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Přišli jste nečekaně o práci? Snažíte se práci bezúspěšně najít? Cítíte se izolovaní, méněcenní, máte
pocit, že už snad práci nikdy nenajdete? Nevzdávejte to, obraťte se na nás a můžeme hledat práci
společně nebo si o vašich problémech alespoň popovídat.
n Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Beroun ........ 11
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 NÁVAZNÉ SLUŽBY - doprava, služby až do domu
Jste omezeni v pohybu a nemáte možnost jak se dopravit k lékaři, pro léky, na nákupy… I s tím
Vám může někdo pomoci:
n Asistenční služba PB HELP ASISTENT …………………………………………………......………........…...........… 36
n Dobromysl o.p.s. ...........................…………......……………......……………......……………......…………….............. 13
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n SLUŽBY AŽ DO DOMU (masáže, manikúra, pedikúra, kadeřnice) ………………..…........................... 37

Budova v Bezručově ul. 928 je sídlem hned několika organizací, poskytujících sociální služby.
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odlesk
nemoc
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.
nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Karlínské náměstí 12, 186
03 Praha 8
rodina
Telefon: 224 817 438, 224 817 393
stáří
stáří
E-mail: asociace@arpzpd.cz
Web: závislosti
www.arpzpd.cz
závislosti
Kontaktní osoba: Bc. Martina Smolíková
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
n základní a odborné
sociálně - právní poradenství n právní poradenství tel. 221
890
422
n
klubová
a
zájmová
činnost n osobní asistence, odlehčovací služby
odchod z vězení
odchod z vězení
n rekondiční, psychorehabilitační a integrační pobyty pro zdravotně postižené děti
strach
a jejich
rodiče n vzdělávací kurzy
stracha semináře n školení pro vedoucí táborů a rekondičních pobytů zdravotně postižených dětí a mládeže
dluhy
Komu:dluhy
n osoby se zdravotním postižením
a jejich rodiny
odlesk
Provozní
doba:
n
PO
–
PÁ
8:00-16:00
cizinci
cizinci

nemoc

nemoc

odlesk
práce

práce

nemoc postižení
nemoc
ARPZPD
v ČR, z.s. Klub Uzlík
postiženírodina

postižení

postiženírodina

Sídlo:rodina
Foersterova
2413, 272 01rodina
Kladno
stáří
stáří
Telefon: 737 667 239
stáří
stáří
závislosti
závislosti
E-mail: klubuzlik@centrum.cz
Web: závislosti
www.klubuzlik.webnode.cz
bydlení
závislosti bydlení
Kontaktní osoba: Jitka Jiroutová
bydlení odchod z vězení
bydlení odchod z vězení
Co nabízíme:
n integrované
odlesk pobyty pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením
i zdravé
n jednodennínemoc
pobytové
akce n informační servis sociálně - právní
nemoc
odchod zstrach
vězení
odchod zstrach
vězení
Komu: n děti, mládež, dospělí se zdravotním postižením i zdraví a jejich rodiny
	
  

postižení
strach dluhy

postižení
strach dluhy

cizinci
rodina
rodina
dluhy
dluhy cizinci
CENTRUM
NA VERANDĚ BEROUN,
z.ú.
stáří
cizinci

práce

stáří
cizinci

práce

Sídlo:závislosti
Wagnerovo
nám. 1541, 266
01 Beroun
závislosti
práce
práce
NA VERANDE
Telefon: 603 455 807
bydlení
bydlení
E-mail: domov@cnaverande.cz
Web: www.domovnaverande.cz
odchod z vězení
odchod z vězení
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Červenková - ředitelka
strach
strach
Co nabízíme:
n Domov pro seniory
n Odlehčovací služba – odpočinek pečujícím osobám dočasným
převzetím
péče
dluhy
dluhy
Komu: n senioři, zdravotně postižení, osoby s chronickým onemocněním
cizincidoba: n Domov pro seniory
Provozní
– nepřetržitý provoz n Odlehčovací služba –
cizinci
nepřetržitý provoz
6

práce

práce

odlesk

Centrum pro dětský sluchnemoc
Tamtam, o.p.s.
nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Hábova 1571, 155 00 Praha
rodina 5
Telefon: 235 517 313
stáří
stáří
E-mail: detskysluch@detskysluch.cz
Web: závislosti
www.detskysluch.cz, http://idetskysluch.cz/
závislosti
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fenclová
bydlení

bydlení

RANÁ PÉČE ČECHY:
odchod z vězení
odchod z vězení
Co nabízíme:
n Konzultační činnost poskytovaná v domácím prostředí rodinám dětí se sluchostrach
vým postižením
ve věku od 0 strach
- 7 let v intervalu 2 - 8 týdnů. Služba je zaměřena
na podporu rodiny jako celku a vývoje dítěte v oblastech, které jsou postižením
dluhy
dluhy
ohroženy.
Komu:cizinci
cizinci
n Rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do mapráce
práce
ximálně
7 let věku.
Provozní doba:
n terénní služba – PO - PÁ 7:00 – 19:00 n ambulantní činnost ČT 8:30 – 15:30
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI:
Co nabízíme:
n Cílem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je vytvoření podmínek pro
přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů a podpora rodiny s dítětem se sluchovým nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti v péči o dítě při jeho výchově a vzdělávání.
Komu:
n Rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením, kdy jedno postižení je sluchové, ve věku 0-18 let, rodiny s dětmi ve věku 0-18 let, kdy jeden nebo více
členů rodiny má sluchové postižení.
Provozní doba:
n terénní služba – PO - PÁ 8:00 – 16:00 n ambulantní činnost - ÚT 10:00 - 16:00,
ST – ČT 8:00 – 16:00
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:
Co nabízíme:
n Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým
postižením od 11 let věku, jejich rodinám a blízkým. Komunikace je uzpůsobena individuálním potřebám osob se sluchovým postižením.
Komu:
n Osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se
zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi.
Provozní doba:
n ambulantní činnost PO - 8:00 - 16:00, ÚT - ČT 8:00 - 12:00, PÁ - 8:00 - 14:00
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nemoc

nemoc

postižení

postižení

Centrum pro neslyšícíodlesk
a nedoslýchavé
nemoc rodina
nemoc rodina
pro Prahu a Středočeský kraj,
o.p.s. – pobočka Beroun
postiženístáří

postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 Beroun
- Město
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 311 625 025, 734 808 389
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
beroun@cnn-ops.cz
Web:závislosti
www.cnn-ops.cz
odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Kontaktní osoba: Dagmar Radilová
bydlení strach
bydlení strach
Co nabízíme:
n odborné
sociální
poradenství specializované
na osoby se sluchovým postižením - poodchod zdluhy
vězení
odchod zdluhy
vězení
skytování informací o možných dávkách, kompenzačních pomůckách a o dalších řešení
dalšíchstrach
potřeb
n pomoc při uplatnění na trhu práce n
cizinci osob se sluchovým
strachpostižením
cizinci
konzultace s lékařem ORL a s foniatrem, v sociální oblasti možnost konzultace s právnípráce
dluhy práceslužby pro neslyšící (u lékaře, na úřadě aj.) n zakem ndluhy
zprostředkováváme
tlumočnické
jišťujeme fakultativní služby - prodej baterií do sluchadel, výměna hadiček, zajištění sercizinci
cizinci
visu sluchadel, zprostředkování nákupu či zapůjčení kompenzačních pomůcek
Komu:práce
práce
n sluchově postižení všech věkových kategorií
Provozní doba:
odlesk
n ÚT, ČT 9:00 – 13:00, v ostatní dny po dohodě
nemoc

nemoc

postižení

postižení

odlesk
Centrum pro zdravotně
postižené a seniory
nemoc rodina
nemoc rodina
Středočeského kraje, o.p.s.
postiženístáří

postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 Beroun
- Město
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 311 625 025, 603 575 640
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
centrum.sluzeb@tiscali.cz
Web: závislosti
www.czpstredoceskykraj.cz
odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šedivá
bydlení strach
bydlení strach
Co nabízíme:
n odborné sociální poradenství n osobní asistence - pomoc při běžných úkonech
odchod zdluhy
vězení
odchod zdluhy
vězení
péče o osobu, nákupy, úklid, zajištění stravy, vyřizování potřebných záležitostí,
dohled
n sociálně
aktivizačnístrach
služby
cizinci
strach
cizinci (kavárničky, výtvarné práce) n půjčování
laserového a magnetického přístroje na léčbu bolesti, polohovací postele n přídluhyreflexní
práce
dluhy práce
strojová
masáž chodidel
Komu:
cizinci
cizinci
n zdravotně postižení a senioři všech věkových skupin
Provozní
doba:
práce
práce
n PO, ST 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 n ÚT, ČT, PÁ – práce v terénu, možnost tel.
objednání
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nemoc

nemoc

postižení

postižení

odlesk
Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých v ČR,
nemoc rodina
oblastní odbočka Beroun nemoc rodina
postiženístáří

postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 BerounMěsto
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 723 854 206, 778 412 701
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
centrum.sluzeb@tiscali.cz
Kontaktní
osoba: Jitka Kuthanová
závislosti odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Co nabízíme:
strach
bydlení strach
bydlení
n průvodcovská
služba, předčítání
n sociální
poradenství n rekondiční pobyty, turistika
Komu:
odchod zdluhy
vězení
odchod z vězení
n zrakově postižení
všech věkových dluhy
skupin
odlesk
Provozní
cizinci
strach doba:
strach cizinci
nemoc
n ST 11:00nemoc
– 14:00
dluhy

práce
postižení

dluhy

práce
postižení

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých
v ČR, z.s.
cizinci
cizinci
nemoc rodina
nemoc rodina
Krajská organizace Středočeského kraje, p.s.
odlesk

práce
postiženístáří

práce
postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 Beroun
- Město
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 311 625 025, 734 808 389
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
radilova.d@gmail.com
Kontaktní
osoba: Dagmar Radilová,
Ivana Neuschlová
závislosti odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Co nabízíme:
strach
bydlení strach
bydlení
n sociálně
aktivizační služby pro
seniory
a ZP n rekondiční pobyty, přednášky, trénování paměti, cvičení, kavárnička n odlehčovací služby terénní - pro pečující o své
odchod zdluhy
vězení
odchod z vězení
blízké ve svém
domácím prostředí dluhy
Komu:strach cizinci
strach cizinci
odlesk
n sluchově postižení všech věkových
kategorií
nemoc
nemoc
dluhy doba:
Provozní
n PO, ST, ČT – 8:00
13:00 n ÚT, PÁ - v terénu
práce
dluhy –
práce
cizinci postižení

cizinci postižení

odlesk
Svaz neslyšících s nedoslýchavých
v ČR , z.s.,
nemoc
nemoc
práce rodina
práce rodina
Základní organizace Beroun, p.s.
postiženístáří

postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 Beroun
- Město
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 311 625 025, 734 808 389
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
radilova.d@gmail.com
Kontaktní
osoba: Ivana Neuschlová,
Dagmar Radilová
závislosti odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Co nabízíme:
bydlení strach
bydlení strach
n zájmové
aktivity seniorů n rekondiční
pobyty n ruční práce n trénování paměti
Provozní doba: n PO, ČT - 10:00 - 13:00
odchod zdluhy
vězení

strach

cizinci

odchod zdluhy
vězení

strach

cizinci
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nemoc

nemoc

postižení

postižení

odlesk
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s.
nemoc rodina
nemoc rodina
- okresní organizace Beroun
postiženístáří

postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 rodina
Beroun
- Město
závislosti
závislosti
Telefon: 724 027 517
stáří
stáří
bydlení
bydlení
Kontaktní
osoba: Mgr. Karel Tancl
Co nabízíme:
závislosti odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
n základní sociální poradenství n měření glykemie, krevního tlaku n rekondice, vystrach
cházky,
zájezdy,
společenská činnost
bydlení
bydlení strach
odlesk
Komu: n kardiaci, diabetici, pacienti
s ROS
odchod zdluhy
vězení
odchod zdluhy
vězení
nemoc
Provozní
doba:
n PO 8:00 – 12:00
nnemoc
ST, PÁ sociální poradenství (tel. objednání)
strach

cizinci
postižení

strach

cizinci
postižení

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
dluhy práce
dluhy práce
nemoc rodina
nemoc rodina
– místní
organizace Beroun
odlesk

cizinci
postiženístáří

cizinci
postiženístáří

práce
práce
Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 BerounMěsto
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 737 756 254
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
MOSTPberoun@seznam.cz
Kontaktní
osoba: Bohuslava Kolowratová
závislosti odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Co nabízíme:
bydlení strach
bydlení strach
n sociálně
aktivizační služby (rehabilitace
a masáže, rehabilitace na rekondičních
pobytech, pořádání společných výletů nebo procházek, přednášky, besedy, cvičení,
odchod zdluhy
vězení
odchod zdluhy
vězení
společné setkávání)
odlesk
Komu:strach
n tělesně
postižení občané
cizinci
strach cizinci
nemoc
Provozní doba:
n ČT 13:00 – 15:00nemoc
dluhy

práce
postižení

dluhy

práce
postižení

odlesk
cizinci
Svaz tělesně
postižených
vcizinci
ČR, z. s.,
nemoc rodina
nemoc rodina
Okresní organizace Beroun
práce
postiženístáří

práce
postiženístáří

Sídlo:rodina
Na Parkáně
111, 266 01 Beroun
závislosti
rodina závislosti
Telefon: 736 282 467
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
oostpberoun@seznam.cz
Kontaktní
osoba: Milada Kohoutová
závislosti odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Co nabízíme:
strach
bydlení strach KOMPENZAČNÍCH
bydlení
n PŮJČOVNA
POMŮCEK
n odborné sociální poradenství n celoroční plavání, rekondiční pobyty, přednášky n sociálně aktivizační služby n přístroodchod z vězení
odchod zdluhy
vězení
jová masáždluhy
plosek nohou
Komu:strach
n zdravotně
postižení občané,
senioři
cizinci
strach cizinci
Provozní doba: n PO, ČT 11:00 - 17:00 n ÚT, ST, PÁ 8:00 - 14:00
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dluhy
cizinci

práce

dluhy
cizinci

práce

závislosti strach postižení
bydlení dluhy rodina

závislosti strach postižení
odlesk
nemoc

bydlení dluhy rodina

nemoc

Centrum psychologicko – sociálního poradenství
postižení
postižení
odchod zcizinci
vězenístáří
odchod zcizinci
vězenístáří
Středočeského
kraje,
pracoviště
Beroun
strach

strach

práce závislostirodina

práce závislostirodina

Sídlo:dluhy
Husovo nám.
64, 266 01 dluhy
Beroun bydlení stáří
bydlení stáří
Centrum psychologicko–
Telefon: 311 636 282, 737 342 609
sociálního poradenství
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení
cizinci
Středočeského kraje
E-mail:cizinci
cpsp.beroun@seznam.cz
odlesk
poradna Beroun
Web: nemoc
www.poradna-beroun.cz
nemoc
strach bydlení
strach bydlení
práce
práce
Kontaktní osoba: Bc. Jana Slavíková
postižení
postižení
dluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
Co nabízíme:
odlesk
n odbornénemoc
sociální
poradenství n individuální,
párová i rodinná terapie, krizová incizinci strach
rodina
rodina nemoc cizinci strach
tervence n problémy v rodině, výchovné problémy, porozvodové uspořádání, mezigepostižení
nerační
n závislosti, těžké
životní
situace, psychosomatické obtíže, problémy
postižení
stáří problémy
stáří
práce dluhy
práce dluhy
v komunikaci
rodina
cizinci
rodina
cizinci
závislosti
závislosti
Komu:
n jednotlivci,
páry, rodiny
v těžkých
životních
situacích, krizích, ztrátách
Provozní doba:
n
PO,
ÚT
8:00
–
16:00,
ST,
ČT
8:00
17:00,
PÁ 8:00 – 13:00
stáří
stáří
bydlení

bydlení

práce

práce

z vězení
závislosti
odchodzávislosti
z vězení
Českýodchod
červený
kříž – Azylový
dům a dům na půl cesty Berounka
strach bydlení

strach bydlení

Sídlo: dluhy
Komun.
Bezručova
928, Beroun
odchod centrum,
z vězení
dluhy odchod z vězení
Telefon: 311 611 725, 311 611 724
strach
strach
E-mail:cizinci
cckberoun@o2active.cz,cizinci
beroun@cervenykriz.eu
Web: www.cckberoun.cz
práce dluhy
práce dluhy
Kontaktní osoba: Renáta Roubalová
odlesk
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
nemoc
n azylové bydlení
n dům na půl cestynemoc
n sociální a základní právní poradenství a pomoc
práce
práce
Komu: n matky s dětmi n oběti domácího násilí n mládež opouštějící ústavní výchovu
postižení

postižení

odlesk
nemoc rodina
nemoc rodina
Centrum
domácí péče (provozovatel
Kompletní péče s.r.o.)
postiženístáří

postiženístáří

Sídlo:rodina
Politických
vězňů 40, 266rodina
01, závislosti
Beroun
závislosti
Telefon: 607 098 798
stáří
stáří
bydlení
bydlení
E-mail:
info@centrumdomacipece.cz
Web: závislosti
www.centrumdomacipece.cz
odchod z vězení
závislosti odchod z vězení
Kontaktní osoba: Mgr. Adam Carda - ředitel, Lenka Prokopová, DiS. – vrchní sestra
bydlení strach
bydlení strach
Co nabízíme:
n kompletní zdravotnické služby ve vlastním sociálním prostředí klientů (péče o klienodchod zdluhy
vězení
odchod zdluhy
vězení
ty v terminálním stavu, aplikace infúzí či injekcí, domácí dialýza, kožní ošetření, převazy a výplachy
ran, odběry, mobilizace,
podání léků, péče o stomie či drény apod.)
strach cizinci
strach cizinci
Komu: n všem bez rozdílu věku, potřebu určuje praktický lékař
dluhy
cizinci

práce

dluhy
cizinci

práce
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odlesk
nemoc

nemoc
odlesk

nemoc postižení
postižení
Dětský
domov a Mateřskánemoc
škola
speciální, Beroun, Mládeže 1102
postiženírodina

postiženírodina

Sídlo:rodina
Mládeže
1102, 266 01 Beroun
stáří
rodina stáří
Telefon: 311 611 726-728, 601 566 501,
stáří
závislosti
závislosti
SPC - stáří
311 514
535 Mgr. Jiřina Čermáková
E-mail:
info@ddmsberoun.cz
závislosti bydlení
závislosti bydlení
Web: www.ddmsberoun.cz
z vězení
bydlení odchod
bydlení odchod z vězení
Kontaktní
osoba:
Mgr. Jana Müllerová
Co nabízíme:
odchod zstrach
vězení
odchod zstrach
vězení
n součástí dětského domova je Mateřská škola speciální pro děti s kombinovaným
postižením
a narušenými komunikačními
schopnostmi n dětský domov pečuje
strach dluhy
strach dluhy
o děti s nařízenou ústavní výchovou od 3 do 18 let, s kombinovaným postižením
cizinci
dluhy
dluhy cizinci
a narušenými
komunikačními
odlesk schopnostmi
n Speciálně
pedagogické
centrum
nemoc
nemoc – spádově nabízí servis klientům s kombinovacizinci práce
cizinci
ným postižením,
resp. více vadami, práce
v oblasti berounského regionu (dříve okres Bepostižení
roun)postižení
apráce
pro klienty s duálním senzorickým
postižením (hluchoslepotou) v rámci celé
práce
České republiky
rodina
rodina
Komu:
n dětistářía mládež s kombinovaným
postižením se zaměřením na zrak, sluch a hluchostáří
slepotu, poruchy komunikačních dovedností
závislosti

závislosti

bydlení

bydlení

odchod z vězení

odchod z vězení

strach
Diakonie
Církve bratrské,strach
pobočka Beroun – Dluhová poradna
dluhy

dluhy

Zřizovatel
Diakonie Církve bratrské v Berouně se sídlem
cizinci a provozovatel: Pobočka
cizinci
Zborovské nábřeží 221/9, 266 01 Beroun, IČ 02466775
práce
Sídlo kanceláře:
Pod Kaplankoupráce
483, 266 01 Beroun
Telefon: 736 423 200
E-mail: poradnaberoun@seznam.cz
Web: www.dluhovaporadnaberoun.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Veselá
Co nabízíme:
n bezplatné poradenství v oblasti financí, dluhů, prevence a řešení předlužení
n zpracování návrhů na povolení oddlužení (osobní bankrot), pomoc při jednán s věřiteli, exekutory, soudy
Komu: n osoby v nepříznivé finanční situaci
Provozní doba:
n PO 8:30 – 15:00 n ST 8:30 – 15:00 n Ke konzultaci je třeba se předem objednat.
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postižení

postižení
odlesk

rodina nemoc
Dobromysl
o.p.s.
stáří



postižení

rodina

nemoc

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Komunitní
centrum, Bezručova
závislostirodina928, 266 01 Beroun
rodina
Tel.: 775 660 966
stáří
bydlení
bydlení stáří
E-mail:
info@dobromysl.org
Web: www.dobromysl.org
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková
Co nabízíme:
strach bydlení
strach bydlení
Denní stacionář: v průběhu dne zabezpečujeme osobám se zdravotním postižením
z vězení
dluhy odchod
dluhy odchod
komplexní
péči,z vězení
výchovné, aktivizační
a sociálně
terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální
potřeby
–
využití
pestré
nabídky
terapií, rehabilitací a kroužků (např.:
cizinci strach
cizinci strach
arteterapie, hipoterapie, canisterapie, světelná terapie – snoezelen, muzikoterapie,
fyzioterapie,
rehabilitační masážpráce
a koupel
v perličkové vaně, rehabilitační cvičení, mopráce dluhy
dluhy
tomed, manufit, vzdělávání se speciálním pedagogem, kroužek keramiky, vařečka,
cizinci
cizinci
bowling, zpívánky,
návštěvy solné jeskyně
a pravidelné páteční výlety s klubem Zebra)
Provozní doba: n PO, ČT, PÁ 7:30 – 16:30, ST, ÚT 7:30 – 17:30
práce
práce
Osobní asistence:
pomoc při běžných
úkonech n péče o osobu, doprovod uživatelů,
vyřizování n potřebných záležitostí
Provozní doba: dle poptávky uživatele
Odlehčovací služby: převzetím péče umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám
Provozní doba: ambulantní forma - PO, ČT, PÁ 7:30 – 16:30, ST, ÚT 7:30 – 17:30
pobytová forma – dle aktuální nabídky/pravidelně, vždy 14 dní v měsíci červenci
Sociálně terapeutické dílny: podpora samostatnosti uživatele a její nácvik, zdokonalování pracovních návyků,odlesk
snaha o sociální začlenění
Provozní
doba: PO - PÁ 8:00 – 15:00
nemoc
nemoc
Bezbariérový svoz
postižení
Komu:
Naše služby jsou určenypostižení
osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám
odlesk

rodina nemoc
Digitus
Mise, o.p.s.
stáří

postižení

rodina

nemoc

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Komunitní
centrum, Bezručova
928, 266 01 Beroun
závislostirodina
rodina
Tel.: 775 660 966
stáří
bydlení
bydlení stáří
E-mail:
info@dobromysl.org
Web: www.dobromysl.org
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Dvořáková
Co nabízíme:
strach bydlení
strach bydlení
Pečovatelská služba: poskytována v domácnostech občanům, kteří potřebují pomoc
odchod z vězení
odchod z vězení
dluhyterénní:
druhé dluhy
osoby
n Odlehčovací služba
cílem je zajistit osobě, která jinak o člověka
pečuje, nezbytný odpočinek n Centrum denních služeb: služby v objektu, který slouží
cizinci strach
cizinci strach
k dennímu pobytu 7:30 - 17:00 (21:00)
Komu:práce
senioři
n hendikepovanípráce
občané
n rodiny s dětmi
dluhy
dluhy
Provozní doba: PO – PÁ 7:00-17:00, dále po dohodě
cizinci

cizinci

práce

práce
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odlesk
nemoc

postižení

nemoc

postižení
odlesk

rodina nemoc postižení
rodina nemoc postižení
Dobrovolnické
centrum Kladno,
z.s.
stáří

postiženírodina

stáří

postiženírodina

Sídlo:závislosti
Cyrila
Boudy
1444, 272 01
Kladno
stáří
závislosti
rodina
rodina stáří
Telefon: 312 660 139, 775 287 546, 774 333 207
závislosti
bydlení stáří
závislosti
bydlení stáří
E-mail:
dckladno@dckladno.cz,
kovacsova@dckladno.cz
Kontaktní
osoba:
Bc. Andrea Kovácsová
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení bydlení
bydlení
Co nabízíme:
strach bydlení
z vězení
vězení
n Program
Pětodchod
P – program
prostrach
dětibydlení
od 6odchod
do z15
let (trávení volného času s proškoleným dospělým dobrovolníkem)
vězení
odchod zstrach
vězení
dluhy odchod zstrach
n Dětský
úsměv - program prodluhyděti 0 – 6 let umístěné v Dětském centru Kladno,
Stochov
a strach
v Dětském
domově Ledce
a Slaný
cizinci
cizinci strach dluhy
dluhy
n Pes kamarád – canisterapeutický program
cizinci
n Senior
aktivizace
seniorů v práce
Domovech
pro seniory
práce –dluhy
dluhy cizinci
n Dobrovolníci pro rodiny s dětmi – program pro děti 0 - 15 let
cizinci práce
cizinci práce
n Terénní dobrovolníci
– dobrovolníci
dochází za znevýhodněnými klienty, kteří žijí
klasicky u sebe doma
práce
práce
n Dobrovolníci v Geriatrickém a rehabilitačním centru Kladno - společnost pacientům GaRCu
n Dobrovolníci v Masarykově nemocnici Rakovník - dělají společnost pacientům
LDN
n Dobrovolníci v Památníku Lidice - dobrovolníci vypomáhají na různých odděleních
památníku.
Komu:
n děti 0 - 15 let se znevýhodněním – zdravotním, ekonomickým, sociálním n senioři n
rodiny s dětmi n nemocníodlesk
a hendikepovaní klienti
nemoc doba: n dle dohody (terénní
nemoc
Provozní
i ambulantní služba)
postižení

postižení
odlesk

rodina nemoc
rodina nemoc
Domácí
zdravotní péče s.r.o.
stáří

postižení

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Sklenářka
689/53, 268 01
Hořovice
závislosti
rodina
rodina
Telefon: Beroun 602 881 946, Hořovice 602 280 381
bydlení stáří
E-mail:
domacipece@tiscali.cz bydlení stáří
Kontaktní
osoba:
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení
Zuzana Tíkalová, Veronika Toušová
strach bydlení
strach bydlení
Co nabízíme:
n aplikace injekcí, inzulínu, odběry, měření krevního tlaku, odběry biologického
dluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
materiálu,
infuzní terapie, péče
o atonii, výměny katetrů (močové cévky aj.) n
zajištění
péče
o
umírající
v
domácím
prostředí – mobilní hospic
cizinci strach
cizinci strach
Komu:
n osoby
zdravotní péči
prostředí
dluhy
prácevyžadující
dluhy
prácev domácím
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cizinci

cizinci

postižení

postižení

rodina
Domov
Hostomice – Zátorrodina
stáří

stáří

Sídlo:závislosti
Zátor 373, 267 24 Hostomice
závislosti pod Brdy
Telefon: 311 584 456, 606 026 606
bydlení
bydlení
E-mail:
frantisek.tyl@domovhostomice.cz
Web: www.domovhostomice.cz
odchod z vězení
odchod z vězení
Kontaktní osoba: Ing. František Tyl
strach
strach
Co nabízíme:
n pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu n sociálně - terapeuticdluhy
dluhy
ké činnosti, aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím n pomoc při
uplatňování
práv, oprávněných cizinci
zájmů a obstarávání osobních záležitostí n poskytcizinci
nutí stravy, ubytování, praní a úklidu
práce
Komu:práce
n osoby se sníženou soběstačností po dosažení věku pro přiznání starobního důchodu, kterým nemůže být poskytována služba v jejich domácím prostředí.
Provozní doba:
n nepřetržitý provoz

	
  

odlesk

nemoc

nemoc

postižení

postižení
odlesk

rodina nemoc
rodina nemoc
Domov
penzion pro důchodce
Beroun - Pečovatelská služba
stáří

postižení

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Na Parkáně
111, 266 01 Beroun
závislostirodina
rodina
Tel.: 311 610 351-354, 313 128 116, 725 501 848
bydlenístáří
bydlenístáří
Telefon/fax:
311 610 335
E-mail:
dpdberoun@tiscali.cz
odchod
z vězení
odchodzávislosti
z vězení
závislosti
Web: www.mesto-beroun.cz/mesto/socialni-sluzby-1/domy-s-pecovatelskou-sluzbou/
strach bydlení
bydlení
Kontaktní
osoba: Ing. Miroslavastrach
Kučerová,
Mgr. Karolína Fuchsová, Šárka Stehlíková
Co nabízíme:
dluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
n pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu v domácím prostředí obyvacizinci (například
strach
tel města
pomoc s oblékáním,
s osobní hygienou, s přesuny na lůžko nebo
cizinci strach
vozík) n pomoc při zajištění stravy (dovoz a podávání jídla) n pomoc při zajištění
dluhy
dluhy
chodu práce
domácnosti:
úklid, praní,práce
žehlení,
nákup, pochůzky k lékaři pro recepty apod.
n doprovod
k
lékaři,
dovoz
k
lékaři
automobilem
pečovatelské služby n základní socizinci
cizinci
ciální poradenství
Komu:
práce
práce
n příjemci starobního nebo invalidního důchodu n lidé, kteří mají pro trvalé změny
zdravotního stavu sníženou soběstačnost a potřebují občasnou nebo trvalou pomoc
a podporu druhé osoby
Provozní doba: n PO – NE 7:00 – 19:00
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odlesk
nemoc
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice
nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Lochovice 222, 267 51, Zdice
rodina
Telefon: 311 516 194
stáří
stáří
E-mail:
domov@dzp-lochovice.cz
Web:závislosti
www.dzp-lochovice.cz závislosti
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Křivánek
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
n Týdenní
stacionář
a
domov
pro
osoby se zdravotním postižením n poskytnutí ubyodchod z vězení
odchod z vězení
tování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu n výchovné,
vzdělávací
zprostředkování kontaktu se společenským prostřestrach a aktivizační služby n
strach
dím n sociálně terapeutické činnosti, zdravotní péče n pomoc při uplatňování práv,
dluhy
dluhy osobních záležitostí n fakultativně – hippoteraoprávněných
zájmů a obstarávání
pie, rehabilitační péče a terapie, chráněné dílny, počítačová herna, možnost chráněcizinci
cizinci
ného bydlení, nákupy, atd.
Komu:práce
práce
n osoby s mentálním postižením n osoby s kombinovaným postižením n věk od 10
do 64 let

odlesk
nemoc

nemoc

postižení

postižení

rodina
Domov
seniorů Rudná
stáří

rodina
stáří

Sídlo:závislosti
Ke Školce 1070, 252 19 Rudná
závislosti
Telefon: 311 677 807, 311 677 839
bydlení
bydlení
E-mail:
info@ddrudna.cz
Web: odchod
www.ddrudna.cz
z vězení
odchod z vězení
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Šimková
strach
strach
Co nabízíme:
n pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při hygieně n poskytnutí
dluhy
dluhy
ubytování a stravy, praní prádla, úklid n sociální poradenství, sociálně - terapeutické
činnosti,
univerzita volného času
cizincirehabilitační činnosti n
cizinci
Komu:
práce nad 65 let se sníženou
práce
n senioři
soběstačností, vyžadující péči druhé osoby
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postižení

postižení

rodina
rodina
Domov
seniorů TGM, příspěvková
organizace
stáří

stáří

Sídlo:závislosti
Pod Studánkou č.1884, 266
01, Beroun
závislosti
Telefon: 311 517 982
bydlení
E-mail:
info@seniori-beroun.cz,bydlení
korycanska.magda@seniori-beroun.cz,
odchod z vězení
odchod z vězení
barthelova.jitka@seniori-beroun.cz
strach
strach
Web: www.seniori-beroun.cz
Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Šimon, ředitel organizace
dluhy
dluhy
Mgr. Magda Koryčanská 777 773
897,
Mgr. Jitka
Barthelová
777
771
209
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
Domovpráce
seniorů
práce
n 69 lůžek ( jedno a dvoulůžkové pokoje s balkonem)
Komu: n senioři (muži i ženy) ve věku od 65ti let výše, kteří jsou z důvodu svého věku
a zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.
Domov se zvláštním režimem
n 19 lůžek (jedno a dvoulůžkové pokoje s balkonem či terasou) n v případě zájmu
poskytujeme lékařskou, psychiatrickou a rehabilitační péči přímo v budově Domova
seniorů TGM n individuální přístup v pomoci při zvládání běžných činností s podporou
nácviku péče o vlastní osobu, u Domova se zvláštním režimem ve vazbě na aktuální
psychický a fyzický stav klienta, na jeho vnitřní pocit bezpečí se snahou o udržení soběstačnosti a aktivního života
Komu:
n senioři (muži i ženy) ve věku od 55ti let výše s chronickým duševním onemocněním, se závislostí na návykových látkách, Alzheimerovou nebo jinou formou demence
Odlehčovací služba
n 7 lůžek (jedno a dvoulůžkové pokoje) n služba je poskytována na dobu nejdéle 3
měsíce
Komu:
n senioři (muži i ženy) nebo osoby se zdravotním postižením ve věku od 55ti let výše,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které
jinak dlouhodobě pečují jiné osoby v jejich domácím prostředí
U všech služeb
n ubytování, stravování, praní prádla, úklid n specializujeme se na aktivní využití
volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů
Pro veřejnost
n půjčovna kompenzačních pomůcek, kadeřnictví, stravování (68 Kč/oběd), prádelna n stálé výstavy a vernisáže, volný přístup seniorů z veřejnosti na denní aktivity
dle programu (keramika, dílna) nebo na kulturní programy n posezení v „Kavárničce dříve narozených“, park, zookoutek, peruánské kozy ve venkovním výběhu,
akvárium
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postižení

postižení

rodina
rodina
Domov
V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb
stáří

stáří

Sídlo:závislosti
Čs. Armády 969, Zdice závislosti
Telefon: 311 690 211
bydlení
bydlení
E-mail:
rabochova.ivana@seniori-zdice.cz
Web: odchod
www.seniori-zdice.cz
z vězení
odchod z vězení
Kontaktní osoba: Ivana Rabochová
strach
strach
Co nabízíme:
n domov pro seniory n domov se zvláštním režimem n odlehčovací služba n pečodluhy
dluhy
vatelská služba n půjčovna kompenzačních pomůcek
Komu:cizinci
cizinci
n senioři nad 65 let se sníženou soběstačností, vyžadující péči druhé osoby
práce

práce

odlesk

EDA cz, z.ú.
nemoc

nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Trojická 2/387, 128 00 Praha
rodina 2
Telefon: 224 826 860, 724 400 820
stáří
stáří
E-mail:
info@eda.cz
Web:závislosti
www.eda.cz
závislosti
Co nabízíme:
bydlení
n raná
péče, terénní služba bydlení
Komu:
odchod z vězení
odchod z vězení
n rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku dítěte n Poskytujeme
podporu, pomoc a provázení
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým
strach
strach
nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.
Službydluhy
jsou pro rodiny poskytovány
bezplatně. n Pracujeme s rodinou v domácím
dluhy
prostředí, kde se dítě cítí nejlépe. Raná péče je prevencí časného umisťování dětí
cizinci
cizinci
do ústavní péče.
práce

práce

Co nabízíme:
n telefonická krizová linka ( 800 40 50 60 bezplatně), chat
Komu:
n Rodinní příslušníci dětí po zjištění závažné diagnózy (věk dítěte do 18, resp. 26 let).
n Posláním krizové Linky EDA je poskytování odborné distanční pomoci specializované na krizové životní situace a poradenství v oblasti péče o dítě s postižením,
vážným onemocněním, po úraze nebo s ohrožením vývoje. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování jejich lidské důstojnosti.
Provozní doba:
n PO – PÁ 9:00 – 15:00
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stáří

stáří

závislosti
Farnízávislosti
charita Beroun – Azylový
dům sv. Jakuba a noclehárna
bydlení

bydlení

Sídlo:odchod
Roháče
Beroun
- Zavadilka
z vězeníz Dubé 131, 266 01
odchod
z vězení
Telefon: 724 216 051
strach
strach
E-mail: adsvjakuba@charita-beroun.cz
Web: dluhy
www.charita-beroun.cz dluhy
Kontaktní osoba: Mgr. Mariana Radošovská
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
n ubytování/nocleh n podmínky pro zajištění stravy n zajištění podmínek pro osobpráce
práce
ní hygienu - včetně možnosti vyprání prádla n v případě krize materiální pomoc
(potraviny, ošacení, hygienické potřeby) n základní sociální poradenství, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů
Komu:
n muži starší 18 let bez přístřeší v krizové situaci
Provozní doba:
odlesk
n Ubytovna
– nepřetržitá služba
- příjem klientů denně 9:00 – 21:00
nemoc
nemoc
n Noclehárna: - 18:00 – 8:00 - příjem klientů 18:00 – 21:00
postižení

postižení

rodina

rodina

stáří

stáří

bydlení

bydlení

Farní charita Beroun - Azylový dům sv. Josefa
závislosti
pro matky/otce
s dětmi vzávislosti
tísni, Lochovice
Sídlo:odchod
Lochovice
42, 267 23 Lochovice
z vězení
odchod z vězení
Telefon: 724 074 224
strach
strach
E-mail: adsvjosefa@charita-beroun.cz
Web: dluhy
www.charita-beroun.cz dluhy
Kontaktní osoba: Ing. Patricie Bedrnová
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
n poskytnutí ubytování, podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy,
práce
práce
n v případě krize materiální pomoc n pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů, obstarávání osobních záležitostí n základní sociální poradenství, psychologické poradenství
Komu:
n matky, případně otcové s nezletilým dítětem/dětmi bez přístřeší a v hmotné nouzi
n úplné rodiny bez přístřeší nebo v hmotné nouzi n rodiny bezprostředně postižené
živelní pohromou n matky v pokročilém stádiu těhotenství bez přístřeší n oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané n imigranti, azylanti
Provozní doba:
n nepřetržitá n příjem klientů denně od 8:00 – 15:30, na krizové lůžko nepřetržitě
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stáří

stáří

závislosti
Farnízávislosti
charita Beroun- Azylový
dům sv. Josefa pro ženy, Lochovice
bydlení

bydlení

Sídlo:odchod
Lochovice
42, 267 23
z vězení
odchod z vězení
Telefon: 724 074 224
strach
strach
E-mail: adsvjosefa-zeny@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
dluhy
dluhy
Kontaktní osoba: Bc. Alena Nováková, DiS.
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
n poskytnutí ubytování, podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy
práce
práce
n v případě krize materiální pomoc n pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí n základní sociální poradenství, psychologické
poradenství
Komu:
n dospělé ženy v tísni n oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané n imigranti, azylanti
Provozní doba:
n nepřetržitá n příjem klientů
odlesk denně od 8:00 – 15:30, na krizové lůžko nepřetržitě
nemoc

nemoc

postižení

postižení

rodina

rodina

stáří

stáří

závislosti
Farnízávislosti
charita Beroun - Denní
centrum pro osoby bez přístřeší
bydlení

bydlení

Sídlo:odchod
Komunitní
centrum, Bezručova
928, 266 01 Beroun
z vězení
odchod z vězení
Telefon: 724 023 832, 724 310 939
strach
strach
E-mail: dennicentrum@charita-beroun.cz
Web: www.charita-beroun.cz
dluhy
dluhy
Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Křikavová
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
n umožnění hygieny včetně praní osobního prádla a sociálního šatníku, pomoc při
práce
práce
zajištění stravy, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, úschovna osobních věcí,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávaní osobních záležitostí,
právní a psychologické poradenství
Komu:
n osoby bez přístřeší a v krizi
Provozní doba:
n každý den 8:00 – 15:30 (kluby pro klienty ÚT a ČT 15:30 – 17:30, pracovně aktivizační program PO – PÁ 8:30 – 12:30)
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postižení

postižení

rodina
Farnírodina
charita Beroun – Domov
a Stacionář sv. Anežky České pro seniory
stáří

stáří

Sídlo:závislosti
Cajthamlova 169, 266 01závislosti
Beroun- Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 606 639 627
bydlení
bydlení
E-mail:
sluzbyproseniory@charita-beroun.cz
Web: odchod
www.charita-beroun.cz
z vězení
odchod z vězení
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Maslíková
strach
strach
Co nabízíme:
n denní stacionář n Domov se zvláštním režimem - specializované pobytové zařízení,
dluhy
dluhy
ve kterém je věnována profesionální péče seniorům s projevy demence a poruchami
paměticizinci
n pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o svou osobu, poskytnutí stravy, výcizinci
chovné a vzdělávací, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
práce
prácečinnosti, základní sociální poradenství, pomoc při
prostředím,
sociálně terapeutické
uplatňování práv n fakultativně: svoz a odvoz uživatelů, přeprava autem, zajištění
a zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování služeb pedikérky a kadeřnice
Komu: n senioři nad 60 let – vhodné zejména pro seniory s poruchami paměti, např.
odlesk
Alzheimerova choroba
nemoc
nemoc
Provozní doba: n denní stacionář
– PO – PÁ 7:00 – 19:00
postižení

postižení

odlesk
Farní charita Beroun - Charitní
pečovatelská a odlehčovací služba
rodina nemoc
rodina nemoc
a osobní asistence
stáří

postižení

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Cajthamlova
169, 266 01závislosti
Beroun
rodina
rodina - Zavadilka
Telefon: 313 030 430, 724 216 813
bydlení stáří
bydlení stáří
E-mail:
terennipece@charita-beroun.cz
Web: odchod
www.charita-beroun.cz
z vězení
odchod závislosti
z vězení
závislosti
Kontaktní osoba: Marta Altmanová
strach bydlení
strach bydlení
Co nabízíme:
n pečovatelská
služba – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, podluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
moc při zajištění stravy, chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování
práv, obstarávání osobních záležitostí n
cizinci strach
cizinci strach
odlehčovací služba – nabídka služeb je stejná jako u pečovatelské služby n služba
dluhy
prácejedluhy
osobnípráce
asistencenabídka služeb
stejná jako u pečovatelské služby n fakultativní
činnosti – přeprava autem, zapůjčení kompenzačních pomůcek n aktivizační služby
cizinci
cizinci
– zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové
aktivity, sociálně
terapeutické činnosti
práce
práce
Komu: n senioři a osoby se zdravotním postižením n osoby s chronickým onemocněním n pečovatelská služba – také pro rodiny s dětmi
Provozní doba:
n pečovatelská služba – každý den 7:00 – 19:00 n odlehčovací služba – od pátku
19:00 do pondělí 7:00 n osobní asistence – nepřetržitě, dle potřeb uživatelů
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odlesk
nemoc

nemoc
odlesk

postižení
postižení
Farnínemoc
charita Beroun – S.A.S.
nemoc Betlém
rodina
postižení

rodina
postižení

Sídlo:stáří
Plzeňská 117, 266 01 Beroun
stáří
rodina
rodina
Telefon: 724 057 670
závislosti
závislosti
E-mail:
stáří betlem@charita-beroun.cz
stáří
Web: bydlení
www.charita-beroun.cz bydlení
závislosti
závislosti
Kontaktní
osoba: Klára Pazderová,
DiS.
odchod z vězení
odchod z vězení
Co nabízíme:
bydlení
bydlení
n pracujeme
s celou rodinou v jejich
přirozeném domácím prostředí na řešení jejich prostrach
strach
z vězení
z vězení
blémuodchod
n výchovné,
vzdělávací aodchod
aktivizační
činnosti n sociálně terapeutické činnosti n
pomocdluhy
při uplatňování práv, oprávněných
zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
dluhy
strach
strach
Komu: n rodiny s dětmi z Berouna a okolí
cizinci
cizinci n ambulance Plzeňská 117 otevřena ST 9:00-12:00
odlesk
Provozní
doba: n PO-PÁ 9:00-17:00
dluhy
dluhy
nemoc
práce

nemoc
práce

cizinci
cizinci
Farnípostižení
charita Beroun – Sociální
rehabilitace
postižení
práce
rodina

práce
rodina

Sídlo: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Zavadilka
stáří 313 030 410, 775 221stáří
Telefon:
499
E-mail: petrh@charita-beroun.cz
závislosti
závislosti
Web: www.charita-beroun.cz
Kontaktní
bydlení osoba: Ing. Petr Horák
bydlení
Co nabízíme:
odchod z vězení
n tréninkové
programy, pomocodchod
přiz vězení
uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc
s orientací
na
trhu
práce
a
ve
státní
správě
n výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
strach
strach
Komu: n muži a ženy 19 – 64 let znevýhodnění na trhu práce
Provozní
dluhy doba: n pracovní dny dluhy

Farnícizinci
charita Beroun - Šicí cizinci
dílna
práce

práce

Sídlo: Cajthamlova 169, 266 01 Beroun - Zavadilka
Telefon: 313 030 411, 724 310 939
E-mail: opravy.siti.fchberoun@seznam.cz
Web: www.charita-beroun.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Křikavová
Co nabízíme:
n opravy a úpravy oděvů, žehlení a mandlování prádla, sériová výroba oděvů nebo
jiných šitých předmětů, bytová dekorace a drobné dárkové předměty
Komu: n nezaměstnaní
Provozní doba:
n PO 13:30 – 17:30 n ÚT 8:00 – 15:00 n ST 8:00 – 15:00 n ČT 8:00 – 15:00
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stáří

stáří

závislosti
Farnízávislosti
charita Beroun – Terénní
program pro dospělé
bydlení

odlesk
bydlení
nemoc

nemoc
Sídlo:odchod
Komunitní
centrum, Bezručova
928, 266 01 Beroun
z vězení
odchod z vězení
Telefon: 733
741
670
postižení
postižení
strach
strach
E-mail: terennisluzba@charita-beroun.cz
rodina
rodina
Web: dluhy
www.charita-beroun.cz
dluhy
Kontaktnístáříosoba: Romana Bradáčová,
DiS.
stáří
cizinci
cizinci
Co nabízíme:
n minimalizování
rizik spojených szávislosti
„životem na ulici“, podpora návratu těchto osob
závislosti
práce
práce
do společnosti n základní sociálně právní poradenství, informace n pomoc se zabydlení
bydlení
jištěním dokladů,
dávek hmotné nouze,
doprovod a pomoc v komunikaci s úřady n
zprostředkování
návazných
služeb,
pomoc
se zajištěním stravy, lékařské péče
odchod z vězení
odchod z vězení
Komu:
strachpřístřeší, osoby ohrožené
strachsociálním vyloučením
n osoby bez
Provozní doba: n pracovní dny
dluhy

Fosa,nemoc
o. p.cizinci
s.
postižení práce

dluhy

odlesk
nemoc

cizinci

postižení práce

Sídlo:rodina
Filipova 2013/3, 148 00 Praha
4
rodina
Telefon: 271 910 016, 775 350 115
stáří
E-mail:
fosaops@fosaops.org stáří
Web:závislosti
www.fosaops.org
závislosti
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vitáková
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
n Podporované zaměstnávání FORMIKA – služba sociální rehabilitace, podpora lidí se zneodchod z vězení
odchod z vězení
výhodněním na trhu práce, zvýšení dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání
n Podpora
samostatnosti Osa –strach
služba sociální rehabilitace, nácviky dovedností pro
strach
běžný život (cestování, hospodaření s penězi)
dluhy asistence Osa – kompenzace
dluhy
n Osobní
činností v běžném životě, které nemohou lidé
vzhledem ke svému postižení běžně vykonávat
cizinci
cizinci
n Dobrovolnický program – nábor a příprava dobrovolníků a jejich zapojení do poskytování
sociálních služeb i mimo
ně
práce
práce
n Vzdělávací program společnosti Fosa - podpora pracovníkům a organizacím pomáhající lidem se znevýhodněním: kurzy, semináře, metodická podpora, supervize,
odborné konzultace, audity kvality, stáže, praxe.
Komu:
n služba FORMIKA - lidé znevýhodnění na trhu práce, potřebující podporu n služba
Osa – osoby s mentálním postižením
Provozní doba:
n PO – PÁ 9:00 – 17:00 po předchozím telefonickém objednání n os. asistence Osa
PO – PÁ – nepřetržitý provoz
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bydlení

bydlení

odchod z vězení
odchod z vězení
Intervenční
centrum proFem
strach

strach

Sídlo:dluhy
Dlouhá 97, 261 01 Příbram
III.
dluhy
Pobočka: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun
cizinci
Telefon:
77 44 33 034 (vedoucí cizinci
intervenčního centra),
774 433 014 (sociální pracovnice)
práce
práce
E-mail: ic@profem.cz
Web: www.profem.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hokr Miholová
Co nabízíme:
n sociální poradenství n právní poradenství n poskytování informací obětem trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím n psychologické poradenství
n spolupráce s organizacemi, policií, oddělením sociál. právní ochrany, koordinace
spolupráce n doprovod na jednání s úřady, k lékaři, na policii, k soudu, atd. n zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče (azylové domy, lék. pomoc…)
Komu:
n oběti domácího a sexuálního násilí, oběti trestných činů souvisejících s domácím
a sexuálním násilím
odlesk
Provozní doba:
nemoc
n ČT 9-15 - osobní konzultace nemoc
(po tel. objednání také ÚT 9 - 15); PO - PÁ 9 - 16 - tel.
a emailové konzultace (u emailové komunikace je lhůta na odpověď 10 dní)
postižení

Klubrodina
důchodců Beroun
stáří

postižení

rodina
stáří

Sídlo:závislosti
U Kasáren 813, 266 01 Beroun
závislosti
Telefon: 311 622 103
bydlení
Kontaktní
osoba: Věra Bočkovábydlení
odlesk
Co nabízíme:
n zájmová činnost,
přednášky,
besedy, výlety, zájezdy, cvičení, pravidelodchod z vězení
odchod
z vězení
nemoc
né posezení,
návštěvy divadel nemoc
Komu:strach
n senioři, občané městastrach
Beroun v důchodovém věku, invalidní důchodci
postižení
dluhy

Klub cizinci
důchodců Hostím

postižení
dluhy

rodina

rodina

stáří

stáří

cizinci

práce

práce

dluhy

dluhy

Sídlo:závislosti
Hostím 7, 266 01 Berounzávislosti
Telefon: 311 610 490
bydlení
bydlení
Kontaktní
osoba: Miluše Auředníková
Co nabízíme:
n zájmová činnost odchod
- přednášky,
výlety, zájezdy, návštěvy divadel, pravidelná
odchod z vězení
z vězení
posezení
Komu:strach
n senioři, občané městastrach
Beroun v důchodovém věku nebo invalidní důchodci
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odlesk
nemoc
Klub Zvonek, Sdružení zdravotně
postižených Králův Dvůr
nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Plzeňská 104, 267 01 Králův
rodina Dvůr
Telefon: 602 850 264
stáříjarka.dolejsi@seznam.cz
stáří
E-mail:
Web: www.zvonek.kraluvdvur.cz
závislosti
závislosti
Kontaktní osoba: Jarmila Dolejší
Co nabízíme:
bydlení
bydlení
n poradenské centrum a aktivizační služby n přednášky odborníků, zapůjčení odz vězení
odchod z vězení
bornéodchod
literatury,
zapůjčení léčebných
přístrojů n plavání a léčebná cvičení, ergoterapie, výstavy, masáže n výukové programy a školení, rekondiční pobyty
strach
strach
Komu:
n osoby
onkologicky nemocné adluhy
jejich rodiny
dluhy
n osoby trpící civilizačními chorobami
cizinci

cizinci
odlesk

práce
nemoc
Klubíčko
Beroun, z. ú.



postižení

práce
nemoc

postižení

Sídlo:rodina
Damilská 172, Tetín Provozovna:
Penzion Klubíčko Vráž, Květnová 109, Vráž
rodina
Telefon: 722 955 596
stáří
stáří
E- mail:
info@klubickoberoun.cz
Web: www.klubickoberoun.cz
závislosti
závislosti
Kontaktní osoba: Alena Pecková
Co nabízíme:
bydlení
bydlení
Týdenní stacionář (Penzion Klubíčko Vráž, Květnová 109)
odchod z vězení
z vězení
n zabezpečení
komplexní péče odchod
o děti,
mladistvé a dospělé se zdravotním postižením
n nabídka
výchovných,
aktivizačních
a sociálně terapeutických činností s ohledem
strach
strach
specifické potřeby uživatelů n podpora uživatelů v soběstačnosti a samostatnosti.
Osobní
asistence
dluhy
dluhy
n pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu po dobu pobytu v Penzionu Klubíčko
Berouncizinci
n nepřetržitá péče nebo cizinci
podpora a dohled při činnostech n pomoc při zvládání
úkonů péče o vlastní osobu v domácnostech klientů n doprovázení klientů
práce
práce
Odlehčovací pobytové i ambulantní služby
n volnočasový program, přizpůsobený specifickým potřebám a schopnostem klientů
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
n Nácvik praktických dovedností - sebeobsluha a běžné domácí práce s cílem posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnění
seberealizace a získání nových sociálních vazeb mimo rodinu
n Tréninkové pracoviště Klubák - osvojení základních pracovních návyků a nácvik
pracovních činností
n Terapie - perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie
n Kroužky - Vařečka, Šikulky (pracovní a výtvarné činnosti), Zpívánky, Zahradník
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n Asistovaná přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů - automobil Dacia
Dokker se speciálním zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift).
Možnost i osobní asistence (např. doprovod k lékaři a obstarávání dalších osobních
záležitostí)
n Integrované volnočasové aktivity - jednodenní i vícedenní akce v tuzemsku
i v zahraničí pro osoby se zdravotním postižením i pro celé rodiny
Vzdělávání pečujících osob
n informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy
Komu:
n dětem, mladistvým a dospělým se zdravotním postižením a seniorům ve věku 1 - 64
i více let a jejich rodinám
Provozní doba:
n v Penzionu Klubíčko Vráž je nepřetržitý provoz - i o víkendech, svátcích a prázdninách. Ostatní služby dle předchozí dohody. Služby lze využívat pravidelně i nárazově.

odlesk
nemoc
nemoc
Koniklec
Suchomasty, poskytovatel
sociálních služeb
postižení

postižení

Sídlo:rodina
Suchomasty 1, 267 22 Suchomasty
rodina
Telefon: 773 427 827, 733 427 882
stáří
stáří
E-mail:
rabochova@koniklec-suchomasty.cz
Web: závislosti
www.koniklec-suchomasty.cz
závislosti
Kontaktní osoba: Ivana Rabochová
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
n Domov
pro
osoby
se
zdravotním
(mentálním) postižením - jde o komplexní péči,
odchod z vězení
odchod z vězení
podporu soběstačnosti (snažíme se o udržení, případně rozvoj psychických a fyzických schopností
a dovedností strach
vycházejících z individuálních potřeb), maximální
strach
možné přiblížení životu v přirozeném prostředí, podporu samostatného rozhodovádluhy
ní atd.dluhy
n sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, společenské a sportovní
aktivity
cizinci
cizinci
n Chráněné bydlení - jde o takovou podporu uživatelů, aby byli schopni se o sebe co
nejvícepráce
samostatně postarat nebo
alespoň zvládnout některou z činností samostatpráce
ně (např. dojít si k lékaři, uvařit si, nakoupit, zapojit se do veřejného života, využít
dostupné služby, udržovat společenské vztahy apod.) n vzdělávací a aktivizační činnosti atd.
Komu:
n dospělým osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením případně
s přidruženou lehkou smyslovou nebo lehkou tělesnou vadou, kteří pro svoji sníženou soběstačnost potřebují podporu a péči další fyzické osoby n mužům i ženám
od devatenácti let věku, a to i těm, kteří ještě dokončují povinnou školní docházku
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dluhy
cizinci nemoc
Lomikámen,
z.ú.
práce postižení

dluhy
odlesk
cizinci nemoc

práce

postižení

Sídlo: Jinárodina
káva, U kasáren 191, Beroun
rodina
Telefon: 311 612 428, 608 050 626
stáří
stáří
E-mail: info@lomikamen.cz
Web: www.lomikamen.cz
závislosti
závislosti
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Rohlena
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
Služba sociální
rehabilitace:
RE-START
odchod z vězení
odchod z vězení
n cílem je udržení, upevnění nebo rozšíření znalostí a dovedností, které vedou
k podpoře strach
samostatnějšího života uživatele
služby n sociální poradenství n kurzy
strach
komunikačních dovedností a přípravy na získání zaměstnání n trénování kognitivdluhy
ních funkcí,dluhy
protikrizové plánování n
pomoc s hospodařením, financemi a vedením
domácnosti n podpora při organizaci volného času n účast v „Centru tvořivosti“ n
cizinci
cizinci
terénní služba (asistence a podpora při jednání s úřady, při nástupu do zaměstnání,
apod.)
práce
práce
Služba sociálně terapeutická dílna: DÍLNA JINÁ KÁVA
n cílem služby je udržení, obnovení nebo získání zákl. prac. a sociálních dovedností
n uživatelé služby mají možnost vyzkoušet si a naučit se samostatně pracovat v provozovně Jiná káva
odlesk
Komu:
n dospělé
nemoc osoby s duševním onemocněním
nemoc
postižení

postižení

rodina

rodina

stáří
stáří
Magdaléna,
o.p.s. – Adiktologická
ambulance
závislosti

závislosti

Sídlo:bydlení
Havlíčkova 1732, 266 01bydlení
Beroun
Telefon: 735 171 882, 734 622 261
odchod z vězení
odchod z vězení
E-mail: ambulance.be@magdalena-ops.cz
Web: strach
www.magdalena-ops.eu strach
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sklenář
dluhy
dluhy
Co nabízíme:
n adiktologické
a
psychologické
poradenství n ambulantní léčba a doléčování n incizinci
cizinci
formační servis, individuální poradenství n krizová i krátká intervence n psychiatrická péče
sociálně právní poradenství – i rodinné n testování
práce a farmakoterapie n práce
na infekční choroby HIV,VHC a Syfilis n orientační testy na přítomnost drog n včasná
diagnostika a intervence n zprostředkování kontaktu/léčby
Komu:
n uživatelé návykových látek n rodinní příslušníci uživatelů návykových látek
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rodina

rodina

stáří
stáří
Magdaléna,
o.p.s. - terénní
program
závislosti

závislosti

Sídlo:bydlení
Havlíčkova 1732, 266 01bydlení
Beroun
Telefon: 734 622 260
odchod z vězení
odchod z vězení
E-mail: kucerova@magdalena-ops.cz
Web: strach
www.magdalena-ops.eu strach
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kučerová
dluhy
dluhy
Co nabízíme:
n kontaktní
práce,
informační
servis,
sociální poradenství n výměnný program, sběr
cizinci
cizinci
odhozeného injekčního materiálu n distribuce zdravotnického materiálu n zprostředkování
kontaktu s návaznou
péčí n testování na infekční nemoci (žloutenka B,
práce
práce
C, HIV, syfilis)
Komu:
n uživatelé návykových látek n rodinní příslušníci uživatelů návykových látek
odlesk
nemoc
Medvídek
– spolek rodičůnemoc
a přátel dětí s autismem
postižení

postižení

Sídlo:rodina
V Římě II 161, 267 05 Nižbor
rodina
Telefon: 606 114 091 (pracovní dny)
stáří
stáří
E-mail:
os.medvidek@gmail.com
Web:závislosti
www.medvidek-autismus.cz
odlesk
závislosti
Kontaktní osoba:
MUDr. Věra Havelkovánemoc
nemoc
odlesk
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
nemoc
nemoc
postižení
postižení
n svépomocná skupina – setkávání celých
rodin 1x měsíčně v prostorách RC Slunečodchod z vězení
odchod z vězeníodlesk
nice (Bezručova 928, Beroun) n podpora, sdílení zkušeností, předávání informací
postižení
postižení
rodina nemoc
rodina nemoc
Komu:strach
strach
n rodiny
s dětmi
s postižení
autismem (Beroun
a stáří
okolí)
postižení
stáří
rodina
rodina
odlesk
dluhy doba:
dluhy
Provozní
nemoc
stáří
stáří v měsíci
n setkávání
– vždy
druhá
neděle
závislostirodina
závislostirodina nemoc
odlesk
cizinci

cizinci

závislosti nemoc bydlení stáří
práce

postižení

závislosti nemoc bydlení stáří
práce

postižení
odlesk

z vězení rodina nemoc
z vězení rodina nemoc
bydlení postiženíodchodzávislosti
bydlení postiženíodchodzávislosti
Městský
úřad Beroun
- odbor
sociálních
věcí a zdravotnictví
odchod zrodina
vězení strach bydlení stáří

postižení
odchod zrodina
vězení strach bydlení stáří

postižení

Sídlo:strach
Podstáří
Kaplankou
21,
266
01
Beroun
z vězení
z vězení rodina
strach
stáří
rodina
dluhy odchod závislosti
dluhy odchod závislosti
Telefon: 311 630 235, 311 630 240, 311 630 252
dluhy závislosti cizinci strach bydlení stáří dluhy závislosti cizinci strach bydlení stáří
E-mail:
osvz11@muberoun.cz, osvz15@muberoun.cz
Web: cizinci
www.mesto-beroun.cz
z vězení
z vězení
cizinci bydlení práce dluhy odchod závislosti
bydlení práce dluhy odchod závislosti
Kontaktní osoba: Bc. Marie Marková, Mgr. Iva Ludvíková
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práce

odchod z vězení cizinci strach bydlení
práce
strach

práce

dluhy

odchod z vězení cizinci strach bydlení

strach
odchod z vězení

práce

dluhy

odchod z vězení

Co nabízíme:
n spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a návazných programů, koordinace
procesu komunitního plánování sociálních služeb n základní a odborné sociální poradenství, terénní sociální práce, pomoc při řešení nejrůznějších nepříznivých sociálních situací, např. problematika bydlení, tíživá finanční situace, domácí násilí a další
n výkon sociálně - právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče a protidrogové
prevence mládeže n veřejné opatrovnictví n sociální kurátor
Komu:
n občané všech věkových kategorií - osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětodlesk vyloučením, senioři, osoby, které se dopustily trestné
mi, osoby ohrožené sociálním
nemoc nebo jsou její obětí, cizinci
nemoc a další
činnosti,
Provozní doba:
postižení
n PO,postižení
ST 8:00 – 17:00, ostatní dny
odlesk dle dohody a terénní sociální práce
rodina

nemoc

rodina

nemoc

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje
postižení
postižení
stáří
stáří
Pobočka
Králův Dvůr - Počaply
závislostirodina

závislostirodina

Sídlo:bydlení
Plzeňská
90, 267 01 Králův
Dvůr
stáří
stáří
bydlení
Telefon: 311 637 119, 731 417 213
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení
E-mail: kraluvdvur@pppsk.cz
Web: strach
www.pppstredoceska.cz
strach bydlení
bydlení
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Lívancová
dluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
Co nabízíme:
n poradenství
při výukových a výchovných
problémech n prevence sociálně - patolocizinci strach
cizinci strach
gických jevů n pomoc při volbě povolání
Komu:práce dluhy
odlesk
práce dluhy
n dětinemoc
ve věku 3 – 19 let s různými
nemoc pedagogicko-psychologickými problémy
cizinci

cizinci

Poradenství
práce – Mgr. Ludmila Hudcová
práce
postižení

postižení

rodina

rodina

Sídlo:stáří
Wagnerovo nám. 1541, 266
stáří 01 Beroun
Telefon: 603 893 853, 311 626 895
závislosti
E-mail:
ludmila@hudcova.cz závislosti
Web: bydlení
www.hudcova.cz
bydlení
Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Hudcová
odchod z vězení
odchod z vězení
Co nabízíme:
n řešení
obtíží ve vztazích a výchově,
nacházení osobní rovnováhy a sebedůvěry, nástrach
strach
prava ADHD metodou EEG Biofeedback (zklidnění, zlepšení pozornosti, paměti atd.)
Komu:dluhy
dluhy
n děti od 6 let, dospělí
cizinci
Provozní
doba: n dle objednánícizinci
práce

práce
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strach

strach

dluhy
Poradna
pro integraci, z.ú.dluhy
cizinci

cizinci

Sídlo: práce
Opletalova 921/6, Praha práce
1 (vchod pasáží Opletalka)
Telefon: 603 281 269
odlesk
E-mail: praha@p-p-i.cz
nemoc
nemoc
Web: www.p-p-i.cz
odlesk
Kontaktnínemoc
osoba:
Barbora Eisová (barbora.eisova@p-p-i.cz
)
postižení
nemoc postižení
Co nabízíme:
postiženírodina
rodina poradenství cizincům
n sociálněpostižení
právní
v ČR n pracovní poradenství, bydlení, doprovod a asistence, psychosociální pomoc, právní pomoc v případech diskriminace,
rodina stáří
rodina stáří
kurzy českého
jazyka, vzdělávací aktivity
Komu: stáří závislosti
stáří
závislosti
n cizinci, kteří pocházejí ze třetích zemí
Provozní doba:
závislostibydlení
závislostibydlení
n dle objednání
bydlení odchod z vězení

nemoc odchod zstrach
vězení

bydlení odchod z vězení

odlesk

nemoc odchod zstrach
vězení

postižení strach dluhy
postižení strach dluhy
Poradna
pro občanství/ Občanská
a lidská práva
rodina

dluhy

cizinci

rodina

dluhy

cizinci

Sídlo:stáří
V Pražské
bráně 71, 266 01
stáří Beroun
cizinci práce
cizinci práce
Telefon: 601 310 219, 774 730 568,
závislosti práce
závislosti práce
724 701
610, 724 701 621
E-mail:
ivana.carbochova@poradna-prava.cz,
bydlení
bydlení
romana.junkova@poradna-prava.cz
odchod z vězení
odchod z vězení
Web: www.poradna-prava.cz
Kontaktní osoba: Ivana Liška Carbochová, DiS.; Romana Junková, DiS.; Lucie Večeřostrach
strach
vá; Bc. Markéta Kaletová
dluhy
dluhy
Co nabízíme:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
cizinci
cizinci
n poskytování poradenství při řešení životních situací n pracovně výchovná činnost
s dětmi
– pomoc při školní přípravě
(doučování), zapojování dětí do činností, které
práce
práce
souvisejí s chodem domácnosti n pracovně výchovná činnost s dospělými – především podpora a nácvik rodičovského chování, nácvik vedení domácnosti a hospodaření n doprovázení na úřady, do škol, ústavů, k lékaři n pomoc při hledání zaměstnání, bydlení n pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče n
zpracování písemných podání n právní poradenství v oblasti dluhů, exekuce, bydlení, diskriminace, pracovněprávních vztahů, sociálních dávek
Komu:
n rodiny s dětmi n rodiny, které mají děti v ústavní výchově nebo jim odebrání dítěte
do ústavní výchovy hrozí
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odlesk
nemoc

nemoc

postižení
postižení
Terénní
program
n poskytování poradenství při řešení životních situací (sociální poradenství) n porodina
rodina
moc při
hledání bydlení n pomoc
při hledání zaměstnání n pracovně – právní vztahy
n dluhová
problematika
(exekuce…)
n pomoc se zpracováním návrhů k soudu atd. n
stáří
stáří
doprovody na úřady n pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální
péče závislosti
n právní poradenství
závislosti
Komu: n osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící ve vyloučených lokalitách
bydlení
Provozní
doba: n ÚT, ČT 8:00 –bydlení
16:00 (kancelář pobočky – bez objednání), ostatní dny
po předchozí
tel.
domluvě
odchod z vězení
odchod z vězení
strach
Poradna
při finanční tísni,strach
o.p.s.
dluhy

dluhy

Sídlo: cizinci
Americká 22, 120 00 Praha
2
cizinci
Telefon: 222 922 240, bezplatná
odleskpondělní zelená linka – 800 722 722
práce
E-mail:práce
poradna@financnitisen.cz
nemoc
nemoc
odlesk
Web: www.financnitisen.cz
nemoc postižení
nemoc postižení
Kontaktní
osoba: David Šmejkal
Co nabízíme:
postižení rodina
postižení rodina
n dluhové poradenství, prevence předlužení n osobní bankrot, příprava na jednání
s exekutory,
se soudy
rodina stáří příprava ke komunikaci
rodina stáří
Komu:
stáří
stáří
závislosti
závislosti
n osoby
nad
18 let
Provozní doba: n PO – PÁ 8:00 – 18:00
závislosti bydlení

závislosti bydlení

bydlení odchod z vězení
bydlení odchod z vězení
Probační
a mediační služba,
středisko Beroun
odchod zstrach
vězení

odchod zstrach
vězení

Sídlo:strach
Politických
vězňů 20, 266strach
01 Beroun
dluhy
dluhy
Telefon: 734 362 955, 731 692 759, 778 719 569, 737 247 439
cizinci
cizinci
dluhy
dluhy
E-mail:
evesela@pms.justice.cz
Web: cizinci
www.pmscr.cz
cizinci práce
práce
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Veselá
práce
práce
Co nabízíme:
n poradna pro oběti trestných činů - pomoc při orientaci v trestním řízení, náhrady škody, podpora, pomoc při uplatňování zákonných nároků oběti trestného
činu n pomoc při řešení trestného činu u obviněných či podezřelých ze spáchání
trestného činu n zajištění výkonu alternativních trestů
Komu:
n osoby mající kontakt s trestním řízením (pachatelé, oběti trestných činů a jejich
rodiny), bez věkového omezení (nezletilí, mladiství, dospělí)
Provozní doba:
n na základě telefonické domluvy kdykoli
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odlesk
nemoc

nemoc

postižení

postižení

rodina

rodina

Pro zdraví 21, z.ú.

Sídlo:stáří
Havlíčkova 8, 266 01 Beroun
stáří
Telefon: 702 013 352, 731 652 549, 605 883 885
závislosti
závislosti
E-mail:
z.benesova@prozdravi21.cz,
spurna@klub21beroun.cz
Web: www.prozdravi21.cz,
www.klub21beroun.cz
bydlení
bydlení
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Benešová, Zuzana Spurná, Mgr. Tereza Špinarová
odchod z vězení
odchod z vězení
Co nabízíme:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „ Klub 21“
strach
strach
n výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně –dluhy
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
dluhy
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství
Komu:cizinci
n děti a mládež od 6 do cizinci
26 let a jejich rodiny
Provozní doba: n PO - PÁ 12:00 – 19:00
práce
Sociálně
- aktivizační služby propráce
rodiny s dětmi
n terénní podpora rodiny s dětmi prostřednictvím výchovně vzdělávacích a sociálně
terapeutických činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, nácvik rodičovských dovedností
Komu: n rodiny s dětmi
Provozní doba: n PO-PÁ 7:00 – 21:00
Poradna prvního kontaktu „Kompas“
n včasná sociálně – psychologická podpora rodiny v oblasti vztahů v rodině, při rizikovém chování některého z členů rodiny (závislost rodiče, dítěte apod.), při rozvodových a porozvodových záležitostech, ve školní úspěšnosti dítěte a jeho vztahů
s vrstevníky, při nemoci nebo úmrtí v rodině apod.
Komu: n rodiny s dětmi
Provozní doba: n ST 8:00 – 12:00 (nebo dle domluvy)
odlesk

nemoc
Raná péče Diakonie, Diakonie
ČCE - středisko Praha
nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Vlachova 1502, 155 00 Praha
5
rodina
Telefon: 233 518 392
stáří
stáří
E-mail:
info@rana-pece.cz
Web:závislosti
www.rana-pece.cz
závislosti
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Kunová
bydlení
bydlení
Co nabízíme:
n terénní sociální službu raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým/
odchod z vězení
odchod z vězení
kombinovaným postižením, opožděným vývojem a poruchou autistického spektra
od 0 do
7 let n ambulantní služby
strach
strach dle aktuální nabídky
Komu: n rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým/kombinovaným postižením,
dluhy
dluhy
opožděným
vývojem a poruchou
autistického spektra od 0 do 7 let
Provozní doba: n PO – PÁ 7:00 – 19:00
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cizinci

cizinci

práce

práce

odchod z vězení

odchod z vězení

strach
strach
REMEDIUM
Praha, o.p.s - Občanská
poradna REMEDIUM
dluhy

dluhy

Sídlo: cizinci
Křišťanova 15, 130 00 Praha
cizinci 3
Kontaktní místo Beroun: Wagnerovo náměstí 1541, místnost 512, 266 01 Beroun
práce272 743 666, 722 654 523
práce
Telefon:
E-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Web: www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Schreilová
Co nabízíme:
n bezplatné odborné sociální poradenství v oblastech dluhů, bydlení, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, sociálních dávek, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů
Komu:
n osoby bez omezení věku
Provozní doba:
Beroun (Wagnerovo náměstí 1541, místnost 512, Beroun) n konzultace pro neobjednané klienty ČT 9:00 – 12:00 n konzultace pro objednané klienty ČT 13:00 – 16:00
Praha (Křišťanova 15, Praha 3) n konzultace pro neobjednané klienty PO, ÚT, ČT 8:30
– 11:30 n telefonické konzultace PO, ÚT, ČT 12:30 – 15:30
Klienty v době pro neobjednané přijímáme v tom pořadí, v jakém přijdou, do naplnění kapacity. Informace o poskytované poradenské službě získáte a objednat se můžete každé
po a út vždy od 12:30 do 15:30 na tel. čísle 722 654 523 nebo prostřednictvím e-mailu
obcanskaporadna@remedium.cz
odlesk
nemoc

nemoc

postižení
postižení
Rodinné
centrum Slunečnice,
z.ú.
rodina

rodina

Sídlo:stáříKomunitní centrum – 2. stáří
patro, Bezručova 928, 266 01 Beroun
Pobočka: Sportovní centrum EDEN, Karla Čapka 1482, Beroun – Velké sídliště
závislosti
Telefon:
311 510 541, 603 141závislosti
700
E-mail:
info@rcslunecnice.cz
bydlení
bydlení
Web: www.rcslunecnice.cz
odchod z vězení
odchod z vězení
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Horná Bulková
Co nabízíme:
strach
strach
Poradna rodinné mediace
dluhy sporů, partnerských dluhy
n řešení
neshod, rozvodová problematika, majetkové spory
Právní poradna
cizinci
cizinci
n poradenství – pracovní a rodinné právo, finanční a dědické právo
Poradna
pro rodiče a děti
práce
práce
n partnerské a rodinné poradenství, neshody v rodině
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Odborná pedagogická poradna
n vzdělávací pomoc dětem, žákům a jejich rodičům (školní zralost, obtíže v učení,
specifické poruchy učení a chování
Pěstounská péče
n uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Komu:
n rodiny s dětmi, nastávající rodiče, prarodiče
Provozní doba:
n PO – PÁ 8:00 – 18:00 (konzultace v poradnách potřeba objednat předem)

odlesk
nemoc

nemoc

postižení

postižení
odlesk

nemoc
rodina nemoc
Senior
Care pečovatelskárodina
služba
o.p.s.
stáří

postižení

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Pivovarská
170/3, 266 01závislosti
Beroun
rodina
rodina
Telefon: 311 512 525, 702 279 518, 778 480 593
bydlení stáří
E-mail:
info@senior-care.cz, bydlení stáří
schejbalova@senior-care.cz
odchod závislosti
z vězení
odchod závislosti
z vězení
Web: www.senior-care.cz
strach bydlení
strach bydlení
Kontaktní
osoba: Mgr. Jana Schejbalová,
Marie Bendová, DiS.
dluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
Co nabízíme:
n pečovatelská
služba – pomoc
přistrach
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
cizinci strach
cizinci
a domácnost, jednoduchá cvičení a masáže, pomoc při obnově pohybu, rozvoz a dodluhy doprovody k lékařům,
práce dluhy
náška práce
obědů,
na úřady apod. n osobní asistence – pomoc se
zvládnutím sebeobsluhy, doprovod n sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
cizinci
cizinci
se zdravotním postižením n odborné sociální poradenství (oblast sociálních služeb,
státní soc. práce
podpory, informace při získávání
kompenzačních pomůcek, apod.) n fapráce
kultativní služby pro klienty v domácím prostředí - pedikúra, kadeřnické služby a masáže n zajišťujeme vyzvednutí receptů a léků, odvozy k lékaři či na úřad a doručení
inkontinenčních pomůcek na adresu klienta (celá preskripce od lékaře, aniž by klient
musel objednávat v lékárně nebo řešit odvoz).
Komu:
n senioři a zdravotně postižení občané n osoby s chronickým onemocněním
Provozní doba:
n PO – NE 7:00 – 20:00
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dluhy
comen

cizinci
Sociální podnik
Klubák, z.ú.

ínežitsop

anidor
ířáts

itsolsiváz

íneldyb
z dohcdo

hcarts

yhuld
icnizic

ecárp

dluhy

práce

cizinci

práce

Sídlo: Penzion Klubíčko Vráž, Květnová 109
Telefon: 722 955 596
E-mail: klubak@klubickoberoun.cz
Web: www.klubickoberoun.cz
Kontaktní osoba: Alena Pecková
Co nabízíme:
Vytváříme chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením:
n Práce v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž n Mapování bariérovosti veřejných budov a dopravy v rámci projektu „Beroun - Město bez bariér“ n Práce při
výrobě KnihoBudek n Výroba drobných dárkových předmětů n Veřejně prospěšné
práce pro obce, státní i nestátní instituce, výpomoc malým firmám, služby veřejnosti
Komu:
n Dospělým se zdravotním postižením
Pracovní doba:
n Dle dohody
odlesk

Tichý svět, o. p. s.
nemoc

nemoc

postižení

postižení

Sídlo:rodina
Staňkovská 378, 198 00rodina
Praha 9
E-mail: tichysvet@tichysvet.cz
stáří
stáří
Telefon: 222 519 835
Web:závislosti
www.tichysvet.cz
závislosti
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Horáková, ředitelka organizace
bydlení
Pobočka
Tichý svět, o. p. s. probydlení
Středočeský kraj
Adresa:
Váňova
3180,
272
01
Kladno
odchod z vězení
odchod z vězení
E-mail: kamila.rumlova@tichysvet.cz
strach osoba: Kamila Rumlová,
strach krajská manažerka
Kontaktní
Telefon: 607 048 083
dluhy
dluhy
Co nabízíme:
n pracovní
poradenství, právní poradenství n ambulantní a tecizinci poradenství, sociální
cizinci
rénní formy služeb n sociální služby jsou poskytovány zdarma
práce
Komu:práce
n osoby se sluchovým postižením n osoby se sluchovým a kombinovaným postižením n občané České republiky nebo osoby ovládající český jazyk nebo český znakový jazyk (důležité pro dorozumění pracovního konzultanta s uživatelem služby) n
věková skupina: 16 – 65 let (spolupráce může být zahájena nejpozději 3 roky před
odchodem do starobního důchodu) n osoby nezaměstnané n osoby zaměstnané,
které chtějí změnit zaměstnání
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DOPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM A SENIORŮ
Dobromysl o.p.s. …….....................................…....….……. viz str. 13
odlesk

Klubíčko
Beroun, z.ú. ……..........................................……
viz str. 25
nemoc
nemoc
postižení

postižení

Asistenční služba PB HELPodlesk
ASISTENT
rodina nemoc
rodina nemoc
ÚAMK- AMK ZPM Příbram Beroun, p.s.
stáří



postižení

stáří

postižení

Sídlo:závislosti
Mariánská
170. 261 01 Příbram
závislostirodina
rodina
Telefon: recepce 733 708 534, řidič 732 458 629
bydlení stáří
bydlení stáří
E-mail:
info@pb.help-asistent.cz
Web: odchod
www.pb.help-asistent.cz
z vězení
odchod závislosti
z vězení
závislosti
Kontaktní osoba: Pavel Brychca (mob. 776 444 044)
strach bydlení
strach bydlení
Co nabízíme:
n odvoz občanů
na jiné místo určeníodchod
– nákup,
k lékaři, úřady, do školy a školky, na vez vězení
dluhy odchod z vězení
dluhy
terinu, práce, aj.
Komu:cizinci strach
cizinci strach
n senioři a zdravotně postižení občané n občané nemocní, rodiče s dětmi, lidé v tíodlesk
práce dluhy
práce dluhy
živé situaci,
osoby pečující
o nemocného
nemoc
nemoc
Provozní doba:
cizinci
cizinci
n neomezeně
postižení

práce

postižení
odlesk

práce

rodina nemoc
rodina nemoc
Novodobá
sanitka, pobočka
Beroun
stáří



postižení

stáří

postižení

Telefon:
732
závislosti
závislostirodina
rodina690 347
E-mail: beroun@novodobasanitka.cz
stáří
bydlení stáří
Web: bydlení
www.novodobasanitka.cz
Kontaktní
Milan Klomínský
odchod závislosti
z osoba:
vězení
odchod závislosti
z vězení
Co nabízíme:
strach bydlení
strach bydlení
n přeprava
a doprovod z/do nemocnice,
k lékaři, do lázní, lékáren, nákupy, pošty,
úřady a také za přáteli. A to nejen v okrese Beroun, ale také do Prahy, Plzně atd...
dluhy odchod z vězení
dluhy odchod z vězení
n kvalifikovaný
personál, profesionální
přístup.
Komu:cizinci strach
cizinci strach
n nemocným, rodičům s dětmi, seniorům, doprovodu a také lidem bez možnosti dopravy. práce dluhy
práce dluhy
36

cizinci

cizinci

postižení

postižení
odlesk

rodina nemoc
rodina
SENIOR
TAXI Lvová - Jonáš
stáří



postižení

stáří

nemoc

postižení

Sídlo:závislosti
Svatá
č.p. 60, 267 51 Svatá
závislostirodina
rodina
Telefon: 606 063 420, 604 219 899
stáří
bydlení stáří
Email:bydlení
seniortaxi.beroun@post.cz
Web: odchod
www.seniortaxiberoun.cz
z vězení
odchod závislosti
z vězení
závislosti
Kontaktní osoba: Petr Jonáš
strach bydlení
strach bydlení
Nabízíme:
n přepravaodchod
seniorů
do lékařských zařízení,
na úřady, k příbuzným, za kulturou, na náz vězení
dluhy
dluhy odchod z vězení
kupy, na autobusová a vlaková nádraží, letiště, včetně doprovodu na místo
Komu:cizinci strach
cizinci strach
n senioři v domácnostech i v domovech a penzionech pro seniory n osoby se zdradluhy
práce dluhy
votnímpráce
postižením
Provozní doba: n nepřetržitý provoz
cizinci

cizinci

práce

práce

SLUŽBY AŽ DO DOMU

Níže přinášíme seznam poskytovatelů masérských, pedikérských a kadeřnických služeb, kteří
se nám přihlásili a zajistí služby svým zákazníkům přímo v jejich domácím prostředí.

MASÁŽE
Michaela
Berková

- relaxační, regenerační a spor- 725 770 701 info@veritascz.cz
tovní - terapie, aromaterapie

Pavel
Hnízdil

- relaxační, sportovní, klasic- 606 878 433 pavel.hnizdil@centrum.cz
ká, těhotenská - masáž hlavy
www.masaze-ph.cz
-manuální lymfodrenáž nohou
info@masaze-ph.cz
- tejpování

Bc. Jana Součková
Bc. Martina Bártová
Bc. Pavla
Kellnerová

- fyzioterapie - masáže - baňkování 739 336 414 fyzio-beroun@centrum.cz
- reflexní terapie - terapie dle Lud- 777 226 766 www.fyzio-beroun.cz
mily Mojžíšové
739 635 418
- tradiční thajská masáž a re- 606 796 649 memut@seznam.cz
flexní masáže nohou

PEDIKÚRA, MANIKÚRA
Lenka Müllerová

zákl. cena manikúry 130 Kč, zákl. 777 135 427 lenka1.mullerova@
cena pedikúry 170 Kč
email.cz

Senior Care o.p.s., klasická
mokrá
pedikúra, 778 480 593 socialni@senior-care.cz
Marie Bendová
v čase po dohodě se zákazníkem, cena 220 Kč

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
Lenka Müllerová

kadeřnické služby

777 135 427 lenka1.mullerova@
email.cz
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DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY:
✆ Policie ČR							
✆ Policie ČR , Obvodní oddělení Beroun
✆ Městská policie
✆ Hasiči
		
✆ Zdravotnická záchranná služba
✆ Jednotné evropské číslo tísňového volání
✆ Městský úřad Beroun
✆ Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví 						
✆ Senior telefon NONSTOP
✆ Linka bezpečí pro děti, mládež a studující
NONSTOP ZDARMA 						
✆ Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
NONSTOP A ZDARMA 					
✆ Zařízení sociální intervence Kladno
								

158
974 872 700
156
150
155
112
311 654 111
311 630 235
800 157 157
116 111
116 006
312 292 311
605 765 883

Beroun – Město bez bariér
Od r. 2013 realizuje Klubíčko Beroun, o.p.s.
za podpory Města Beroun mapování přístupnosti
veřejných budov pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace.
Informace o přístupnosti zmapovaných objektů
naleznete v interaktivní mapě na titulní straně
www.mesto-beroun.cz

n PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÝCH PROGRAMŮ
VE MĚSTĚ BEROUN A OKOLÍ
Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. Telefon
redakce: 311 630 263, fax: 311 630 234, e-mail: osvz15@muberoun.cz. Vydáno: 1. prosince
2016. Náklad 5 000 výtisků.

