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Vážení občané, 

sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory 

lidem v  nepříznivé sociální situaci. Působí tam, 

kde se lidé potýkají s  nejrůznějšími problémy 

z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravot-

ního stavu, zdravotního postižení, pro krizové 

sociální situace apod., přičemž lidé v  těchto 

okamžicích nejsou schopni řešit problémy bez 

pomoci druhých. Rozsah a  forma pomoci musí 

vždy zachovávat lidskou důstojnost osob, vychá-

zet z jejich individuálních potřeb a aktivně pod-

porovat jejich samostatnost.

Cílem poskytování sociálních služeb není jen 

samotná pomoc a  podpora při uspokojování 

potřeb uživatelů služeb, ale mají zároveň vést 

k  jejich přirozenému začlenění do  společnosti 

(v případě, že se ocitají na jejím okraji), nebo mají 

naopak zabránit tomu, aby se tito lidé na okraj 

společnosti dostali (z  důvodu svého postižení, 

problémů, problémové situace, jazykové či jiné 

bariéry apod.). Být začleněn do společnosti zna-

mená mít možnost zapojit se do ekonomického, 

sociálního i  kulturního života společnosti a  žít 

způsobem, který je považován za běžný.

Sociální služby se snaží podporovat rozvoj 

nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti 

uživatele; podporovat jeho návrat do domácího 

prostředí, obnovení nebo zachování původního 

životního stylu; rozvíjet schopnosti uživatelů 

služeb a umožnit jim, pokud toho jsou schopni, 

vést samostatný život; snížit sociální a zdravotní 

rizika související se způsobem jejich života. Pra-

covníci sociálních služeb jsou stále připraveni 

pomáhat všem, kteří jejich pomoc potřebují.

Rádi bychom vás v  úterý 7. června pozvali 

na nám. T. G. Masaryka, kde se uskuteční Den 

sociálních a  souvisejících služeb a  Den zdraví. 

Budete mít možnost osobně se seznámit s roz-

manitou nabídkou jednotlivých organizací 

nebo spolků působících v  sociálních službách 

ve  Dvoře Králové nad Labem. A  v této brožuře 

nyní přinášíme alespoň stručný přehled jejich 

poskytovatelů. Podrobnější informace včetně 

kontaktů naleznete v  Adresáři poskytovatelů 

sociálních služeb a  služeb souvisejících se 

sociální oblastí pro správní obvod města 

Dvůr Králové nad Labem. Obsahuje i kontakty 

na  vzdělávací a  volnočasové organizace, které 

umožňují občanům trávit volný čas smysluplně 

společně s vrstevníky a přáteli. 

Adresář je k vyzvednutí zdarma na recepci Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem (nám.

T. G. Masaryka 38), v  městském informačním 

centru (Švehlova 400) a také v ordinacích prak-

tických lékařů. V elektronické podobě je adresář 

ke stažení na stránkách města www.mudk.cz/cs/

radnice/socialni-sluzby-a-byty-zvlastniho-urceni/

komunitni-planovani/.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

odbor školství, kultury a sociálních služeb
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Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Jsme profesionální organizací s dlouholetou tra-

dicí, jejíž počátek je datován do sedmdesátých 

let 20. století. Novodobá historie se začala psát

v roce 2006 transformací v příspěvkovou organi-

zaci města Dvůr Králové nad Labem.

Občanům našeho města a  spádových obcí 

zajišťujeme tyto činnosti:

• pečovatelská služba;

• sociální služba azylový dům;

• sociální služba noclehárny;

• správa dvou domů s  pečovatelskou službou 

s 87 byty;

• provozování Senior automobilu,

• volnočasové aktivity pro obyvatele domů 

s  pečovatelskou službou prostřednictvím 

vlastního aktivizačního pracovníka,

• správa ubytovny a  bytů v  Domě Žofi e pro 

osoby, které jsou v  těžké životní situaci 

a nemohou najít bydlení na běžném trhu.

Pečovatelská služba

Zajišťuje denně od  6:00 do  22:00 hod. tako-

vou péči seniorům a  osobám se zdravotním 

postižením, aby mohli žít doma a  nemuseli 

odcházet do  pobytových zařízení. S  ohledem 

na nárůst osob s demencí se zaměřujeme na zvý-

šenou podporu těmto osobám a  pracujeme

s  celým rodinným systémem. Zajišťujeme péči 

o domácnost a péči o osobu, dovezeme k lékaři, 

zařídíme léky, nákupy a  jiné pochůzky. Organi-

zace má pro zajištění všech činností 12 služeb-

ních vozidel, 5 z nich je vybavených pro transport 

osob s pohybovými obtížemi nebo upoutanými 

na  invalidní vozík. Pokud někdo nemá doma 

vyhovující podmínky pro osobní hygienu, může 

využít naše středisko osobní hygieny v  DPS 

Sadová, kde máme vany a  sprchový kout, vše 

přizpůsobené péči osobám s  pohybovými 

obtížemi. Péči zajišťujeme ve Dvoře Králové nad 

Labem a ve všech spádových obcích.

Kontakt:

Mgr.  Pavla Konrádová, vedoucí pečovatelské 

služby, tel.: 734 769 413

e-mail: konradova@psdvurkralove.cz 

Azylový dům a noclehárna

Věnujeme se rovněž problematice bezdomo-

vectví, a  to prostřednictvím azylového domu 

a  noclehárny. Azylový Dům Žofi e je pobytová 

služba určená pro osoby, které se ocitly bez byd-

lení, často bez příjmu a bez práce, ale chtějí svou 

situaci změnit. V azylovém Domě Žofi e mohou 

bydlet až jeden rok (nebo jinak dle situace) 

a  dostane se jim takové podpory, aby mohly 

svou situaci vyřešit a  vrátit se zpět do  života. 

V  posledních letech je smutným trendem 

vzrůstající podíl seniorů a  osob se zdravotním 

postižením, kteří přicházejí o svá bydlení a u nás 

hledají útočiště a pomoc. 

Noclehárna je ambulantní služba určená lidem 

žijícím na  ulici, kteří mají nízkou motivaci 

ke  změně. Těmto osobám nabízíme přespání 

v  důstojných podmínkách, možnost se vykou-

pat, převléknout do čistého, vyprat si případně 

své oblečení a  najíst se. Jídlo klienti dostávají 

z potravinové pomoci, která pochází z darů jed-

notlivců, ale i fi rem. 

Adresa azylového domu a noclehárny:

Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem

Kontakt: 

Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí Domu Žofi e

tel.: 734 684 104, e-mail: lupac@psdvurkralove.cz 

Domy s pečovatelskou službou 
(DPS)

Organizace spravuje 2 DPS, a  to v  ulici Elišky 

Krásnohorské 2962 a v ulici Sadová 2755, Dvůr 

Králové nad Labem. Nájemní bydlení v  našich 

dvou DPS je ideálním řešením pro ty, kdo mají 

rádi svou nezávislost, a  přitom potřebují již 

pomoc druhé osoby. Kromě bydlení a  péče 

mohou obyvatelé využívat volnočasové akti-

vity, které činí bydlení v  těchto domech velmi 

atraktivním.

Kontakty pro podání žádostí:

Pracovnice MěÚ Dvůr Králové nad Labem,

pracoviště Rooseveltova 749

Iva Jarolímková, tel.: 734 763 090

e-mail: jarolimkova.iva@mudk.cz 

Mgr. Kateřina Erlebachová, tel.: 731 623 108

e-mail: erlebachova.katerina@mudk.cz

Senior automobil

Zajišťuje dopravu pro seniory a  osoby se zdra-

votním postižením, a  to v  pracovních dnech 

od 6:30 do 14:30 hod. 

Kontakt:

Bc. Radka Šedivková

tel.: 731 637 971

e-mail: asistent@psdvurkralove.cz 

Vedení organizace: 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n. L.

tel.: 604 212 697

e-mail: hauke@psdvurkralove.cz 

web: www.psdvurkralove.cz

Fb: www.facebook.com/pecovatelska.sluzba.dknl
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Oblastní charita Dvůr Králové

Osobní asistence ∙ Domácí péče

„Doma je doma…”

Posláním Osobní asistence ∙ Domácí péče je 

pomáhat lidem od tří let věku se sníženou sobě-

stačností z  důvodu zdravotního znevýhodnění 

včetně seniorů. Podporujeme je v běžných den-

ních činnostech a aktivitách jejich života, které si 

nemohou plně zajistit sami ani za pomoci okolí. 

Cílem je, aby mohli zůstávat v  domácím pro-

středí, zapojovat se do  běžného života s  ohle-

dem ke svému zdravotnímu stavu a věku. Službu 

poskytujeme v  domácnostech, ve  školských 

zařízeních a všude tam, kde nás lidé potřebují. 

Kontakt:

Mgr. Renáta Pospíšilová, tel.:  734 792 806

e-mail: asistence@charitadk.cz 

web: www.dk.charita.cz/oa

Občanská poradna 
„Důležitá věc je nepřestávat se ptát.“

Albert Einstein

Pro naši službu je specifi cké, že pomáhá zorien-

tovat se v možnostech řešení situace a tím při-

spět k  jejímu vyřešení, popřípadě vydržení. Je 

majákem naděje pro ty, kteří jsou v nouzi. Naše 

služba je pro všechny, může pomáhat měnit 

životy, popřípadě pomoci vydržet do doby, než 

změna bude možná, a  motivovat k  vzájemné 

spolupráci. S  každým novým příběhem mění 

naše práce naše srdce. Informace a  umění je 

použít, dávají naději. 

Kontakt:

Bc. Jana Mikásková, tel.: 731 036 324

e-mail: poradna@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz/op

Klubko – centrum náhradní rodinné 
péče 
„Každé dítě potřebuje rodinu.“

Posláním Centra pro rodinu Klubko je dlouho-

dobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné 

péči a posilování jejich vazeb v přirozeném pro-

středí. Pro naši službu je specifi cké, že nejenže 

pořádáme akce pro děti z  pěstounských rodin, 

ale aktivně se jich účastníme, abychom s  nimi 

navázali a budovali lepší vztahy. 

Specifi cká je pro nás i osvětová činnost ve ško-

lách, kde děti seznamujeme s  problematikou 

náhradní rodinné péče a s jejich právy.  

Kontakt:

Bc. Alena Šimková, tel.: 605 292 798

e-mail: klubko@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz/nrp

Střelka – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež

„Spolu to zvládneme.“

Doprovázíme a  podporujeme děti a  mládež 

ve  věku 6–20 let z  Královédvorska, kterým je 

třeba pomoci, protože jejich život ovlivňují 

nepříznivé podmínky a  rizikové prostředí. Pro-

střednictvím klubového i terénního programu je 

učíme, jak lépe využívat volný čas, aby se uměli 

lépe orientovat ve své situaci, pracovat se soci-

álními a zdravotními riziky a zvýšili své kompe-

tence pro kvalitnější život.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Litošová, tel.: 731 604 695

e-mail: strelka@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz/nzdm

Slunečnice – sociálně terapeutická 
dílna

„Úsměv nic nestojí a má velkou cenu.“

Pro naši službu je specifi cké podporovat 

lidi s  lehkým až středně těžkým mentálním 

postižením k rozvoji jejich schopností a doved-

ností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Vlastním příkladem je učíme spolupracovat, 

komunikovat, něco vytvářet. Ukazujeme jim, 

že všem se nám občas nedaří a  že vše nemusí 

být perfektní, a zároveň se společně dokážeme 

radovat z toho, když se nám něco podaří. 

Kontakt:

Mgr. Marie Pražáková, tel.: 731 401 417

e-mail: slunecnice@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz/std

Labyrint – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi
„Pomáháme rodinám se na své cestě nadech-

nout.“

Posláním služby Labyrint – cesta pro rodinu je 

poskytnout podporu rodinám s  dětmi, které 

se ocitly v obtížné situaci a  rozhodly se ji řešit, 

aby zajistily bezpečné prostředí pro výchovu 

a vývoj dětí. Cílem je doprovázet rodiny tak, aby 

svou obtížnou situaci zmírnily nebo překonaly. 

Pro naši službu je specifi cké, že se zaměřujeme 

zejména na  podporu dětí ve  vlastní rodině. 

Věnujeme se tématům jako je péče o  dítě, 

výchovné styly a  problémy, vztahová blízkost 

rodičů s  dětmi, ale také bezpečné prostředí 

s ohledem na bydlení a fi nanční zázemí. 

Kontakt:

Bc. Petra Vališková, tel.: 730 595 793

e-mail: labyrint@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz/sas

Serafína – denní stacionář

„Smyslem našeho života je být šťastný

 a užitečný.“                                                          Dalajlama

Posláním denního stacionáře Serafína je pod-

porovat osoby s  mentálním a  kombinovaným 

postižením, jejichž situace vyžaduje pravidel-

nou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí kli-

entům smysluplné využití času a  současně při-

pravuje klienty na samostatnější život dle jejich 

možností. Je určena pro mladistvé a  dospělé 

od 16 let do 65 let.

Kontakt:

Mgr. Jana Čudejková, tel.: 731 401 416

e-mail: serafi na@charitadk.cz 

web: www.dk.charita.cz/serafi na

Horizont – sociální rehabilitace
„Cesta k samostatnosti a spokojenosti“

Pomáháme klientům na  Královédvorsku k  roz-

voji schopností a  dovedností potřebných 

k  běžnému nezávislému a  samostatnému 

bydlení. Služba je určena osobám ve  věku od

18 let, které mají zájem aktivně svou situaci řešit. 

Cílem služby je klient, který v souvislosti s byd-

lením změnil své životní návyky, obnovil, udržel 

nebo dokázal použít vlastní zdroje nebo zdroje 

ve svém okolí. Jedná se o bezplatné ambulantní 

a terénní služby.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Litošová, tel.: 604 813 448

e-mail: horizont@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz/horizont

Adresa organizace: 

Oblastní charita Dvůr Králové

Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

tel.: 734 435 102

e-mail: sekretariat@charitadk.cz

web: www.dk.charita.cz
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Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem

Poradíme vám s  péčí o  seniory a  zdravotně 

postižené v  různých životních situacích (pora-

denství, zajištění služeb, aktivní pomoc s  péčí). 

Nasloucháme lidem, kteří se na nás obrací.

Poskytujeme 4 služby: 
• pečovatelská služba – terénní služba, pomoc 

se zajištěním péče v domácím prostředí;

• denní stacionář – ambulantní služba, kon-

takt s vrstevníky, pomoc s péčí a smysluplné 

trávení volného času vašeho blízkého; 

• domov pro seniory – pobytová služba, péče 

poskytovaná osobám se sníženou soběstač-

ností;

• domov se zvláštním režimem – poby-

tová služba, péče poskytovaná osobám se 

sníženou soběstačností a s projevy demence.

Doplňkové služby:

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské 

společnosti, v rámci které:

• poskytujeme informace o tom, jak zajišťovat 

péči o osoby s demencí a kde hledat pomoc;

• organizujeme svépomocnou skupinu pro 

pečující o osoby s demencí, kde je prostor pro 

sdílení zkušeností, starostí a dobré praxe mezi 

samotnými pečujícími;

• zajišťujeme vyšetření paměti a na jeho 

základě případně doporučujeme návštěvu 

lékaře specialisty.

Půjčujeme kompenzační pomůcky vhodné 

pro zajištění péče v domácnosti.

Rádi vám poradíme, vyslechneme vás.

Adresa: 

Benešovo nábřeží 1067

Dvůr Králové nad Labem

Kontakt:

tel.: 499 621 094, 739 244 728

e-mail: dvur.kralove@diakoniedk.cz

web: https://dvur-kralove.diakonie.cz

Fb: www.facebook.com/DiakonieDvur

Domov sv. Josefa v Žirči 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Jsme příspěvkovou organizací Královéhradec-

kého kraje. Poskytujeme pobytovou sociální 

službu osobám, které potřebují zajistit pravi-

delnou pomoc jiné osoby v  oblastech sebeob-

sluhy, péče o  zdraví, osobní aktivity a  domác-

nost a  tuto službu jim už není schopna zajistit 

s  pomocí rodina nebo terénní služby. Jedná se 

zejména o seniory nad 65 let z Královédvorska

a okolí. Nabízíme ubytování v převážně dvoulůž-

kových pokojích, celodenní stravu, včetně diet-

ního stravování upraveného podle požadavků 

seniora, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu 

a  hygienu, aktivizaci, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a pomoc při obsta-

rání osobních záležitostí. Zprostředkováváme 

zdravotní služby a  nabízíme služby ošetřova-

telské a  rehabilitační. Vytváříme podmínky pro 

poskytování paliativní péče, doprovázení umíra-

jících a péči o pozůstalé.    

Při poskytování služeb klademe důraz pře-

devším na  lidskou důstojnost, individuální 

přístup, důvěru uživatelů v  personál, srozumi-

telnou komunikaci, doprovázení umírajících 

(v posledních chvílích života u nás není uživatel 

nikdy sám), pomoc pozůstalým zvládat jejich 

zármutek po smrti blízkého člověka, dodržování 

lidských práv a profesionální přístup s kvalitním 

týmem pracovníků.

Důležitá je pro nás otevřenost a transparentnost. 

Pokud se budete zajímat o naši službu, preferu-

jeme osobní setkání přímo u nás v Domově, kde 

vás rádi provedeme a zodpovíme vaše dotazy.

Adresa: 

Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem

Kontakt:

Mgr. Lucie Karlová, tel.: 724 885 909

e-mail: socialni@domovdknl.cz 

Mgr. Josef Šimek, tel.: 774 461 336,

e-mail: soc3@domovdknl.cz 

web: www.domovdknl.cz

Fb: www.facebook.com/domovdknl

V  Domově sv. Josefa pečujeme 

o nemocné roztroušenou sklerózou. 

Jsme neziskové zdravotnické 

a  sociální lůžkové zařízení, jediné 

svého druhu v Česku.

Roztroušená skleróza je nevyléči-

telná a  patří k  nejzávažnějším neurologickým 

onemocněním. Objevuje se nejčastěji mezi 

20. až 40. rokem života. Nemocným postupně 

ochabuje svalstvo a nemoc může vést až k úplné 

ztrátě hybnosti. V  Domově sv. Josefa klademe 

důraz hlavně na  specializovanou rehabilitaci 

a  aktivizaci pacientů. Snažíme se zvyšovat 

jejich soběstačnost, stabilizovat zdravotní stav 

a zlepšit jejich sebevědomí a psychiku.

Služby Domova sv. Josefa 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením

• Zdravotní rehabilitační pobyty

• Odlehčovací služba

• Odborné sociální poradenství

• Půjčovna zdravotních a  rehabilitačních 

pomůcek

• Chráněné bydlení

• Terapeutické programy

• Volnočasové aktivity

Darujte Domovenku
Bez pomoci dárců by Domov sv. Josefa nemohl 

existovat. Pro většinu z  nás je normální žít 

doma. Pro vážně nemocné roztroušenou skle-

rózou je to neřešitelná věc. Sami se ani nepo-

drbou. Nerozsvítí. Nezapnou počítač. Chtějí, ale 

nemohou! Aby byli soběstační, potřebují cvičit 

s  našimi odborníky. A  vy jim k  tomu můžete 

pomoci. Darujte domovenku: 1 hodinu cvičení 

pro 1 pacienta, aby mohl žít doma. 

Více na www.domovenka.cz.

Adresa: 

Oblastní charita Červený Kostelec

středisko Domov sv. Josefa, Žireč 1

Dvůr Králové nad Labem

Kontakt: 

tel.:  491 610 620 

e-mail: poradna@dsj-zirec.cz 

web: www.domovsvatehojosefa.cz

Fb: www.facebook.com/domovsvatehojosefa
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Raná péče je preventivní služba pro rodiny, které 

pečují o  děti se zdravotním postižením (men-

tálním, pohybovým, kombinovaným, s  poru-

chou autistického spektra nebo opožděným či 

ohroženým vývojem) ve věku 0–7 let do 60 km 

od Vrchlabí na  území Královéhradeckého kraje 

a v ORP Jilemnice.

Nabízíme: 

• návštěvy pracovníka přímo v rodině;

• podporu psychomotorického vývoje dítěte;

• půjčování hraček/stimulačních pomůcek/

odborné literatury;

• spolupráci s  odborníky (logoped, fyziotera-

peut, psycholog);

• základní sociální poradenství (např. v  oblasti 

příspěvku na péči apod.);

• poradenství při výběru předškolního/škol-

ního zařízení a dalších návazných služeb;

• společná setkávání s ostatními rodiči a dětmi, 

semináře/besedy pro rodiče;

• ambulantní aktivity: canisterapie, muziko-

hrátky, arteterapie, snoezelen. 

Rodiny mají možnost využít i  další ambulantní 

aktivitu: Nácviky sociálních a  komunikačních 

dovedností. Jsou určeny pro děti, které mají 

potíže s  mluvením, vyjadřováním svých potřeb, 

zpracováváním emocí či navázáním kontaktu 

s  vrstevníky.  Aktivitu využívají zejména rodiče 

dětí ve  věku 3–7 let s  opožděným psychomo-

torickým vývojem, podezřením či diagnózou 

poruchy autistického spektra. Aktivita vychází 

z konkrétních individuálních potřeb rodiny. Cílem 

je podpořit vývoj dítěte a posílit důvěru rodičů 

v tom, že výchovu svého dítěte zvládnou sami. 

Služba raná péče je poskytována bezplatně.

Adresa:

DČCE – středisko Světlo ve  Vrchlabí, Komen-

ského 616, 543 01 Vrchlabí

Kontakt: 

Mgr. Marcela Sobotková, tel.: 739 244 665

e-mail: ranapece.svetlo@diakonievr.cz

web: www.vrchlabi.diakonie.cz/rana-pece

Fb: www.facebook.com/Diakonie.svetlo

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, pracoviště Rané péče

Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s.
Podporujeme a  provázíme 

rodiny zasažené ztrátou 

miminka v  jakékoliv fázi těho-

tenství, během porodu nebo 

krátce po  něm. Zároveň se 

podílíme na  postupné pře-

měně perinatální paliativní péče v ČR. 

Jsme registrovanou službou odborného soci-

álního poradenství. Jsme tu pro všechny 

zasažené ztrátou miminka. Poskytujeme pomoc 

a podporu nejen v oblasti sociální, ale i krizové 

intervence a  poradenství pro pozůstalé. Půso-

bíme na  území celé České republiky. Nabízíme 

pomoc rodičům, ale také jejich blízkým – kteří 

chtějí rodiče podpořit a  neví jak. Záleží nám 

na tom, aby rodiče měli při rozhodování všechny 

dostupné informace. Bezplatně je podporujeme 

nejen v okamžiku ztráty miminka, ale také dlou-

hodobě. Pomáháme rodinám, které se rozhodují 

o  ukončení těhotenství v  jeho rané fázi, které 

stojí před volbou, jestli těhotenství ukončit, 

nebo děťátko nechat odejít přirozeně – když 

dítěti byla diagnostikována život limitující vada, 

a  rodinám, kterým nečekaně v  průběhu těho-

tenství zemřelo miminko.

Rodičům pomáháme od první chvíle:

• poskytujeme krizovou intervenci;

• spolupracujeme při tvorbě plánů péče 

v nemocnici;

• doprovázíme rodiny během těhotenství 

a porodu;

• poskytujeme odborné sociální poradenství 

a poradenství pro pozůstalé;

• podporujeme rodiny při zajištění pohřebních 

obřadů a rozloučení;

• poskytujeme duchovní podporu rodinám;

• zpětně dohledáváme uložené ostatky mimi-

nek (v případě neuskutečnění pohřbu);

• kromě maminek a  tatínků podporujeme 

i  další členy rodiny jako sourozence nebo 

prarodiče.

Rodiče po  ztrátě dítěte podporujeme 

i dlouhodobě:

• tvoříme a kompletujeme memoryboxy a pře-

dáváme je rodičům a do nemocnic;

• vedeme podpůrnou diskusní skupinu pro 

rodiče po perinatální ztrátě a budujeme další 

podpůrné i svépomocné skupiny;

• pro rodiče organizujeme víkendové pobyty, 

duchovní poutě pro rodiny, putovní výstavy, 

benefi ční koncerty a jiné osvětové akce;

• realizujeme a  podporujeme budování piet-

ních míst.

Vzděláváme: 

• připravujeme kurzy a  semináře perinatální 

paliativní péče pro odbornou veřejnost;

• školíme týmy gynekologicko-porodních 

profesí;

• vzděláváme studentky porodní asistence 

a jiných zdravotnických oborů;

• vytváříme školení perinatální paliativní péče 

pro odborníky;

• aktivně prezentujeme nebo pořádáme 

odborné konference;

• poskytujeme telefonické poradenství pro 

odborníky;

• tvoříme podpůrné materiály pro rodiče 

i odborníky. 

Adresa: 

Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s.

Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí

transparentní účet: 123-1263960227/0100

Kontakt:

Linka krizové intervence: 731 031 064 

(denně 8:00–16:00 hod.)

e-mail: info@ditevsrdci.cz

web: www.ditevsrdci.cz

Facebook:

www.facebook.com/perinatalnihospicDitevsrdci

Raná péče Sluníčko – Oblastní charita Hradec Králové
Středisko rané péče Slu-

níčko spadá pod Oblastní 

charitu Hradec Králové. 

Pomáhá rodinám s  dětmi 

se zdravotním postižením 

nebo s  ohroženým vývo-

jem. Zdravotním postižením je myšleno tělesné, 

mentální nebo kombinované postižení včetně 

autismu a  zrakového postižení. Ohrožení 

na vývoji může být způsobeno nízkou porodní 

hmotností, nedonošeností, komplikovaným 

nebo předčasným porodem. 

Klienti Střediska rané péče Sluníčko mohou 

využívat konzultací odborného poradce přímo 

v místě bydliště rodiny v celém Královéhradec-

kém kraji nebo využít ambulanci v  prostorách 

střediska. Rodiny jsou informovány o  dalších 

možnostech podpory, o  sociálních dávkách, 

o vhodných stimulačních a didaktických pomůc-

kách. Mohou si také zapůjčit odbornou litera-

turu nebo pomůcky pro děti. Poradkyně jsou 

s rodinami v intenzivním kontaktu i po telefonu 

či emailu, nabízejí i online konzultace. Důležitou 

součástí podpory je i setkávání se klientů, před-

nášky, workshopy či víkendové pobyty.

Pokud chce rodina začít spolupracovat se Stře-

diskem rané péče Sluníčko, nepotřebuje žádné 

doporučení či uzavřenou diagnostiku u  dítěte. 

Stačí jen zavolat a domluvit si další postup.

Adresa: 

tř. Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové

Kontakt: 

Mgr. Pavlína Chmelíková,

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko

tel.: 777 721 642, 495 260 732 

e-mail: slunicko@charitahk.cz

web: www.charitahk.cz

Fb: www.facebook.com/ranapeceslunicko
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RIAPS Trutnov
Kontaktní centrum
Jedná se o nízkoprahovou 

sociální službu určenou 

uživatelům návykových látek 

a  jejich blízkým osobám. Již 

od roku 1997 zajišťuje služby 

pro severní část Královéhra-

deckého kraje, konkrétně ambulantní služby 

v  Trutnově a  terénní služby na  území okresu 

Trutnov, mimo jiné i ve Dvoře Králové nad 

Labem. Pomáhá minimalizovat zdravotní a soci-

ální rizika spojená s užíváním návykových látek 

– alkoholu a ilegálních drog. Konkrétně: měníme 

použité stříkačky za čisté, testujeme na infekční 

choroby, pomáháme s vyřízením dokladů, soci-

álních dávek, hledáním práce, hledáním bydlení, 

zprostředkováním léčby apod.

Našimi klienty jsou i  rodiče, partneři a  další 

blízké osoby uživatelů návykových látek. Těm 

nabízíme poradenství, hledáme společně cesty, 

jak takovou situaci řešit. V rámci ochrany veřej-

ného zdraví provádíme sběr pohozených stříka-

ček na veřejných prostranstvích.

Služby poskytujeme anonymně a zdarma. Přímo 

ve Dvoře Králové nad Labem působíme každou 

středu v čase 14:00–17:00 hod. 

Kontakt:

terénní pracovníci – tel.: 731 441 269

sídlo: Procházkova 818, Trutnov

Centrum duševního zdraví (CDZ)
CDZ poskytuje zdravotní a sociální služby lidem 

s  vážným duševním onemocněním i  osobám 

v krizi. Poskytuje jak služby ambulantní (ambu-

lance lékařů – psychiatrů, ambulance klinických 

psychologů a  služby sociální rehabilitace), tak 

terénní, a to převážně v  přirozeném prostředí 

klienta a podporují ho na jeho cestě k zotavení. 

V  multidisciplinárním terénním týmu CDZ pra-

cují psychiatrické a  všeobecné sestry, sociální 

pracovníci, psychiatr, psycholog i  peer konzul-

tantky, které mají osobní zkušenost s duševním 

onemocněním, a jejich příběh pomáhá klientům 

pochopit a přijmout změny, které onemocnění 

přináší. 

V rámci sociální rehabilitace probíhají ve Dvoře 

Králové nad Labem pravidelně dvakrát v týdnu 

skupinové aktivity. Více na www.riaps.cz.

Kontakt: 

Aneta Dymáková, tel.:  725 130 609

nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem

sídlo: Procházkova 818, Trutnov

Telefonická krizová pomoc
CDZ nabízí také Telefonickou krizovou pomoc, 

na kterou se mohou obrátit ti, jež prožívají nepří-

znivou sociální situaci, kterou nejsou schopni 

řešit vlastními silami. Služba je poskytována 

nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce. 

Kontakt:

Telefonická krizová pomoc – tel.: 702 256 762

Sociální rehabilitace pobytová
Od února 2022 CDZ rozšířilo své služby o soci-

ální rehabilitaci pobytovou. Služby jsou posky-

továny 24 hodin denně, v bezpečném prostředí 

CDZ, ubytování je ve  dvoulůžkových pokojích. 

Pomáháme klientům překonat akutní krizi, 

nepříznivou sociální situaci, stabilizovat zdra-

votní stav, předcházet relapsu nemoci, nastavit 

režim dne, získat dovednosti potřebné k návratu 

do běžného života atd. V případě potřeby je kli-

entům k dispozici podpora multidisciplinárního 

týmu CDZ (zdravotní sestra, lékař – psychiatr, 

psycholog, sociální pracovník apod.).

Kontakt:

Sociální rehabilitace pobytová – tel.: 720 055 406

Chráněné bydlení RIAPS v Trutnově
Nově RIAPS letos otevřel službu chráněného 

bydlení. Posláním je pomoci osobám s chronic-

kým duševním onemocněním uchovat možnost 

žít v běžné komunitě a podpořit jejích soběstač-

nost a sociální integraci. Služba rozvíjí u klientů 

jejich zkušenosti, dovednosti a  soběstačnost 

tak, aby mohli získat nové kompetence, které by 

jim v  budoucnosti umožnily žít s  menší mírou 

podpory v  běžné komunitě. Služba napomáhá 

sociální integraci osob s  duševním onemocně-

ním a předchází jejich sociální exkluzi.  

Kontakt:

Chráněné bydlení RIAPS – tel.: 720 055 455

web: www.riaps.cz

Dům svaté Faustyny
Startovací byty – Dům sv. Faustyny
Zřizovatelem bytů je Kongregace sester KMBM 

ve Dvoře Králové nad Labem. 

Startovací byty jsou určeny osobám v  tísni, 

které nechtějí setrvávat ve  své tíživé situaci, 

ale usilují o  změnu ve  svém životě. Nejvýše na 

2 roky si mohou tyto osoby pronajmout malo-

metrážní byt na  Štefánikově ulici. Podmínkou 

bydlení je pravidelné plnění svých povinností 

v  domě, viditelná snaha o  zlepšení své soci-

ální situace včetně odkládání si hotovosti pro 

chvíli ukončení pobytu, tedy přemýšlení o  své 

budoucnosti, dále schopnost soužití s ostatními 

obyvateli domu.

Sestry spolupracují s  Oblastní charitou Dvůr 

Králové, konkrétně s  její potravinovou bankou, 

Sociální rehabilitací Horizont, Sociálně aktivi-

zační službou pro rodiny s dětmi Labyrint, také 

s  Úřadem práce, Městským úřadem Dvůr Krá-

lové nad Labem a s Azylovým domem Žofi e. 

Od  července 2014 poskytl Dům sv. Faustyny 

pomoc 57 dospělým a  22 dětem. Většina při-

šla za dramatických okolností, z mnohdy velmi 

náročných situací – domácí násilí, nečekané 

ukončení dosavadního nájmu, propuštění 

z nemocnice bez možnosti návratu domů nebo 

z výkonu trestu bez možnosti návratu k rodině, 

těhotenství bez potřebného zázemí apod. 

Zřizovatel startovacího bydlení upřednostňuje 

osoby z Královédvorska.

Adresa:

Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem

Kontakt:

s. Blanka Krajčíková, tel.: 736 636 949

e-mail: dumfaustyny@seznam.cz

web: www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz

Centrum LIRA, z. ú.
Preventivní sociální 
služba raná péče
Pozorujete nápadnosti 

ve  zrakových reakcích svého dítěte? Dítě se 

na vás nedívá, neusmívá se a neprohlíží hračky? 

Nenavazuje s vámi vaše dítě oční kontakt? Zdá 

se vám něco divného ve  vývoji vašeho dítěte? 

Pozorujete nějaké odchylky v  chování vašeho 

dítěte? Pak jsme tu pro vás! 

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc 

rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním 

postižením nebo ohrožením vývoje v  raném 

věku (do  7 let). Snažíme se umožnit rodičům 

nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě 

v  jeho přirozeném prostředí a  podpořit vývoj 

dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své 

možnosti, schopnosti a nadání.

Raná péče je především terénní služba. Obsah 

poskytovaných služeb vždy záleží na  potře-

bách klientské rodiny. Poradkyně je odborník, 

který vyslechne rodiče, nabídne radu, poskytne 

informace, zapůjčí hračky či pomůcky, které jsou 

pro podporu vývoje dítěte vhodné, pomáhá 

rodičům orientovat se v nezvyklé situaci. Je pro 

rodinu průvodkyní nelehkým obdobím.

Rodiny mají možnost využít také ambulantní 

programy, které mají diagnostický či podpůrně 

terapeutický charakter. Jedná se například o pro-

gram rozvoje zrakového vnímání, posouzení 

pohybového vývoje dítěte, screening sympto-

matiky poruch autistického spektra, senzorickou 

integraci a nácviky sociálních dovedností, komu-

nikace a  hry. Rodiny se mohou zúčastnit před-

nášek či setkání s  jinými rodinami v  podobné 

životní situaci, nebo se zúčastnit pobytového 

kurzu. Služba je poskytována bezplatně. Není 

potřeba žádného doporučení od odborníka.

Adresa: 

III. Poliklinika, třída Edvarda Beneše 1549

Hradec Králové

Kontakt:

tel.: 773 744 270 nebo 724 400 832

e-mail: info@centrumlira.cz 

web: www.centrumlira.cz 

Fb: www.facebook.com/centrumlirazu

Instagram: www.instagram.com/centrumlira
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Život Hradec Králové, o. p. s.
Tísňová péče
Služba je určena přede-

vším seniorům (nad 65 let) 

a  osobám se zdravotním 

postižením (27–64 let), kteří 

zůstávají trvale doma, ale 

i těm, kteří jsou aktivní a chodí ven. 

Tísňová péče je tu proto, abychom našim uživa-

telům zajistili bezpečí a jistotu při každodenním 

životě. Pomáháme tak žít i  ve  vysokém věku 

plnohodnotně a  beze strachu. Rodinám našich 

uživatelů ulehčujeme péči o jejich blízké a dodá-

váme jim pocit jistoty, bezpečí a  klidu, když 

nemohou se svým příbuzným být v  neustálém 

kontaktu. 

Jak na to?
Uživatel domácí tísňové péče u  sebe nosí tís-

ňové tlačítko a  stiskne jej, pokud se ocitne 

v  tísňové situaci (náhlé zhoršení zdravotního 

stavu, pád, cítí se ohrožen apod.). Uživatel má 

u sebe v domácnosti nainstalované zařízení tís-

ňové péče s hlasitým výstupem a mikrofonem, 

které z místa tísně snímá jeho hlas a předává ho 

operátorovi.

Na  dispečinku tísňové péče slouží 24 hodin 

denně 7 dní v  týdnu kvalifi kovaní operátoři, 

s nimiž uživatel hovoří. Operátor zprostředkuje 

pomoc: kontaktuje rodinné příslušníky, známé, 

sousedy, zavolá pohotovostní pracovníky (naše 

řidiče), záchrannou službu, policii, hasiče atd.

Terénní tísňovou péči poskytujeme prostřed-

nictvím tísňového mobilu nebo GPS zařízení. 

Uživatel v případě ohrožení stiskne SOS tlačítko 

a spojí se s operátorem, který danou situaci řeší. 

Současně dochází k lokalizaci uživatele v terénu. 

V  případě zájmu o  službu kontaktujte sociální 

pracovnici na telefonním čísle: 601 529 244 nebo 

vedoucí tísňové péče, a to na čísle: 733 735 734. 

Adresa: 

tř. Edvarda Beneše 1747/1, Hradec Králové

Kontakt:

Marečková Karolína, DiS., sociální pracovník TP

tel.: 601 529 244, 495 514 346 

Bc. Renata Šarounová, vedoucí TP 

tel.: 733 735 734, 495 514 346 

e-mail: soc.tp.zivothk@seznam.cz

e-mail: vedtp.zivothk@seznam.cz

web: www.zivot.cz

Tyfl oservis, o. p. s.

Chráněné bydlení
Barevné domky Hajnice jsou 

příspěvkovou organizací 

Královéhradeckého kraje, 

poskytující sociální služby pro 

osoby s  mentálním a  kombi-

novaným postižením. 

Na  území města Dvůr Králové nad Labem se 

nacházejí dva rodinné domky, v nichž je posky-

tována pobytová sociální služba Chráněné 

bydlení. Klienti organizace vědí, že pokud si 

v  jakékoliv oblasti každodenního života nejsou 

jisti, mohou se s důvěrou obrátit právě na asis-

tenty (pracovníky v  sociálních službách), kteří 

v případě potřeby poskytují pomoc a podporu. 

Klienti jsou vedeni k  vlastní zodpovědnosti 

a samostatnosti. Podílí se na činnostech zajišťu-

jících chod domácnosti. Jedná se např. o pravi-

delný úklid, nákup potravin, vaření či celkovou 

péči o svůj domov. V místě svého bydliště rov-

něž klienti využívají běžně dostupné služby – 

restaurace, kadeřník, pedikúra, obchody apod.  

Sociální rehabilitace

Dvůr Králové nad Labem je současně v  dojez-

dové vzdálenosti terénní formy služby Soci-

ální rehabilitace. Ambulantní formu a  sídlo 

služby naleznou zájemci v  Trutnově na  adrese

Žižkova 277.

Cílem služby je co nejvyšší míra osamostatnění 

a  rozvoj osobních i  pracovních kompetencí 

klientů. Služba poskytuje svým klientům inten-

zivní a pravidelnou podporu v získání samostat-

nosti, nezávislosti a  soběstačnosti prostřednic-

tvím nácviku. 

Veškeré informace o  činnostech a  poskytova-

ných sociálních službách organizace naleznete 

na webu www.barevnedomky.cz. 

Adresa:

Hajnice 46, Hajnice

Kontakty:

Vedoucí služby Chráněné bydlení: 

Ing. Bc. Jitka Kyselová, tel.: 774 146 233

e-mail: kyselova@barevnedomky.cz

Vedoucí služby Sociální rehabilitace: 

Mgr. Zuzana Zapletalová, tel.: 702 133 954

e-mail: zapletalova@barevnedomky.cz

web: www.barevnedomky.cz 

Fb: www.facebook.com/BarevneDomky

Barevné domky Hajnice

BD Hajnice – soc. rehabilitace, Barevná kavárna, Trutnov

Každý, kdo někdy měl potíže s  viděním, ví, jak 

může být taková situace nepříjemná. A co teprve 

ve  chvíli, kdy už lepší brýle ani lékař pomoci 

nemohou, zrak se trvale zhoršil nebo schází 

zcela. Nemůžete číst, nevidíte na běžné domácí 

činnosti, špatně se vám rozeznávají mince nebo 

přehlédnete překážku v cestě. 

S  těmito a  mnoha dalšími problémy vám 

pomůže obecně prospěšná společnost Tyfl oser-

vis, která nabízí své služby prostřednictvím sítě 

krajských středisek po celé České republice. Pro 

region Královéhradeckého kraje středisko sídlí 

v  Hradci Králové v  ulici Milady Horákové. Své 

služby klientům poskytuje zdarma v ambulanci 

i místě bydliště v  rozsahu celého kraje. Instruk-

toři střediska pomáhají klientům vybrat vhodné 

speciální pomůcky a s těmi náročnějšími je naučí 

zacházet. S  některými také nacvičují praktické 

dovednosti pro zvládání aktivit běžného života, 

pomohou s  úpravou domácího prostředí a  cel-

kově s vyrovnáním se s novou životní situací. 

Cílem všech těchto aktivit je, aby se člověk se zra-

kovým postižením co nejvíce vrátil do běžného 

života, zvládl se postarat o  sebe i  domácnost, 

rodinu, mohl se věnovat zálibám a  koníčkům, 

případně nastoupit do  zaměstnání. Působení 

Tyfl oservisu se dále zaměřuje na okolní společ-

nost s cílem informovat ji o vhodných způso-

bech kontaktu a komunikace s danou skupinou 

osob a vytváření bezbariérového prostředí. Pro 

setkání s pracovníky střediska je vždy nutné se 

objednat na níže uvedených kontaktech.

Adresa: 

Milady Horákové 549/53, Hradec Králové

Kontakt:

Daniela Morávková, vedoucí střediska

tel.: 495 273 636

e-mail: h.kralove@tyfl oservis.cz

web: www.tyfl oservis.cz
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Tichý svět, o. p. s. – pro lidi se sluchovým a kombinovaným postižením

Organizace Tichý svět, o. p. s., již od roku 2006 

propojuje svět slyšících a neslyšících. Poskytuje 

lidem se sluchovým postižením všestrannou 

podporu v podobě služeb, které jim ulehčují 

začlenění se do společnosti. V Královéhradec-

kém kraji sídlíme v Hradci Králové, odkud vyjíž-

díme do celého kraje, máme detašovaná praco-

viště v Trutnově a Náchodě, ale lze se domluvit 

na setkání i v jiných městech. 

A v čem vám můžeme pomoci? Řekneme vám

o pomůckách, které vám mohou pomoci s vaším 

handicapem a jaké příspěvky na ně můžete zís-

kat. Provedeme vás procesem vyřizování inva-

lidního důchodu či průkazu OZP. Můžeme vám 

pomoci i v oblasti základní dluhové problema-

tiky, fi nanční gramotnosti, podpoříme neslyšící 

cizince žijící v České republice. A pokud budete 

potřebovat, zprostředkovaně nabídneme 

základní právní poradenství. Mimo výše zmí-

něné pomáháme klientům s nácvikem nových 

dovedností. Ať už se jedná o práci s počítačem, 

mobilními aplikacemi, které umožňují přepis 

mluveného slova, nebo s hledáním práce či 

bydlení. Tichý svět se podílí i na odstraňování 

komunikačních bariér na úřadech, v nemocni-

cích, v bankách či dalších veřejných institucí. 

Znáte např. Tichou linku? Jedná se o tlumoč-

nickou službu, která umožňuje nejen tlumočení 

do znakového jazyka, ale také přepis mluvené 

řeči, který využijí především lidé, kteří o sluch 

přišli během života a chtějí s okolím komuni-

kovat písemnou formou. Funguje nonstop a je 

zdarma, stejně jako všechny naše sociální služby. 

Pokud Tichou linku neznáte, můžete se podívat 

na web www.tichalinka.cz nebo nás kontaktovat, 

vše vám prakticky ukážeme a naučíme. 

A jak se s námi spojit? Stačí napsat SMS zprávu, 

spojit se přes WhatsApp, e-mail nebo faceboo-

kovou stránku Tichý svět – Královéhradecký kraj 

a domluvit si s námi schůzku. 

Adresa: 

Gočárova třída 1620/30, Hradec Králové

Kontakt: 

Mgr. Michaela Novotná, vedoucí konzultantka 

tel.: 602 635 100

e-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz

web: www.tichysvet.cz

Domácí hospic DUHA
Odborná sociální 
poradna 
Od  roku 2009 působí 

v Hořicích (od roku 2016 

také ve  Vrchlabí) Domácí hospic Duha, o. p.  s. 

Nedílnou součástí jeho služeb je poskytování 

odborného sociálního poradenství. 

Na pracovníky poradny je možné se obrátit pro 

informace o  lůžkových a  domácích hospicech, 

o terénních a pobytových službách, o možnos-

tech využití sociálních příspěvků a  dávek. Pro-

střednictvím návštěv v  hospici nebo terénních 

návštěv v domácnosti poskytují sociální pracov-

nice psychosociální podporu těm, kteří dopro-

vází své blízké nevyléčitelným nebo dlouhodo-

bým onemocněním. 

Pro ty, kteří ztratili své nejbližší, mohou být prů-

vodci v  prožívání ztráty a  v  případě prožívání 

komplikovaného truchlení pomohou zajistit 

odbornou pomoc. 

Sociální poradenství je poskytováno zdarma, 

a  pokud si uživatel přeje, je zachována anony-

mita. Pracovníci poradny o všech skutečnostech 

zachovávají mlčenlivost. Služba je poskyto-

vána ambulantní nebo terénní formou. Kon-

zultace mohou být jednorázové či opakované. 

Do poradny je možné se předem objednat tele-

fonicky, e-mailem nebo osobně. Zájemce může 

přijít do  poradny i  bez objednání, v  případě 

obsazené denní kapacity mu je nabídnut jiný 

termín konzultace. 

Další informace naleznete na  internetových 

stránkách www.hospic-horice.cz. Zájemci 

o odborné sociální poradenství mohou kontak-

tovat vedoucí poradny Mgr. Magdalénu Koláto-

rovou na tel.: 739 912 781.

 

Adresa:

Riegrova 655 (areál Městské nemocnice), Hořice

Kontakt:

tel.: 493 586 363

sociální poradna – tel.: 739 912 781

půjčovna pomůcek – tel.: 733 741 594

e-mail: hospic-horice@seznam.cz

web: www.hospic-horice.cz

Fb: www.facebook.com/hospichorice

SONS Trutnov

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením
Naše služby jsou zaměřeny na  osoby s  těžkým 

postižením zraku, které jsou v  důsledku svého 

postižení v  dlouhodobé krizové sociální situaci, 

kterou nedokáží řešit vlastními silami. Snažíme 

se klienty začlenit do  běžného společenského 

dění, podporovat dobrý psychický stav – odbou-

rávání pocitů osamění a  sociálního vyloučení, 

podporovat sociální růst klienta a  jeho osobní 

motivaci, zprostředkovávat nové zážitky. Nabí-

zíme aktivizační činnosti ve  skupině – motivace 

přirozené aktivity klienta a potřeba seberozvoje. 

Výchovně vzdělávací aktivity a terapeutické dílny 

jsou zaměřené na  rozvoj schopností a  doved-

ností, které přispívají ke  kompenzaci zrakové 

nedostatečnosti. Náš klient je poté samostatnější, 

schopnější vést plnohodnotnější život a  není 

závislý na naší a ostatních sociálních službách. 

V současné době běží naše služba už opět na 

plné obrátky a rádi přivítáme kohokoliv, kdo má 

problém se zrakem, kdo se potřebuje poradit, 

kdo chce trávit plnohodnotně svůj čas, kdo chce 

poznat nové přátele.

Prostory našeho pracoviště se nacházejí v Trut-

nově u  autobusového nádraží v  budově úřadu 

práce, 3. mezipatro, č. dveří 707.

Adresa: 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-

kých ČR, z. s., Horská 5/1, Trutnov

Kontakt: 

kontaktní osoba Adriana Teplá, tel.: 778 702 410

e-mail: trutnov-odbocka@sons.cz

web: www.sons/trutnov.cz 


