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Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby
ve městě Beroun a spádových obcích (ORP).
Katalog sociálních a návazných služeb je také k dispozici
na webových stránkách www.mesto-beroun.cz.
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Správní obvod obce s rozšířenou působností BEROUN
je vymezen územím obcí:
Bavoryně, Beroun, Broumy, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice,
Hýskov, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno,
Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Lužce, Málkov, Měňany, Mezouň,
Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Podbrdy, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou brožura, která si klade za úkol pomoci Vám orientovat se
v bohaté nabídce sociálních a návazných služeb dostupných na území města Beroun
a okolních obcí.
Možná si říkáte: „Sociální služby? To se mě netýká!“ Ne všichni ovšem mají to
štěstí. Skutečnost je taková, že v životě každé rodiny nebo jednotlivce může nastat
a zpravidla nastane chvíle, kdy si s některým problémem nevíme rady a potřebujeme
pomoci. A v tuto chvíli může být pomocníkem právě katalog, který držíte v ruce.
Město Beroun bylo jedním z prvních v Čechách, kde začalo systematické komunitní
plánování sociálních a návazných služeb. Proto dnes můžeme těžit z rozsáhlé škály
organizací, které tyto služby ve městě Beroun a jeho okolí poskytují. Bez nadsázky
lze říci, že je jen málo oblastí, v nichž byste zde nedokázali najít instituci, která Vám
v aktuální problematické situaci pomůže nebo alespoň poradí; budete mít možnost se
o své starosti podělit s někým, kdo ví, jak dál. A říká se, že sdílená starost je poloviční
starost.
Přeji Vám, abyste se do svízelné situace pokud možno nedostali. Ale jestliže tato
okolnost přece jen nastane, tak abyste pomocnou službu našli co nejsnáze a nejrychleji.
Věřím, že aktuální Katalog sociálních a návazných služeb na Berounsku Vám bude
v případě potřeby velmi účinným pomocníkem.

						

						

RNDr. Soňa Chalupová
starostka města Beroun
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Seznam podle životní situace
n BYDLENÍ
Řešíte problémy s bydlením? Přišli jste o byt či dům? Nemáte jak platit nájemné? Poradí Vám:
Camino San José, z.s. ................................................................................................................................... 14
Charita Beroun – Azylový dům sv. Jakuba pro muže ........................................................................... 37
Charita Beroun – Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni ...................................... 38
Charita Beroun – Azylový dům sv. Josefa pro ženy ............................................................................. 39
Charita Beroun – Denní centrum pro osoby bez přístřeší .................................................................. 40
Charita Beroun – Noclehárna sv. Jakuba ................................................................................................ 45
Charita Beroun – Terénní program pro osoby bez přístřeší ................................................................ 50
Městský úřad Beroun – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ........................................................... 62
Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun ................................................................................ 65
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. ......................................................................... 69
REMEDIUM Praha o.p.s. .............................................................................................................................. 74
n DOPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ
Jste omezení v pohybu a nemáte možnost dopravit se k lékaři, pro léky, na nákupy? I s tím Vám
může někdo pomoci:
Asistenční služba PB HELP ASISTENT, Beroun ....................................................................................... 11
Dobromysl, z.ú. ............................................................................................................................................. 25
Klubíčko Beroun, z.ú. ................................................................................................................................... 56
Sociální podnik Klubák, z.ú. ....................................................................................................................... 77
n CIZINCI
Jste cizinci a potřebujete se zorientovat v neznámém prostředí a chcete se zapojit do společnosti,
ve které žijete? Pomoci Vám mohou:
Poradna pro integraci, z. ú. ......................................................................................................................... 68
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. ......................................................................... 69
n DOMÁCÍ NÁSILÍ
Domníváte se, že je na někom z Vašich blízkých pácháno domácí násilí? Ubližuje někdo přímo Vám?
Nemusíte čekat, až se něco změní nebo zhorší, můžete vyhledat pomoc a s důvěrou se obrátit na:
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o. .................................. 20
Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ............................................................ 62
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. ................................................. 73
Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun ................................................................................ 65
Probační a mediační služba ....................................................................................................................... 72
n DLUHY
Hrozí Vám exekuce, nevystačíte s rodinným rozpočtem nebo máte problémy hospodařit s penězi?
Nevíte, jak se dostat ze spirály půjček a co dělat? Poradenství Vám nabízí:
Camino San José, z.s. ................................................................................................................................... 14
Člověk v tísni, o.p.s. ...................................................................................................................................... 21
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. ......................................................................... 69
Poradna při finanční tísni, o.p.s. ................................................................................................................ 70
REMEDIUM Praha o.p.s. .............................................................................................................................. 74
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n DROGY, ALKOHOL, ZÁVISLOSTI
Máte problémy se závislostí a chcete ji řešit? Domníváte se, že někdo blízký má potíže s alkoholem,
drogami, hracími automaty, a chcete mu pomoci? Potřebujete informace? Obrátit se můžete na:
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o. ................................. 20
Magdaléna, o.p.s. – adiktologická ambulance ...................................................................................... 60
Magdaléna, o.p.s. – terénní program ....................................................................................................... 60
Zařízení sociální intervence Kladno – ambulance Ada + ..................................................................... 88
n HOSPICE
Hledáte zařízení, ve kterém pečují o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, kde jim uleví od bolestí
a umožní důstojné prožití života až do jeho poslední chvíle? To nabízí a umí:
Hospic svatého Lazara, z.s. ......................................................................................................................... 35
Tři, o.p.s. .......................................................................................................................................................... 85
n OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Zdravotní postižení může být různé a může se týkat Vašich známých, blízkých či přímo vás samotných. Potřebujete pomoc nebo radu? Staráte se o osobu se zdravotním postižením v domácím prostředí a potřebujete někdy pomoci s odlehčením péče o ni? Nevíte, kde získat informace?
Obrátit se můžete na:
Asistenční služba PB HELP ASISTENT, Beroun ....................................................................................... 11
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. ......................................................... 12
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Uzlík ...................................... 13
CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE (provozovatel Kompletní péče s.r.o.) ......................................................... 16
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. ............................................................................................... 17
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. .................................. 18
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. ....................................... 19
Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o. ........................................................................................ 22
Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče Diakonie ......................................................................... 23
Digitus mise, z.ú. .......................................................................................................................................... 24
Dobromysl, z.ú. ............................................................................................................................................. 25
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. ........................................................................................................ 26
Domácí péče Včelka Berounsko, s.r.o. ...................................................................................................... 27
Domov penzion pro důchodce Beroun .................................................................................................... 29
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice .................................................................... 30
EDA cz, z.ú. ..................................................................................................................................................... 34
Hospic svatého Lazara, z.s. ......................................................................................................................... 35
Charita Beroun – Charitní odlehčovací služba ...................................................................................... 42
Charita Beroun – Charitní pečovatelská služba .................................................................................... 43
Charita Beroun – Charitní služba osobní asistence ............................................................................. 44
Charita Beroun – Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením ..... 47
Klub Zvonek - sdružení zdravotně postižených z.s. .............................................................................. 55
Klubíčko Beroun, z.ú. ................................................................................................................................... 56
Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb ........................................................................ 58
Lomikámen, z.ú. ............................................................................................................................................ 59
Medvídek - spolek rodičů a přátel dětí s autismem ............................................................................. 61
Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ............................................................. 62
Obec Hlásná Třebaň – pečovatelská služba ........................................................................................... 63
Obec Tmaň – pečovatelská služba ............................................................................................................ 64
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., obl. odbočka Beroun .... 76
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n OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociální podnik Klubák, z.ú. ....................................................................................................................... 77
Socius, z. ú. ..................................................................................................................................................... 78
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Berounský spolek nedoslýchavých, p.s. ...... 79
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská org. Středočeského kraje, p.s. ......... 80
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Beroun, p.s. .................. 81
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Beroun ................................... 82
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Beroun ................................ 83
Tichý svět, o.p.s. ............................................................................................................................................ 84
TŘI, o.p.s. ......................................................................................................................................................... 85
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami – kontaktní pracoviště Beroun ........... 86
Včelka senior care o.p.s. .............................................................................................................................. 87
n RODINA S DĚTMI, DĚTI A MLÁDEŽ
Jste rodina s dětmi a ocitli jste se v tíživé situaci? Potřebujete pomoc při překonání těžkého období? Nevíte si rady s dětmi v pubertě, přestáváte si doma rozumět? Pomoci nebo poradit Vám
mohou:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Uzlík ...................................... 13
Camino San José, z.s. ................................................................................................................................... 14
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o. ................................. 20
Člověk v tísni, o.p.s. ...................................................................................................................................... 21
Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o. ........................................................................................ 22
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. ........................................................................................................ 26
Charita Beroun – S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba) ............................................................... 46
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO ............................................................................................................... 21
Městský úřad Beroun – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ........................................................... 57
Pedagogicko–psychologická poradna Středočeského kraje, odlouč. pracoviště Králův Dvůr ..... 67
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. ......................................................................... 69
Pro zdraví 21 z.ú. ........................................................................................................................................... 71
Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. ............................................................................................................ 75
Zařízení sociální intervence Kladno – ambulance Ada + .................................................................... 88
n SENIOŘI, STÁŘÍ
Nezvládáte již samostatný život v domácím prostředí a potřebujete nepřetržitou péči včetně zajištění ubytování? Cítíte, že již nemůžete to, co dříve? Rádi byste zůstali doma, ale potřebujete
pomoc druhé osoby ke zvládání každodenních činností? Staráte se o seniora a potřebujete někdy
odlehčit v péči o něj? Rádi Vám pomůžou:
Asistenční služba PB HELP ASISTENT, Beroun ........................................................................................ 11
Camino San José, z.s. ................................................................................................................................... 14
CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE (provozovatel Kompletní péče s.r.o.) ......................................................... 15
CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. ................................................................................................... 16
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. .................................. 18
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. ....................................... 19
Digitus mise, z.ú. .......................................................................................................................................... 24
Dobrovolnické centrum Kladno, z. s. ........................................................................................................ 26
Domácí péče Včelka Berounsko, s.r.o. ...................................................................................................... 27
Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb ............................................................... 28
Domov penzion pro důchodce Beroun .................................................................................................... 29

6

Katalog sociálních a návazných služeb na Berounsku

Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb ...................................................................... 31
Domov seniorů TGM, p.o. ........................................................................................................................... 32
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb .............................................................. 33
Hospic svatého Lazara, z.s. ......................................................................................................................... 35
Charita Beroun – Domov sv. Anežky České .............................................................................................. 41
Charita Beroun – Charitní odlehčovací služba ....................................................................................... 42
Charita Beroun – Charitní pečovatelská služba ..................................................................................... 43
Charita Beroun – Charitní služba osobní asistence .............................................................................. 44
Charita Beroun – Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdrav. postižením ............ 47
Charita Beroun – Stacionář sv. Anežky České pro seniory – denní .................................................. 49
Klub důchodců Beroun ................................................................................................................................ 53
Klub důchodců Hostim č.p. 7 ..................................................................................................................... 54
Klubíčko Beroun, z.ú. ................................................................................................................................... 56
Městský úřad Beroun – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ........................................................... 62
Obec Hlásná Třebaň – pečovatelská služba ............................................................................................ 63
Obec Tmaň – pečovatelská služba ............................................................................................................ 64
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., obl. odbočka Beroun ... 76
Sociální podnik Klubák, z.ú. ....................................................................................................................... 77
Socius, z. ú. ..................................................................................................................................................... 78
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Berounský spolek nedoslýchavých, p.s. ...... 79
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská org. Středočeského kraje, p.s. ......... 80
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Beroun, p.s. .................. 81
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Beroun ................................... 82
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Beroun ................................ 83
TŘI, o.p.s. ......................................................................................................................................................... 85
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami – kontaktní pracoviště Beroun ........... 86
Včelka senior care o.p.s. .............................................................................................................................. 87
n TRESTNÍ ŘÍZENÍ, VÝKON TRESTU, VAZBY, ODSOUZENÍ NA SVOBODĚ
Vracíte se z výkonu trestu nebo z vazby a nevíte, jak se zapojit do běžného života? Jste odsouzeni
k alternativnímu trestu a nevíte, jak bude probíhat? Máte někoho blízkého ve výkonu trestu či ho
jeho výkon čeká? S otázkami k těmto situacím se můžete obracet na:
Městský úřad Beroun – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ........................................................... 62
Probační a mediační služba ....................................................................................................................... 72
n ZAMĚSTNÁNÍ
Přišli jste nečekaně o práci? Snažíte se práci hledat, ale bezúspěšně? Potřebujete získat nebo si
upevnit pracovní návyky? Rádi byste si vyzkoušeli zaměstnání v chráněném prostředí? Obrátit se
můžete na:
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o. .................................. 20
Charita Beroun – Sociální rehabilitace terénní ...................................................................................... 48
Lomikámen, z.ú. ............................................................................................................................................ 59
Sociální podnik Klubák, z.ú. ....................................................................................................................... 77
n Úřady
Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ......................................................... 62
Okresní správa sociálního zabezpečení Beroun .............................................................................. 66
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami – kontaktní pracoviště Beroun ...... 86
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Seznam dle sociálních služeb
Sociální služba
Azylové domy
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Název poskytovatele SSL
Charita Beroun
Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun
Digitus Mise, z.ú.
TŘI, o.p.s.
Dobromysl, z.ú.
Charita Beroun
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb
CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Domovy pro seniory

Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb
Domov seniorů TGM, p.o.
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních
služeb
Domov seniorů TGM, p.o.

Domovy se zvláštním režimem

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních
služeb
Charita Beroun

Domy na půl cesty

Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun

Chráněné bydlení

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

Intervenční centra

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního
násilí, o. p. s.

Nízkoprahová denní centra

Charita Beroun

Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

Pro zdraví 21 z.ú.

Noclehárny

Charita Beroun
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z. s.
Camino San José, z.s.

Odborné sociální poradenství

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s.
Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Středočeského kraje, p.o.
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Sociální služba

Název poskytovatele SSL
In IUSTITIA, o.p.s.
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro integraci, z. ú.

Odborné sociální poradenství

REMEDIUM Praha o.p.s.
Socius, z. ú.
Tichý svět, o.p.s.
TŘI, o.p.s.
Zařízení sociální intervence Kladno
– ambulance Ada +
Digitus Mise, z.ú.
Dobromysl, z.ú.

Odlehčovací služby –
– ambulantní, terénní

Charita Beroun
Socius, z. ú.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Krajská organizace Středočeského kraje, p.s.
CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Domov seniorů TGM, p.o.

Odlehčovací služby – pobytové

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních
služeb
Klubíčko Beroun, z.ú.
TŘI, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s.

Osobní asistence

Dobromysl, z.ú.
Charita Beroun
Klubíčko Beroun, z.ú.
VČELKA senior care o.p.s.
Digitus Mise, z.ú.
Domov penzion pro důchodce Beroun

Pečovatelská služba

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních
služeb
Charita Beroun
Obec Hlásná Třebaň
Obec Tmaň
VČELKA senior care o.p.s.
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Sociální služba

Název poskytovatele SSL
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče

Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče Diakonie
EDA cz, z.ú

Služby následné péče

Zařízení sociální intervence Kladno – ambulance Ada +
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Charita Beroun
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro integraci, z. ú.
Pro zdraví 21 z.ú.
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Charita Beroun
Klubíčko Beroun, z.ú.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v čr, z.s.,
Krajská organizace Středočeského kraje, p.s.
VČELKA senior care o.p.s.

Sociálně terapeutické dílny

Dobromysl, z.ú.
Lomikámen, z.ú.
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Charita Beroun
Lomikámen, z.ú.
Tichý svět, o.p.s.

Telefonická krizová pomoc

EDA cz, z.ú
viz zadní strana katalogu – Důležité kontakty
Charita Beroun

Terénní programy

Magdaléna, o.p.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Tlumočnické služby

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o.p.s.
Tichý svět, o.p.s.

Týdenní stacionáře

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Klubíčko Beroun, z.ú.

Kompletní a aktuální přehled registrovaných sociálních služeb lze najít na:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/
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Asistenční služba
PB HELP ASISTENT, Beroun
ÚAMK - AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik
Kontaktní údaje
Asistenční služba PB HELP ASISTENT, Beroun
Adresa: Mariánská 170, 261 01 Příbram
Telefon: 776 444 044, 732 458 629 – řidič
E-mail: info@pb.help-asistent.cz
Web: www.pb.help-asistent.cz
Provozujeme asistenční službu, která zajišťuje odvoz osobním autem pro tělesně postižené,
seniory, lidi v tíživé životní situaci a pro rodiče s dětmi.
Co nabízíme
n Odvoz občanů na jiné místo určení – nákupy, k lékaři, na úřady, do školy …
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Nemocné občany
n Osoby v tíživé situaci
n Rodiče s dětmi
Provozní doba
n PO – PÁ 6:00 – 22:00, po domluvě lze i jiný čas
n SO – NE dle potřeby klienta (nutno domluvit předem)
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Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR, z. s.
Kontaktní údaje
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
Adresa: Karlínské náměstí 59/12, 186 03 Praha 8
Telefon: 224 817 393, 602 399 991
E-mail: asociace@arpzpd.cz
Web: www.arpzpd.cz
Sdružujeme rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Působíme po celé republice a prostřednictvím
svých klubů (pobočných spolků) sdružujeme všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně
postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
Co nabízíme
n Základní a odborné sociální poradenství – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
n Klubovou a zájmovou činnost.
n Rekondiční, psychorehabilitační a integrační pobyty.
n Vzdělávací kurzy a semináře.
Služby jsou určeny pro
n Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny
Provozní doba
n PO, ST 8:00 – 16:00
n ÚT, ČT, PÁ po dohodě
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Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s. Klub Uzlík
Kontaktní údaje
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Uzlík
Adresa: Foersterova 2413, 272 01 Kladno
Telefon: 737 667 239
E-mail: klubuzlik@centrum.cz
Web: www.klubuzlik.webnode.cz
Sdružujeme rodiny dětí s handicapem a snažíme se pomoci těmto rodinám překonat pocit
osamění a bezradnosti v jejich situaci, organizovat společně integrované volnočasové aktivity,
ať již pro handicapované, jejich zdravé sourozence nebo celé rodiny.
Co nabízíme
n Integrované volnočasové aktivity – pobyty pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením.
Služby jsou určeny pro
n Děti
n Mládež
n Dospělé se zdravotním postižením i zdravé a jejich rodiny
Provozní doba
n Dle dohody
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Camino San José, z.s.

Kontaktní údaje
Camino San José, z.s.
Adresa: Politických vězňů 185, 266 01 Beroun
Telefon: 732 155 552
E-mail: porrberr@post.cz
Datová schránka: 5in4s7j
Web: www.caminoberoun.cz
Nabízíme odborné sociálně-právní poradenství pro osoby, které se z jakéhokoliv důvodu ocitly
v obtížně řešitelné situaci. Vytváříme prostor pro podporu a pomoc v psychosociální oblasti.
V rámci činnosti poradny nacházíme společná řešení vašich problémů ve všech oblastech platného
práva kromě komplikovaných kauz trestního práva.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
Co nabízíme
n Poradenství zejména v následujících okruzích společensko-právních vztahů: sociální dávky
poskytované mimo rámec sociálního pojištění, sociální služby, sociální pojištění, pracovně
právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní vztahy,
daně a poplatky, zdravotní a sociální pojištění, problematika zadlužování občanů, ochrana
spotřebitele, právní systém ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení a jeho alternativy,
veřejná správa, základní instituty trestního práva, ochrana základních práv a svobod.
n Specializované poradenství pro seniory zaměřené na majetkoprávní vztahy v rodině i mimo ni.
Služby jsou určeny pro
n Veškeré osoby, které jsou nebo se cítí být v nepříznivé životní situaci.
n Osoby v krizi
n Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
n Rodiny s dítětem/dětmi
n Seniory
Provozní doba
n PO 12:00 – 17:00
n ST 10:00 – 13:00 a 13:30 – 17:00
n ČT 10:00 – 15:00
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CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE
provozovatel
Kompletní péče s.r.o.
Kontaktní údaje
CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE (provozovatel Kompletní péče s.r.o.)
Adresa: Politických vězňů 40, 266 01 Beroun
Telefon: 607 098 798
E-mail: info@centrumdomacipece.cz
Web: www.centrumdomacipece.cz
Poskytujeme ošetřovatelskou domácí zdravotní péči a mobilní specializovanou paliativní
péči ve vlastním sociálním prostředí klientů, ale nabízíme služby i dle individuálních přání
klientů. Pozitivem námi poskytované domácí péče je zajištění spojení klienta s jeho vlastním
sociálním prostředím. Zajišťujeme péči pro všechny pacienty vhodné pro domácí péči a mobilní
specializovanou hospicovou péči pro každého, kdo se na nás obrátí.
Co nabízíme
n Komplexní zdravotnické služby v oblasti domácí péče (aplikace injekcí, odběry krve, převazy,
kontrola fyziologických funkcí a podobné).
n Domácí specializovanou hospicovou péči. Hospicovou péči poskytujeme na přání klienta či
rodinných příslušníků – není nutný souhlas praktického lékaře.
Služby jsou určeny pro
n Domácí zdravotní péče je pro všechny bez rozdílu věku, potřebu určuje praktický lékař.
Provozní doba
n PO – PÁ 9:00 – 15:00
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CENTRUM NA VERANDĚ
BEROUN, z.ú.

NA VERANDE

Kontaktní údaje
CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Adresa: Wagnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun
Telefon: 734 367 659
E-mail: domov@cnaverande.cz, socialni@cnaverande.cz
Web: www.domovnaverande.cz
Nabízíme sociální služby osobám se zdravotním či kombinovaným postižením, chronicky
nemocným a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují fyzickou
a psychickou pomoc, a jsou tak závislí na podpoře jiné osoby.
Poskytované sociální služby
n Domov pro seniory
n Odlehčovací pobytová služba
Co nabízíme
n Domov pro seniory – ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické
a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc
při obstarávání osobních záležitostí.
n Odlehčovací pobytovou službu – pomoc rodinným příslušníkům, kteří v plném rozsahu
pečují o blízkou osobu v domácím prostředí a potřebují tuto péči dočasně zajistit jiným
způsobem.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ 7:00 – 15:30 sociální pracovnice
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Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.
Kontaktní údaje
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5
Telefon: 235 517 313, 605 100 400
E-mail: detskysluch@detskysluch.cz
Web: www.detskysluch.cz, www.idetskysluch.cz
Poskytujeme komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
z celé České republiky – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
n Raná péče
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Co nabízíme
n Odborné sociální poradenství – nabízíme poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory,
příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek a v oblasti výhod a slev pro osoby se sluchovým
postižením.
n Ranou péči – jedná se o podporu rodiny jako celku vedoucí k samostatnosti v péči o dítě
při jeho výchově a vzdělávání, poskytujeme konzultační činnost v domácím prostředí
rodinám s dětmi se sluchovým postižením ve věku 0 – 7 let.
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – nabízíme aktivity, které probíhají jak formou
individuální, tak skupinové práce, podporují a rozvíjejí rodičovské kompetence, psychomotorický vývoj dítěte, komunikační, sociální a emoční dovednosti dítěte a rodičů a podporují
rodinu jako funkční celek.
Služby jsou určeny pro
n Rodiny s dítětem/dětmi se sluchovým postižením
n Osoby se sluchovým postižením
Provozní doba
n Raná péče: terénní služba PO – PÁ 7:00 – 19:00, ambulantní činnost ČT 9:00 – 15:00
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: terénní služba PO – PÁ 8:00 – 16:00,
ambulantní činnost ÚT 10:00 – 16:00, ST, ČT 8:00 – 16:00
n Odborné sociální poradenství: ÚT, ST 9:00 – 15:00
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Centrum pro neslyšící
a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o.p.s.
Kontaktní údaje
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 776 559 681
E-mail: beroun@cnn-ops.cz
Web: www.cnn-ops.cz
Nabízíme služby osobám se sluchovým postižením. Snažíme se minimalizovat komunikační
a informační bariéry a rozvíjet individuální dovednosti osob se sluchovým postižením.
Poskytované sociální služby
n Sociální rehabilitace
n Tlumočnické služby
Co nabízíme
n Sociální rehabilitaci – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
n Tlumočnické služby pro neslyšící a nedoslýchavé na úřadech, u lékařů, ve školách, u soudu
atd.
Služby jsou určeny pro
n Sluchově postižené všech kategorií
Provozní doba
n PO, ST 8:00 – 15:00
n ÚT, ČT 8:00 – 13:00
n PÁ práce v terénu
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Centrum pro zdravotně
postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s.
Kontaktní údaje
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 603 575 640, 311 625 025
E-mail: centrum.sluzeb@tiscali.cz
Web: www.czpstredoceskykraj.cz
Pomáháme osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo
osamělosti, ve které se ocitly hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
n Osobní asistence
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Co nabízíme
n Odborné sociální poradenství – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
n Osobní asistenci – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, při zajištění nebo podávání stravy, při zajištění chodu domácnosti a nácvik dovedností
pro zvládnutí péče o vlastní osobu.
n Sociálně aktivizační služby – kulturní zážitky, společenská setkávání, kavárničky, výtvarné
činnosti.
n Půjčovnu kompenzačních pomůcek – půjčujeme invalidní vozíky, chodítka, toaletní křesla,
polohovací postele, židle a sedátka do sprchy, lavičky na vanu, rehabilitační šlapadla, rotoped
a další pomůcky (adresa půjčovny: Chyňava 49 – zdravotní středisko, tel: 603 575 640)
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
Provozní doba
n PO, ST 8:00 – 15:00
n ÚT, ČT, PÁ práce v terénu
n Půjčovna kompenzačních pomůcek:
ÚT 9:00 – 12:00, ST 13:00 – 18:00, po dohodě i mimo provozní dobu
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Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Středočeského kraje, p.o.
Kontaktní údaje
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o.
Adresa: Husovo náměstí 64, 266 01 Beroun
Telefon: 737 342 609, 311 636 282
E-mail: cpsp.beroun@seznam.cz
Web: www.poradna-beroun.cz
Poskytujeme rodinnou, párovou a individuální terapii, poradenství a krizovou intervenci
v náročných životních situacích. V našem týmu pracují rodinní a pároví terapeuti s dlouholetou
praxí a psychoterapeutickým vzděláním.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
Co nabízíme
n Podporu při řešení problémů a konfliktů v rodině, mezigeneračních problémů, výchovných
problémů s dětmi, vztahů s dětmi, rodičovských kompetencí, konfliktů a šikany ve škole,
na pracovišti, partnerských problémů, řešení konfliktů v páru, pomoc při nevěře a žárlivosti.
n Podporu při rozvodu a řešení před a porozvodových problémů, uspořádání rodičovských
kompetencí a dohod v době rozvodu a po něm, pomoc při komunikačních problémech, při
nedostatku sebedůvěry, osamělosti, psychosomatických obtíží, v těžkých životních situacích,
jako jsou ztráta životního partnera, úmrtí blízké osoby, nezaměstnanost, život s dlouhodobou
nemocí či handicapem atd.
n Spolupráci s blízkými osobami.
n Zprostředkování navazujících služeb.
Služby jsou určeny pro
n Občany v obtížné situaci
n Jednotlivce, páry, rodiny
Provozní doba
n PO, ÚT, ST 8:00 – 18:00
n ČT 8:00 – 14:00
n PÁ 8:00 – 12:00
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Člověk v tísni, o.p.s.

Kontaktní údaje
Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa: Pod Kaplankou 483, 266 01 Beroun
Telefon: 774 321 724, 778 473 013, 770 128 272
E-mail: katerina.hulova@clovekvtisni.cz, aneta.budova@clovekvtisni.cz,
helena.sebkova@clovekvtisni.cz
Web: www.clovekvtisni.cz
Poskytujeme službu podpory vzdělávání – doučování a kariérní poradenství s dětmi na ZŠ
a středních školách a také dluhové poradenství pro dospělé klienty.
Co nabízíme
n Dluhové poradenství – bezplatné dluhové poradenství, prevence předlužení, kontrola
oprávněnosti pohledávek – mapování pohledávek, zastavování neoprávněných exekucí,
příprava insolvenčních návrhů, příprava na komunikaci se soudy a exekutory.
n Podporu vzdělávání v rodinách a kariérní poradenství – bezplatné individuální doučování
dítěte přímo v domácnosti, po dohodě doučujeme i mimo domácí prostředí (kancelář, škola),
zapojení rodiče do školní přípravy dítěte, komunikace se školou, skupinové doučování
na školách, příprava žáka na volbu povolání, stipendijní program pro studenty SŠ, pravidelné
konzultace a podpora během studia.
Služby jsou určeny pro
n Osoby do 65 let věku
n Děti a mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí
n Žáky na 1. a 2. stupni ZŠ, studenty OU, SOU a SŠ
n Mladé lidi s neukončeným základním vzděláním
n Zájemce o doplnění středoškolského vzdělání
Provozní doba
n PO – PÁ dle objednání, ambulantní i terénní forma služby
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Dětský domov
a Mateřská škola
Beroun, p.o.
Kontaktní údaje
Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o.
Adresa: Mládeže 1102/8, 266 01 Beroun
Telefon: dětský domov – 311 611 726 – 728, 601 566 501,
speciálně pedagogické centrum – 311 514 535, 601 566 503,
mateřská škola – 602 403 154
E-mail: info@ddmsberoun.cz
Web: www.ddmsberoun.cz
Jsme školské zařízení, jehož součástí je dětský domov, mateřská škola, speciálně pedagogické
centrum, jídelna – výdejna.
Co nabízíme
n Dětský domov – poskytujeme péči dětem s kombinovaným postižením a s narušenými
komunikačními schopnostmi, pomáháme je integrovat do společnosti, rozvíjet osobnost
dítěte a vytvářet podmínky pro jeho zdárný všestranný vývoj s ohledem na míru jeho
postižení. Zkvalitňujeme jejich život a začleňujeme děti do společnosti prostřednictvím
aktivit, kterých jsou s ohledem na svůj handicap schopny se účastnit.
n Speciálně pedagogické centrum – nabízíme servis klientům s kombinovaným postižením,
resp. více vadami, v oblasti berounského regionu a pro klienty s duálním senzorickým
postižením (hluchoslepotou) v rámci celé České republiky.
Služby jsou určeny pro
n Děti a mládež ve věku od 3 do 26 let
– s kombinovaným postižením a narušenými komunikačními schopnostmi
– s postižením sluchu v kombinaci s dalším postižením, se zvláštním zaměřením
na kombinaci postižení sluchu a zraku (hluchoslepota)
Provozní doba
n Dětský domov: nepřetržitý provoz
n Speciálně pedagogické centrum: PO – PÁ 8:00 – 16:00
n Mateřská škola: PO – PÁ 7:30 – 15:30
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Diakonie ČCE –
– středisko Praha,
Raná péče Diakonie
Kontaktní údaje
Diakonie ČCE – středisko Praha, Raná péče Diakonie
Adresa: Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 5
Telefon: 235 518 392
E-mail: info@rana-pece.cz
Web: www.rana-pece.cz
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.
Poskytované sociální služby
n Raná péče
Co nabízíme
n Činnosti podporující rozvoj dítěte.
n Informace a odborné poradenství.
n Pomoc při uplatňování zájmu rodiny.
n Podpůrný rozhovor.
Služby jsou určeny pro
n Rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, s opožděným
psychomotorickým vývojem a poruchou autistického spektra od 0 do 7 let
Provozní doba
n PO – PÁ 7:00 – 19:00
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Digitus Mise, z.ú.

Kontaktní údaje
Digitus Mise, z.ú.
Adresa: Pražská 904/28, 268 01, Hořovice
Telefon: 311 517 265, 739 833 316
E-mail: info@digitusmise.com
Web: www.digitusmise.com
Poskytujeme služby sociální péče občanům, kteří kvůli věku nebo nepříznivému zdravotnímu
stavu potřebují pomoc druhé osoby. Mezi tyto služby patří pečovatelská služba, centrum
denních služeb a odlehčovací služby.
Poskytované sociální služby
n Centrum denních služeb
n Odlehčovací služba
n Pečovatelská služba
Co nabízíme
n Centrum denních služeb – denní pobyt pro potřebné občany, nabízíme prostory pro odpočinek,
různé aktivity jako například ergoterapii, stolní hry, četbu, trénink paměti a lehké procházky
po lesoparku. Všechny prostory včetně vstupu jsou bezbariérové.
n Odlehčovací službu – služby v domácnosti vícehodinové, po dohodě i celodenní, pomoc
rodinným příslušníkům v době jejich dovolené, odpočinku, nemoci nebo během nákupů.
n Pečovatelskou službu – úkony osobní hygieny, donáška obědů, nákupy, příprava jídel a pomoc
při podávání jídla, doprovod k lékaři, na úřady, udržování domácnosti, praní a žehlení prádla,
pomoc s denními aktivitami, návštěvy a pohovory.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s kombinovaným postižením
n Rodiny s dítětem/dětmi
Provozní doba
n Pečovatelská služba a odlehčovací služba: PO – PÁ 7:00 – 19:00
n Centrum denních služeb: PO – PÁ 7:30 – 17:00, po dohodě lze do 21:00
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Dobromysl, z.ú.

Kontaktní údaje
Dobromysl, z.ú.
Adresa: Bezručova 928, 266 01 Beroun
Telefon: 775 660 966
E-mail: info@dobromysl.org
Web: www.dobromysl.org
Poskytujeme profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým s mentálním nebo
kombinovaným postižením z Berouna a širokého okolí.
Poskytované sociální služby
n Denní stacionář
n Odlehčovací služby
n Osobní asistence
n Sociálně terapeutické dílny
Co nabízíme
n Denní stacionář – odbornou péči a podporu běžných a sebeobslužných činností u lidí
s postižením. Pobytem simulujícím domácí prostředí pomáháme rodinám s péčí o jejich
blízké s postižením. Denní stacionář je otevřen každý všední den od 7:30 do 17:00.
n Odlehčovací služby – odbornou péči a další aktivity pro lidi s postižením, každý všední den
v provozní době denního stacionáře a dle potřeb rodiny.
n Osobní asistenci – pomoc při překonávání každodenních překážek v přirozeném prostředí a vedení
k co největší samostatnosti, podporu v konkrétních činnostech, pomoc při řešení různých situací.
n Sociálně terapeutické dílny – upevňování a rozvíjení sociálních a pracovních návyků formou
různých nácviků a činností – nakupování, vaření, péče o domácnost, práce s PC a internetem
atd., podporu při rozvoji větší samostatnosti a soběstačnosti.
n Nadstandardní péči v rámci sociálních služeb – ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii,
hipoterapii, rehabilitaci a masáže, koupele v perličkové vaně, snoezelen, bezbariérový svoz.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s mentálním postižením
n Osoby s kombinovaným postižením
Provozní doba
n Denní stacionář: PO – PÁ 7:30 – 17:00
n Osobní asistence: dle domluvy
n Odlehčovací služby: ambulantní PO – PÁ 7:30 – 17:00, pobytové – dle termínů na webu
n Sociálně terapeutické dílny: PO – PÁ 8:00 – 15:00
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Dobrovolnické centrum
Kladno, z. s.
Kontaktní údaje
Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.
Adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Telefon: 312 660 139, 775 287 546, 774 333 207
E-mail: dckladno@dckladno.cz
Web: www.dckladno.cz
Již od roku 2002 působíme v Kladně a okolí s více než stovkou profesionálně vedených
dobrovolníků a dobrovolnickými programy akreditovanými Ministerstvem vnitra ČR. Mezi
naše přijímající organizace patří dětské domovy, domovy pro seniory i nemocnice. Máme
také canisterapeutické týmy a program Pět P.
Co nabízíme
n Program Pět P – volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti.
n Dětský úsměv – program pro děti umístěné v dětských domovech.
n Pes kamarád – dobrovolníci se svými psy docházejí za klienty.
n Senior – aktivizace seniorů v domovech pro seniory.
n Dobrovolníci pro rodiny s dětmi – program pro děti z Azylového domu Kladno, sportovní
kroužky a doučování.
n Terénní dobrovolníci – dobrovolníci docházejí ke klientům do domácího prostředí.
n Dobrovolníci v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno – dobrovolníci tráví volný čas
s pacienty po operacích a úrazech.
n Dobrovolníci v Masarykově nemocnici Rakovník – dobrovolníci pomáhají na oddělení LDN.
n Dobrovolníci v Památníku Lidice – dobrovolníci se zapojují do aktivit památníku.
n Žiju s handicapem – dobrovolníci docházejí do stacionářů pro handicapované.
n Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – sociální pracovnice nabízí sociální a psychologické
poradenství rodinám v těžké životní situaci.
Služby jsou určeny pro
n Děti 0 – 18 let se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním
n Seniory
n Rodiny s dítětem/dětmi
n Nemocné a handicapované klienty
Provozní doba
n Dle dohody
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Domácí Základní
péčelogotyp
Včelka Berounsko, s.r.o.
centrální

Primární variantu logotypu je nutné použít
vždy na bílém podkladu nebo v případě
fotografie na světlém pozadí.

VČELKA
domácí péče

Kontaktní údaje
Domácí péče Včelka Berounsko, s.r.o.
Adresa: Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun
Telefon: 602 881 946 oblast Berounsko
602 280 381 oblast Hořovicko
Základní logotyp
horizontální
E-mail: stefanovicova@pecevcelka.cz,
tousova@pecevcelka.cz
Horizontální variantu logotypu je
Web: www.pecevcelka.cz

možné použít v případech, kdy situace
nedovoluje použít centrální logotyp.
Například v šířkovém formátu, kde by
centrální logotyp působil malý a nečitelný.
V žádném případě se tato varianta
neupřednostňuje.

Poskytujeme domácí zdravotní péči. Jedná se o odbornou ošetřovatelskou péči v domácím
prostředí pacienta.
Co nabízíme
n Péči o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích, ošetřovatelskou a kondiční
rehabilitaci, cvičení na lůžku, nácvik chůze s holí, berlemi či chodítkem, dechová cvičení,
kompletní péči o imobilního inkontinentního pacienta, péči o onkologicky nemocné, péči
o klienty v terminálním stadiu života, péči v oblasti prevence vzniku dekubitů a opruzenin,
kontrolu fyziologických funkcí, lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů),
odběry krve a jiného biologického materiálu, aplikaci injekcí a infúzí, cévkování, klyzma, péči
o permanentní katetr, ošetření stomií, PEG, enterální sondy a jiné.
n Zajištění kompenzačních pomůcek.
n Služby jsou hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud je doporučí lékař.
Služby jsou určeny pro
n Osoby vyžadující zdravotní péči v domácím prostředí, kterou doporučí ošetřující lékař.
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 16:00, dále po dohodě nepřetržitý provoz
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Domov
Hostomice – Zátor,
poskytovatel sociálních služeb
Kontaktní údaje
Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Zátor 373, 267 24 Hostomice pod Brdy
Telefon: 606 026 606, 311 584 456
E-mail: frantisek.tyl@domovhostomice.cz
Web: www.domovhostomice.cz
Poskytujeme pobytovou službu osobám, které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu
a při zvládání základních denních činností potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Naší
profesní prioritou je poskytovat seniorům služby, které umožní zachování samostatnosti,
soběstačnosti, aktivity a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím po co nejdelší dobu.
Poskytované sociální služby
n Domov pro seniory
Co nabízíme
n Ubytování, stravování.
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
n Pomoc při hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
n Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
n Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
n Aktivizační, sociálně-terapeutické, společenské a kulturní programy.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ 6:30 – 15:00 kancelář
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Domov penzion
pro důchodce Beroun
Kontaktní údaje
Domov penzion pro důchodce Beroun
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 311 610 351, 724 270 144, 725 501 848 - sociální pracovník
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz
Web: www.mesto-beroun.cz/obcan/socialni-sluzby/domy-s-pecovatelskou-sluzbou/
Poskytujeme sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým
onemocněním, které mají sníženou soběstačnost a potřebují občasnou nebo trvalou pomoc
a podporu jiné osoby.
Poskytované sociální služby
n Pečovatelská služba
Co nabízíme
n Pečovatelskou službu – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu v domácím
prostředí (například pomoc s oblékáním, s osobní hygienou, s přesuny na lůžko nebo vozík),
pomoc při zajištění stravy (dovoz a podávání jídla), pomoc při zajištění chodu domácnosti
(úklid, praní, žehlení, nákup, pochůzky k lékaři pro recepty apod.), základní sociální poradenství.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
Provozní doba
n PO – NE 7:00 – 19:00
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Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Lochovice
Kontaktní údaje
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Adresa: Lochovice 222, 267 23 Lochovice
Telefon: 311 516 194
E-mail: domov@dzp-lochovice.cz
Web: www.dzp-lochovice.cz
Poskytujeme sociální služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením.
Poskytované sociální služby
n Domov pro osoby se zdravotním postižením
n Týdenní stacionář
Co nabízíme
n Domov pro osoby se zdravotním postižením – ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, zdravotní péči, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, sociálně
terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, rehabilitační péči
a terapii, hipoterapii, chráněné dílny, možnost chráněného bydlení.
n Týdenní stacionář – pobytovou službu s celoročním provozem od pondělí do pátku.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s mentálním postižením
n Osoby s kombinovaným postižením
Provozní doba
n Domov pro osoby se zdravotním postižením: nepřetržitý provoz
n Týdenní stacionář: PO – PÁ nepřetržitý provoz
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Domov seniorů Rudná,
poskytovatel sociálních služeb
Kontaktní údaje
Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Ke Školce 1070, 252 19 Rudná
Telefon: 311 677 558, 311 677 839, 736 533 227
E-mail: info@dsrudna.cz
Web: www.dsrudna.cz
Naším posláním je být příjemným místem pro důstojný a plnohodnotný život seniorů s množstvím
pestrých podnětů a kontaktů v rodinné atmosféře pohody a přátelství.
Poskytované sociální služby
n Domov pro seniory
Co nabízíme
n Individuální přístup při poskytování služby, ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči,
pomoc s běžnými denními činnostmi, udržování klientových zájmů, koníčků a kontaktů
s rodinou a blízkými, aktivizační činnosti, pomoc při řešení sociálně právních záležitostí,
univerzitu volného času, testování paměti.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ 7:00 – 15:30 recepce
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Domov seniorů TGM, p.o.

Kontaktní údaje
Domov seniorů TGM, p.o.
Adresa: Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun
Telefon: 311 517 982
E-mail: info@seniori-beroun.cz
Web: http://www.seniori-beroun.cz
Poskytujeme pobytové sociální služby pro seniory, kteří jsou z důvodu svého věku či zdravotního
stavu závislí na pomoci jiné osoby.
Poskytované sociální služby
n Domov pro seniory
n Domov se zvláštním režimem
n Odlehčovací služba
Co nabízíme
n Domov pro seniory – ubytování, stravování, ošetřovatelské služby a aktivní využití volného
času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů, v případě zájmu i lékařskou
a rehabilitační péči (od 65 let).
n Domov se zvláštním režimem – zázemí a kvalitní ošetřovatelské služby pro osoby trpící chronickým
duševním onemocněním (od 55 let).
n Odlehčovací službu – pobytovou službu na dobu nejdéle 3 měsíce s cílem umožnit osobě,
která o seniora pečuje, nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností,
při kterých nemůže o svěřenou osobu dostatečně pečovat (od 55 let).
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým duševním onemocněním, včetně stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy
demence
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – NE 7:00 – 19:00 recepce
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Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb
Kontaktní údaje
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Čs. armády 969, 267 51 Zdice
Telefon: 311 690 211
E-mail: reditel@seniori-zdice.cz
Web: www.seniori-zdice.cz
Provozujeme domov pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují
psychickou a fyzickou pomoc jiné osoby. Zároveň provozujeme domov se zvláštním režimem
pro seniory postižené stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Poskytujeme také
odlehčovací a pečovatelskou službu.
Poskytované sociální služby
n Domov pro seniory
n Domov se zvláštním režimem
n Odlehčovací služba
n Pečovatelská služba
Co nabízíme
n Domov pro seniory – ubytování, stravování, ošetřovatelské služby, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, aktivizační, sociálně-terapeutické, společenské a kulturní programy.
n Domov se zvláštním režimem – zázemí a kvalitní ošetřovatelské služby pro osoby trpící stařeckou
demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Pomáháme jim zachovat si soběstačnost a samostatnost,
podle individuálních schopností, a snažíme se udržovat vzájemné kontakty s jejich rodinou a přáteli.
n Odlehčovací službu – nabízíme pečujícím dočasné převzetí péče o jejich blízké.
n Pečovatelskou službu – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, pomoc při
zajištění stravy a pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým duševním onemocněním
Provozní doba
n Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba: nepřetržitý provoz,
PO – PÁ 6:30 – 15:30 kancelář
n Pečovatelská služba: PO – PÁ 7:00 – 15:30
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EDA cz, z.ú.

Kontaktní údaje
EDA cz, z.ú.
Adresa: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4
Telefon: 224 826 860, 724 400 820
E-mail: info@eda.cz
Web: www.eda.cz
Jsme specialisté na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami.
Poskytované sociální služby
n Raná péče
n Telefonická krizová pomoc
Co nabízíme
n Ranou péči – poskytujeme podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se
zrakovým nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.
n Telefonickou krizovou pomoc – linka 800 40 50 60 – bezplatně, chat – nabízíme odbornou
pomoc specializovanou na krizové životní situace a poradenství v oblasti péče o dítě
s postižením, vážným onemocněním, po úraze nebo s ohrožením vývoje.
Služby jsou určeny pro
n Rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku dítěte (raná péče)
n Rodinné příslušníky dětí po zjištění závažné diagnózy (telefonická krizová linka)
Provozní doba
n Raná péče: terénní PO – PÁ 7:00 – 19:00, ambulantní PO – PÁ 8:00 – 16:00
n Telefonická krizová pomoc: Linka EDA PO – PÁ 9:00 – 15:00
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Hospic svatého Lazara, z.s.

Kontaktní údaje
Hospic svatého Lazara, z.s.
Adresa: Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 431 381
E-mail: hospic@hsl.cz
Web: www.hsl.cz
Naším cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin, naši pacienti
v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za všech okolností zůstane zachována jejich
lidská důstojnost.
Co nabízíme
n Poskytujeme paliativní péči lidem v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění.
n Doprovázíme umírající v závěru jejich života a poskytujeme podporu také jejich rodinám a blízkým.
n Zajistíme ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci.
Služby jsou určeny pro
n Osoby v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění s potřebou paliativní péče
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ 8:00 – 18:00, SO – NE 9:00 – 18:00 recepce
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Charita Beroun

Kontaktní údaje
Charita Beroun
Adresa ústředí: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun
Telefon: 313 030 400
E-mail: sekretariát@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme registrované sociální služby pro seniory, osoby bez přístřeší a pro rodiny s dětmi
na Berounsku.
Poskytované sociální služby
n Azylový dům sv. Jakuba pro muže
n Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dítětem/dětmi v tísni
n Azylový dům sv. Josefa pro ženy
n Denní centrum pro osoby bez přístřeší
n Domov sv. Anežky České
n Charitní odlehčovací služba
n Charitní pečovatelská služba
n Charitní služba osobní asistence
n Noclehárna sv. Jakuba
n S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba)
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
n Sociální rehabilitace – terénní
n Stacionář sv. Anežky České pro seniory – denní
n Terénní program pro osoby bez přístřeší
Poskytované návazné služby
n Dobročinné obchody
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 15:00 kancelář ústředí
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Charita Beroun
Azylový dům sv. Jakuba
pro muže
Kontaktní údaje
Azylový dům sv. Jakuba pro muže
Adresa: Roháče z Dubé 131, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 724 216 051
E-mail: adsvjakuba@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
V azylovém domě pro muže poskytujeme pobytové sociální služby, které pomáhají mužům
starším 18 let v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Poskytované sociální služby
n Azylový dům
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok.
n Podmínky pro samostatnou přípravu stravy.
n Podmínky pro osobní hygienu, včetně možnosti vyprání prádla.
n Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby jsou určeny pro
n Muže starší 18 let bez přístřeší
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ příjem klientů po předchozí domluvě
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Charita Beroun
Azylový dům sv. Josefa
pro matky/otce s dětmi v tísni
Kontaktní údaje
Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni
Adresa: Lochovice 42, 267 23 Lochovice
Telefon: 724 074 224
E-mail: adsvjosefa@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme pobytové sociální služby pro rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Poskytované sociální služby
n Azylový dům
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok.
n Ubytování na pokoji okamžité pomoci zpravidla na dobu nepřesahující jeden měsíc.
n Podmínky pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla za poplatek.
n Podmínky pro samostatnou přípravu stravy a pomoc s přípravou stravy.
n Pomoc při hledání zaměstnání.
n Pomoc při hospodaření s rodinným rozpočtem.
n Pomoc s vedením domácnosti.
n Pomoc při komunikaci s úřady a dalšími institucemi.
n Pomoc s vyřizováním osobních či zdravotních záležitostí.
n Pomoc se školní přípravou dětí.
n Pomoc s komunikací v rodině.
Služby jsou určeny pro
n Plnoleté rodiče (případně jinou pečující osobu) s dětmi, kteří řeší problém ztráty bydlení, nebo
pro členy rodiny ohrožené domácím násilím.
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ příjem klientů po předchozí domluvě
n Příjem na krizové lůžko – nepřetržitě
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Charita Beroun
Azylový dům sv. Josefa
pro ženy
Kontaktní údaje
Azylový dům sv. Josefa pro ženy
Adresa: Lochovice 42, 267 23 Lochovice
Telefon: 724 074 224
E-mail: adsvjosefa-zeny@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme pobytové sociální služby ženám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené
se ztrátou bydlení či ohroženým domácím násilím.
Poskytované sociální služby
n Azylový dům
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok.
n Podmínky pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla za poplatek.
n Podmínky pro samostatnou přípravu stravy a pomoc s přípravou stravy.
n Pomoc při hledání zaměstnání.
n Pomoc při hospodaření s rozpočtem uživatelky.
n Pomoc s vedením domácnosti.
n Pomoc při komunikaci s úřady a dalšími institucemi.
n Pomoc s vyřizováním osobních či zdravotních záležitostí.
n Pomoc s komunikací v rodině.
Služby jsou určeny pro
n Plnoleté ženy, které řeší problém ztráty bydlení anebo jsou ohroženy domácím násilím.
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ příjem klientů po předchozí domluvě
n Příjem na krizové lůžko – nepřetržitě
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Charita Beroun
Denní centrum
pro osoby bez přístřeší
Kontaktní údaje
Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Adresa: U Cukrovaru 1996, 266 01 Beroun
Telefon: 724 023 832
E-mail: dennicentrum@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Naším cílem je zajištění základních životních potřeb a podpora lidem v obtížné životní situaci
spojené se ztrátou bydlení.
Poskytované sociální služby
n Nízkoprahové denní centrum
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Pomoc při osobní hygieně, zajištění podmínek pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla
a sociálního šatníku.
n Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
n Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
n Pomoc v komunikaci s úřady a dalšími institucemi, možnost doprovodu.
n Pomoc s vyřizováním osobních či zdravotních záležitostí.
n Pomoc při navázání a udržení kontaktu s rodinou či jinou blízkou osobou.
Služby jsou určeny pro
n Plnoleté osoby v krizi, ohrožené ztrátou bydlení nebo bez přístřeší
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 15:00
n SO 8:00 – 14:00
n ČT 15:30 – 17:30 kluby pro klienty
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Charita Beroun
Domov sv. Anežky České
Kontaktní údaje
Domov sv. Anežky České
Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 606 639 627
E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Naše služba je určena pro seniory od 60 let věku žijící zejména na území Středočeského kraje
a hlavního města Prahy, kteří mají z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerovou
nemocí či některým typem demence) sníženou soběstačnost a jejichž sociální i zdravotní situace
vyžaduje stálou pomoc a podporu.
Poskytované sociální služby
n Domov se zvláštním režimem
Co nabízíme
n Ubytování, stravu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s chronickým duševním onemocněním
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
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Charita Beroun
Charitní odlehčovací služba
Kontaktní údaje
Charitní odlehčovací služba
Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 724 216 813
E-mail: terennipece@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme pomoc pečujícím osobám se zajištěním péče o jejich blízkého v době, kdy potřebují
čas ke svému odpočinku nebo k vyřízení osobních záležitostí.
Poskytované sociální služby
n Odlehčovací služba
Co nabízíme
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
n Přepravu uživatele autem (např. k lékaři, na nákup…).
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
n Osoby s chronickým duševním onemocněním
Provozní doba
n PO – NE 7:00 – 19:00
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Charita Beroun
Charitní pečovatelská služba
Kontaktní údaje
Charitní pečovatelská služba
Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 724 216 813
E-mail: terennipece@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Podporujeme klienty v zachování jejich způsobu života a poskytujeme jim individuální péči
o vlastní osobu a domácnost.
Poskytované sociální služby
n Pečovatelská služba
Co nabízíme
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
n Rodiny s dítětem/dětmi
Provozní doba
n PO – NE 7:00 – 19:00
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Charita Beroun
Charitní služba osobní asistence
Kontaktní údaje
Charitní služba osobní asistence
Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 724 216 813
E-mail: terennipece@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Podporujeme klienty v každodenních činnostech za pomoci osobního asistenta a kompenzujeme
jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat do běžného života.
Poskytované sociální služby
n Osobní asistence
Co nabízíme
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
n Osoby s chronickým duševním onemocněním
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
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Charita Beroun
Noclehárna sv. Jakuba
Kontaktní údaje
Noclehárna sv. Jakuba
Adresa: Roháče z Dubé 131, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 724 216 051
E-mail: adsvjakuba@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme jednorázový nocleh mužům nad 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení.
Poskytované sociální služby
n Noclehárny
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Poskytnutí přenocování.
n Podmínky pro osobní hygienu.
Služby jsou určeny pro
n Muže starší 18 let bez přístřeší
Provozní doba
n PO – NE 18:00 – 9:00
n PO – NE 18:00 – 19:30 příjem klientů
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Charita Beroun
S.A.S. Betlém
(sociálně aktivizační služba)
Kontaktní údaje
S.A.S. Betlém
Adresa: Lochovice 42, 267 23 Lochovice
Telefon: 724 057 670
E-mail: betlem@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme terénní služby rodinám při řešení jejich dlouhodobě nepříznivé sociální situace
v jejich přirozeném prostředí.
Poskytované sociální služby
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti.
n Pomoc s bydlením.
n Pomoc s péčí o dítě a přípravou do školy.
n Pomoc s výchovou dětí.
n Sociálně terapeutické činnosti: pomoc s chodem domácnosti, poradenství v oblasti životního stylu.
n Uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
n Pomoc při hledání zaměstnání.
n Pomoc při komunikaci s úřady a dalšími institucemi, možnost doprovodu.
n Pomoc při komunikaci v rodině.
Služby jsou určeny pro
n Plnoleté rodiče (případně jinou pečující osobu) s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením.
Provozní doba
n PO – PÁ 9:00 – 17:00
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Charita Beroun
Sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Kontaktní údaje
S. A. S. pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 606 639 627
E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Poskytujeme programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly klientů, co nejdéle
jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy
se stanou závislými na pomoci druhých. Dále usilujeme o udržení a zlepšení kvality života
našich cílových skupin, o předcházení sociálnímu vyloučení ze společnosti a o aktivní zapojení
seniorů a osob se zdravotním postižením.
Poskytované sociální služby
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Co nabízíme
n Sociálně aktivizační služby – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
trénování paměti.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby s tělesným a zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
Provozní doba
n PO 9:30 – 10:30 každé první PO v měsíci
n ČT 14:00 – 17:00 1x za 14 dní
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Charita Beroun
Sociální rehabilitace – terénní
Kontaktní údaje
Sociální rehabilitace – terénní
Adresa: Havlíčkova 3, 266 01 Beroun
Telefon: 733 616 218
E-mail: socrehabilitace@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Podporujeme osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména v oblasti získávání dovedností
a znalostí týkajících se samostatného bydlení a žití mimo chráněné podmínky sociálních služeb.
Poskytované sociální služby
n Sociální rehabilitace
Co nabízíme
n Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Služby jsou určeny pro
n Muže a ženy ve věku 19 – 64 let znevýhodněné na trhu práce
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 16:00
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Charita Beroun
Stacionář sv. Anežky České
pro seniory – denní
Kontaktní údaje
Stacionář sv. Anežky České
Adresa: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 606 639 627
E-mail: sluzbyproseniory@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Naše služba je určena pro seniory od 60 let věku z Berouna a okolí, kteří mají zájem o sociální
kontakt či aktivní využití času a kteří z důvodu vysokého věku či nepříznivého zdravotního
stavu potřebují dopomoc se sebeobsluhou. Služba je vhodná zejména pro seniory s poruchami
paměti (způsobenými např. Alzheimerovou nemocí).
Poskytované sociální služby
n Denní stacionář
Co nabízíme
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s chronickým duševním onemocněním
n Seniory
Provozní doba
n PO – PÁ 7:00 – 19:00
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Charita Beroun
Terénní program
pro osoby bez přístřeší
Kontaktní údaje
Terénní program pro osoby bez přístřeší
Adresa: Preislerovo náměstí 27, 267 01 Králův Dvůr – Počaply
Telefon: 733 741 670
E-mail: terennisluzba@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Vyhledáváme osoby bez domova nebo osoby bezdomovectvím ohrožené a poskytujeme jim
služby v jejich přirozeném prostředí. Součástí našeho poslání je rovněž minimalizace rizik
spojených se způsobem života uživatelů služby jak pro jednotlivce, tak pro společnost.
Poskytované sociální služby
n Terénní programy
Co nabízíme
n Základní sociální poradenství.
n Pomoc při hledání noclehu a ubytování.
n Pomoc při jednání s úřady včetně doprovodu.
n Pomoc při hledání práce a brigád.
n Pomoc s vyhledáním lékaře, včetně doprovodu k němu.
n Pomoc při navázání a udržení kontaktu s rodinou či jinou blízkou osobou.
n Poskytnutí potravin, hygienických potřeb.
n Poskytnutí základní materiální pomoci: přikrývky, spacáky, ošacení.
Služby jsou určeny pro
n Osoby bez přístřeší, v krizi, žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 16:00
n 1x měsíčně ranní nebo noční terén
6:00 – 14:00 ranní terén
8:00 – 12:00, 18:00 – 22:00 noční terén
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Charita Beroun
Dobročinné obchody
Kontaktní údaje
Dobročinné obchody
Adresa:
Antikvariát Beroun: Plzeňská 117, 266 01 Beroun, tel: 733 741 264
Obchod Dobré vůle Beroun: Plzeňská 117 a Havlíčkova 3, 266 01 Beroun, 797 991 125
Obchod Dobré vůle Hořovice: náměstí Svobody 135/2, 268 01 Hořovice, 731 428 378
E-mail: beneficniobchody@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Pro levné a kvalitní věci nemusíte jen do second handu. A ty, které již nepoužíváte, leč nechcete
vyhodit, můžete věnovat nám do sbírkových obchůdků Dobré vůle. Přijďte do obchodu, který má
jiná pravidla. Veškerý výtěžek obchůdků putuje na konto veřejné sbírky Dobrá vůle.
Co nabízíme
n Prodej darovaných věcí jako např. oblečení, obuv, knihy, domácí potřeby, nábytek a jiné.
Služby jsou určeny pro
n Nezaměstnané
Provozní doba
n Antikvariát Beroun: PO, ÚT, PÁ 8:00 – 16:00, ST, ČT 8:00 – 18:00
n Obchod Dobré vůle Beroun: PO – PÁ 9:00 – 17:00
n Obchod Dobré vůle Hořovice: PO – ČT 9:00 – 17:00, PÁ 8:30 – 16:30
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In IUSTITIA, o.p.s.

Kontaktní údaje
In IUSTITIA, o.p.s.
Adresa: Rybná 24, 110 00 Praha 1
Telefon: 773 177 636
E-mail: poradna@in-ius.cz
Web: www.in-ius.cz
Poskytujeme komplexní služby obětem předsudečného násilí, tedy takového násilí, kdy je
útok motivován předsudky útočníka vůči napadenému.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
Co nabízíme
n Odborné sociální poradenství – řešení záležitostí souvisejících s útokem – např. doprovod k lékaři
či na policii, pomoc při zajištění náhrady příjmu v případě pracovní neschopnosti, pomoc při
zajištění nového bydlení apod.; dále provázení procesem trestního nebo správního řízení,
ve kterém je řešen útok vůči napadené/mu, zprostředkování psychologické či terapeutické
pomoci v případě potřeby, tvorbu bezpečnostního plánu vedoucího k zajištění bezpečnosti, tvorbu
mediálního plánu vedoucího ke snížení rizik, které souvisejí s medializací, nabízíme i základní
krizovou intervenci.
n Právní informace obětem trestných činů dle zákona o obětech – informace o právech
poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení, o možnosti náhrady škody za způsobenou
zdravotní, materiální a jinou újmu, informace o peněžité pomoci obětem trestných činů,
sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti), o trestním, civilním
a správním řízení a dále nabízíme služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy.
n Bezplatné právní zastoupení – zastupování zmocněncem se poskytuje podle aktuálních možností
organizace, zastoupení a provázení klienta/ky je poskytováno ve všech podstatných úkonech v řízení.
Služby jsou určeny pro
n Oběti trestné činnosti
n Osoby bez přístřeší
n Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
n Imigranty a azylanty
Provozní doba
n Poradna: PO, ČT 9:00 – 17:00 (na adrese Eliášova 28, Praha 6) pouze na základě předchozího
objednání
n Terén: PO – PÁ 9:00 – 17:00 na základě telefonické domluvy
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Klub důchodců Beroun

Kontaktní údaje
Klub důchodců Beroun
Adresa: U Kasáren 813, 266 01 Beroun
Telefon: 721 960 102, 311 622 103
Web: http://www.socialnisluzby-beroun.cz/seniori-stari/klub-duchodcu-beroun/
Poskytuje seniorům a členům klubu důchodců zázemí pro naplňování a využívání volného
času.
Co nabízíme
n Zájmovou činnost, přednášky, besedy, výlety, zájezdy, cvičení, pravidelné posezení, návštěvy
divadel.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Občany města Berouna v důchodovém věku
n Invalidní důchodce
Provozní doba
n PO – ČT 12:00 – 16:00
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Klub důchodců Hostim č.p. 7

Kontaktní údaje
Klub důchodců Hostim č.p. 7
Adresa: Beroun – Hostim 7, 266 01 Beroun
Telefon: 311 610 490
Web: www.socialnisluzby-beroun.cz/seniori-stari/klub-duchodcu-hostim/
Poskytujeme seniorům a členům klubu důchodců zázemí pro naplňování a využívání volného
času.
Co nabízíme
n Zájmovou činnost, přednášky, besedy, výlety, zájezdy, cvičení, pravidelné posezení, návštěvy
divadel.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Občany města Berouna v důchodovém věku
n Invalidní důchodce
Provozní doba
n ST odpoledne dle domluvy
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Klub Zvonek - sdružení
zdravotně postižených z.s.
Kontaktní údaje
Klub Zvonek - sdružení zdravotně postižených z.s.
Adresa: Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr
Telefon: 602 850 264
Email: Jarka.Dolejsi@seznam.cz
Web: www.zvonek.kraluvdvur.cz
Jsme sdružení zdravotně postižených občanů trpících převážně onkologickým onemocněním.
Naším cílem je poskytovat podporu a pomoc.
Co nabízíme
n Poradenské centrum, přednášky odborníků, zapůjčení odborné literatury, zapůjčení léčebných
přístrojů, výukové programy a školení.
n Aktivizační služby, plavání, léčebná cvičení, ergoterapie, masáže, rekondiční pobyty.
Služby jsou určeny pro
n Osoby onkologicky nemocné a jejich rodiny
n Osoby trpící civilizačními chorobami
Provozní doba
n ČT 9:00 – 12:00
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Klubíčko Beroun, z.ú.
Kontaktní údaje
Klubíčko Beroun, z.ú.
Adresa provozovny: Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna
Telefon: 722 955 596, 601 097 477
E-mail: info@klubickoberoun.cz
Web: www.klubickoberoun.cz
Nabízíme pomoc při péči o děti a dospělé převážně s těžkým kombinovaným nebo mentálním
postižením a pro seniory.
Poskytované sociální služby
n Odlehčovací služby/pobytové
n Osobní asistence
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
n Týdenní stacionář
Co nabízíme
n Odlehčovací služby – na přechodnou dobu nabízíme odpočinek pečujícím osobám tím, že
jejich blízkému se zdravotním postižením či seniorovi poskytneme ubytování, stravování,
komplexní péči a volnočasový program.
n Osobní asistenci – péči přímo v domácnostech klientů, doprovázení klientů všude, kam potřebují.
n Sociálně aktivizační služby – vzdělávání, terapie, kroužky, výlety, tábory, nácvik praktických
dovedností s cílem posílit samostatnost a soběstačnost klientů.
n Týdenní stacionář – pobytovou službu pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobou komplexní
péči, atraktivní celotýdenní program, pravidelné terapie, vzdělávací a volnočasové aktivity.
n Tréninkové pracoviště Klubák – získávání základních pracovních návyků na pozicích pomocný
kuchař, pomocný uklízeč, pomocný prodejce ve stánku.
n Asistovanou dopravu – se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob – zájemce rádi
dopravíme a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady,
na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj. Zapůjčit můžeme vozík, chodítko, berle
a schodolez, aby se klienti dostali všude tam, kam potřebují.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s kombinovaným a mentálním postižením
n Seniory
Provozní doba
n Týdenní stacionář a asistovaná doprava: PO – PÁ 7:00 – 19:00
n Osobní asistence a odlehčovací služby/pobytové: nepřetržitý provoz
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: PO – NE 7:00 – 19:00
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KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Kontaktní údaje
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO – Rodinná poradna Slaný
Adresa: Wilsonova 546/7, 274 01 Slaný
Telefon: 777 558 057, 777 558 600
E-mail: rodinna.poradna@dumrodin.cz
Web: www.dumrodin.cz
Naším úkolem je podporovat jednotlivce, páry a rodiny ve zvládání těžkostí v osobním životě (prožívání nejistoty, stresu, napětí, vyčerpání, hledání sebe sama, smyslu života, možností
osobního růstu, zvládání své „jinakosti“), ve vztazích (manželských, partnerských, přátelských,
rodinných nebo jiných mezilidských), při nevysvětlených somatických obtížích a ve ztrátě
a smutku.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
Co nabízíme
n Pomáháme rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené
životními událostmi a podmínkami nejčastěji souvisejícími s krizí, rozpadem rodiny, rozchodem
partnerů, se složitou výchovnou situací, s tělesným postižením dítěte nebo s problémy
ve vývojové úrovni dítěte. Posilujeme rodičovské kompetence.
Služby jsou určeny pro
n Osoby v krizi
n Rodiny s dítětem/dětmi
Provozní doba
n PO – ČT 9:00 – 14:00
n PÁ 8:00 – 18:00
n Jiné časy jsou možné po předchozím objednání.
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Koniklec Suchomasty,
poskytovatel sociálních služeb
Kontaktní údaje
Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Suchomasty 1, 267 22 Suchomasty
Telefon: 311 689 703, 773 427 110
E-mail: info@koniklec-suchomasty.cz
Web: www.koniklec-suchomasty.cz
Poskytujeme sociální služby osobám s lehkým a středně těžkým mentálním či kombinovaným
postižením.
Poskytované sociální služby
n Domov pro osoby se zdravotním (mentálním) postižením
n Chráněné bydlení
Co nabízíme
n Domov pro osoby se zdravotním postižením – komplexní péči, podporu soběstačnosti, rozvoj
psychických a fyzických schopností a dovedností vycházejících z individuálních potřeb, podporu
samostatného rozhodování a maximální možné přiblížení k životu v přirozeném prostředí.
Dále nabízíme sociálně-terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, společenské a sportovní
aktivity.
n Chráněné bydlení – individuální podporu směřující k tomu, aby klienti s mentálním postižením
mohli vést běžný způsob života.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s mentálním postižením
Provozní doba
n Nepřetržitý provoz
n PO – PÁ 7:00 – 16:00 kancelář
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Lomikámen, z.ú.

Kontaktní údaje
Lomikámen, z. ú.
Adresa: Bezručova 928, 266 01 Beroun
Telefon: 311 612 428, 608 050 626
E-mail: info@lomikamen.cz
Web: www.lomikamen.cz
Poskytujeme sociální služby zaměřené na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností
a osvětu v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-vzdělávacích akcí.
Poskytované sociální služby
n Sociální rehabilitace
n Sociálně terapeutická dílna
Co nabízíme
n Sociální rehabilitaci RE-START – posilujeme soběstačnost lidí s duševním onemocněním při
zvládání běžného života, poskytujeme prostor a podporu pro nácvik potřebných sociálních
a pracovních dovedností.
n Sociálně terapeutickou dílnu JINÁ KÁVA – poskytujeme lidem s duševním onemocněním
bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních
dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny Jiná káva.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s duševním onemocněním
Provozní doba
n Sociální rehabilitace: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO – NE na základě předchozí domluvy
n Sociálně terapeutická dílna: PO 7:00 – 17:00, ÚT – PÁ 7:00 – 21:00, SO 9:00 – 21:00
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Magdaléna, o.p.s.

Kontaktní údaje
Magdaléna, o.p.s.
Adresa: Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun
Telefon: 734 622 260
E-mail: teren.be@magdalena-ops.cz
Web: www.magdalena-ops.eu
Poskytujeme sociální a zdravotní služby a pomoc osobám závislým na návykových látkách,
jejich rodinným příslušníkům a blízkým, a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám
tímto jevem ohroženým. Nabízíme klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory.
Zároveň minimalizujeme zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek
a chráníme společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady.
Poskytované sociální služby
n Terénní program
Co nabízíme
n Terénní program – kontaktní práci, informační servis, sociální poradenství a výměnný program,
sběr odhozeného injekčního materiálu a distribuci zdravotnického materiálu, zprostředkování
kontaktu s návaznou péčí, testování na infekční nemoci (žloutenka B, C, HIV, syfilis).
Služby jsou určeny pro
n Uživatele návykových látek
n Rodinné příslušníky uživatelů návykových látek
Provozní doba
n 1. 1. až 30. 4. – 9:00 – 17:30
n 1. 5. až 31. 10. – 11:00 – 19:30
n 1. 11. až 31. 12. – 9:00 – 17:30
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Medvídek - spolek rodičů
a přátel dětí s autismem
Kontaktní údaje
MEDVÍDEK - spolek rodičů a přátel dětí s autismem
Adresa: V Římě II. 161, 267 05 Nižbor
Telefon: 606 114 091
E-mail: os.medvidek@gmail.com
Web: www.medvidek-autismus.cz
Jsme svépomocná skupina rodičů dětí s autismem a snažíme se poskytovat všestrannou
podporu rodinám s autistickými dětmi a také přispívat ke zvyšování informovanosti odborné
i laické veřejnosti o autismu.
Co nabízíme
n Setkávání celých rodin 1x měsíčně v prostorách RC Slunečnice v Berouně.
n Podporu, sdílení zkušeností, předávání informací.
Služby jsou určeny pro
n Rodiny s dětmi s autismem z Berouna a okolí
n Zájemce o problematiku autismu
Provozní doba
n Setkávání vždy druhou neděli v měsíci od 15:00
(Rodinné centrum Slunečnice, Bezručova 928, Beroun)
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Městský úřad Beroun,
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Kontaktní údaje
Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Adresa: Pod Kaplankou 21, 266 01 Beroun
Telefon: 311 654 341, 311 654 363
E-mail: osvz1@muberoun.cz, osvz15@muberoun.cz
Web: www.mesto-beroun.cz
Vykonáváme činnosti samosprávy a státní správy jako obec s rozšířenou působností.
Co nabízíme
n Spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a návazných programů.
n Koordinaci procesu komunitního plánování sociálních služeb.
n Základní sociální poradenství, terénní sociální práci, pomoc při řešení nejrůznějších
nepříznivých sociálních situací, činnost sociálního kurátora.
n Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením, přijímání a vyřizování žádostí
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.
n Jsme pověřeni výkonem sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče.
V uvedené oblasti poskytujeme sociální poradenství.
Služby jsou určeny pro
n Občany všech věkových kategorií
n Osoby se zdravotním postižením
n Rodiny s dítětem/dětmi
n Osoby ohrožené sociálním vyloučením
n Seniory
n Osoby, které se dopustily trestné činnosti, anebo jsou její obětí.
n Cizince
Provozní doba
n PO, ST 8:00 – 17:00, ostatní dny dle dohody
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Obec Hlásná Třebaň – pečovatelská služba

Kontaktní údaje
Obec Hlásná Třebaň – pečovatelská služba
Adresa: Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn
Telefon: 311 681 101
E-mail: starosta@hlasnatreban.cz
Web: www.hlasnatreban.cz
Jsme pečovatelská služba určená osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a v určitých situacích daných zákonem i rodinám
s dětmi. Konkrétně je naše pečovatelská služba poskytována občanům obce Hlásná Třebaň
a městysu Karlštejn.
Poskytované sociální služby
n Pečovatelská služba
Co nabízíme
n Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
Provozní doba
n PO – PÁ 7:30 – 16:00
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Obec Tmaň – pečovatelská služba

Kontaktní údaje
Obec Tmaň – pečovatelská služba
Adresa: Sídliště 50, 267 21 Tmaň
Telefon: 311 689 874
E-mail: ucetnidps@seznam.cz
Web: www.obectman.cz
Naším posláním je podpora a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby, a také občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci.
Poskytované sociální služby
n Pečovatelská služba
Co nabízíme
n Pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, včetně nákupů, pochůzek, praní a žehlení prádla.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby s chronickým onemocněním
Provozní doba
n PO – PÁ 6:00 – 16:00
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Oblastní spolek
Českého červeného kříže Beroun
Kontaktní údaje
Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun
Adresa: Bezručova 928, 266 01 Beroun
Telefon: 311 611 724, 311 611 725, 607 696 830
E-mail: cckberoun@o2active.cz, beroun@cervenykriz.eu
Web: www.cckberoun.cz
Provozujeme Azylový dům Berounka a dům na půl cesty, poskytujeme pobytové a doplňkové
služby pro matky s dětmi a mládež opouštějící školská a výchovná zařízení nebo jdoucí z výkonu
trestu.
Poskytované sociální služby
n Azylový dům
n Dům na půl cesty
Co nabízíme
n Azylový dům – poskytujeme ubytování na dobu nezbytně nutnou na překonání nepříznivé
situace, jež je spojena se ztrátou bydlení. Podporujeme rozvoj a získávání nových schopností
a dovedností uživatelů k posílení jejich soběstačnosti a samostatnému fungování tak, aby
se dokázali postarat o své děti, o domácnost a vrátit se zpátky do běžného života. Poskytujeme
základní sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů a pomoc při řešení
jejich problémů. Pomáháme uživatelům získat vhodné bydlení mimo síť azylových domů.
n Dům na půl cesty – učíme klienty základním dovednostem týkajícím se samostatného života
(např. chodu domácnosti, kontaktu s úřady, manipulace s financemi) tak, aby se bez problémů
začlenili do společnosti, obnovili vazbu na rodinu (pokud je to možné), získali pracovní
příležitost a vhodné bydlení.
Služby jsou určeny pro
n Matky s dítětem/dětmi
n Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
n Osoby bez přístřeší (ženy)
n Osoby v krizi
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 15:00
n PO – ČT 16:00 – 6:00
n PÁ – NE kdykoliv
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Okresní správa sociálního zabezpečení Beroun

Kontaktní údaje
Okresní správa sociálního zabezpečení Beroun
Adresa: Okružní 511/28, 266 40 Beroun
Telefon: 311 690 111
E-mail: posta@be.cz
Web: www.cssz.cz
Jsme územní organizační jednotky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a podílíme se ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti.
Co nabízíme
n Oddělení nemocenského pojištění – žádosti o výplatu dávek – nemocenskou, ošetřovné,
otcovskou a peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
n Oddělení důchodového pojištění – žádosti o starobní, invalidní a pozůstalostní důchody
(vdovský, vdovecký a sirotčí).
n Oddělení lékařské posudkové služby – posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti
fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení.
n Oddělení OSVČ – důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ a nemocenské pojištění
zahraničních zaměstnanců.
n Oddělení účtárny pojistného a dávek – sledujeme dodržování platební povinnosti povinných
subjektů v sociálním zabezpečení a vystavujeme výkazy nedoplatků zaměstnavatelům.
n Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek – vedeme evidenci pohledávek
OSSZ a rozhodnutí o nich.
n Oddělení kontroly – kontrolujeme vznik a zánik pojistného poměru, plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění nemocenského a důchodového pojištění.
n Oddělení vnitřní správy – zajišťujeme technicko-administrativní a ekonomicko-správní činnosti
pro pracoviště.
Služby jsou určeny pro
n Pro všechny občany
Provozní doba
n PO, ST 8:00 – 17:00, ÚT, ČT 8:00 – 14:00
n Podatelna: PO, ST 8:00 – 17:00, ÚT, ČT 8:00 – 16:00, PÁ 8:00 – 12:00
n Pokladna: PO, ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
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Pedagogicko-psychologická poradna
Středočeského kraje,
odloučené pracoviště Králův Dvůr
Kontaktní údaje
Pedagogicko-psychologická poradna Králův Dvůr - Počaply
(příspěvková organizace Středočeského kraje)
Adresa: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr
Telefon: 311 637 119, 731 417 213
E-mail: kraluvdvur@pppsk.cz
Web: www.pppstredoceska.cz
Pomáháme řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního
věku.
Co nabízíme
n Pomoc při řešení výukových a výchovných problémů dětí předškolního, školního a adolescentního
věku.
n Informační a metodickou pomoc školám a pedagogickým pracovníkům, podílíme se na aktivitách
souvisejících s prevencí sociálně-patologických jevů.
n Pomoc při volbě povolání.
Služby jsou určeny pro
n Děti ve věku 3 – 19 let s různými pedagogicko-psychologickými problémy
Provozní doba
n PO, ČT 8:00 – 17:00
n ÚT, ST 8:00 – 15:30
n PÁ 8:00 – 13:30
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Poradna pro integraci, z. ú.

Kontaktní údaje
Poradna pro integraci, z. ú.
Adresa: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1
Telefon: 603 281 269
E-mail: praha@p-p-i.cz
Web: www.p-p-i.cz
Poskytujeme právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
n Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Co nabízíme
n Právní poradenství – informace ohledně pobytů v ČR, získání státního občanství, poradenství
v oblasti pracovního, rodinného a občanského práva, sepisování písemností a v odůvodněných
případech také zastupování.
n Sociální poradenství – rodinné poradenství, hledání bydlení a školy, doprovod, asistenci
a tlumočení na úřadech.
n Kurzy českého jazyka.
n Poradenství v oblasti vzdělávání.
n Psychosociální podporu v těžkých životních situacích.
n Zajišťování volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
n Výuku a doučování češtiny pro děti i dospělé.
n Kurzy interkulturních dovedností.
Služby jsou určeny pro
n Legálně pobývající cizince z tzv. třetích zemí (mimo EU), občany a rodinné příslušníky jiného
členského státu EU. Dále také pro osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl
a doplňková ochrana), a pro občany ČR zahraničního původu (například s odlišným
mateřským jazykem).
Provozní doba
n PO - ČT 9:00 – 16:00
n ÚT 8:00 – 18:00
n Doporučujeme objednat se předem.
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Poradna pro občanství/
/Občanská a lidská
práva, z. s.
Kontaktní údaje
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Adresa: V Pražské bráně 71, 266 01 Beroun
Telefon: 601 310 219, 774 730 568
E-mail: ivana.carbochova@poradna-prava.cz
Web: www.poradna-prava.cz
Poskytujeme klientům bezplatné sociálně-právní poradenství zejména v oblastech prosazování
rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech
ochrany lidské důstojnosti.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
n Terénní programy
Co nabízíme
n Odborné sociální poradenství – vypracování právních podání, odvolání a návrhů k soudu,
občansko-právní spory, pracovně-právní spory, dluhy a exekuce.
n Sociálně aktivizační služby – pracovně-výchovnou činnost s dětmi a dospělými, doprovázení
na úřady, do škol, ústavů, k lékaři atd., pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, vyřizování dávek
státní sociální podpory a sociální péče.
n Terénní programy – pracovně-výchovnou činnost s dospělými, pomoc při řešení konfliktů
a konfliktních situací.
Služby jsou určeny pro
n Kohokoliv, kdo se nachází v krizové či nepříznivé životní situaci.
n Rodiny s nezaopatřenými dětmi
n Osoby bez přístřeší
n Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
n Etnické menšiny
n Emigranty a azylanty
n Pachatele trestné činnosti – výmaz z trestního rejstříku
Provozní doba
n Odborné sociální poradenství: ČT 10:00 – 16:00
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: ÚT, ČT 10:00 – 16:00
n Terénní programy: PO – PÁ 8:00 – 16:30
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Poradna
při finanční tísni, o.p.s.
Kontaktní údaje
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Adresa: Hvězdova 19, 140 00 Praha 4
Telefon: 222 922 240, 800 722 722 – bezplatná pondělní zelená linka
E-mail: poradna@financnitisen.cz
Web: www.financnitisen.cz
Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku
změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snažíme poradit lidem,
jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů.
Co nabízíme
n Dluhové poradenství, prevenci předlužení.
n Osobní bankrot, přípravu na jednání s exekutory, přípravu ke komunikaci se soudy.
Služby jsou určeny pro
n Osoby nad 18 let
Provozní doba
n PO – ČT 8:00 – 18:00, PÁ 8:00 – 17:00
n PO 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 bezplatná pondělní zelená linka
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Pro zdraví 21 z.ú.

Kontaktní údaje
Pro zdraví 21 z.ú.
Adresa: Havlíčkova 8, 266 01 Beroun
Telefon: 702 013 352
E-mail: z.benesova@prozdravi21.cz
Web: www.prozdravi21.cz
Poskytujeme psychosociální služby zaměřené na komplexní/biopsychosociální podporu zdraví
dětí, mládeže, dospělých a rodin.
Poskytované sociální služby
n Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Co nabízíme
n Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální
poradenství.
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní a ambulantní podporu rodin s dětmi
prostřednictvím výchovně vzdělávacích a sociálně terapeutických činností, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí, sociální poradenství.
n Poradnu zdravotní prevence a rozvodové poradenství.
n Psychoterapeutické konzultace.
n Vzdělávání pro veřejnost a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
n Supervize a koučování.
n Příměstské tábory.
Služby jsou určeny pro
n Děti a mládež od 6 – 26 let
n Rodiny s dětmi
n Dospělé
Provozní doba
n Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: ambulance PO – ČT 12:00 – 19:00, terén dle domluvy
n Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: ambulance ÚT, ČT 8:00 – 12:00,
terén PO – PÁ 7:00 – 21:00 dle domluvy
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Probační
a mediační
služba
Kontaktní údaje
Probační a mediační služba, středisko Beroun
Adresa: Politických vězňů 20/18, 266 01 Beroun
Telefon: 734 362 955
E-mail: evesela@pms.justice.cz
Web: www.pmscr.cz
Usilujeme o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených
s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních
trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Co nabízíme
n Zajištění výkonu alternativních trestů včetně jejich předjednání.
n Pomoc obětem a zapojení oběti do procesu řešení následků trestné činnosti.
n Vstup do případu před rozhodnutím soudu v případě zájmu ze strany pachatele či oběti.
n Možnost mediace.
Služby jsou určeny pro
n Osoby mající kontakt s trestním řízením (pachatelé, oběti trestných činů a jejich rodiny)
n Osoby bez věkového omezení (nezletilé, mladistvé, dospělé)
n Oběti trestných činů
n Pozůstalé
Provozní doba
n PO – ČT 8:00 – 16:00, PÁ 8:00 – 14:30
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proFem - centrum
pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Kontaktní údaje
proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Adresa: Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun (budova České pojišťovny, vstup z ulice
Talichova, 5. patro – místnost 506).
Telefon: 608 222 277, 774 433 034 (vedoucí sociálních služeb)
E-mail: ic@profem.cz, ester.polackova@profem.cz
Web: www.profem.cz
Poskytujeme poradenství a psychosociální podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním
násilím.
Poskytované sociální služby
n Intervenční centrum
Co nabízíme
n Odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím.
n Pomoc rodinným příslušníkům a osobám blízkým ohrožené osoby.
n Právní, sociální a terapeutické poradenství (objednání ve dnech út a čt).
n Internetové poradenství (email: ic@profem.cz).
n Chatové poradenství (www.elinka.iporadna.cz/linka-profem).
n Linka právní pomoci (na tel. č. 608 222 277).
Služby jsou určeny pro
n Oběti domácího násilí
n Oběti sexuálního násilí
n Rodinu a blízké těchto obětí
Provozní doba
n PO – PÁ 9:00 – 15:00 objednání (608 222 277)
n PO 9:00 – 12:00, ST 16:00 – 19:00 chatové poradenství
n ÚT 9:00 – 12:00, ST 17:30 – 20:30 linka právní pomoci
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REMEDIUM Praha o.p.s.

Kontaktní údaje
REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna REMEDIUM
Adresa: V Pražské bráně 74, 266 01 Beroun
Telefon: 735 613 901, 272 743 666
E-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Web: www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz
Vytváříme prostor pro vzdělávání, podporu a pomoc v psychosociální oblasti. V rámci činnosti
Občanské poradny REMEDIUM nacházíme společná řešení vašich problémů.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
Co nabízíme
n Bezplatné odborné sociální poradenství v oblastech dluhů, bydlení, majetkoprávních
vztahů, ochrany spotřebitele, občanskoprávních vztahů, sociálních dávek, právního systému,
zdravotnictví, trestního řízení, rodinných a mezilidských vztahů a pracovněprávních vztahů,
celkově v 18 oblastech.
Služby jsou určeny pro
n Osoby bez omezení věku
Provozní doba
n ST 9:00 – 12:00 pro neobjednané klienty
n ST 13:00 – 16:00 pro předem objednané klienty
n PO – ČT od 8:30 do 15:30, objednání na telefonním čísle 735 613 901
nebo na e-mailu obcanskaporadna@remedium.cz
n Elektronické dotazy zodpovídáme prostřednictvím internetového formuláře:
dotaz na občanskou poradnu (http://www.remedium.cz/dotaz.php)
n Telefonické dotazy a informace o poskytované službě zodpovídáme každé pondělí a úterý
v čase 12:30 – 15:30 na telefonním čísle 272 743 666.
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Rodinné centrum
Slunečnice, z.ú.
Kontaktní údaje
Rodinné centrum Slunečnice, z.ú.
Adresa: Bezručova 928, 266 01 Beroun – Komunitní centrum
Pobočka: Karla Čapka 1482, 266 01 Beroun – Sportovní centrum EDEN
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Web: www.rcslunecnice.cz
Jsme rodinné centrum, jehož činnost směřuje ke zkvalitnění rodinného života i vztahů našich
klientů. Vytváříme prostor pro setkávání rodičů a dětí i příležitosti ke společným zážitkům.
Nabízíme vzdělávací programy a aktivity pro volný čas, ale i pomoc v tíživé situaci.
Co nabízíme
n Logopedickou poradnu – vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky
mluvidel, rozvoj slovní zásoby a mluveného projevu.
n Pedagogickou poradnu – komplexní vzdělávací péči dětem/žákům, jejich rodičům a pedagogům.
n Rodinnou poradnu – partnerské a rodinné poradenství, komunikace a konflikt v rodině,
výchova dětí.
n Právní poradnu – pracovní a rodinné právo, finanční a dědické právo.
n Poradnu pro prarodiče, rodiče a děti – vztahy v rodině, zátěžové situace, problémy v komunikaci.
n Péči o pěstounské rodiny – provázení rodin, uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
n Dětskou skupinu – péči o děti od 2 let v dětské skupině s kapacitou 12 dětí.
n Kurzy a kroužky včetně výuky cizích jazyků pro děti i dospělé, přednášky a workshopy.
n Jednou měsíčně setkání rodin s autistickými dětmi.
Služby jsou určeny pro
n Rodiny s dítětem/dětmi
n Nastávající rodiče a prarodiče
Provozní doba
n PO, ÚT 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30
n ST 8:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00
n ČT 8:30 – 12:00 a 13:00 – 18:00
n PÁ 8:30 – 12:00
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Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
České republiky, z. s.,
oblastní odbočka Beroun
Kontaktní údaje
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s.,
oblastní odbočka Beroun
Adresa: Pod Kaplankou 483, 266 01 Beroun
Telefon: 777 479 494
E-mail: beroun-odbocka@sons.cz
Web: www.sons.cz/beroun
Sdružujeme nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájíme jejich zájmy a poskytujeme konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
Co nabízíme
n Základní poradenství v problematice těžkého zrakového postižení – zaměřujeme se na zmírnění
negativních důsledků zrakového postižení člověka, na dosažení větší nezávislosti na pomoci
jiných lidí, čímž dochází k lepší integraci postiženého do společnosti.
n Volnočasové a vzdělávací aktivity jako rekondice, výlety, kulturní akce, klubová činnost atd.
n Osvětovou činnost – pořádáme přednášky, besedy a prezentace o problematice těžkého
zrakového postižení pro veřejnost.
Služby jsou určeny pro
n Osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let
Provozní doba
n ST 10:00 – 13:00
n ST 12:30 – 15:00, první středu v měsíci probíhá členská schůze
(Na Parkáně 111, 266 01 Beroun)
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Sociální podnik Klubák, z.ú.

Kontaktní údaje
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Adresa: Květnová 109, 267 11 Vráž u Berouna – Penzion Klubíčko Vráž
Telefon: 722 955 596
E-mail: klubak@klubickoberoun.cz
Web: www.klubickoberoun.cz
Naším posláním je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Pracovní podmínky (náplň práce, velikost úvazku, pracovní doba aj.) jsou přizpůsobené lidem
se zdravotním postižením.
Co nabízíme
n Zaměstnání v provozním zázemí Penzionu Klubíčko (administrativa, úklidy, kuchyň, údržba, doprava).
n Zaměstnání při zajišťování zakázek od obcí, firem a veřejnosti (zahradnické, natěračské aj. práce).
n Zaměstnání v prodejním stánku.
n Zaměstnání v přímé péči o klienty.
n Asistovanou dopravu – se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob – zájemce rádi
dopravíme a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady,
na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj. Zapůjčit můžeme vozík, chodítko, berle
a schodolez, aby se klienti dostali všude tam, kam potřebují.
Služby jsou určeny pro
n Dospělé se zdravotním postižením
n Pečující osoby
n Další osoby znevýhodněné na trhu práce (rodiče po rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, 55+, …)
Provozní doba
n PO – NE 7:00 – 19:00
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Socius, z. ú.

Kontaktní údaje
Socius, z. ú.
Adresa: Husovo náměstí 43, 266 01 Beroun
Telefon: 704 810 525
E-mail: socius@email.cz
Web: www.pecovat-doma.cz
Podporujeme neformální péči v přirozeném prostředí domova. Uvědomujeme si fyzické,
psychické, finanční, sociální i duševní zatížení pečujících a pomáháme jim obnovit rovnováhu
v nové situaci a adaptovat se na zátěž, která vzniká v souvislosti s domácí péčí.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
n Odlehčovací služba terénní
Co nabízíme
n Odborné sociální poradenství – informace a přímou pomoc lidem při řešení problémů spojených
s péčí o své blízké.
n Odlehčovací službu – služby v domácnosti, pomoc rodinným příslušníkům.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby se zdravotním postižením
n Osoby s chronickým onemocněním a jejich rodiny
Provozní doba
Centrum pomoci domácím pečovatelům:
n ÚT 8:00 – 12:00
n ST 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
n ČT 8:00 – 12:00
n PÁ 14:00 – 17:00
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Berounský spolek nedoslýchavých, p.s.
Kontaktní údaje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Berounský spolek nedoslýchavých, p.s.
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 728 398 697 (paní Humlová)
E-mail: bust7120alzb@seznam.cz
Podporujeme sluchově postižené občany z Berouna a širokého okolí.
Co nabízíme
n Pohybové činnosti (vycházky a výlety), ozdravné činnosti – masáže, solná jeskyně.
n Základní monitoring zdravotního stavu členů.
Služby jsou určeny pro
n Osoby se sluchovou vadou nebo jiným civilizačním onemocněním
Provozní doba
n PO 8:30 – 11:00
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Středočeského kraje, p.s.
Kontaktní údaje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Středočeského kraje, p.s.
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 311 625 025, 734 808 389
E-mail: radilova.d@gmail.com, ivaneuschlova@centrum.cz
Pomáháme zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních neslyšících, nedoslýchavých
a ohluchlých. Pomáháme při organizaci vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.
Poskytované sociální služby
n Odlehčovací služby
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Co nabízíme
n Sociálně aktivizační služby, rekondiční pobyty, přednášky, trénování paměti, cvičení, kavárničky.
n Odlehčovací služby terénní pro pečující o své blízké v jejich domácím prostředí.
n Zájmové aktivity seniorů, ruční práce, trénování paměti.
n Cvičení.
Služby jsou určeny pro
n Osoby se sluchovým postižením
n Osoby s kombinovaným postižením
Provozní doba
n ÚT – ST 9:00 – 11:00
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s.,
Základní organizace Beroun, p.s.
Kontaktní údaje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Beroun, p.s.
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 311 625 025, 734 808 389
E-mail: radilova.d@gmail.com
Podporujeme sluchově postižené občany z Berouna a širokého okolí.
Co nabízíme
n Zájmové aktivity seniorů, rekondiční pobyty, výlety, ruční práce.
n Kavárničky, setkávání seniorů.
Služby jsou určeny pro
n Sluchově postižené všech věkových kategorií (převážně skupina 65+)
Provozní doba
n PO 9:00 – 13:00
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Svaz tělesně postižených
v České republice z. s.
místní organizace Beroun
Kontaktní údaje
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Beroun
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 737 756 254
E-mail: MOSTPberoun@seznam.cz
Podporujeme tělesně postižené občany z Berouna a širokého okolí.
Co nabízíme
n Sociálně aktivizační služby – rehabilitace, masáže, rehabilitaci na rekondičních pobytech.
n Pořádání společných výletů nebo procházek.
n Přednášky, besedy, cvičení, společné setkávání.
Služby jsou určeny pro
n Tělesně postižené občany
Provozní doba
n ČT 13:00 – 15:00
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Svaz tělesně postižených
v České republice z. s.
okresní organizace Beroun
Kontaktní údaje
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Beroun
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Telefon: 736 282 467
E-mail: oostpberoun@seznam.cz
Podporujeme specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů
v Berouně a přilehlém okolí.
Co nabízíme
n Půjčovnu kompenzačních pomůcek pro dospělé i děti.
n Celoroční plavání, rekondiční pobyty, přednášky.
n Přístrojovou masáž plosek nohou.
Služby jsou určeny pro
n Tělesně postižené občany
n Seniory
Provozní doba
n PO, ČT 12:00 – 17:00
n ÚT, ST, PÁ 8:00 – 13:00
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Tichý svět, o.p.s.
Kontaktní údaje
Tichý svět, o.p.s
Adresa: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9
Telefon: 720 996 089
E-mail: tichysvet@tichysvet.cz
Web: www.tichysvet.cz
Pobočka Tichý svět, o.p.s. pro Středočeský kraj
Adresa: Váňova 3180, 272 01 Kladno
Telefon: 607 048 083
E-mail: kamila.rumlova@tichysvet.cz
Rozšiřujeme povědomí o osobách s postižením sluchu mezi občany Středočeského kraje. Rozumíme
potřebám svých klientů a ve svém přístupu k nim používáme způsob komunikace, který je klientům
vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Tím se služba stává pro danou cílovou skupinu dostupnou a bezbariérovou. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně
podle úrovně jeho schopností a dovedností a postupně rozvíjíme jeho potenciál.
Poskytované sociální služby
n Odborné sociální poradenství
n Sociální rehabilitace
n Tlumočnické služby
Co nabízíme
n Odborné sociální poradenství – podporujeme a pomáháme klientovi lépe se orientovat
v náročné životní situaci a v nalezení strategie k jejímu zlepšení.
n Sociální rehabilitace – věnujeme se nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které
pomohou klientům v běžném životě. Podporujeme vytvoření takového sociálního prostředí,
ve kterém je minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, jako je bezbariérovost
veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
n Tlumočnické služby – vyrovnáváme příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením
a slyšících, podporujeme samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomáháme
při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů.
n Tichou linku (online tlumočení znakového jazyka) – www.tichalinka.cz.
Služby jsou určeny pro
n Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením
Provozní doba
n PO – PÁ 9:00 – 17:00, po domluvě lze individuálně
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TŘI, o.p.s.

Kontaktní údaje
TŘI, o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře
Adresa: Sokolská 584, 257 22 Čerčany
Telefon: 317 777 381
E-mail: tri@hospic-cercany.cz
Web: www.hospic-cercany.cz
Poskytujeme paliativní péči v lůžkovém hospici i v domácím prostředí, specializujeme se
na odlehčovací a pobytové služby, provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, odborné
sociální poradenství a další sociální služby.
Poskytované sociální služby
n Centrum denních služeb
n Odborné sociální poradenství
n Odlehčovací služby pobytové
Co nabízíme
n Centrum denních služeb – aktivizační činnosti v přátelském a klidném prostředí pro ty, kteří
nemohou nebo nechtějí být sami.
n Odborné sociální poradenství – pomáháme všem, kteří se ocitli v jakékoliv tíživé životní situaci.
Poskytneme rady a informace pečujícím osobám, společně zvážíme dostupné služby a předáme
potřebné kontakty.
n Odlehčovací služby pobytové – zajištění celodenní péče (max. 90 dní v roce) o ty, o které je
jinak pečováno doma, s cílem umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
n Půjčovnu kompenzačních pomůcek – půjčujeme pomůcky usnadňující péči o těžce nemocné,
seniory, zdravotně postižené či osoby po úrazu.
n Asistenční auto – usnadňujeme pohyb po městě, návštěvu lékaře či úřadu starším a omezeně
pohyblivým občanům.
n Praní prádla pro klienty a veřejnost.
Služby jsou určeny pro
n Osoby v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění s potřebou paliativní péče
n Osoby s chronickým onemocněním
n Osoby se zdravotním postižením
n Seniory
Provozní doba
n PO – PÁ 7:00 – 18:00 recepce
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Úřad práce České republiky
- krajská pobočka v Příbrami
- kontaktní pracoviště Beroun
Kontaktní údaje
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Beroun
Telefon: 950 102 111 – ústředna
E-mail: podatelna.be@uradprace.cz
Web: www.uradprace.cz
Adresa:
Zprostředkování zaměstnání, Pracovní rehabilitace
Okružní 333/26, 266 01 Beroun
Státní sociální podpora, Pomoc v hmotné nouzi, Příspěvek na péči, Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Pod Kaplankou 21, 266 01 Beroun
Zprostředkováváme zaměstnání a zajišťujeme poradenství pro lidi, kteří žádají o státní sociální
podporu či dávky pro osoby se zdravotním postižením a další dávky pomoci v hmotné nouzi.
Co nabízíme
n Zprostředkování zaměstnání, pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením.
n Dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče.
n Dávky pomoci v hmotné nouzi.
n Příspěvek na péči, základní odborné poradenství.
n Dávky pro osoby se zdravotním postižením.
n Průkazy ZTP.
n Euroklíč.
Služby jsou určeny pro
n Občany všech věkových kategorií
n Osoby se zdravotním postižením
n Rodiny s dítětem/dětmi
n Osoby ohrožené sociálním vyloučením
n Osoby s příjmy pod hranicí životního minima
Provozní doba
n PO, ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
n ÚT, ČT 8:00 – 11:00
n PÁ 8:00 – 11:00 jen nové žádosti nebo pozvaní
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VČELKA senior care o.p.s.

Kontaktní údaje
VČELKA senior care o.p.s.
Adresa: Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun
Telefon: 778 480 225, 311 512 525
E-mail: info@senior-care.cz
Web: www.senior-care.cz
Pečujeme o seniory, osoby se zdravotním postižením i o ostatní občany, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o rodiny
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytované sociální služby
n Osobní asistence
n Pečovatelská služba
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Co nabízíme
n Osobní asistenci – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní
hygieně, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
n Pečovatelskou službu – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při oblékání,
přesunu na lůžko, vozík; pomoc při osobní hygieně; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (rozvoz a donáška obědů); pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid);
doprovod k lékaři, na úřad, na zájmové aktivity; pomoc při vyřizování běžných záležitostí atd.
n Sociálně aktivizační služby – sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obnově nebo upevnění
kontaktu s rodinou, pomoc a podporu při dalších aktivitách směřujících k sociálnímu
začleňování osob, dále pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností.
Služby jsou určeny pro
n Seniory
n Osoby s tělesným postižením
n Osoby s kombinovaným postižením
n Osoby s chronickým onemocněním
Provozní doba
n Pečovatelská služba: PO – NE 7:00 – 20:00
n Osobní asistence: dle dohody
n Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: PO – PÁ 8:00 – 16:00
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Zařízení sociální intervence
Kladno – ambulance Ada +
Kontaktní údaje
Zařízení sociální intervence Kladno – ambulance Ada +
Adresa: Jana Palacha 1620, 272 01 Kladno (2. patro)
Telefon: 312 292 339, 601 075 750
E-mail: ada@zsi-kladno.cz
Web: www.zsi-kladno.cz
Podporujeme děti a dospívající ve změně jejich nefunkčního návykového chování v podmínkách
jejich běžného života, především v rámci jejich rodinného systému.
Poskytované služby
n Odborné sociální poradenství
n Služby následné péče
Co nabízíme
n Adiktologické poradenství, terapie: dlouhodobý podpůrný program pro rodiny, systematickou
péči pro rodiče, děti a dorost, poradenství, diagnostiku, terapii, tréninkové a socioterapeutické
programy, individuální i skupinovou práci.
Služby jsou určeny pro
n Děti a dospívající ve věku 9 – 19 let
Provozní doba
n PO – PÁ 8:00 – 14:00 je možné se objednat, příjem každou středu, terapie dle domluvy
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Důležité kontakty
Hasičský záchranný sbor ČR

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Městská policie

156

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Policie ČR

158

Policie ČR, Obvodní oddělení Beroun

974 872 700
602 261 882

Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem
kriminality a domácího násilí

116 006

Linka bezpečí – pomoc dětem v krizi

116 111

Pražská linka důvěry RIAPS
– telefonická krizová pomoc

222 580 697

Senior telefon – linka důvěry
pro seniory

800 157 157

Rehabilitační nemocnice Beroun

311 745 111

Nemocnice Hořovice

311 551 111

Toxikologicko-informační středisko TIS
– akutní otravy (nonstop)

224 91 92 93

Městský úřad Beroun,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

311 654 341

