

Pečovatelská služba
strana 51 , 55 , 57 , 58

4.

Odlehčovací služby
strana 51 , 62

5.

Domovy pro seniory
strana 51 , 53 , 62

6.

Domovy se zvláštním režimem
strana 54 , 56 , 57

7.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
strana 39

8.

Ranná péče
strana 41 , 50

9.

Azylový dům
strana 63

10.

Kontaktní centrum
strana 21

11.

Krizová intervence a intervenční centrum
strana 30 , 31

12.

Nízkoprahové denní centrum
strana 24

13.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
strana 64 , 68 , 73 , 74

14.

Noclehárna
strana 19

15.

Služba následné péče
strana 20

16.

Sociálně aktivizační služby
strana 36 , 66 , 72

17.

Terénní programy
strana 22 , 27 , 68

18.

Sociálně terapeutické dílny
strana 34 , 42

19.

Chráněné bydlení
strana 34 , 37, 56

20.

Sociální rehabilitace
strana 32 , 34 , 35 , 36 , 42 , 47

21.

Centrum duševního zdraví
strana 36

22.

Osoby se zrakovým a sluchovým postižením
strana 35 , 48 , 49

23.

Organizace pro děti a mládež
strana 67 , 69 , 71

24.

Denní stacionář
strana 38

25.

Organizace pro seniory
strana 47 , 59 , 60 , 61

26.

Doprava pro seniory
strana 40 , 62

27.

Půjčovny kompenzačních pomůcek
strana 45 , 48 , 49

28.

Pěstounské a adoptivní rodiny
strana 65

29.

Dobrovolnické centrum
strana 43

děčín
t eplice, p.o.děčín

děčín
Statutární
město Děčín

Magistrát města Děčín
t eplice,
p.o.
ODBOR
SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
t eplice,
p.o.

Adresa: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
Kontakty:
412 593 241,děčín
412 510 240
eva.stolbova@mmdecin.cz
t eplice, p.o.
www.mmdecin.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Štolbová, vedoucí odboru
Oddělení sociálních práce a služeb
Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
412 593 167, 774 059 266

-

Oddělení zajišťuje pomoc jednotlivcům, rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým
na úseku sociální sféry:
• poskytuje poradenství a sociální práci pro osoby v nepříznivé životní situaci v důsledku
zdravotního stavu, ztráty zaměstnání, bydlení, nízkých
příjmů, závislostí a dluhů apod.
• opatrovnictví osobám omezeným ve svéprávnosti, kde bylo opatrovníkem ustanoveno
statutární město Děčín
• vydává parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany
• vydává speciální označení O 2 pro řidiče postižené úplnou nebo praktickou hluchotou
• umisťuje osoby do bytů zvláštního určení
• umisťuje osoby
do obytných místností
děčín
• ustanovuje, mění a kontroluje zvláštní příjemce důchodové dávky
• poskytuje poradenství a sociální práci osobám během a po výkonu vazby
t eplice,
p.o. či ochranné výchovy
trestu,
ústavní
• zajišťuje sociální pohřby
• zajišťuje agendu sociálně zdravotní komise
• realizuje proces rozvoje sociálních služeb v rámci komunitního plánování
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
412 593 154
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:
• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu (na život, zdraví, na identitu
dítěte, svobodu myšlení, na vzdělání, před tělesným či duševním násilí, zanedbáváním,
zneužíváním)
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
• zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo
dočasně vychováváno ve vlastní rodině
Problematika je rozdělena na agendy:
• terénní sociální práce
• kuratela pro děti a mládež
55 rodinné péče
• náhradní
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je poskytován nepřetržitě a to všem dětem na území
55
obce s rozšířenou
působností.
55
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děčín
děčín

t eplice, p.o.
děčín
Centrum
sociálních služeb
Děčín,
příspěvková organizace
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: 28. října 1155/2, Děčín 1
Kontakty:
412 591 230
centrum@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
děčín

-

t eplice, p.o.děčín

Městskýděčín
úřad Česká Kamenice -odbor
sociálních
věcí
t eplice,
p.o.
t eplice, p.o.

Náměstí Míru 73, 407 21 Česká Kamenice
Kontaktní osoba:
Bc. Jitka Urgošová, DiS, vedoucí odboru sociálních věcí
412 151 532
j.urgosova@ceska-kamenice.cz
www.ceska-kamenice.cz
-

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00

-

Dle potřeby i vděčín
neúřední dny.

Městský
úřad Benešov nad Ploučnicí
t eplice, p.o.děčín
děčín

Odbor hospodářskosprávní, oddělení sociální
t eplice, p.o.
t eplice,
p.o.1, Benešov nad Ploučnicí
náměstí
Míru
Kontaktní osoba:
socialni.oddeleni@benesovnpl.cz
Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru
412 589 804, 724 857 337
cvancarova@benesovnpl.cz
www.benesovnpl.cz
Úřední hodiny		
Pondělí 8:00 – 11:30
Středa 8:00 – 11:30

-

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

-

Dle potřeby i v neúřední dny.
55

55
55

9

děčín
t eplice, p.o.děčín

děčínČR
Úřad práce

Krajská pobočka v Ústí nad Labem,
t eplice, p.o.
kontaktní
pracoviště
Děčín
t eplice,
p.o.

Adresa: U Plovárny 1190/14, Děčín I, 405 02

děčín

Kontakty:
950
111 111
t eplice,
p.o.děčín
vlastislav.hlavac@uradprace.cz
děčín
www.uradprace.cz/web/cz/decin
t eplice, p.o.

t eplice, p.o.

-

Kontaktní osoba:
Mgr. Vlastislav Hlaváč, ředitel Kontaktního pracoviště- Děčín
Telefon (ústředna): 950 111 111
Call centrum: 800 779 900
podatelna.dc@uradprace.cz
Datová schránka: 5svzpep
www.uradprace.cz/web/cz/decin
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý: 		
Středa: 		
Čtvrtek:
Pátek: 		

-

-

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 11:00
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 nezaměstnanosti zejména tyto úkoly:
• přijímá žádosti o zprostředkování zaměstnání uchazečů1 a zájemců2 a dále přijímá
žádosti o podporu v nezaměstnanosti (na úseku Informací),
- fyzické osoby, které požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad
práce, v jehož správním obvodu mají bydliště
- 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 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:
www.mpsv.cz
www.uradprace.cz
55
55
55
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Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem,
kontaktní pracoviště Děčín

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:
www.uradprace.cz/web/cz/sluzby-pro-uchazece-a-zajemce-o-zamestnani

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 a sestavení osobní dokumentace
( I-Klub),
• info pro zájemce o práci v jiném členském státě EU/EHP
(kontaktní osoba pro EURES).
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Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem,
kontaktní pracoviště Děčín

Více informací naleznete na:
Služby pro uchazeče a zájemce o zaměstnání:
www.uradprace.cz/web/cz/sluzby-pro-uchazece-a-zajemce-o-zamestnani
Informace k volbě a změně povolání:
www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenska-strediska-uradu-prace-cr
www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory
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
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 nezaopatřené 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 v bytě žijí, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje. Od 1. 7. 2020
bude ÚP ČR provádět šetření v místě pro zjištění podmínek nároku na příspěvek na
bydlení a jeho výši.
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.
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Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Ústí nad Labem,
kontaktní pracoviště Děčín

v jiném členském 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:
www.mpsv.cz/web/cz/formulare a www.uradprace.cz
Oddělení dávek hmotné nouze
Dávky hmotné nouze (HN) upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších 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 opatření, 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 majetkové
poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné
pro společnost. 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 bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí
se odvíjí od částek existenčního a životního minima.
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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 vlastníku 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:
www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-v-hmotne-nouzi
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 zvládání 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 zákonem 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, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Seznam druhů
a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb.
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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:
www.uradprace.cz/web/cz/davky-pro-ozp
www.mpsv.cz/web/cz/formulare#prispevek-na-peci

děčín
děčín

t eplice, p.o.zdravotní, a.s.
Krajská
t eplice, p.o.děčínDěčín, o.z.
Nemocnice
t eplice, p.o.

děčín 1, 405 99 Děčín II
Adresa: U Nemocnice
t eplice,
děčín
412
705 p.o.
111
Fax: 412 705 502
sekretariat.dc@kzcr.eu
t eplice, p.o.
ID datové schránky: 5gueuef
www.kzcr.eu/cz/dc/

-

Kontaktní osoba:
MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče o.z.
412 705 200
michal.hanauer@kzcr.eu
Sociální oddělení se nachází v budově R (u konečné zastávky
autobusu č. 201) v I. patře.
Zajišťuje sociální pomoc klientům Nemocnice Děčín v průběhu hospitalizace, zprostředkovává
sociální služby po propuštění do domácí nebo následné -péče.
Služba je poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje sociální výpomoc a poradenství
sociální pracovnice.
Návštěvní hodiny pro rodinné příslušníky hospitalizovaných klientů a pro ambulantní
klienty: Pondělí – Pátek
10:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
Sociální pracovnice je možné kontaktovat telefonicky na tel. čísle 412 705 400.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Okresní
správa sociálního
děčín
zabezpečení
Děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: U Plovárny 1190/14, 405 02, Děčín
Kontakty:
412 505 111
posta.dc@cssz.cz
ID datové schránky: rcxac59
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#obsah
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Řezáč, ředitel OSSZ Děčín

děčín
Úřední hodiny:
Pondělí 		
8:00 – 17:00 hodin
Úterý
t eplice, p.o.děčín
Středa 		
8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek
t eplice, p.o.
Pátek
-

-

Odloučené klientské pracoviště důchodového oddělení OSSZ Děčín v Rumburku
Zajišťuje pouze agendu důchodového pojištění, tj. žádosti o důchod, dobrovolné
důchodové pojištění a agendu osob zdravotně znevýhodněných.
Adresa: Tyršova 979, 408 01, Rumburk
412 333 224
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/decin#odloucene-pracoviste
Úřední hodiny:
Pondělí 		
Úterý
Středa 		
Čtvrtek
Pátek

08:00 - 12:00; 13:00 - 15:00 hodin 08:00 - 12:00; 13:00 - 15:00 hodin -

55
55
55
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Organizační útvary OSSZ
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) je územní organizační jednotkou
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která se podílí ve vymezených oblastech
na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti.
Organizační útvary OSSZ
• Oddělení nemocenského pojištění
• Oddělení důchodového pojištění
• Oddělení osob samostatně výdělečně činných
• Oddělení účtárny pojistného a dávek
• Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek
• Oddělení kontroly
• Oddělení lékařské posudkové služby
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děčín
t eplice, p.o.děčín

Probačníděčín
a mediační
t eplice, p.o.
služba
Děčín (PMS)
t eplice, p.o.
Adresa: Lázeňská 12, Děčín 1
Kontakty:
737 247 435
lherich@pms.justice.cz
www.pmscr.cz zde naleznete další kontaktní údaje
-

Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Herich, vedoucí střediska
je státní organizace, vycházející ze dvou profesí – sociální
práce a práva.
Zřízená zákonem č.257/2000 o probační a mediační službě.
• 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 kontrola 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 trest (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 Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. Je zařazena v Registru
55
poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů vedeného Ministerstvem spravedlnosti
ČR (www.justice.cz). Klienti mohou kontaktovat jakéhokoliv pracovníka střediska Děčín
a domluvit si návštěvu.
55
55

18

děčín
děčín

t eplice, p.o.
děčín
Noclehárna

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Řecká 1216/19, Děčín 6
Kontakty:
737 703 772
stalasluzba@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Poslání
Posláním Noclehárny je poskytnout ambulantní služby mužům bez
- přístřeší, kteří mají
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Cílová skupina
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
Noclehárna se nachází v prostorách Azylového domu pro muže a matky s dětmi
(Řecká 1216/19, Děčín 6).
Cíle noclehárny
• poskytnout hygienický servis a službu přenocování osobám bez přístřeší
• minimalizovat zravotní a sociální rizika spojená s pobytem na ulici
Provozní doba
19:00 – 08:00

(příjem klientů probíhá v době od 19:00 do 20:00)

Kapacita
8 lůžek

55
55
55
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Děčínské doléčovací
děčín
centrum t eplice, p.o.

t eplice,
p.o.
Centrum sociálních
služeb
Děčín, p.o.
Adresa: Fügnerova 665/18, Děčín 1
Kontakty:
734 390 746
dcentrum@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Děčínské doléčovací centrum je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové
- a dále patologickým
problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu
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 odborného 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: 			
Ambulantní forma:		
				

nepřetržitě
Pondělí, Středa: 		
Úterý, Čtvrtek, Pátek:

Provozní doba odborného sociálního poradenství
				
Pondělí, Středa, Čtvrtek:
				
Úterý: 			

07:00 – 18:00
07:00 – 16:30
13:00 – 15:30
09:00 – 11:30

55
55
55

20

děčín
p.o.děčín
Kontaktní taeplice,
poradenské
děčín
centrum pro
drogově
závislé
t eplice, p.o.
t eplice,
p.o.
Centrum sociálních
služeb
Děčín, p.o.
Adresa: Teplická 31/45, Děčín 6
Kontakty:
736 758 931
kcentrum@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Poslání služby
Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních- rizik tak, aby uživatelé
drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora - ke změně rizikového
chování a její udržení. Dále se věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob.
Cíle služby
• navázat kontakt s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou pomáhající institucí
• spolupracovat s klienty při řešení jejich nepříznivé sociální a zdravotní situace
• snížit sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek
• vytvářet důvěru pro případnou změnu ze strany klienta a její udržení
• pomoci rodičům či jiné osobě blízké zvýšit kompetence při řešení problémů spojených
s užíváním drog
Cílové skupiny
Služby poskytujeme osobám od 15 let věku.
• 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)
Provozní doba
Pondělí až pátek od 8:30 – 17:00hod.
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.
Pondělí až čtvrtek od 10:00 – 14:00
Pátek od 12:00 - 15:00 hodin
služby v rámci kontaktní práce (kontaktní místnost, hygiena, minimální potravinová pomoc)
Pondělí až pátek od 9:00 – 14:00 hodin testování na HIV, HCV, HbsAg
Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Terénní programy
děčín
pro uživatele
drog
t eplice,
p.o.

t eplice,
p.o.
Centrum sociálních
služeb
Děčín, p.o.
Adresa: Teplická 31/45, Děčín 6
Kontakty:
736 758 931
tereny@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Poslání služby
- drog přímo v jejich
Posláním terénních programů je vyhledávání a kontakt s uživateli
přirozeném prostředí a následná snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.
Cíle služby
• navázání a udržení kontaktu s uživateli drog na základě důvěrného vztahu
• minimalizace rizik spojených s užíváním drog
• předcházení přechodu na rizikové, zejména nitrožilní užívání
• mapování drogové scény
• snížování dopadu injekčního užívání drog na společnost
(sběr injekčního materiálu atd.)
Cílové skupiny
• Služby poskytujeme osobám od 15-ti let věku.
• pravidelní uživatelé nelegálních návykových látek
• příležitostní (víkendoví) uživatelé nelegálních návykových látek
• experimentátoři s nelegálními návykovými látkami
• mládež pohybující se na drogové scéně
Působnost: Děčín, Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí, Jílové u Děčína
Provozní doba
Přímá terénní práce v Děčíně:
Pondělí: 10:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Úterý:
10:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Středa: 10:00 – 12:00 		
Čtvrtek: 10:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Pátek: 10:00 – 12:00 			

(Podmokly, hlavní nádraží, Děčín 1)
(Podmokly, hlavní nádraží, Děčín 1)
(Podmokly, hlavní nádraží, Děčín 1)
(Staré Město, Boletice nad Labem)
(Podmokly, hlavní nádraží, Děčín 1)

Přímá terénní práce v České Kamenici:		

Pátek: 14:00 - 16:00

Přímá terénní práce v Benešově nad Ploučnicí:

Středa: 14:00 - 16:00

Přímá terénní práce v Jílovém u Děčína: 		

Pondělí:14:00 - 16:00

Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně.
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děčín

Občanská poradna
Děčín
děčín
eplice,z.s.
p.o.
Charitní sdruženítDěčín,
děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Zbrojnická 779/7
405 02, Děčín 4
Kontakty:
608 962 163
poradna@chsd.cz
www.chsd.cz
-

Služba je určena lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami či
ji řešili, ale neúspěšně a potřebují 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
Pondělí:		
Úterý:		
Středa:		
Čtvrtek:		
Pátek:		

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
13:00 – 14:00

Vzhledem k velkému zájmu ze strany občanů o naši službu, prosím, počítejte s tím,
že čekací lhůta pro objednání je zpravidla týden. Proto si, prosím, sjednejte schůzku
e-mailem či telefonicky.
Služba je poskytována bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle.
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děčín
t eplice, denní
p.o.děčín centrum
Nízkoprahové
děčín
pro osobyt bez
domova
eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Křesťanské společenství
Jonáš, z. s.
Adresa: Březová 394/60, Děčín
Kontakty:
734 330 251, 734 302 687
info@ksjonas.cz
www.ksjonas.cz
-

Hlavní činností organizace
Organizace provozuje registrovanou sociální službu
- Nízkoprahové denní centrum (NDC) pro osoby bez domova.

-

Poskytujeme podmínky pro vykonání tělesné očisty, výměny ošacení, zprostředkování
stravy a základního sociálního poradenství. Kromě základních činností realizujeme společné
programy pro klienty s tematickým zaměřením.
Cílová skupina
• osoby bez domova nad 18 let
Ostatní aktivity – vedlejší hospodářská činnost:
• veřejná vývařovna a rozvoz obědů pro občany města Děčín
Dostupnost
MHD č. 2 stanice Kaufland, Březová nebo Oblouková
Provozní doba NDC
duben – září - pracovní dny
08:00 – 11:30
12:30 – 15:00
říjen – březen - pracovní dny
07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
Při poklesu teploty pod – 5oC je NDC otevřeno od 7:00 hodin.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Krizová poradna
děčín
Programy občanské pomoci
t eplice,
a sociální intervence,
z. s.p.o.

t eplice, p.o.

Adresa: Bezručova 87/2, Děčín 4
Kontakty:
732 599 451
krizova.poradna@seznam.cz
www.krizovaporadna.cz
Posláním Krizové poradny je poskytování odborného sociálního poradenství
všem osobám,
které se naleznou v náročné životní situaci, se kterou si sami neumí
poradit nebo najít
z této situace východisko a řešení. Může se jednat například o:

• nepříznivou sociální situaci
• osobní, partnerskou či manželskou krizi
• problémy s vlastní identitou
• rodinné nebo mezigenerační problémy
• výchovné a vztahové potíže - konfliktní situace mezi rodiči a jejich dětmi
• poruchu emocí a chování u dětí, mládeže, dospělých
(např. lhaní, podvádění, krádeže, toulky, agresivní projevy, sebepoškozování)
V PORADENSTVÍ SE ZAMĚŘUJEME ZEJMÉNA
NA MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ.
V Krizové poradně se také používá SANDTRAY TERAPIE = TERAPIE HROU.
Jedná se o terapeutickou metodu, při které se při práci s klienty používá malé pískoviště
a figurky. Klient má pro práci v pískovišti na výběr mnoho miniatur a figurek, které instinktivně
vybírá do svého modelu vnitřního světa. Terapeut klientovi napomáhá otevřít jeho svět,
hledat příčiny jeho obtíží a cesty k jejich léčení. Určeno pro práci s dětmi, mládeží i dospělými.
Cílová skupina
• rodiny s dítětem nebo dětmi
• oběti trestné činnosti		
• senioři
Provozní doba
Pondělí:		
Úterý:		
Středa:		
Čtvrtek:		
Pátek		

• oběti domácího násilí
• osoby v krizi

12:00 – 18:00
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
11:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Poradenství je poskytováno anonymně, nestranně a bezplatně.
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děčín
děčín
t eplice, p.o.děčín
Odborné sociální
poradenství
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva,
z. s., pobočka Děčín
t eplice, p.o.

t eplice, p.o.

Adresa: Radniční 1/23, Děčín
Kontakty:
724 701 630, 724 701 600
poradna@poradna-prava.cz, dotazy@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz
-

Cílová skupina: imigranti a azylanti, osoby v krizi, pachatelé trestné činnosti, senioři
nad 65 let věku, etnické menšiny (od 15 let věku)
Působnost: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj -Cíl služby:
- podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti
- zlepšit orientaci uživatelů služby ve svých právech a povinnostech
- posílení důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti uživatelů služby
- umožnit cizincům legálně žijícím na území ČR dosáhnout jimi požadovaného 		
oprávnění k pobytu nebo českého státního občanství
- zvýšení informovanosti cizinců o dostupných službách
- zlepšení finanční gramotnosti, snížení či prevence zadlužení
- získat zaměstnání či udržet si zaměstnání
- stabilizace příjmů uživatelů služby – dávky, důchody, pracovně právní nároky
- získání bydlení nebo udržení stávajícího bydlení
Základní činnosti
• pomoc a podpora při vyřizování osobních dokladů
• pomoc a podpora při jednání se zdravotními pojišťovnami, elektrárnami, plynárnami atd.
• pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů
• poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání
• zprostředkování navazujících služeb
• získání českého státní občanství, vyřízení dokladů souvisejících s pobytem cizinců
• vyřízení pobytového oprávnění, žádosti o přidělení rodného čísla
• vyřízení zdravotního pojištění, povolení k zaměstnání
• pomoc při řešení správního či soudního vyhoštění
• podpora při řešení neplatnosti výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru,
porušování pracovních podmínek, porušování mzdových nárok
• řešení mobbingu, bossingu, obtěžování
• zajištění vzdělávání a s tím spojených záležitostí – nostrifikace diplomů
• pomoc s dávkami státní sociální podpory, sociální péče, hmotné nouze
• ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení
• vzdělávat uživatele ve vyřizování administrativních záležitostí na úřadech
• zahlazení odsouzení, žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu
• prosazovat právo na rovné zacházení a spravedlivý proces
• ovlivnit systémové změny včetně legislativních s cílem zlepšení postavení cílových skupin
Provozní doba ambulantní formy
Čtvrtek:		
10:00 – 16:00
Služba je poskytována bezplatně.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Terénní programy
děčín

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva,
t eplice, p.o.
z. s., pobočka Děčín

t eplice, p.o.

Adresa: Radniční 1/23, Děčín
Kontakty:
724 701 630, 601 310 218
poradna@poradna-prava.cz, ivana.simankova@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz
-

Cílová skupina: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dětmi, senioři,
etnické menšiny, osoby bez přístřeší (od 15 let věku)
Působnost: okres Děčín

-

Cíl služby:
- zlepšení finanční gramotnosti, pomoc s hospodařením
- vyhledávat osoby vedoucí rizikový způsob života a minimalizovat jeho dopady
- snížení či prevence zadlužení
- získání bydlení nebo udržení stávajícího bydlení
- získání zaměstnání a jeho udržení
- pomoci uživateli s jednáním s institucemi, úřady, získání sociálních dovedností
- podpora uživatelů v jejich přirozeném prostředí
Základní činnosti
• pomoc a podpora při vyřizování osobních dokladů
• pomoc a podpora při jednání se zdravotními pojišťovnami, elektrárnami, plynárnami apod.
• doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů a jednání
s věřiteli
• pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů
• podpora komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky
• poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti
vzdělávání
• zprostředkování navazujících služeb
• ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení
• vzdělávat 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 terénní formy
Pondělí 		
8:00 – 16:00
Úterý 		
8:00 – 16:00
Středa 		
8:00 – 17:00
Čtvrtek		
8:00 – 16:00
Pátek 		
8:00 – 15:00
55

Služba je poskytována bezplatně.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Poradna Prosapia
děčín

odborné sociální poradenství
eplice, p.o. pro rodinu
PROSAPIA, z. u., tspolečnost

t eplice, p.o.

Adresa: Fügnerova 355/16, Děčín 2
Kontakty:
725 114 125
i.prouskova@prosapia-zu.cz
www.prosapia-zu.cz
Oblasti pomoci - odborné sociální poradenství

-

- konflikty, obtížná
• rodina v krizi - rozpad rodiny, opatrovnický spor, rodičovské
komunikace v rodině, provázení dětí rozvodovou situací rodičů,
práce s celým
rodinným systémem,
• orientace v sociálních systémech, psychologie a v oblasti vzdělávání, pečovatelství,
podpora rodinných pečovatelů,
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
• pomoc s jednáním s úřady, odvoláními proti rozhodnutím úřadů apod.,
• v případě potřeby Vám zprostředkujeme navazující služby.

Cílová a věková skupina skupina
• mládež a dospělí ve věku od 15 do 26 let ohrožení společensky nežádoucímu jevy
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a přilehlých oblastech
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
• osoby v krizi
• osoby s chronickým duševním onemocněním (pro tuto cílovou skupinu platí, že je
služba určena osobám s poruchou kognitivních funkcí - Alzheimerovou chorobou
a jinou formou demence)
• rodiny s dítětem / dětmi
• senioři
Provozní doba: uvedeno na webových stránkách
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Poradna Prosapia
děčín

pomoc obětem tresních činů
PROSAPIA, z. u., tspolečnost
eplice, p.o. pro rodinu

t eplice, p.o.

Adresa: Fügnerova 355/16, Děčín 2
Kontakty:
604 315 989
j.muller@prosapia-zu.cz
www.prosapia-zu.cz
-

Poskytujeme právní informace obětem trestných činů. Uživatelé obdrží srozumitelné
právní informace z oblasti trestního řízení, práv obětí trestných činů, možnosti náhrady
- v průběhu trestního
škody apod. V případě potřeby mohou být zastoupeni zmocněncem
řízení, či je můžeme doprovodit na jednání s úřady. Službu poskytujeme
bez omezení
věku. Obě služby jsou poskytovány bezplatně.
Cílová skupina
• fyzické osoby, kterým bylo, nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena
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,
• prostřednictvím naší služby pomáháme i zvlášť zranitelným obětem.
Provozní doba: uvedeno na webových stránkách
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Spirála

děčín
děčín
t eplice, p.o.děčín
t eplice, p.o.

Ústecký kraj,t z.s.
eplice, p.o.děčín
t eplice, p.o.
Adresa: K Chatám 22, Ústí nad Labem 403 40
Kontakty:
472 743 835,733 710 304
krizovecentrum@spirala-ul.cz
vedouci.cki@spirala-ul.cz
www.spirala-ul.cz

-

Cílová skupina: osoby v krizi, oběti trestných činů, věkově bez omezení,
krizové životní
situace: ekonomická a finanční krize, krize sociální, vztahové, traumatické a mimořádné
události.
Centrum krizové intervence
Krizová pomoc:
Ambulance: Pondělí – pátek 8,00 – 19,00, poslední uživatel v 18 hod. bez objednání
a bez doporučení, anonymní služba (životní krize, finanční, bytové, nezaměstnanost,
vztahové a partnerské krize, výchovné potíže s dětmi, seniorská problematika, nemoci
a úmrtí, mimořádné události…)
Krizové lůžko – pobytová služba, 5 krizových lůžek, nepřetržitý provoz, pro jednotlivce
i celé rodiny, pobyt max. 7 nocí, pobyt nezletilých pouze se zákonným zástupcem
Terénní krizový tým – psychosociální pomoc v terénu pro osoby a komunity zasažené
mimořádnou událostí, pouze na území Ústeckého regionu.
Telefonická krizová pomoc: nepřetržitá anonymní služba telefonické krizové pomoci
za cenu běžného telefonického hovoru pro osoby v akutní krizi, osoby osamělé, nepohyblivé,
zdravotně omezené, osoby na útěku… tel. 475 603 390.
Krizové byty – 5 krizových bytů pro osoby v obtížné životní situaci
Dětské krizové centrum: krizová pomoc pro děti a mládež a jejich rodiny, určený den
v týdnu 10,00 – 18,00 na základě objednání tel.: 475 603 390 i nízkoprahově
Odborné sociální poradenství:
Právo na vaší straně – bezplatné sociálně právní poradna – středa 10,00 – 16,00 na
základě objednání tel.: 475 603 390, pomoc sociálního pracovníka a právníka. Pomoc
při sepsání právních podání.
Internetová poradna: poradenství prostřednictvím e-mailu: mail@spirala-ul.cz, odpověď
do 5 pracovních dnů, problematika osoby v akutní krizi, oběti trestných činů.
Zdravá rodina: projekt Zdravá rodina, práce s celým rodinným systémem, na základě
objednání na tel.: 475 603 390 každé pondělí 13,00 – 18,00, konzultace cca 1 hod, cca
7 – 10 konzultací s členy rodiny, cílem je zlepšení vztahů, komunikace a celkového klimatu
v rodině.
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Všechny výše uvedené služby jsou bezplatné!
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děčín

Intervenční
centrum
t eplice,
p.o.děčín
děčín

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Masarykova 75/228
400 01 Ústí nad Labem – Klíše
Kontakty:
475 511 811
intervencnicentrum@spirala-ul.cz
www.spirala-ul.cz
Cílová skupina: oběti domácího násilí a trestných činů

-

Intervenční centrum, Ústecký kraj, Masarykova 225/75, Ústí nad
Labem - poradna
pro osoby ohrožené domácím násilím a stalkingem jako pokračováním
násilí ve vztazích.
Nabízíme bezplatně emoční, sociálně – terapeutickou podporu, právní poradenství:
bezpečný prostor pro sdělení Vašich potíží, vytvoření bezpečnostního plánu, pomoc při
hledání řešení náročné životní situace, asistenci při vypracování právních podání na
ochranu před násilím, případnou podporu při kontaktu s Policií ČR nebo přestupkovou
komisí, pomoc při zajištění materiální nebo finanční pomoci, krizové lůžko v případě
odchodu z násilného vztahu.
Ambulantní služba: Děčín, Bezručova 87/2
na základě objednání na tel.: 475 511 811, více na www.spirala-ul.cz
Šance pro všechny – Domov bez násilí - terapeutický program pro rodiny ohrožené
domácím násilím. Bezplatně nabízíme podporu individuální pro jednotlivé členy rodiny
– děti i dospělé (včetně osob, které nezvládají své emoce) či rodinnou terapii. Telefon
pro objednání – 475 511 811.
Asistovaný kontakt nebo předávání: v rámci projektu Šance, kontakty dítěte s rodičem,
se kterým dítě nežije ve společné domácnosti, na základě tel. objednání 475 603 390,
odborná pomoc pracovníků při komplikovaných vztazích mezi dítětem a rodičem nebo
komplikovanými vztahy mezi rodiči dítěte.
Všechny výše uvedené služby jsou bezplatné!
Dítě – škola – společnost: preventivní programy pro třídní kolektivy přímo v průběhu
vyučování na základě objednání školou, nebo možnost výjezdů pro děti z OSPOD
na základě objednání OSPOD: problematika: vztahy mezi dětmi, třídní klima, šikana,
kyberšikana, násilí mezi dětmi a na dětech…..
Program je placený.
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děčín
t eplice,
p.o.děčín
Agentura Osmý
den,
o.p.s.
děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Pohraniční 20, Děčín
Kontakty:
774 775 709, 774 775 010
osmyden@osmyden.cz
www.osmyden.cz
-

Sociální rehabilitace
Agentury Osmý den, o.p.s. poskytuje lidem dlouhodobě žijícím v pobytových
zařízeních
a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při získání
a udržení si zaměstnání na běžném 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.
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,
kombinovaným 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.
Služba je poskytována na kontaktním místě a také v terénu.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Agentura Osmý
den,
o.p.s.
děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Pohraniční 20, Děčín
Kontakty:
774 775 709, 775 182 102
osmyden@osmyden.cz
www.osmyden.cz
-

Poradna – Agentura Osmý den, o.p.s.
(Odborné sociální poradenství)

-

Posláním služby je poskytnout rady, informace a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc při řešení své nepříznivé situace.
Podpora je poskytována i v terénu (např. na úřadech)
Často se jedná o osoby s různým zdravotním postižením, sociální znevýhodněním, osoby
v krizi, rodiny s dětmi, mládež z dětských domovů a těm, kteří potřebují podporu v oblastech
poradenství tak, aby mohli řešit svou nepříznivou situaci.
Řídíme se principy: diskrétnost, bezplatnost, nezávislost, nestrannost.
Základní oblasti poradenství:
Pojištění
(souběh invalidního důchodu a zaměstnání/ přehodnocení stupně invalidního důchodu)
Opatrovnictví
(uplatnění práv/ navrácení způsobilosti k právním úkonům - podpora při změně opatrovníka)
Dluhové poradenství
(podpora při řešení dluhů, exekucí/ podávání návrhů na oddlužení/ prevence a finanční
rozpočty)
Pracovně právní vztahy a zaměstnanost - práva a povinnosti zaměstnance
(obsah pracovní smlouvy/ platební neschopnost zaměstnavatele)
Dávky
(orientace v systému dávek a pomoci)
Nezabýváme se právním, finančním ani daňovým poradenstvím.
Provozní doba
Středa 13:00 – 17:00 (bez objednání)
V další dny po telefonické domluvě.
Služba je poskytována bezplatně.
Bližší informace o službách, jejich zaměření a podmínkách poskytování služby
jsou uvedeny na webových stránkách organizace www.osmyden.cz.
Případně kontaktujte prosím
55 vedoucí služeb, která Vám poskytne doplňující informace.
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děčín

JURTA, o.p.s.t eplice, p.o.děčín
děčín

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Pěší 9, Děčín 33 – Nebočady
(na konečné MHD linky č. 209)
Kontakty:
412 547 600, 774 775 709
zuzana.thurlova@jurta.cz
www.jurta.cz
-

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 samostatného 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 společenského života.
Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení
podpora při získání a upevnění dovedností potřebných 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
poskytnout 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
55 Vám poskytne doplňující informace.
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děčín

TyfloCentrum
Ústí nad Labem, o.p.s.

t eplice, p.o.

děčín

Adresa: Hrnčířská 64/4,
Ústí p.o.
nad Labem
t eplice,
400 01
Kontakty:
f TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s
Masážní salon a pedikúra
IG: tylfocentrum_usti
www.tyflocentrumusti.cz / www.masazeusti.eu
-

Poskytujeme registrované sociální služby: Průvodcovská a předčitatelská služba
Sociální rehabilitace (nácvik práce s ozvučenými programy na PC, mobilních telefonech
a dalších kompenzačních pomůckách, např. digitální zvětšovací lupy - pro slabozraké,
čtečky, nácvik komunikačních dovedností aj.)
Ke službě sociální rehabilitace patří také sociálně aktivizační služby, tj. zvuková střelba,
jóga pro nevidomé, šachový kroužek pro nevidomé, kroužek modelování aj.
Také poskytujeme osobám se zrakovým postižením doplňkové služby:
- malou úpravu v domácnosti (pověšení obrázků, drobné opravy), úklid, mytí oken atp.
(110 Kč/ hod., počítá se každá započatá hodina)
- doprava autem - 1 jízda/ 100 Kč
Součástí organizace je chráněná dílna – masérna s nevidomými maséry a pedikúra.
Cílová skupina
• osoby se zrakovým postižením od 16 let (Ústecký kraj)
Provozní doba
Průvodcovská a předčitatelská služba
Pondělí, Pátek
Středa, Čtvrtek

9:00 – 12:00
8:00 – 16:00

ambulantně
terénní

Sociální rehabilitace
Pondělí, Čtvrtek
Úterý		
Středa		
Pátek		

9:00 – 13:00
9:00 – 15:00
9:00 – 13:00
9:00 – 12:00

ambulantně
terénní
terénní
terénní

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma, průvodcovská a předčitatelská
služba je zpoplatněna se sazbou 120 Kč/hod.
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děčín

Fokus Labe, z.
ú. p.o.děčín
t eplice,
Stroupežnického 1372/9, Ústí nad děčín
Labem

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Pobočka Děčín
Hudečkova 664/1, 405 01
Kontakty:
733 184 244
decin@fokuslabe.cz
www.fokuslabe.cz
-

Fokus Labe, z. ú. je nezisková organizace založená v roce 1992. Jejím posláním je
podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nalézání nové životní naděje
a nových životních a pracovních rolí, které jsou podstatné na jejich cestě
- k zotavení.
Cílová skupina
• osoby s duševním onemocněním
Registrované sociální služby – pobočka Děčín
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je stěžejní službou v integraci osob s duševním onemocněním do
většinové společnosti. Umožňuje vést s uživatelem celkový proces zotavení. Svými intervencemi
vede klienta k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Umožňuje flexibilně reagovat
na změny v jeho zdravotním stavu a prostřednictvím svých včasných intervencí přispívá
k psychické stabilizaci a předchází dlouhodobým hospitalizacím. Služba umožňuje celkové
monitorování klientovy situace, např. dodržování lékové terapie, docházku k odbornému
lékaři – psychiatrovi a včasné podchycení příznaků nemoci.
Odborné sociální poradenství
Obsahem služby je pomoc jak s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního
problému, tak i aktivní podpora během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně právní.
Služba podporuje 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
Náplní 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 informacemi, udržování a rozvoj fyzické kondice, trénink a posilování
paměti, dále rozvoj komunikačních dovedností s cílem podpořit klienty při budování
sociálních vztahů a organizaci volného času.
Provozní doba
Pondělí – Pátek

8:00 – 16:00
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děčín

Chráněné bydlení
t eplice, p.o.děčín
Centrum sociálních služeb Děčín,děčín
p.o.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Pohraniční, Hrnčířská
Přemyslova, Příbramská, Děčín
Kontakty:
732 530 706, 736 758 932
vedouci3@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Chráněné bydlení
umožňuje dospělým lidem se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením
- jim vytváříme
z Ústeckého kraje žít v běžné domácnosti v městské zástavbě v Děčíně, kde
podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich dovedností potřebných pro život. Byty
s maximálně
4 klienty, 2 bezbariérové byty, byt pro partnerský pár, všechny dostupné MHD.
Náš klient
je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci, je z Ústeckého kraje, má zdravotní, mentální
nebo kombinované postižení, potřebuje podporu v různé míře, zvládá základní sebeobslužné
dovednosti, nemá kde bydlet, nemůže nebo nechce bydlet v současném bydlišti.
Kapacita:
27 klientů
Doba poskytování služby:
celoročně, nepřetržitě
Sazebník úhrad dostupný na www.cssdecin.cz
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děčín

Denní stacionář
DOMINO
t eplice, p.o.děčín
Centrum sociálních služeb Děčín,děčín
p.o.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Žerotínova 200/1
Děčín 3 – Staré Město
Kontakty:
732 530 706, 736 758 932
vedouci3@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Denní stacionář
je sociální služba pro lidi se zdravotním (zejména mentálním) postižením a pro lidi
- klientům trávit
s chronickým duševním onemocněním od 16 let. Stacionář umožňuje
čas aktivním způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí
nemohou věnovat.
Náš klient
je osoba od 16 let věku v nepříznivé sociální situaci, je z Ústeckého kraje, má zdravotní
(zejména mentální) postižení, popř. chronické duševní onemocnění, potřebuje zejména
podporu nebo přiměřenou péči.
Kapacita:
10 klientů
Provozní doba:
Pondělí – Pátek

7:00 – 15:00

Sazebník úhrad dostupný na www.cssdecin.cz
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děčín

Domov pro osoby se zdravotním
t eplice, p.o.děčín
postižením Boleticeděčín
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Spojenců 214, Děčín 32
Boletice nad Labem
Kontakty:
732 530 706, 736 758 932
vedouci3@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem
s mentálním nebo kombinovaným postižením 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, bezbariérová budova,
dostupná MHD. Domov má k dispozici velkou zahradu s altánem.
Náš klient je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci, je z Ústeckého kraje, má mentální
nebo kombinované postižení, potřebuje celodenní podporu nebo péči, nemá kde bydlet,
nemůže nebo nechce bydlet v současném bydlišti.
Kapacita:
18 klientů
Doba poskytování služby:
nepřetržitě
Sazebník úhrad dostupný na www.cssdecin.cz

55
55
55

39

děčín

Celesta Praha,t eplice,
z.ú.p.o.děčín
děčín

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Kancelář: Řehořova 10, Praha 3
Sídlo: Kubelíkova 1477/17, Praha 3
Kontakty:
775 976 383, 608 809 969
celesta@celestapraha.cz
www.celestapraha.cz

děčín
děčín

-

t eplice, p.o.

Provozní doba: Pondělí - Pátek 10:00 až 18:00 po předchozí domluvě.

t eplice, p.o.

-

Praha SENIOR TAXI 773 534 767 celesta@celestapraha.cz
Více zde: www.celestapraha.cz/sluzby
Praha: 775 976 383
Děčin: 608 809 969
( formální pečovatelé o nemocné PN)

Celesta Praha je nezisková organizace, která byla založena za účelem poskytování
obecně prospěšných služeb. Naším posláním je realizace sociálního podnikání
a aktivit
zejména v oblasti vzdělávací, sociální a kulturní.
-

Věnujeme se vzdělávacím aktivitám určeným formálním i laickým pečujícím (např. akreditované
kurzy zaměřené na péči o osoby s Parkinsonovou nemocí nebo zrakovým postižením),
a dále pro seniory pořádáme semináře zaměřené na udržování kognitivních funkcí
a rozvoj občanských kompetencí (Aktivně a bezpečně ve stáří, Zvyšování finanční gramotnosti
seniorů, Cestování s trénováním paměti aj.).
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děčín
děčín
Centrum LIRA,t eplice,
z.ú.p.o.děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Matoušova 406, Liberec 1
Kontakty:
485 109 564
info@centrumlira.cz
www.centrumlira.cz
-

Centrum LIRA poskytuje služby rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením nebo
ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, dětí s kombinovaným
postižením
a dětí s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let- věku dítěte na
území Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje (ORP Děčín, ORP Rumburk,
ORP Varnsdorf). 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 schopnosti, 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.
Pro žádost o poskytování služby rané péče nepotřebuje rodina žádné potvrzení od lékaře
ani žádné jiné doporučení.
Cílová skupina
• rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením,
poruchami autistického spektra nebo ohrožením vývoje.
Služby jsou poskytovány od narození dítěte do maximálně 7 let.
Ostatní aktivity
Pravidelná setkání rodičů, semináře, přednášky, půjčování specifických pomůcek, hraček
a literatury, pobytové kurzy pro rodiny s odborným programem, specifické ambulantní
programy.
Provozní doba
Úřední hodiny ve středisku		
Terénní služby			
Ambulantní služby		

Pondělí a Středa		
Pondělí – Pátek		
Pondělí – Pátek		

8:00 – 15:00
7:00 – 19:00
8:00 – 17:00

Poskytování základních služeb rané péče jsou pro rodiny bezplatné.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Cesta do světa,
děčín
pobočný spolek Slunečnice, z.s.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Hudečkova 1, Děčín 1

děčín

t eplice, p.o.děčín

Kontakty:
604 626 222
t eplice, p.o.
zimova.dostalova@seznam.cz
www.slundecin.org

-

Kontakt na sociální služby:
724 140 440
cds@slundecin.org

-

Poskytuje tyto registrované sociální služby
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny
Terénní sociální rehabilitace

-

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 od 16 – 64 let
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 ceníku. K poskytování sociální rehabilitace a sociálně terapeutických
dílen je nutné uzavřít písemnou smlouvu.

55
55
55

42
55

děčín
p.o.děčín
Dobrovolnickét eplice,
centrum
děčín
Slunečnice, z.s.
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Hudečkova 664/ 1, Děčín 1
Kontakty:
739 355 705
dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz
www.slundecin.org
-

Spolek Slunečnice, z.s. poskytuje širokou škálu služeb a činností zaměřených
na podporu
a integraci osob s postižením, zejména mentálním, věnuje se veřejné
osvětě této
problematiky, vzdělávání a fundraisingu.
Slunečnice je členem Jednoty pro deinstitucionalizaci, z.s.
Vede Dobrovolnické centrum (dále DC), které je, jako jediné DC na území Děčína, akreditované
Ministerstvem vnitra ČR pro přijímání a vysílání dobrovolníků do sociálních služeb.
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. V součinnosti s Magistrátem každoročně odměňuje, na slavnostním
večeru, nejlepší dobrovolníky Děčína. Pořádá besedy na středních i základních školách.
Pojišťuje, supervizuje a školí dobrovolníky pro děčínské neziskové organizace. Je
spolupracující organizací PANELU Děčín.
DC Slunečnice je členem NAD (Národní asociace dobrovolnictví ČR), RADY dobrovolnických
center severozápad, úzce spolupracuje na různých projektech s regionálním DC Ústí
n/l. Je zapojeno do přeshraničního dobrovolnictví - kdy vždy na jeden rok hostí německého dobrovolníka. Dále spolupracuje již dlouhodobě na projektech s německými partnery. Jmenujme např. Diakonie Pirna, Kultur Aktiv Drážďany, Heilpädagogische Schule
Bonnewitz.
Cílová skupina
• mládež a dospělí – pro výkon dobrovolnické služby
• všechny cílové skupiny – pro podporu našimi dobrovolníky
Nabízené služby spolku Slunečnice, z.s.
přijímání a vysílání dobrovolníků
Ostatní aktivity
• kulturní a společenské akce, vzdělávání
Provozní doba
Pondělí – Pátek 8:00 –16:00
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děčín
děčín
(Sociální družstvo zdravotně postižených)
t eplice, p.o.děčín
t eplice, p.o.děčín

SDZP družstvo

t eplice, p.o.

t eplice,
p.o.
Adresa: Riegrova 909/5,
Děčín
Lužická 844/18, Děčín

Kontakty:
Sociální pracovník – 730 513 741
SDZP – 415 930 480
info@sdzp.cz
www.sdzp.cz
-

SDZP družstvo (Sociální družstvo zdravotně postižených) bylo založeno
roku 2003
a posláním je zapojení osob se zdravotním postižením (osoby s tělesným,
- kombinovaným
postižením) nejen do pracovního procesu, ale zároveň do sociálního a kulturního života
společnosti.
Služby jsou určené pro: osoby v nepříznivé sociální situaci, kterými jsou osoby se zdravotním
postižením od 18ti let věku.
Registrované služby
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství poskytuje bezplatnou podporu a pomoc při řešení
nepříznivé situace klienta, vede jej k soběstačnosti a posiluje jeho dovednosti. V rámci
poradenství jsou poskytovány informace o postupech při jednání s veřejnými institucemi
(ÚP, ČSSZ..), dodavateli energií. Dále poradenství pomáhá při zajištění navazujících
sociálních služeb, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Provozní doba
Ambulantní služba
Úterý
8:00 – 12.00
Čtvrtek 8:00 – 12.00

Terénní služba
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace vede klienta k samostatnosti, nabytí jeho kompetencí ke zvládání
úkonů v běžném životě. Smyslem je tak motivovat a podporovat klienty, kteří chtějí pracovat
a rozvíjet se také v mimopracovním životě. SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti
pro osoby se zdravotním postižením, nabízí úpravu pracovního prostředí, pracovní
doby. Dále podporuje klienta k nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Také pomáhá při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Provozní doba
Ambulantní služba
Pondělí 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00

Terénní služba
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30
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děčín

AVAZ Děčín

t eplice, p.o.děčín

děčín

Asociace vozíčkářů a zdravotně
t eplice, p.o.
p.o.
i mentálně postiženýchtveplice,
ČR - Spolek

Adresa: Dvořákova 1331/20, Děčín 2
Kontakty:
773 772 683, 775 866 348
avaz.dc@seznam.cz
www.avaz.wz.cz
-

Spolek sdružuje děti a dospělé se zdravotním postižením, bez rozdílu druhu
a stupně postižení. Posláním asociace je pomáhat lidem s postižením především v aktivním
a rovnoprávném životě ve společnosti 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 		
Pátek 			

8:00 – 16:00
8:00 – 15:00

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

NIPI
bezbariérové tprostředí
eplice, p.o.děčíno.p.s.
děčín
Konzultační středisko se sídlem v
Děčíně
na Magistrátu města Děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
kancelář č. 105
Kontakty:
737 609 815
hana@cinkanicova.cz
www.nipi.cz

-

Posláním organizace je poskytování konzultační činnosti k Vyhlášce č. 398/2009 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
jak1/3 populace, nepřímo pak o každého z nás).
Konzultace poskytujeme:
každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 8:00 – 12:00
Osobně v konzultačních hodinách:
Každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od 8:00 - 12:00 (magistrát města Děčín).
Dále v telefonické či elektronické formě na kontaktech konzultantů.
Osobní konzultaci lze také domluvit v jiném čase.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
děčín
LASKAVÝ SPOLEK
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Pod Lesem 25, Děčín 4
Kontakty:
737135875
chadza@volny.cz
laskavyspolek.webnode.cz
-

Sdružujeme lidi se zájmem o společné aktivity pro podporu zdraví, zdravý životni styl
a nová přátelství, kteří nechtějí být na odpis.
-

Organizujeme společné akce, přednášky, setkání pro dobrou náladu, za kulturou,
či pro vzájemnou podporu ve složitých životních situacích. Pořádáme výlety, zájezdy
a rekondični pobyty ve spolupráciděčín
s dalšími organizacemi ústeckého kraje
Jsou mezi námi zdravotní sestry, logopedka, terapeutka, aktivizační pracovnice a další
odborné profese, se kterými je možné si sjednat setkání ke konzultaci podle potřeby.
Cílová skupina:

t eplice, p.o.

všechny věkové kategorie, lidi s civilizačním onemocněním včetně onkologických
a vzácných typů onemocnění
Bezplatná poradna a informace:
737 135 875

-
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děčín

Půjčovna
t eplice,
p.o.děčín
kompenzačních
pomůcek
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
t eplice, p.o.
ZO Děčín a Nedoslýchaví – Neslyšící, spolek

Adresa: Litoměřická 136/35, Děčín III – St. Město
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
Středa 13:30 – 17:00
Pátek 13:30 – 17:00

Ambulantní služba po telefonické dohodě. Poradenství je poskytováno zdarma.
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děčín

Svaz neslyšících
t eplice, osob
p.o.děčínv ČR, z.s.
a nedoslýchavých
děčín
Krajská organizace Ústeckého kraje,
t eplice, p.o.
pobočný spolek s právní
subjektivitou
t eplice,
p.o.

Adresa: Bezručova 656/21, Děčín IV-Podmokly
Kontakty:
737 760 218
magda.musilova@koukmost.cz
www.nnuk.estranky.cz
-

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
Provozní doba
Ambulantní služba:
Úterý
08:00 - 15:00
Terénní služba:
Pondělí 12:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 17:00
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děčín

Raná péče Diakonie
Stodůlky
t eplice, p.o.děčín
děčín

Diakonie ČCE – středisko
v Praze 5 – Stodůlkách

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Vlachova 1502, Praha 5, pracoviště pro
Ústecký kraj: Jindřichova 337, Děčín
Kontakty:
734 179 182, 731 445 504
stodulky@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz
-

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 rodina 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
pracovníci) 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 podporujících jeho rozvoj, výchovného poradenství,
předávání informací a odborné poradenství týkající se: rehabilitačních pomůcek, sociálně
právního poradenství, školských zařízení, sociálních služeb, mimořádných potřeb dítěte,
užitečných kontaktů atd.
Ranou péči poskytujeme převážně (více než 90%) terénní formou, v domácím prostředí
uživatele (Pondělí -Pátek, 7-19 hod.). Ambulantní forma služby je doplňkem služby
terénní.
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děčín

ADP-ANNA
t eplice, p.o.děčín
komplexní domácí zdravotní
děčín
a sociální péče

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Loubská 69/112, Děčín
Čsl. armády 621/25, Děčín
Kontakty:
605769962, 412558245
adp-anna@seznam.cz
www.domacipeceanna.cz
datová schránka: u6fpik4

-

Domácí zdravotní péče
• odběry, aplikace léčebné terapie, injekce, podání léků
• ošetřovatelská rehabilitace
• kontrola zdravotní sestrou v domácím prostředí pacienta
• na základě předpisu ošetřujícím lékařem nebo zdr.zařízením, hrazeno zdravotní pojišťovnou
pacienta, možno i úhrada samotným pacientem
• smlouvy uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami
Pečovatelská služba
• terénní služba, u klienta v jeho bytě
• zajištění hygieny, podání a příprava jídla, nákupy, drobný úklid a další
• ostatní činnosti dle domluvy s klientem
Odlehčovací služba
• pobytová a ambulantní v Loubí
• služba, která zajistí všechny potřeby klienta 24 hodin denně v našem zařízení
včetně podání léků a rehabilitace
• poskytujeme péči pro 16 klientů
• volnočasové aktivity
Domov pro seniory
• pobytová služba, která zajistí klienta 24 hodin denně, včetně podání léků,
rehabilitace a dalších činností
• služba je přímo v Děčíně I.
• poskytujeme ubytování pro 12 klientů
• volnočasové aktivity, kulturní a jiné akce
Sociální služby, tj. pečovatelská, odlehčovací a domov pro seniory jsou hrazeny přímo
klientem dle zákona o sociálních službách.
Cílová skupina všech služeb
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s tělesným postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• další dle zákona a registrace
Veškeré informace najdete na našich www stránkách a jsou zde ke stažení také žádosti
o službu.
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děčín
t eplice,osobní
p.o.děčín
Agentura
asistenční
služby z.ú.
t eplice, p.o.

děčín
děčín

t eplice, p.o.

t eplice,
Adresa: Děčín
4,p.o.
Teplická 26/25
Kontakty:
ředitelka: 723 123 050
zaiptova@asistencedc.cz
sociální pracovnice: 724 588 257
ID datové schránky: h8w3xpq
www.asistencedc.cz

-

Poskytujeme terénní sociální službu osobní asistence v přirozeném sociálním prostředí
osobám se zdravotním postižením, kombinovaným postižením, mentálním postižením,
s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba,
demence) a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.
Služba obsahuje dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dopomoc
při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.Služba je
poskytována za úhradu.
Služba je poskytována od 6 let věku, nepřetržitě, dle individuální potřeby uživatele.
Součástí služby je bezplatné poskytování základního sociálního poradenství
Finanční spoluúčast uživatele dle sazebníku služeb www.asistencedc.cz, kde též
naleznete bližší informace o naší službě.
Provozní doba kontaktního místa pro veřejnost:
Pondělí, Středa 8:30 – 16:30
Dostupnost
cca 50 m od rohu lékárny U Slunce (směrem ke schodům k ZOO)
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děčín
děčín
děčín
Domov pro seniory
t eplice, p.o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Kamenická 755/195, Děčín II
Kontakty:
604 294 675 – sociální pracovnice
vedouci2@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Domov pro seniory poskytuje:

-

• ubytování,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově pro seniory poskytována 24 hodin denně.
Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.
Cílová skupina
• osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
• 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
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děčín
p.o.děčín
Domovt eplice,
se zvláštním
režimem
děčín
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Kamenická 755/195, Děčín II
Kontakty:
604 294 675 – sociální pracovnice
vedouci2@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Domov se zvláštním režimem poskytuje

-

• ubytování,
• stravu,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• fakultativní služby.
Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově se zvláštním režimem poskytována 24
hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.
Cílová skupina
• osoby, 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.
• 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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Pečovatelskáděčín
služba
děčín

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

t eplice, p.o.děčín
t eplice, p.o.děčín
t eplice, p.o.
Adresa: Krásnostudenecká
1362/104a
t eplice, p.o.
Děčín VI

Kontakty:
731 609 774 - vedoucí úseku
731 609 776 - sociální pracovník
baldinusova@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

Nabízené činnosti při poskytování pečovatelské službyPomoc při zvládání 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 (doprovody k lékaři, -na instituce, apod.)
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 osobám bez omezení 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:
Terénní forma = 16 osob
		
( Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30 h. ), 1 osoba ( 15:30 – 21:00 h. )
Terénní forma o víkendech a svátcích je 1 osoba
Ambulantní forma = 3 osoby
		
( Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30 h. )
Provozní doba
		

( Pondělí – Neděle 7:00 – 21:00 h. )

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 hygieny (dále jen „SOH“). Tyto prostory (koupelny) jsou speciálně upraveny pro
osoby zdravotně (tělesně) postižené.
Ceník poskytovaných služeb na www.cssdecin.cz.
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děčín

Oblastní
charita
t eplice, p.o.děčín
děčín
Česká Kamenice
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Tyršova 350
Česká Kamenice 407 21
Kontakty:
412 582 602, 777 555 040
kamenice@dchltm.cz
www.charita-ceska-kamenice.cz
-

Domov se zvláštním režimem
cílem služby je zkvalitnění života uživatele, 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. Zároveň však pracujeme
s komunitními prvky, abychom navodili v Domě rodinnou atmosféru vzájemného soužití.
Cílová skupina
muži a ženy nad 55 let věku chronicky duševně nemocní, ohrožení závislostí nebo
závislých na návykových látkách, s výjimkou Alzheimerovy demence, s nízkým příjmem.
Kapacita: 18 lůžek
dostupnost: nepřetržitě
Chráněné bydlení
Cílem služby je:
• uživatel služby začleněný do běžného a samostatného způsobu života
• uživatel služby schopný naplňovat svá práva
• soběstačný uživatel služby, odpovědný za své chování
• uživatel služby schopný žít každodenností
(péče o svou osobu, domácnost, hledání pracovních možností, apod.)
• uživatel služby žijící v důstojných podmínkách
Cílová skupina:
• uživatelé pobytové sociální služby chráněné bydlení, jsou osoby s chronickým duševním
• onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Tyto
osoby prokazují schopnost žít v chráněném bydlení v běžných bytech s určitou mírou
podpory. Chráněné byty nejsou bezbariérové.
• mladí dospělí (18-26 let)
dospělí		
(27-64 let)
mladší senioři (65-80 let)
starší senioři
(nad 80 let)
Kapacita: 42 lůžek (v České Kamenici 28, v Děčíně 3, v Ústí nad Labem 11)
dostupnost: nepřetržitě
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děčín

Oblastní spolek
t eplice, p.o.děčín
Českého
červeného
kříže Děčín
děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Mírové náměstí 234/3
Děčín 4, 405 02
Kontakty:
412 511 634
cck.decin@seznam.cz
www.cckdecin.cz
-

Kontaktovat nás můžete ve všedních dnech od 8:00 do 15:00
-

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 možnost žít obdobným
a běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.
Cílová skupina: senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním
postižením rodiny s dětmi (po domluvě se sociální pracovnicí)
Kapacita: okamžitá kapacita 6
Dostupnost: Děčín a okolí po telefonické domluvě
Provozní doba: veškeré dny včetně víkendů a svátků v době od 7:00 do 21:00
Domov se zvláštním režimem
Posláním Domova se zvláštním režimem OS ČČK Děčín je dlouhodobě a odborně
poskytnout pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší
prioritou je vytvoření bezpečného prostředí, které se co nejvíce podobá domácímu.
Cílová skupina: chronicky nemocní občané s duševním onemocněním trpící Alzheimerovou a stařeckou demencí od 45 let
Kapacita: 13 lůžek
Dostupnost: zařízení se nachází na adrese Teplická 149/173, Děčín 8, 405 02
Provozní doba: nepřetržitý provoz
Úhrady za služby dle platného ceníku
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děčín
děčín
t
eplice,
p.o.
PROSAPIA, děčín
z. u.,
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

společnost pro rodinuděčín

t eplice, p.o.

Adresa: Fügnerova 355/16, Děčín I
Kontakty:
725 335 293
j.pittnerova@prosapia-zu.cz
i.prouskova@prosapia-zu.cz
www.prosapia-zu.cz

-

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
Osoby s chronickým duševním onemocněním, se zdravotním postižením, senioři rodiny
s dítětem / dětmi, senioři
Kapacita - okamžitá kapacita: 1 klient
Dostupnost, provozní doba, cena
Pečovatelská služba je poskytována na území města Děčína.
Pondělí – Pátek 7:00 – 21:00
Ceník viz www.prosapia-zu.cz
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děčín
t eplice, p.o.děčín
SENIOŘI
– ŠKOLSTVÍ - OROS
Při oblastní radě ČMOS, pracovníků školství

t eplice, p.o.

Adresa: VOŠ a SPŠS a D, Čs. armády 10, Děčín l
Kontakty:
732 143 523, 722 650 479
helrysava@seznam.cz
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.

55
55

59

děčín
t eplice, p.o.děčín
Svaz diabetiků
ČR z.s.,
pobočný spolek Děčín
t eplice,
Klub seniorů
„Zlatýp.o.
podzim“

Adresa: Bezručova 21, Děčín 4
Kontakty:
606 501 279
diadecin@seznam.cz
Cílová skupina

-

• osoby se zdravotním postižením
• senioři

-

Nabízené aktivity
• poradní dny
• dny zdraví
• výlety
• týdenní ozdravné pobyty
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děčín
t eplice, p.o.děčín

Svaz seniorů České republiky
MO Děčín
t eplice, p.o.
Klub seniorů „Zlatý podzim“

Adresa: Bezručova 21, Děčín 4
Kontakty:
474 547 743, 604 641 371
janouchovahelena@seznam.cz
Nabízené aktivity

-

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

-

děčín
t eplice, p.o.děčín

děčín

Univerzita třetího věku

t eplice, p.o.
Fakulta dopravní
t eplice, p.o.ČVUT v Praze, pracoviště Děčín
Adresa: Bezručova 21, Děčín 4
Kontakty:
224 358 407, 224 358 404, 603 814 905
holiksta@fd.cvut.cz
www.fd.cvut.cz
-

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
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děčín
děčín
Valeriet eplice,
Homecare,
p.o.děčín s.r.o.
eplice, p.o.
p.o.děčín
tt eplice,
t eplice, p.o.děčín

Adresa: Škroupova 302/17, 405 02 Děčín 2

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Kontakty:
474 524 025
773 773 050, 733 553 043 - ředitelka
773 773 052 - sociální pracovnice
773 773 052 - logistik dopravy
valerie@valerie-homecare.cz
www.valerie-homecare.cz

--

Domov pro seniory
Je určena uživatelům ve věku od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc-- jiné fyzické osoby.
Odlehčovací služby
Cílem služby je 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.
• Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě v zařízení služby.
• Terénní odlehčovací služba je určena rodinám a pečovatelům v domácím prostředí.
Jde o krátkodobou přítomnost pracovníka u klienta v době, kdy je rodina v zaměstnání,
musí vyřídit pochůzky atd.
Doprava nejen pro seniory
Je určena všem klientům, kteří potřebují dopravit k lékaři, na nákup či letiště apod.
Je nutné se předem objednat a není potřeba být držitelem karty ZTP, ZTP/P.
Cílová skupina
Odlehčovací služba
• senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
s chronickým onemocněním
Domov pro seniory
• senioři od 65 let
Doprava
• bez omezení
Provozní doba
Pobytová odlehčovací služba, Domov pro seniory – nepřetržitý provoz
Terénní odlehčovací služba – denně 07:00 - 15:30 hod., dále dle potřeb klienta
Doprava: Pondělí - Pátek 7:00 - 15:00 hod. jinak dle domluvy
Další informace
Dále zajišťujeme v terénu zdravotní služby Domácí péče, které jsou převážně hrazeny
zdravotní pojišťovnou (pokud se klient nedomluví jinak; smlouvy máme se všemi ZP)
na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře nebo nemocnicí. Služba slouží výborně jako
doplněk poskytované péče v Terénní odlehčovací službě při zhoršujícím se zdravotním
a psychickém stavu.
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děčín
t eplice, p.o.děčín
děčín
Azylový dům pro muže
a matky s dětmi t eplice, p.o.
t eplice,
Centrum sociálních služeb Děčín,
p.o. p.o.
Adresa: Řecká 1216/19, Děčín 6
Kontakty:
737 703 772
stalasluzba@cssdecin.cz
www.cssdecin.cz
-

• posláním Azylového domu pro muže, otce a matky s dětmi je poskytnout ubytování
a základní sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, nezletilým matkám
od 17let věku, těhotným ženám a mužům bez přístřeší, a to po nezbytně nutnou
dobu,
než překonají svou nepříznivou sociální situaci spojenou zejména se ztrátou bydlení.
• příjemcům služeb poskytujeme základní sociální poradenství, podporu při obnovení
a upevnění kontaktů s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, a pomoc při obstarávání
osobních záležitostí, motivujeme je k aktivnímu řešení své nepříznivé sociální situace.
Cílová skupina
Matky s nezletilými dětmi a těhotné ženy od 17 let věku, otcové s nezl. dětmi a muži od
18 do 64 let v nepříznivé 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

55
55
55

63

děčín

Centrum

t eplice, p.o.děčín

děčín

Cinka, z.s.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Bezručova 219/11, 405 02,
Děčín 4 – Podmokly
Kontakty:
412 517 924, 734 240 969
os.cinka@seznam.cz
www.cinka-decin.cz
-

Služba je určena dětem a mládeži bez rozdílu pohlaví a etnika, které vyrůstají v nepodnětném nebo nefunkčním prostředí, mají problematické vztahy s rodiči, jinými autoritami
nebo vrstevníky, mají problémy ve škole nebo s hledáním zaměstnání, jsou- ohroženi
sociálně patologickými jevy.
Cílem je zajistit těmto dětem a mládeži bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného
času lépe oproti ulici, chceme rozvíjet jejich zájmy a poskytnout jim pomoc a podporu při
řešení jejich problémů.
Služby
Základní okruh činnosti, které Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Centrum
poskytuje, odpovídají rozsahu sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 62 v rozsahu těchto
úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zejména poskytnutí prostoru pro školní
přípravu, rozvoj slovní zásoby, rozvoj finanční gramotnosti, vzdělávání ke zdraví, rozvoj
počítačové gramotnosti, organizování sportovní aktivity apod.
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména zprostředkování
návazných služeb, účast na společenských akcích, vzdělávací exkurze apod.
c) sociálně terapeutické činnosti, zejména nácvik modelových situací v oblasti vzdělávání
a zaměstnání, besedy s externím odborníkem apod.
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zejména pomoc při vyřizování běžných záležitostí, doprovody do institucí, pomoc
s vyplňováním listin apod.
Cílová skupina děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
Forma služby: ambulantní a terénní
Provozní doba
Pondělí 11:30 – 17:00
Úterý
11:30 – 17:00

Středa 11:30 – 19:00
Čtvrtek 11:30 – 17:00
Pátek 11:30 – 16:00
55
55
55

64

Dobrá rodina, o.p.s

děčín

t eplice, p.o.děčín

děčín

Adresa poboček v Ústeckém
kraji:p.o.
t eplice,
Kamenická 569/109, Děčín, 405
02 p.o.
t eplice,
Žatecká 1899/25, Most, 434 01
(budova Keramostu)
Novoveská 3107, Teplice, 415 01
Kontakty:
778 499 113
katerina.forstova@dobrarodina.cz
www.dobrarodina.cz
f facebook.com/dobrarodinaops

-

O Dobré rodině
Rodiče čekají na dítě 9 měsíců. Některé děti na rodiče i 10 let. My všichni v Dobré- rodině se
to snažíme změnit. Protože každé dítě je jedinečné. A patří do rodiny.

Rozvíjíme náhradní rodinnou péči pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve
stabilním prostředí vlastní rodiny. A pro všechny, kteří jim nabízí pomocnou ruku.
Jako doprovázející organizace nabízíme podporu přechodným i dlouhodobým pěstounům,
adoptivním rodinám a rodinám, které mají dítě svěřené do péče jiné osoby. Také
podporujeme zájemce o náhradní rodinnou péči. Věnujeme se kampani a osvětě
v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. Zajišťujeme odbornou přípravu
a psychologické posouzení budoucích pěstounů a osvojitelů. Pořádáme vzdělávací
semináře a kurzy a aktivně se účastníme diskuse o způsobech zajištění péče o ohrožené
děti.
Služby:
• doprovázení pěstounských rodin, podpora a poradenství rodinám s osvojenými
dětmi a dětmi svěřenými do péče jiné osoby
• vzdělávání a semináře pro náhradní rodiče i veřejnost
• příprava náhradních rodičů
Cílové skupiny:
•
•
•
•
•
•

pěstounské rodiny
adoptivní rodiny
rodiny s dětmi svěřenými do péče jiné osoby
zájemci o náhradní rodinnou péči
veřejnost se zájmem o náhradní rodinnou péči
dobrovolníci, kteří mají zájem v této oblasti pomáhat
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děčín
děčín
Služby pro rodiny t eplice, p.o.děčín
Charitní sdružení Děčín, z.s.

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: Zbrojnická 779/7, Děčín 4 (2. patro)
Kontakty:
773 775 961
asistencnisluzbadc@gmail.com, asist@chsd.cz
www.chsd.cz
-

• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se snaží pomoci udržet a rozvinout
schopnosti a dovednosti 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 zvyšování 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
Pro oba typy služeb
• pomoc se školní přípravou
• krátkodobé hlídání dětí
• volnočasové aktivity dětí
• výlety pro děti

Doprovázení osob pečujících
• doprovázení rodin
• celodenní péče o svěřené děti
• vzdělávání osob pečujících
• zajištění psychologických
a terapeutických služeb
• zajištění kontaktu s biologickou rodinou
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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
Úterý, Čtvrtek, Pátek
8:00 - 9:00
Středa			
10:00 - 13:00
děčín
Mimo tyto hodiny je nutné se předem telefonicky nebo mailem domluvit.

t eplice, p.o.děčín

děčín

t eplice, p.o.

t eplice,
p.o.
Dům dětí a mládeže
DĚČÍN
Adresa: Teplická 344/38, Děčín 4
Kontakty:
777 457 555
reditelka@ddmdecin.eu
www.ddmdecin.eu
-

• 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 pedagogickými 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, odborně zaměřené exkurze a specializované
výstavy zaměřené na širokou veřejnost
• letní prázdninové tábory aj., specializovaná soustředění (sportovní, turistická atd.),
Cílová skupina:
• děti a mládež
• dospělí, senioři
Provozní doba
Pondělí, Středa		
Úterý, Čtvrtek		
Pátek 			

8:00 – 17:00
8:00 – 16:30
8:00 – 15:00
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děčín

Indigo Děčín, z.s.

t eplice, p.o.děčín

děčín

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Míru 152, Děčín XXXII
(hlavní vchod do KCDM Kamarád je z ulice Přímá)
Kontakty:
731 105 424
miroslav.grajcar@seznam.cz
www.indigodecin.cz
-

Nabízené služby a aktivity
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád

-

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
Pondělí:		
Úterý:		
Středa:		

Čtvrtek:		
Pátek:		

14:00 - 18:30
14:00 - 20:00
14:00 - 18:30

14:00 - 20:00
14:00 - 18:30

(domácí úlohy a příprava - Po – Čt 11:30 – 13:00)

Terénní programy
Kontakty: 775 914 052, Yvetta.rychnovska@seznam.cz
Nabízené služby
• podpora a pomoc v plánování a hospodaření v domácnosti
• zprostředkovávání zaměstnání, kontakty se zaměstnavateli a úřady,
popř. s jinými organizacemi včetně doprovodů klientů
• vyřizování a pomoc v běžných životních záležitostech
Cílová skupina
Dospělí klienti ve věku od 15 do 80 let bez rozdílu pohlaví a etnika.
Provozní doba:
Pondělí:		
Úterý:		
Středa:		

Čtvrtek:		
Pátek:		

8:30 - 15:00
8:30 - 15:00
8:30 - 17:00

8:30 - 15:00
8:30 - 15:00
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děčín
p.o.děčín
Mateřské centrumt eplice,
Bělásek
z.s.
děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa : Tělocvičná 192/9, Děčín 10
Kontakty:
724 095 143, 604 971 530
děčín
info@mcbelasek.cz
www.mcbelasek.cz
t eplice, p.o.

děčín

Pobočky:
Mateřské centrum Bělásek z.s. Vojanova 178/12, Děčín VIII 405 02

t eplice, p.o.

Dětská skupina Ráj
Tělocvičná 192/9, Děčín X 405 02
608 868 937

-

Dětská skupina Motýlek
Na Pěšině 332 Děčín IX 405 05
727 814 664
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 schopností u žen těhotných, na mateřské dovolené, nezaměstnaných.
-

Služby

• vzdělávání žen na mateřské dovolené
• jazykové kurzy, vzdělávací semináře
• klubu rodičů a dětí
• kroužky pro předškolní i školní děti
• kulturních a sportovních programy pro děti i dospělé
• přednášky a besedy s tématikou rodiny, zdraví, zdravého rodinného života, kultury apod.
• půjčování kostýmů
• masáže lávovými kameny
• provoz dětských skupin
Cílová skupina
• děti
• dospělí
(na rodičovské dovolené, mateřské dovolené, těhotné ženy, nezaměstnaní s dětmi do 15 let)
Provozní doba
Pondělí - Čtvrtek		
Pátek 			

9:00 - 13:00, 15:00 - 17:00
9:00 - 13:00
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děčín
Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje
t eplice, p.o.děčín
a Zařízení pro další
vzdělávání
děčín
pedagogických pracovníků,
t eplice, p.o.
Teplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Čs. armády 1164/8, Děčín 1
Kontakty:
412 532 071, 775 441 269
decin@pppuk.cz
www.pppuk.cz/poradny/decin
-

Posláním je pomoc při řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního,
školního a adolescentního 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
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děčín
děčín
Rákosníček Děčín,t eplice,
z.s.p.o.děčín
t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Provaznická 1168/16, Děčín 1, 405 01
Kontakty:
606 779 477, 777 658 176
info@mcrakosnicek.cz
www.mcrakosnicek.cz
-

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 zdravotně i sociálně handicapovaných dětí do běžného života
dětské komunity.

Hlavním cílem je posilování hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů,
mateřské a otcovské role ve společnosti. Podpora právní ochrany rodiny, mateřství
a rovné příležitosti pro všechny. Podpora 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
Pondělí – Pátek 		

9 – 18 hod.
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Sociálně aktivizační služby
děčín
pro rodiny s dětmi
děčín

Poradna pro občanství / Občanská
a lidská
t eplice,
p.o.děčín
práva, z. s., pobočka Děčín
t eplice, p.o.

děčín

t eplice, p.o.

t eplice, p.o.

Adresa: Radniční 1/23, Děčín

Kontakty:
724 701 630, 724 701 600
poradna@poradna-prava.cz,
ivana.simankova@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz

-

Cílová skupina: rodiny s dětmi v nouzi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
(do 64 let věku)
Působnost: okres Děčín
Cíl služby:
		
		
		
		

-

- získání sociálních a rodičovských kompetencí
- zlepšení života dítěte
- zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání
- hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení
- 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, 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, podpora školní přípravy dětí
• 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
Pondělí
8:00 – 16:00
Úterý 		
12:00 – 16:00
Středa 		
12:00 – 17:00

Čtvrtek
Pátek 		

8:00 – 16:00 (dále dle potřeb)
12:00 – 15:00
Provozní doba ambulantní formy
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děčín
t eplice, p.o.děčín
Klub pro mladé Prosapia
děčín
PROSAPIA, z. ú., společnost pro rodinu

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.

Adresa: náměstí Svobody 668/2, Děčín 2
Kontakty:
736 482 254
j.pittnerova@prosapia-zu.cz
www.prosapia-zu.cz
-

Služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

-

Posláním služby je zlepšit kvalitu života mládeže prostřednictvím předcházení- nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života.
Oblasti pomoci a podpory
• nabízíme cílové skupině alternativy k současnému rizikovému a pasivnímu trávení
volného času a podporujeme změnu způsobu života a chápání jejich životní situace
tak, aby se mohli vymanit ze sociálního znevýhodnění,
• vytváříme bezpečné, věkově blízké, přívětivé a důvěrné prostředí pro trávení volného
času,
• nabízíme možnost využití smysluplné náplně volného času v podobě cíleně zaměřených
programů,
• umožňujeme cílové skupině lépe se orientovat v jejich současném sociálním prostředí
a vytváříme podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Cílová a věková skupina skupina
• mládež a dospělí ve věku od 11 do 26 let ohrožení společensky nežádoucímu jevy
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a přilehlých oblastech
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
• osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Provozní doba: Pondělí – Pátek

13:00 – 19:00 hod.
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děčín

NZDM SKLEP

Charitní sdružení Děčín z.s.

t eplice, p.o.děčín

děčín

t eplice, p.o.
t eplice, p.o.
Adresa: Komenského 288, Česká Kamenice
407 21 (na pravé straně domu kultury)
Kontakty:
778 521 375
nzdm@chsd.cz
www.chsd.cz
-

Služby nízkoprahového klubu jsou určeny dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné
životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací,
odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Jedná se o ambulantní případně terénní formu sociální služby
nízkoprahového charakteru. Cílem je umožnit dětem a mladým lidem lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji
nepříznivou sociální situaci.
Služby mohou být poskytovány také anonymně.
Posláním NZDM Sklep v České Kamenici je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný
prostor mladým lidem od 15-26 let z České Kamenice a přilehlého okolí, kteří zažívají
náročné období svého dospívání a následně pozitivně ovlivňovat jejich přístup k životu
a přístup k situacím se kterými se každodenně setkávají.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 - 26 let z České Kamenice,
(případně zdržující se v okolí České-Kamenice), kteří:
• hledají alternativu k běžně trávenému volnému času, nebo mají zájem se rozvíjet
• se nachází v nepříznivé životní situaci
• jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy
Provozní doba nízkoprahového klubu:
Pondělí: 		
13:00 – 18:00 hod.
Středa: 		
Čtvrtek: 		
Úterý: 		
13:00 – 18:00 hod.
Pátek: 		

13:00 – 18:00 hod.
13:00 – 19:00 hod.
10:00 – 13:00 hod.

(pouze poradenství a individuální konzultace)

Mimo otevírací dobu klubu je také možné využít v pracovní době individuální poradenství.
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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
Grafické práce a tisk: Dalibor Cita / www.cita.cz

