typ služby

klíčová slova

1,2,5,6,7,8

název obce

1,4

5, 6, 7, 8

1,2

1,3,8

1

1

1

1

1,3,5,7

1

1

5,6, 7

Beroun

Beroun

Beroun

Beroun

Beroun

webový odkaz

kontaktní email

telefon

bydlení, pomoc při
uplatňování práv a
obstarávání
os.záležitostí

poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění
stravy, poskytnutí
ubytování, pomoc při
uplatňování práv,
oprávněných
zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

Lochovice 42,
Lochovice,
267 23

vedoucí AD

adsvjosefa@ch 313 030 460,
www.charita-beroun.cz arita-beroun.cz 724 074 224

ČČK Azylový dům Berounka

ubytování, Individuální
poradenství,Sociální
poradenství, Poskytnutí
pomoci při zajištění stravy,
poradenství v oblasti
vedení domácnosti,
Pomoc při výchově a péči
o děti, Doprovázení při
jednání na úřadech a
jiných institucích,
Zprostředkování odborné
pomoci

nezletilé děti a jejich matky, samotné
ženy, které se ocitly v nepříznivé a
krizové životní situaci spojenou se ztrátou
bydlení.Přednostně pro uživatele z
regionu Berounsko - Hořovicko.

dočasné uybtování a sociální
služby, pomoc s
osamostatněním, začleněním
se do společnosti a se
zodpovědnou péčí o dítě

Oblastní spolek
ČČK Beroun,
Bezručova 928,
266 01 Beroun Lucie Potěšilová, DiS Sociální pracovnice:

Betlém – centrum pro rodinu
s dětmi

podpora a pomoc pro
rodiny s dětmi,
předcházení vzniku
krizových životních
situací

rodiny s dětmi z Berouna a okolí

Cajthamlova
zájmové kroužky, výchovné 169, 266 01
a vzdělávací činnosti
Beroun

občané Berouna všech věkových
kategorií

terénní práce, sociální
poradenství a pomoc při
řešení nejrůznějších
nepříznivých sociálních
situací, sociální poradenství
osobám propuštěným z
výkonu trestu, vazby,
ústavní výchovy, prevence Pod Kaplankou
neg. jevů týkajících se dětí 21, 266 01
a mládeže
Beroun
Bc.Marie Marková

Městský úřad

Odbor sociálních
věcí, zdravotnictví a
školství

základní sociální
poradenství - výchovné,
vzděl., aktivizační činnosti;
sociálně terapeutické
činnosti; dluhová poradna,
pomoc při uplatňování práv;
podpora a nácvik
rodičovského chování,
rodiny s nezaopatřenými dětmi ohrožené pomoc s vedením
v důsl.dlouhodobé krizové situace na
domácnosti; doprovod,
V Pražské
Berounsku, osoby ohrožené sociálním
pomoc s hledáním práce,
bráně 71,
vyloučením
bydlení;mediace
Beroun

Poradna pro
občanství/Občanská a lidská
práva

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi, terénní program

Centrum psychologickosociálního poradenství
Středočeského kraje
(Sponte)

odborné sociální
poradenství;
individuální, párová i
rodinná terapie, krizová
intervence; problémy v
rodině, výchovné
problémy, porozvodové
uspořádání,
mezigenerační
problémy; závislosti,
težké životní situace,
jednotlivci, páry, rodiny v těžkých
problémy v komunikaci životních situacích, krizích, ztrátách

Husovo náměstí
64, 266 43
BerounCentrum (Vchod
ze zadní strany
KB po kovovém
poradenství, psychoterapie, točitém
krizová intervence
schodišti.)

poradenství, pomoc při osoby mající kontakt s trestním řízením
uplatňování práva,
(pachatelé, oběti trest. činů a jejich
mediace
rodiny), bez věkového omezení

pomoc při orientaci v
trestním řízení, náhrady
škody, podpora a pomoc při
uplatňování zákonných
nároků oběti; pomoc při
řešení trestného činu u
obviněných a podezřelých; Politických
zajištění výkonu
vězňu 20,
alternativních trestů
Beroun

pracoviště Beroun

Probační a mediační služba středisko Beroun

domácí násilí a jiné
formy násilí především
na ženách

proFem, o.p.s. - Intervenční
centrum

Občanská poradna
REMEDIUM Praha

Dluhová poradna Diakonie
Církve bratrské

kontaktní místo
Beroun

pobočka Beroun

Rodinné centrum Dobříšek,
Na Nábřeží 1650, 26301
Dobříš

OS Centrum Harmonie a
Fantazie

Marková
osvz@muberou Marková: 311
n.cz
630 240

aneta.budova@
poradnaprava.cz,
helena.sebkova
@poradnaprava.cz
sabina.leksova
@poradnaprava.cz
maryna.kravchu 724 701 606,
k@poradna724 701 604,
www.poradna-prava.cz prava.cz
774 730 568

Bc.Aneta Budová,
DiS., Helena
Šebková, DiS.,
Mgr.Sabina Leksová,
Marina Kravčuková,
DiS.

PhDr. Eva Veselá,
Mgr. Petr Bazger

Komunitní
centrum,
Bezručova 928, Jitka Poláková,
Beroun
Adriena Gabrielová

www.poradnaberoun.cz

311 636
rodina.poradna 282,Mobil: 737
@tiscali.cz
342 609

www.pmscr.cz

evesela@pms.j
ustice.cz,
pbazger@pms.j
ustice.cz

311 630 160?
311 630 165,
PhDr. Veselá:
734 362 955

774 433 034

www.remedium.cz

obcanskaporad
na@remedium. 272 743 666,
cz
722 654 523

dluhové poradenství

osoby v nepříznivé sociální situaci

Mgr.Marie Veselá

www.dluhovaporadnab poradnaberoun
eroun.cz
@seznam.cz
736 423 200

děti a mládež 6-26 let, rodiny s dětmi

výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu
se společenským
prostředím, sociálněterapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv,
obstarávání osobních
záležitostí, sociální
poradenství, terénní
podpora pro rodiny s dětmi
prostřednictvím výchovně
vzdělávacích a sociálně
terapeutických činností,
nácvik rodičovských
dovedností, včasná situační
intervence a podpora v
náročných životních
situacích, prevence
sociálně patologických jevů
a zprostředkování odborné Havlíčkova 8,
pomoci
Beroun

Bc.Zdeňka Benešová,
Zuzana Spurná

www.prozdravi21.cz,
www.klub21beroun.cz

děti 3-19 let

poradenství při výukových a
výchovných problémech,
prevence sociálněPlzeňská 90,
patologických jevů, pomoc 267 01 Králův
při volbě povolání
Dvůr

Mgr.Miroslava
Lívancová

děti od 6 let, dospělí

řešení problémů ve
vztazích a výchově, získání
větší duševní rovnováhy,
náprava ADHA metodou
Biofeedback (hyperaktivita, Wagnerovo
dyslexie, zlepšení paměti), nám. 1541,
atd.
Beroun

Mgr. Ludmila Hudcová

www.hudcova.cz

Hana Habartovápředsedkyně, Libuše
Stupavská administrativa

725 890 504
(Libuše
Stupavská),606
www.rcfabianek.wix.co rcfabianek@sez 652 292 (Hana
m/rc-fabianek
nam.cz
Habartová)

Poradenství - Mgr.Hudcová

5,6,7

Marková ved. odboru
soc.péče a zdrav.
www.mesto-beroun.cz

sociálně právní
poradenství, pomoc s
orientací v situaci klienta,
pomoc při přípravě
podkladů k oddlužení, při
Husovo nám.
sepisování návrhů a podání 43/30, Beroun

problémy mezilidských
vztahů a výchovné,
psychologické
poradenství a terapie

Centrum pro rodinu
Rudná u Prahy Rudňáček,

klubbetlem@ch
www.charita-beroun.cz arita-beroun.cz 724 057 670

Bc.Radka Bedzinová

poradenství - dluhy,
bydlení, právo, sociální
dávky, mezilidské
vztahy
osoby bez omezení věku

Králův Dvůr

Mateřské centrum Jinečáček,

cckberoun@o2a
ctive.cz,
beroun@cerven
ykriz.eu
311 611 724

ic@profem.cz

výchova dětí, studijní
problémy,
psychologické
poradenství

Jince

www.cckberoun.cz

www.profem.cz

Pedagogicko-psychologická pobočka Kr.Dvůrporadna Stč.kraje
Počaply

Rodinné centrum Fabiánek

sociálně právní poradenství
(rod.vztahy, násilí,
trestněprávní oblast); právní
poradenství; pomoc obětem
trest.činů; psychologické
poradenství; spolupráce s
organizacemi, policií,
oddělením soc.právní
ochrany, koordinace
spolupráce;, doprovod na
jednání;, zprostředkování
kontaktů na organizace
oběti domácího a sexuálního násilí, oběti návazné péče (azylové
trestných činů, senioři
domy, lékařská pomoc)

Bc. Alena Nováková,
DiS. -

311 510 541,
603 141 700

bezplatné odborné sociální
poradenství v oblasti dluhů,
bydlení, majetkoprávních
vztahů, ochrana
spotřebitele, sociální dávku,
rodinné a mezilidské
vztahy, pracovněprávní
U Kasáren 813, Mgr.Krisrýna
vztahy
Beroun
Krušinská

Pro zdraví 21

Únětice,
Roztoky u
Prahy

pracovní pozice

info@rcslunecni
www.rcslunecnice.cz ce.cz

5,6,7

6,7

kontaktní osoba

koordinátorka centra

Beroun

Dobříš

adresa (sídlo)

osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi,
osoby bez přístřeší, osoby ohrožené
sociálním vyloučením nebo žijící v
sociálně vyloučených komunitách,
imigranti a azylanti, oběti domácího
násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby
komerčně zneužívané, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jím
jsou ohroženy, rodiče na rodičovské
dovolené, osoby znevýhodněné na
otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě
nezaměstnané

RC Slunečnice

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež,
sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi, intervenční
poradna pro rodinu,
terénní podpora

Beroun

forma podpory

budoucí rodiče, rodiče s dětmi do 15
let, partneři procházející rozvodem, sólo
rodiče, budoucí pěstouni, děti do 15 let

Beroun

Beroun

specifikace podpořených osob

vzdělávací a volnočasové
kurzy pro rodiče i děti,
poradna laktační, rodinná,
právní, poradna rodinné
mediace, vzdělávací
program o pěstounské péči, Bezručova 928, Gábina Hornácelodenní miniškolka
266 01 Beroun Bulková

Beroun

Dobřichovice

1, 5, 6, 7

oblast podpory

Azylový dům sv. Josefa
Lochovice

Lochovice

Beroun

1,8

odbor/oddělení

rodinné a komunitní
centrum, vzdělávání,
volnočasové aktivity,
poradenství pro
rodiny, péče o děti

Beroun

4

název organizace/úřadu

kroužky pro děti, kurzy
pro rodiče, kurzy pro
seniory

služby pro rodiny s
dětmi, vzdělávací
aktivity

služby pro rodiny s
dětmi, vzdělávací
aktivity

poradenství a služby
pro rodiny s dětmi,
vzdělávací aktivity

Lomená 159,
Dobřichovice,
budova
Základní
umělecké školy,
korespondenční
adresa:
Rodinné
centrum
Fabiánek, o.
s.,5. května
625,252 29
Dobřichovice

rodiny s dětmi, senioři

kroužky pro děti, kurzy pro
rodiče, kurzy pro seniory

rodiny s dětmi

provoz herny, zájmové
činnosti pro děti 0 – 6
let,jednodenní i vícedenní
výlety, tematicky zaměřené
procházky do přírody;
besedy, přednášky a
workshopy pro dospívající a Havlíčkova 19,
dospělé
26223 Jince

rodiny s dětmi

volnočasové aktivity pro
děti, kurzy pro dospělé,
předškolka, příměstské
tábory

rodiny s dětmi, těhotné

služby pro nastávající
maminky (předporodní
kurzy, individuální
poradenství, laktační
poradenství), možnost
konzultace s psychologem,
speciální pedagožkou a
rodinnou poradkyní,
zprostředkování kontaktů
na odborná pracoviště, PC
poradenství, preventivní
práci v sociální oblasti,
vzdělávací kurzy a
semináře, volnočasové
aktivity pro děti, příměstské Na Nábřeží
tábory
1650, 263 01
Dobříš

volnočasové aktivity pro
děti i dospělé,
rodiny s dětmi, znevýhodněné ženy na
miniškolka
mateřské dovolené

volnočasové aktivity pro
rodiny s dětmi

Spolkový dům,
Školská 591/2,
252 19 Rudná
(proti
hořelickému
kostelu)

vedoucí poradny

benesova@klub
21beroun.cz,
spurna@klub21 702 013 352,
beroun.cz
731 652 549

kraluvdvur@ppp
sk.cz,
www.pppstredoceska.c livancova@ppp 311637119,
z
sk.cz
731417213

ludmila@hudco 603 893 853,
va.cz
311 626 895

Ivana Chocholová

předseda výboru

www.jinecacek.cz

mcjinecacek@s
eznam.cz,
i.chocholova@s 775 233 182,
eznam.cz
777 793 701

Jaroslava Průchová

koordinátor CPR
Rudňáček

rudnacek.mistecko.cz

rudnacek@sezn
am.cz
773 500 672

Mgr. Ivana
Nalezencová, Aneta
Szabová - provozní

koordinátorka

dobrisek.webnode.cz

608 459 559koordinátorka;
rcdobrisek@gm provozní tel.
ail.com
608 906 559

Rodinné
centrum
Amáček, Svatý
Jan 220/12,
25262 Únětice,
Rodinné
centrum
Fantazie,
Havlíčkova 618,
252 63 Roztoky
u Prahy
Iveta Nováčková

předsedkyně
občanského sdružení studio-fantazie.cz

tesimesedoskol
ky@seznam.cz 731 407 915

6,7

1,6,7

1, 3, 4, 5

6,7

1,2,3

1,2,5

6,7

5,6,7

1,2

1,5,6,7

Mníšek pod
Brdy

Občanské sdružení Oáza
Mníšek pod Brdy

volnočasové aktivity pro
rodiny s dětmi
rodiny s dětmi

volnočasové aktivity pro
rodiny s dětmi

Mateřské
centrum: Na
Oboře, 252 10
Mníšek pod
Brdy,
Občanské
sdružení OÁZA
Mníšek pod
Brdy: Nám. F.
X. Svobody 38,
252 10 Mníšek
pod Brdy
Hana Kusiaková

Beroun

Dětský klub Sokolík

volnočasové aktivity pro
děti, poradenství, školka rodiny s dětmi

adaptační programy pro
děti ve věku 2-4 roky, herna
pro rodiče a děti,
psychologická poradna,
letní tábory.

Tyršova 510,
26601 Beroun,
2. patro zvonek ve
vestibulu

Nový Knín
(Dobříš)

Farní charita Starý Knín

úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými
dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce
těhotenství bez přístřeší a v hmotné
nouzi, oběti domácího násilí – rodič s
ubytování, Sociálně
nezaopatřeným dítětem a osoby
aktivizační služby pro
komerčně zneužívané; lidé
rodiny s dětmi,
bezprostředně postižení živelnou
poradenství, vzdělávání katastrofou.

ubytování, Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, doprovod
psychologa nebo
psychoterapeuta, pomoc
speciálního pedagoga při
výchově s dětmi, finanční a
dluhové poradenství,
vzdělávání

Azylový dům sv.
Ludmily,
Mokrovraty 139,
262 03 Nový
Knín
PhDr. Marie Pilíková

Vedoucí Azylového
domu:

www.socialnipece.cz

Hořovice

Hořovické maminky, o.s.

U koupaliště 50 Lucie Menclová

předsedkyně spolku

predsedkyne@h
orovickemamink
y.cz,
www.horovickemamink lucie.menclova
y.cz
@seznam.cz
720 705 327

vedoucí odboru

www.mestohorovice.eu/radnice/org
anizacnistruktura/mestohorovice/mestsky-uradhorovice/odborsocialnich-veci-asocial4@mesto- 311 545 339,
zdravotnictvi/
horovice.cz
778 471 951

Město Hořovice jako obec s rozšířenou
Palackého nám
působností poskytuje služby občanům na
Informace, poradenství celém území správního obvodu.
Sociální práce se všemi sku 268 01 Hořovic Mgr.Kebrlová

Hořovice

děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do
odborné psychologické 19 let v rámci spádové působnosti

Hořovice

Sedmikráska, sdružení
osobního rozvoje

centrum pro osobní
rozvoj dětí,
mládeže i dospělých

Hořovice

Středisko volného času
Domeček Hořovice

volnočasové a
vzdělávací aktivity,
rodinné centrum

Dobřichovice

Středisko výchovné péče
Dobřichovice,

pomoc při řešení krizov děti a rodiče

preventivní pedagogická péče 252 29 Dobřich Mgr. Věra Nájemníkov ředitelka

svpd.cz

poradenství,
volnočasové aktivity,
vzdělávání

Poradenství pro rodiče, Aby
Malé bylo Velké pedagogika celistvé
výchovy , kroužky Aby Malé
bylo Velké, cvičení
maminek s miminky,
grafomotorika, doučování Mládežnická 83 není uvedena

augustinkaajik.wix.com/
augustinkaajik
augustinkaAjik

Kladno

1,2

Kladno

Kladno

Slaný

1,2,3,7

Slaný

1,2,8

Slaný

5,6,7

5,6,7

1, 3, 4,5

1,2,3,4

1,3

1,5,7

3,5

Kladno

4 Kladno

1,2,3,5

1

Kladno

1,3 Unhošť

4

311 360 311,
azylovy.dum@s vedoucí: 607
ocialnipece.cz 862 263

Pedagogicko-psychologická
poradna Středočeského
kraje, Hořovice

6,7

1,3,5

www.detskyklubsokolik. detskyklubsokoli
cz
k@volny.cz
608 259 990

Lenka Píšová

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví – Městský úřad
Hořovice

Kladno

1,2

mcoaza.mnisek
www.oaza.mnisek.cz/m @seznam.cz,
MC: 602 423
c
oaza.mnisek@s 392, o.s.: 603
eznam.cz
797 541

Hořovice

Kladno

1,5

Koordinátorka MC

Kladno

1 Kladno

3,5 Kladno

Mamakademie Kladno

Rodinné centrum
Kulihrášek Kladno,

Úřad práce ČR – krajská
pobočka v Příbrami
Kontaktní pracoviště
Kladno

Občanské sdružení
Romodrom,

děti i dospělí

volnočasové aktivity

odbor sociální

sedmikraska-os 728 381 971

Středisko volné
ředitelka V.Šlosarová, zástupce T.Klokočník

děti i dospělí

rodiny s dětmi

www.domecekhorovice.
cz
vslosarova@do V.Š. 739 633 520, T.K. 739 633 5
775 440 703,
SVP 257 711
reditelka@svpd. 387, 778 474
cz
867

722708665

poradenství, vzdělávání,
pronájem pomůcek
matky s kojenci, těhotné ženy

Vzdělávací centrum Go
Kids, kurzy a semináře pro
těhotné, předporodní kurzy,
kurzy o kojení, manipulaci s
novorozencem,
fyziologickém vývoji a
správném zavádění příkrmů
do jídelníčku. Poskytujeme
laktační poradenství,
pronájem odsávaček,
kojeneckých vah a monitorů
dechu.
sídlo uvedeno p Radka Jakubová

zakladatelka, lektorka www.mamakademie.net mamakademi 737 272 813

rodinné centrum, dětský
koutek, volnočasové
aktivity pro děti,
půjčovna pomůcek
rodiny s dětmi

Provoz rodinného centra s
kavárnou. Nabízíme
kroužky pro předškoláky i
školní děti. Pořádáme
dětské zábavné akce či
bazary s dětským
oblečením. Půjčujeme
monitory dechu či
kojenecké váhy. Dětský
koutek

jednatelka

www.kulihrasekkladn
728 035 520,
o.cz
info@kulihrasek 777 042 887

poradenství, informace,
sociální práce
občané města Kladna

Mgr. et Mgr. Petra
sociálně právní ochrana dět Severní 2952, 2 Černá

vedoucí odboru

www.mestokladno.cz mestokladno.cz 312 604 711

poradenství,informace o
dávkách soc.podpory,
sociální služby,
zprostředkování
zaměstnání
občané Kladna bez omezení

Zprostředkování
zaměstnání, Státní sociální
podpora, Hmotná nouze,
Sociální služby, příspěvek Dukelských
na péči, Dávky pro osoby
hrdinů 1372,
se zdravotním postižením 272 01 Kladno

Bc. Jiří David

ředitel pracoviště

http://portal.mpsv.cz/up Jiri.David@kl.m
cr/kp/stc/kop/pribram
psv.cz
950 127 300

poradenství, sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi,
vzdělávání, sociální
rehabilitace

sociální a pracovní
rehabilitace, terénní
programy, odborné sociální
poradenství, sociální
rehabilitace, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi,
Netovická 875,
vzdělávací programy
274 01 Slaný

Michaela Cinova – provozní ředitelka, Nikola www.romodrom.cz

osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby v nepříznivé životní situaci

Tereza Nel

Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva,

poradenství a právní
zastupování, informace,
sociálně aktivizační
služby, nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež
osoby v nepříznivé životní situaci

Rodinná poradna,

jednotlivci starší 16ti let, páry a skupiny
manželé a partneři
rodiny a sourozenci
rodiny s dětmi
poradenství, informace, rodiny s osvojenými dětmi a dětmi v
podpora rozcházejících pěstounské péči
se partnerů při a po
dospělí jednotlivci s dětmi
rozvodu
senioři

sídlo: U Zámku
5, 273 05
Smečno,
doručovací
adresa:
Wilsonova 546,
Ludmila Janžurová
Podpora schopnosti rodin, p Slaný 274 01

Apoštolská církev, sbor
Kladno,

vzdělávání,
volnočasové aktivity pro
rodiny s dětmi, sociální děti a mládež od 7 do 18 let, rodiny s
služby
dětmi z okolí Kladna

Organizování celoročních
akcí a letních táborů pro
děti a mládež, pravidelně
dětské besídky pro děti od
tří let, přednášková a
osvětová činnost, kulturní
akce, koncerty, konference,
osobní péče, Rodinné
centrum Kladno
nám. Starosty
služby: Ambulantní,
Pavla 54, 272
Pobytové, Terénní péče
01 Kladno

Azylový dům Kladno, o.p.s. ,

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních
záležitostí, základní sociální
poradenství,
zprostředkování kontaktu
se společenským
ubytování, poradenství, matky s dětmi, oběti domácího násilí,
prostředím, výchovné,
Josefa Hory
sociálně aktivizační
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, vzdělávací a aktivizační
1971, 272 01
služby, vzdělávání
osoby v krizi
činnosti,
Kladno

Centrum služeb Slunce
všem, o.p.s.,

poradenství, sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, služby
pro osoby se
speciálními potřebami

mládež a dospělí se speciálními
potřebami, senioři, rodiče s dětmi,
veřejnost

denní stacionáře,
pečovatelská služba,
odlehčovací služby pro lidi
se speciálními potřebami a
seniory, sociálně
terapeutické dílny,
chráněné bydlení, domov
pro osoby se zdravotním
postižením – Domov dobré
vůle, sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením,
sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, osobní
asistence, odborné sociální Pražská 910,
poradenství,
273 51 Unhošť

Český červený kříž Kladno,
o.s.,

výdejna a rozvoz jídel,
pečovatelská služba,
azylové pobyty,
humanitární pomoc,
hygienické služby a
ošacovací centrum

rodiny s dětmi, osoby po výkonu trestu
odnětí svobody, osoby bez
přístřeší, osoby v náhlé krizové situaci,
senioři, osoby s tělesným
postižením, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

azylové ubytování pro
matky s dětmi - Dům
sociální péče ČČK - OS
ČČK Kladno

Člověk v tísni, o.p.s. programy sociální integrace,
kontaktní centrum Kladno,

terénní sociální práce,
sociální poradenství,
právní poradenství,
podpora vzdělávání,
volnočasové aktivity,
vzdělávací a
zaměstnanostní aktivity

osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby bez přístřeší, osoby ze sociálně
vyloučených lokalit, rodiny s dětmi, děti a
mládež z problematických rodin, osoby v
tísni nebo v krizi, nezaměstnaní, etnické
menšiny, osoby po výkonu trestu odnětí
svobody, oběti násilí a dalších trestných
činů

Klub předškolních aktivit
–předškolní příprava pro
děti od 3 do 6 let, Klub
matek – rozvoj kompetencí Kročehlavská
rodičů v oblasti vzdělávání 1311, 272 00
dítěte
Kladno

Dobrovolnické centrum
Kladno, o.s.,

www.sedmikraskahorovice.cz

Sedmikráska o. Renata Babelová

bezplatné právní
poradenství a právní
zastoupení zejména v
oblastech prosazování
rovných příležitostí a
nediskriminace,
respektování rodinného
života (práv dětí) a v
případech ochrany lidské
důstojnosti, Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, Terénní
programy, Odborné sociální
poradenství, Nízkoprahové Wilsonova 585,
zařízení pro děti a mládež, 274 01 Slaný
není uvedena

Dětské centrum Kladno,
příspěvková organizace,

www.pppstredoceska.c
z
stetinova@ppps 321 717 168, 737 339 115

předsedkyně

Středisko výcho
Pražská 151

Fialka dětem

Magistrát města Kladna

ředitelství: Jasel PhDr. Jaroslava Štětin ředitel

Ing. Václav Kohlík,
ředitel zařízení, Jana
Vošmíková, sociální
pracovnice

ředitelka

Ing. Václav Kohlík,
ředitel zařízení, Jana
Vošmíková, sociální
pracovnice

poradenství, terapie a
diagnostika pro rodiny s
dětmi, péče o ohrožené
děti, podpora pěstounů děti bez rodičů, rodiny s dětmi

vzdělávání, sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

návštěvy klientů v
nemocničních zařízeních,
zařízeních sociální péče a
odděleních péče o dítě,
vzdělávací a výchovná
činnost v oblasti práce s
dětmi a mládeží, výcviky
dobrovolníků, dobrovolnické
programy zejména v oblasti
zdravotní a sociální,
canisterapie, Pět P –
sociálně aktivizační služba Litevská 2720,
pro rodiny s dětmi
272 01 Kladno

cbhkladno@vol
ny.cz
739 524 714

www.azylovydumkladno azylovydumklad 312 247 016,
.cz
no@seznam.cz 733 699 071

www.slunce.info

Zdeňka Petříka
2595, 272 00
Stanislava
Kladno
Klicmanová-Maříková, ředitelka ÚOS

774 058 568, 724 701 627

www.dumrodin.cz/rodin ludmila.janzurov
na-poradna.html
a@dumrodin.cz 777 558 778

www.cbhkladno.cz

PaedDr. Blanka
Dvořáková, ředitelka,
Zuzana Blechová,
DiS., sociální
pracovnice

Karolína Fojtová

212 242 558,
Taragoš: 739
info@romodrom 592 535

poradna@porad

www.poradnaprava.cz

Stanislav Bubik,
pastor sboru, Lucie
Pohanková - domácí
skupina Slaný

léčebně preventivní,
sociální a výchovná péče
dětem, péče o děti
vyžadující okamžitou
pomoc, odborné
poradenství –sociální práce
ve smyslu navrácení dítěte
zpět do původní rodiny;
poradenství v oblasti
osvojení a pěstounské
péče; poradenská,
terapeutická a diagnostická
činnost pro rodiny s dětmi, Brjanská 3079, Mgr. Bc. Hana
denní péče o děti -TeTa
272 04 Kladno Gabrielová,

klienti zdravotních a sociálních zařízení,
děti a mládež, rodiče s dětmi

odbor.socialni@

centrum@slunc
e.info,
dvorakova@slu
nce.info
312 690 298

kladno-cck.sluzby.cz,
www.cervenykriz.eu/cz/
oblastni_spolek.aspx?Id kladno@cerven 312 247 493,
=111
ykriz.eu
312 243 389

vedoucí služeb

www.clovekvtisni.cz,
karolina.fojtova 311 320 700 –
www.integracniprogram @clovekvtisni.c 703, 739 320
.cz
z
302

ředitelka

www.dckl.cz

info@dckl.cz,
gabrielova@ddk
ladno.cz
není uveden!

www.dckladno.cz

dckladno@dckl 312 660 139,
adno.cz
774 333 207

Mgr. Andrea Poppová,
ředitelka centra
ředitelka

1

1 Kladno

1

1, 5, 6, 7

1,5,6,7

1

1

1

1,3,5

Kladno,
Smečno

1 Kladno

1 Kladno

1 Kladno

Kladno

1, 3, 6, 7

Kladno

1

1

1,3,4,6

Kladno

Kladno

Kladno

6,7

5,6,7

Černošice

Lety, Řevnice

1,2,8

Praha

1,2

3,4,5

1 Kladno

Černošice

Nový Knín
(Dobříš)

poradenství,
psychoterapie

Klinická psychologie,

poradenství,
psychoterapie

Klinická psychologie,

Kolpingova rodina Smečno,
o.s,

Rodinné centrum
Smečno, Rodinné
centrum Slaný

děti a dospělí

děti a dospělí

poradenství, vzdělávání,
raná péče, pobyty pro
rodiny s dětmi, rodinné
centrum, služby pro děti rodiny s dětmi

Psychodiagnostika dětí a
dospělých, psychoterapie
dětí a dospělých

K nemocnici
2814, 272 01
Kladno

Mgr. Květa Kšírová,

klinický psycholog

není uveden

ksirova@sezna
m.cz
312 615 122

klinická psychologie,
psychoterapie

Mánesova
1766, 272 01
Kladno

PhDr. Jitka
Řehulková,

klinický psycholog

není uveden

312 241 301,
halifaxeg@sezn 312, 249 166,
am.cz
728 214 311

rodinná poradna, raná péče
pro rodiny s dětmi do 7 let
se zdravotním postižením,
Mateřské centrum Rybička,
kurzy pro adoptivní a
pěstounskou péči, týdenní a
víkendové pobyty v
Rodinném centru,
rekvalifikační kurzy,
odlehčovací služby, sociální
a rodinné poradenství

Rodinné
centrum
Smečno, U
zámku 5, 273
05 Smečno,
Rodinné
centrum Slaný,
Tomanova
1671, 274 01
Slaný

Ludmila Janžurová,
výkonná ředitelka, Ing.
Monika Martinková,
zástupce ředitelky

www.dumrodin.cz

312 526 768,
ludmila.janzurov 312 547 075,
a@dumrodin.cz 777 558 778

děti a mládež od 3 do 19 let, rodiče
dětských klientů, učitelé MŠ, ZŠ a SŠ

pomoc dětem a mládeži od
3 do 19 let, diagnostická,
terapeutická a
psychokorektivní péče,
psychoterapeutická péče,
reedukační péče o děti se
specifickými poruchami
učení a chování,
poradenství při volbě
vzdělání a profesní dráhy,
poradenství v náročných
životních situacích a
obdobích, metodická
Cyrila Boudy
pomoc žákům, pedagogům 2953, 272 01
i rodičům
Kladno

PhDr. Taťána
Vodičková,

dospělí, rodiny

Psychologické poradenství
a psychoterapie,
K nemocnici
individuální, párová a
1904, 272 01
rodinná terapie
Kladno

PhDr. Renata Luxová, psycholog

www.psychologickaporadna-kladno.cz

rluxova@sezna
m.cz
777 132 448

poradenství,
psychoterapie

děti i dospělí

psychologická vyšetření
dětí od 0 let, sledování
psychomotorického, vývoje
a vedení stimulace pro děti
s ohroženým vývojem,
pomoc při řešení
výchovných problémů,
řešení osobnostní a párové
problematiky, individuální
psychoterapie, skupinová Poliklinika, K
psychoterapie, lektorská
Nemocnici
činnost, přednášková
2814, 272 00
činnost
Kladno

PhDr. Marcela
Pospíšilová , klinický
psycholog, Jaroslava
Dočekalová,
terapeutka

není uveden

pospisilova.mar
cela@seznam.c 312 615 128,
z
605 559 090

Středisko pomoci dětem a
rodinám STŘEP, o. s.,

poradenství, sociálně
aktivizační služby,
vzdělávání

aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, děti a mládež umístěné v rodiny, poradenství,
ústavních zařízeních a jejich rodiny, děti výcvikové a vzdělávací
a mládež ohrožené delikvencí, osamělé programy pro odbornou i
matky, těhotné ženy v krizi
laickou veřejnost

Středisko pomoci ohroženým
dětem ROSA

psychologicko-pedagogická
diagnostika a terapie,
domácí konzultace
zaměřené na rozvoj dítěte,
videotrénink interakcí,
centrum „Mája“ pro rodiče s
dětmi ve věku do 4 let, Klub
rodin s dětmi se zdravotním
postižením a dětmi v adopci
a pěst. péči, skupinová
práce s dětmi z etnicky a
sociálně znevýhodněného
prostředí,
psychoterapeutická skupina
pro maminky dětí se
zdravotním postižením,
psychoterapeutická skupina
pro děti s problémovým
chováním, asistované
kontakty, grafomotorické
kroužky pro předškoláky a
školáky, hračkotéka –
rodiny s dětmi s výchovnými a
půjčovna hraček a
poradenství, sociálně
vzdělávacími problémy, rodiny s dětmi se speciálních pomůcek,
aktivizační služby,
zdr. postižením 0 – 26 let, rodiny s dětmi knihovna pro rodiče s
rodinné centrum,
v náhradní rodinné péči, rodiny etnicky a literaturou o výchově,
volnočasové aktivity pro sociálně znevýhodněné, rodiny s dětmi
týdenní a víkendové pobyty Římská 2846,
děti
ve věku 0 – 4 roky
pro rodiny s dětmi
272 04 Kladno

Pedagogicko–psychologická
poradna Středočeského
kraje Kolín – odloučené
pracoviště Kladno,

poradenství

Psychologická poradna
Kladno

poradenství,
psychoterapie

Psychologické středisko pro
děti a dospělé,

Zařízení sociální intervence
Kladno Intervenční centrum,

Zařízení sociální intervence
Kladno ,

Církev československá
husitská Kladno

poradenství

Manželská a
rodinná poradna
Kladno

poradenství

Roosweltova
1365, 272 00
Kladno

312 661 044,
vedoucí odloučeného
kladno@pppsk. 312 660 436,
pracoviště
www.ppstredoceska.cz cz
312 680 222

Mgr. Jana Evanová,

vedoucí střediska
Kladno

www.strep.cz

strep@centrum. 313 516
cz
450,724 262 40

Mgr. Hana
Fechtnerová,

ředitelka zařízení

www.spod.cz

info@spod.cz

312 267 917

osoby ohrožené domácím násilím

Sociální poradenství, právní
poradenství, psychologická Jana Palacha
pomoc, zprostředkování
1620, 272 80
následné pomoci,
Kladno

PhDr. Jana
Petráková, vedoucí,
Lucie Vaníčková
Horníková ,
koordinátor

www.zsi-kladno.cz

ic@zsikladno.cz

312 292 333 –5,
605 765 883

jednotlivci i páry v nepříznivé osobní či
rodinné situaci, osoby ohrožené
domácím násilím, rodiny a osoby, které
se ocitly v psychosociální krizi , osoby s
chronickým duševním onemocněním

psychologicko-poradenské
služby, konzultace formou
individuální nebo skupinové
terapie. Osobní -vztahové a
osobní problémy
–nezaměstnanost, ztráta
blízké osoby, rozpad rodiny,
potíže s navázáním
kontaktu. Párové problémy soužití v
manželství nebo v
partnerském vztahu,
problematika nevěry
jednoho z partnerů apod.
Rodinné - soužití v rodině,
vícegeneračního soužití,
problémů rodičů a dětí,
problematických vztahů
rodiny k okolí apod.
Sociální - problémy
rozvedených rodin. Domácí Jana Palacha
násilí Bezplatná právní
1643, 272 80
poradna.
Kladno

PhDr. Jana Lavická,
vedoucí zařízení,
Hana Vrkotová,
sociální pracovnice

www.zsi-kladno.cz

poradna@zsikladno.cz

312 292 344

ccshkladno.unas.cz

ccshkladno@vol
ny.cz
776 725 199

poradenství, materiální děti, mládež, dospělí, senioři, sociálně
pomoc, sociální služby slabé rodiny

péče o seniory v Domově
pro seniory a v domácím
prostředí, integrační
program pro romské a
neromské děti – dvakrát
týdně, křesťanská poradna
pro mládež, manžele a
osamělé občany, Finanční i
praktická pomoc slabším
rodinám i jednotlivcům v
okolí. Financování či
přispívání na pobyty dětem Plk. Stříbrného Mgr. Phanuel Osweto,
ze sociálně slabých rodin. 686, Kladno
Ph.D.,
farář
Dobřichovická
476, 252 28,
Černošice,
okres Praha západ

rodinné centrum, volnoč rodiny s dětmi, děti

volnočasové aktivity pro
rodiny s dětmi

rodinné centrum,
vzdělávání

adresa1:
OBECNÍ
KNIHOVNA
LETY, Na návsi
160, 252 29
pravidelné kroužky pro děti Lety , adresa 2:
v doprovodu rodičů,
TJ SOKOL
společenské akce pro celé ŘEVNICE,
rodiny, přednášky a kurzy Opletalova 89, Hana Hůlková,
pro dospělé a seniory
252 30 Řevnice Renata Dudová

koordinátorky

www.letanek.cz,

poradenství pro
samoživitele,
zastupování zájmů dětí rodiče samoživitelé, rozcházející se
z neúplných rodin
manželské páry

Integrovaný přístup ke
zlepšení situace rodin
samoživitelek a
samoživitelů, včetně dětí
žijících v neúplných
rodinách. Obhajování,
prosazování a naplňování
zájmů a potřeb dětí
v neúplných rodinách
v součinnosti s orgány
státní správy a samosprávy Salmovská
v ČR i s mezinárodními
2003/16, 120 00
institucemi.
Praha 2
Lucie Asenová, Bc.

Přesedkyně ANR

asociaceneupln
www.asociaceneuplnyc ychrodin@sezn
hrodin.cz
am.cz
606 095 005

Město Černošice, odbor
sociálních věcí a
zdravotnictví,

poradenství, informace,
sociální pomoc
občané města Černošice

sociálně právní ochrana
dětí, sociální prevence,
sociální pomoc, podpora
náhradní rodinné péče

vedoucí odboru

221 982
www.mestocernosice.c socialni@mesto 194,602 200
z
cernosice.cz
814

Azylový dům sv. Ludmily,

ubytování, vzdělávání,
sociálně aktivizační
služby pro rodiny,
hlídání dětí

Azylový dům, Vzdělávání,
Sociálně aktivizační služby Mokrovraty 139,
pro rodiny s dětmi, hlídání 262 03 Nový
dětí
Knín
PhDr. Marie Pilíková vedoucí AD

TAM-TAM-MRAVENIŠTĚ,

Rodinné centrum Leťánek,

Asociace neúplných rodin,

rodiny s dětmi, senioři

osoby v nepříznivé životní situaci

www.tamtammraveniste
.estranky.cz
mraveniste@se 603 200 569

není uvedena

Riegrova 1209,
252 28
Kůželová Vladislava,
Černošice
PhDr.

www.socialnipece.cz

info@letanek.cz
,
776 577 313
hanka.zarubka (H.H.), 722 218
@seznam.cz
499 (R.D.)

info@socialnipe 728 365 008,
ce.cz
311 360 311

