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Úvodní slovo

Ing. Pavel Èížek, starosta mìsta Spálené Poøíèí

V souèasné dobì není lehké se orientovat. Nikdo nemùže být odborníkem na všechno. 
Informací je tolik, že se tìžko pozná dobrá od špatné. Proto je tak dùležité nechat si poradit, 
zvláštì pøi osobních problémech nebo pøi øešení finanèních tìžkostí.
Právì k tomu slouží katalog sociálních a souvisejících služeb. Tento katalog vznikl jako jeden 
z výstupù projektu „Zavedení procesu komunitního plánování sociálních služeb na území 
povìøeného obecního úøadu Spálené Poøíèí“ a zachycuje stav k 31. 08. 2011. Všichni uvedení 
poskytovatelé a organizace jsou seriózní a mohou nejen poradit, ale i skuteènì pomoci. 
Organizace jsou v katalogu dìleny podle toho, komu se vìnují nebo podle oblasti své 
pùsobnosti. V katalogu tak naleznete informace o:
       státních a samosprávných institucích s pùsobností na našem území 
       místních organizacích 
       lékaøích na našem území
       celostátních krizových linkách
Jsou to pøevážnì organizace nabízející svou pomoc: 
       osobám se sociálními problémy
       osobám se zdravotním postižením a seniorùm
       dìtem a mládeži
Nebojte se ptát se èasto a podrobnì. Vìøíme, že Vám náš katalog pomùže najít a využít 
potøebné služby pro Vás a Vaše blízké.
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 MÌSTO  SPÁLENÉ  POØÍÈÍ

Úøední hodiny:

DÙM  PÁTERA  FRANTIŠKA  FERDY

Adresa: námìstí Svobody 132, Spálené Poøíèí, 335 61
Kontaktní osoba: Bc. Adéla Mašková
www stránky: www.spaleneporici.cz
E-mail: adela.maskova@spaleneporici.cz
Telefon: 371 594 636

Nabídka služeb:
     poskytuje odborné sociální poradenství 
     zprostøedkovává sociální služby
     vede poøadník žadatelù o umístìní do domu s peèovatelskou službou 
     (Námìstí 500,  Spálené Poøíèí)
     vede poøadník žadatelù o byty

Pondìlí 7:30 – 18:00
Støeda 7:30 – 18:00

Zøizovatel: Mìsto Spálené Poøíèí
Adresa: Námìstí 500, Spálené Poøíèí, 335 61
Kontaktní osoba: Iva Jakubèíková
Telefon: 371 5945 68

Dùm pátera Františka Ferdy byl vybudován zejména pro obyvatele Spálenopoøíèska, kteøí 
díky svému zdravotnímu a sociálnímu stavu nemohou dále setrvat ve svých domovech 
a zabezpeèit svoje základní potøeby.
V domì je 34 bytù, z toho 8 bytù pro manželské páry a 6 bytù je bezbariérových. Každý byt je 
vybaven kuchyòskou linkou s elektrickým vaøièem, sprchou a WC. 
Obyvatelé domu mají možnost využít:
     výtah
     spoleènou praèku a sušárnu
     spoleèenskou místnost s malou knihovnièkou
     veøejný internet
     pedikúru a kadeønické služby
     peèovatelskou službu, kterou pro obyvatele zajiš�uje Diecézní charita Plzeò
     dle  zákona 108/2006 o sociálních službách
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ÚØAD PRÁCE  ÈR
KRAJSKÁ POBOÈKA  PLZEÒ

Nabídka služeb:

Poskytované dávky

Kontaktní místo Blovice, Hradiš�ská 148

Poskytované dávky státní sociální podpory:

Od 1. 1. 2012 poskytuje dávky pomoci v hmotné nouzi

Zøizovatel: Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Adresa: Kaplíøova 2731/7, Jižní Pøedmìstí, Plzeò 320 73 
E-mail: podatelna@pm.mpsv.cz
Telefon: 950  148  111 
Fax: 377  429  670

      pomoc pøi zprostøedkování zamìstnání všem uchazeèùm o zamìstnání vèetnì zájemcù
       o zamìstnání
       poradenství pøi volbì povolání 
       poradenství pro uplatnìní se na trhu práce
       možnost zamìstnání obèanù ÈR v zemích EU
       podpora zmìn profese a povolání – rekvalifikaèní kurzy
     pomoc a poradenství zamìøené na získání a udržení vhodného zamìstnání pro osoby se 
       zdravotním postižením

       podpora v nezamìstnanosti
       podpora pøi rekvalifikaci

       pøídavek na dítì
       pøíspìvek na bydlení
       rodièovský pøíspìvek
       dávky pìstounské péèe

       pøíspìvek na živobytí
       pøíspìvek na bydlení
       mimoøádnou okamžitou pomoc
       pøíspìvek na péèi
       dávky pro zdravotnì postižené obèany
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OKRESNÍ  SPRÁVA  
SOCIÁLNÍHO  ZABEZPEÈENÍ  PLZEÒ  JIH

 
dùchodového a nemocenského pojištìní

Dùchodové pojištìní: +420 257 062 860
Nemocenské pojištìní: +420 840 406 040

Zøizovatel: Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Adresa: Lobezská 12, 305 75 Plzeò
www stránky: www.cssz.cz 
informaèní portál: www.cssz.cz/cz/informace/zivotni-stuace/ 
Telefon: 377 426 111

Èeská správa sociálního zabezpeèení jako orgán státní správy vykonává pùsobnost v oblasti
 a lékaøské posudkové služby. 

Pokud potøebujete konkrétní radu ve své životní situaci, mùžete se obrátit na call centra 
ÈSSZ:
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Diecézní  charita  Plzeò
Charitní  peèovatelská  služba  Spálené  Poøíèí

Základní úkony péèe:

Doplòkové èinnosti:

Adresa:  Americká 38, 336 01 Blovice 
Kontaktní osoba: Martina Kaslová
Telefon: 731 433 025
E-mail: kaslova@dchp.cz 

Je urèena obèanùm se sníženou sobìstaèností v základních životních dovednostech bez 
ohledu na vìk, kterým zdravotní stav umožòuje pøi èásteèné pomoci jiné osoby žít ve svém 
pøirozeném prostøedí. 
Poskytuje klientùm služby související s osobní hygienou, stravováním a péèí o jejich 
domácnost. 

       donáška obìda (zajistíme ve školní jídelnì ve Spáleném Poøíèí)
       nákupy, donáška lékù a rùzné pochùzky
       doprovod k lékaøi èi za jinými aktivitami, dohled èi spoleènost
       pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti – bìžný úklid
       pomoc a podpora pøi každodenní osobní hygienì, oblékání a svlékání
       koupání, pomoc pøi základní péèi o vlasy a nehty
       pøíprava èi pomoc pøi podávání a pøípravì jídla a pití
       pomoc pøi pøesunu na lùžko èi invalidní vozík
       pomoc pøi zajištìní velkého úklidu domácnosti
 

       praní a žehlení bìžného i ložního prádla
       pedikúra
       zapùjèení kompenzaèních pomùcek (invalidní vozík, toaletní køeslo, chodítko,
       francouzské hole)

Úkony peèovatelské služby si klient hradí sám dle ceníku CHPS.
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Spoleènost  Èlovìk  v tísni, o.p.s.

 

Nabídka pomoci:
  

Adresa:        Hradiš�ská 148, Blovice, 336 01
Kontaktní osoby:        Mgr. Pavla Potužníková - koordinátor terénní sociální práce

       Klára Šiftaøová - terénní sociální pracovník
Email:        pavla.potuznikova@clovekvtisni.cz

       klara.siftarova@clovekvtisni.cz
Telefon:        739 220 905, 777 787 950
Provozní doba:        Po-Pá – 7.30-16.00 po telefonické domluvì

Terénní sociální pracovníci se prostøednictvím poradenských a asistenèních služeb snaží 
sociálnì znevýhodnìným lidem a rodinám pomoci s problémy jako je nekvalitní bydlení, 
pøedlužení nebo nízká gramotnost a s ní souvisejícími potížemi pøi vyjednání administrativních 
náležitostí. Pomáhají jim napøíklad s vyøízením potøebných dokumentù, sociálních dávek, 
nebo je doprovázejí na jednání s úøady. Souèástí pomoci je také základní právní poradenství.

    hledání nového zamìstnání (volbu vhodného zamìstnání èi rekvalifikace)
      problémy se zamìstnavatelem (nebo pracovní agenturou jako zamìstnavatelem)
     dluhy (dluhové poradenství, jednání s vìøiteli, využívání nabídek pochybných èi nevhodných
      finanèních produktù) 
   exekuce (pomoc se sepsáním splátkového kalendáøe, asistence pøi komunikaci s vìøiteli) 
  bydlení (zprostøedkování možnosti bydlení, pomoc pøi øešení problémových situací –
      výpovìï z nájmu, technický stav domu) 
      dávky, dùchody (pomoc s podáním žádosti) 
      obèanství, povolení k pobytu (poskytnutí informací, pomoc pøi sepsání žádosti) 
      rodinné problémy (rozvod, výživné, svìøení dítìte do péèe) 
      doklady (asistence pøi øešení ztráty dokladù) 
   trestní a pøestupkové øízení (pomoc pøi podání trestního oznámení, odvolání, svìdectví,
     výpovìdi na policii)
     soudní spory (pomoc pøi podání žaloby, odvolání proti usnesení, žádosti o bezplatné právní
      zastoupení, nebo vysvìtlení právních termínù)

Služby jsou poskytovány zdarma.

Èlovìk v tísni dále zajiš�uje: vzdìlávací kurzy pro uèitele, workshopy pro žáky ZŠ a SŠ, 
semináøe pro pracovníky veøejné správy a NNO, sociokulturní kurzy pro cizince, resocializaèní 
a probaèní kurzy pro mladistvé, veøejné akce, debaty, výstavy, promítání filmù, kampanì, 
festival dokumentárních filmù o lidských právech Jeden svìt a v Plzni knihovnu nejen pro 
uèitele.
V regionu Spálené Poøíèí nabízíme tyto služby terénní formou v domácnosti klienta, pøípadnì 
v kontaktním místì v Blovicích.
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Diakonie  ÈCE – støedisko  Rokycany
Obèanská  poradna  Rokycany

Oblasti poradenství:

Adresa:  Svazu Bojovníkù za Svobodu 68, Rokycany, 337 01
Telefon: 775 720 492, 373 728 536
E-mail: op.rokycany@diakonie.cz 
Web: www.rokycany.diakonie.cz
Provozní doba: Po: 13:00-17:00, Út: 13:00-16:00, St: 8:00-12:00; 13:00-17:00

Obèanská poradna Rokycany poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteøí se na ní obrátí. 
Je nezávislým místem bezplatné, dùvìrné a nestranné pomoci, provází obèany pøi jejich 
obtížích. 
Usiluje o to, aby obèané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a umìli vyjádøit 
své potøeby èi hájit své oprávnìné zájmy.

       rodinné a partnerské vztahy 
       bydlení 
       pracovnìprávní vztahy 
       majetkoprávní vztahy
       dluhové poradenství
       poradenství obìtem trestných èinù 
       ochrana spotøebitele

Obèané se na poradnu mohou obracet osobnì, telefonicky, prostøednictvím dopisu èi 
e-mailu. V pøípadì, že se uživatel s ohledem na svùj zdravotní stav nemùže do poradny 
dostavit sám osobnì a jeho dotaz není možné øešit jiným zpùsobem než osobní konzultací, 
je možné poskytnout službu v místì pobytu uživatele s ohledem na aktuální provozní 
podmínky poradny..
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DOMUS – Centrum  pro  rodinu, o.s. 

Nabídka služeb: 

Zpoplatnìná služba - mediace
Obrátit se mohou:

Situace ve kterých Domus pomáhá:

Adresa: Høímalého 631/4, 301 00 Plzeò
Webové stránky:                   http://domus-cpr.cz/
E-mail:  domus@domus-cpr.cz
Kontaktní telefon: 377 331 956, 733 733 061

Poskytuje služby rodinám s dìtmi, které se nachází v nepøíznivé životní situaci a tato situace 
má negativní dopad na zdravý vývoj dítìte. Cílem poskytovaných služeb je dosažení 
stabilního a bezpeèného rodinného prostøedí. 
Spolupráce s rodinou se zamìøuje pøevážnì na hledání zdrojù uvnitø rodiny, na maximální 
využití možností a schopností rodiny a na zapojení dalších odborníkù, kteøí mohou pøispìt 
k vyøešení tíživé situace. Služby jsou poskytovány ve vybraných regionech Plzeòského kraje, 
v domácím prostøedí, v prostorách organizace nebo po domluvì i jinde, a to bezplatnì, 
diskrétnì a s respektem.

     poradenství v oblasti výchovy a péèe o dìti
   podpora pøi zajištìní chodu domácnosti – hospodaøení, jídelníèek, školní pøíprava dìtí,
     režim dne dìtí a rodiny
     podpora v otázce bydlení, zamìstnání, zadluženosti rodiny
     doprovázení do institucí a úøadù, zdravotnických zaøízení
    zprostøedkování právního poradenství, advokátních služeb, psychologických a speciálnì
     pedagogických služeb
   podpora rodièù s dítìtem v dobì rozvodu, dojednávání péèe o dítì, podpora kontaktù
     rodièe s dítìtem

 - mimosoudní øešení sporu 
 rodièe, prarodièe nebo další pøíbuzní, pìstouni, uèitelé, lékaøi apod.

     pokud rodièe, nezvládají z nejrùznìjších dùvodù péèi. Syndrom CAN 
    rodièe, kteøí øeší problém se záškoláctvím, školní úspìšností nebo trávením volného èasu
     dítìte
     rodina je zatížena dluhy 
     komunikaèní problémy v rodinì
     rodiè, nebo OSPOD uvažuje, zda dítì svìøit do ústavní péèe èi do zaøízení pro dìti 
    vyžadující okamžitou pomoc nebo kdy chce, aby se dítì z takového zaøízení vrátilo zpìt 
      do rodiny
     rodièe se rozvádìjí 
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T. J.  Sokol  Spálené  Poøíèí  

      

Junák, svaz  skautù  a  skautek  ÈR 
Støedisko  Devìtsil  Spálené  Poøíèí

Adresa: Tyršova 133, Spálené Poøíèí
Kontaktní osoba: Václav Ziegler
E-mail: vaclav.ziegler@seznam.cz 
Telefon: 775 645 185

TJ Sokol Spálené Poøíèí je obèanské sdružení, které pro všechny vìkové skupiny obèanù 
zajiš�uje pravidelné volnoèasové aktivity v oblasti sportu a kultury. Svým èlenùm i široké 
veøejnosti nabízí zapojení v oddíle sokolské všestrannosti, kde zajiš�uje cvièení dìtí, žen, 
jógy a zdravotní tìlovýchovy, dále ve sportovních oddílech fotbalu, baseballu, volejbalu, 
stolním tenisu a kulturistice. Veøejnost se bìhem roku mùže zapojit do organizovaných 
turistických pochodù a cyklistických výletù i navštívit zajímavé kulturní akce. Zájemci 
mohou využívat posilovnu nebo tenisové kurty.
Pro soukromé i spoleèenské využití nabízí vybavené prostory sokolovny.

Adresa: Plzeòská 55, Spálené Poøíèí
Kontaktní osoba: Lenka Pøibylová
E-mail: pribylol@seznam.cz
Telefon: 724 102 439

Skauting je celosvìtovì nejvìtší výchovné hnutí pro dìti a mladé lidi. Umožòuje jim žít 
a dìlat vìci spoleènì a staví pøed nì pøíležitosti, které jsou zároveò zábavou, hrou – a zároveò 
zpùsobem, jak poznávat nové vìci. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dìtí 
a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tìlesných 
schopností. Skauting uèí umìt se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se 
na vlastní nohy, pøevzít odpovìdnost za to, co se se mnou a s mým životem dìje. Základem 
èinnosti je celoroèní práce s dìtmi a mládeží v rámci pravidelných schùzek a dalších akcí.
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DÙM  DÌTÍ  A  MLÁDEŽE 
SPÁLENÉ  POØÍÈÍ - „DOMEÈEK“

Adresa: Tyršova  31, 335 61 Spálené Poøíèí
Kontaktní osoba:   Pavlína Tymlová 
www.stránky: www.ddm-blovice.cz
Email: ddm-spaleneporici@centrum.cz
Telefon: 604 285 793

"Domeèek" pracuje ve Spáleném Poøíèí jako odlouèené pracovištì Domu dìtí a mládeže 
Blovice. Poboèka je školské zaøízení zamìøené na zájmové vzdìlávání pro všechny kategorie 
klientù, tzn. od pøedškolákù až po seniory. Dále vykonává metodickou èinnost zejména na 
oddìlení estetiky pro pøedškolní, školská a støedoškolská zaøízení. Nabízí celou øadu kurzù 
pro všechny zájemce - pletení z papíru, velikonoèní tradice, vánoèní zvyky, palièkování, 
zpracování ovèí vlny, enkaustiky, drhání a další. Dále nabízí pravidelnou odpolední èinnost 
v kroužcích zejména pro pøedškolní a školní dìti. Nabízí kroužky - florbalu, šikovných rukou, 
vaøení, palièkování, hry na kytaru, taneèního aerobiku, kroužky Besipu, malých kutílkù, 
kroužky Merkuru, break dance, orientálních tancù a cvièení na trampolínách. O prázdninách 
pøipravuje celodenní akce a v rámci letní èinnosti poøádá sportovní pobytový tábor na 
Šumavì v Nových Hutích a pøímìstský tábor na poboèce.
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Èeský  svaz  ochráncù  pøírody 
základní  organizace  ÈSOP

Adresa: Plzeòská 55, 335 61 Spálené Poøíèí
www stránky: www.ekocentrum.cz 
E-mail: porici@ekocentrum.cz
Telefon.: 371 594 842

Základní organizace ÈSOP Spálené Poøíèí byla založena v roce 1985, od roku 1995 tato 
organizace provozuje Ekologické centrum, které má øadu aktivit.
Hlavní èinnosti organizace jsou dvì a vyplývají i ze stanov svazu. Je to výchova dìtí a mládeže 
a ochrana pøírody a prostøedí. Obì tyto oblasti naplòuje ÈSOP již øadu let.
Ekocentrum Spálené poøíèí se zapojuje do rùzných ekologických programù, zamìøených 
zvláštì na osvìtu a enviromentální vzdìlávání veøejnosti v oblasti ekologie, ochrany 
životního prostøedí a èinnost záchranných stanic, jsou to napø. výukové programy pro MŠ, 
ZŠ a støední školy (Sdružení støedisek ekologické výchovy Pavuèina). 
Funguje také jako záchranná stanice, která zde byla založena v roce 1990. Jejím hlavním 
cílem je záchrana poranìných èi jinak handicapovaných živoèichù.
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Mìstská  knihovna  Spálené  Poøíèí 

Poboèky:

Nabízené služby:

Další akce: 

Mìš�anská  beseda  Spálené  Poøíèí 

Zøizovatel: Mìsto Spálené Poøíèí 
Adresa:                   námìstí Svobody 135, 
                                                      Spálené Poøíèí (vchod vedle ZŠ)
Kontakt:                   Milena Vìšínová
E-mail:                   knihovna@spaleneporici.cz
www stránky:                   www.spaleneporici.cz/ob_knihovna.php 

     knihovna Èíèov
     knihovna Hoøehledy
     knihovna Lipnice
     knihovna Luèištì
     knihovna Tìnovice

      tradièní knihovnické služby – výpùjèka knih a èasopisù, informace
     meziknihovní výpùjèní služba 
     veøejný internet 
     donášku výpùjèek pro imobilní obèany

     poøádání literárních programù
     exkurze do knihovny 
     tematické besedy pro žáky a studenty

Adresa: Jiráskova 181, Spálené Poøíèí
Kontaktní osoba: Václav Ziegler, Milena Vìšínová
E-mail: vaclav.ziegler@seznam.cz

Obèanské sdružení pro kulturu. Organizuje koncerty, výstavy, výlety, besedy, rùzná 
setkávání (napø. oblíbené Hledání zavátého èasu). 
Pod záštitou Mìš�anské besedy pracuje Spálenopoøíèský smíšený pìvecký sbor. 
Rádi pøivítáme nové èleny a nové nápady.

14

MÌSTSKÁ         KNIHOVNA

SPÁLENÉ   POØÍÈÍ



CÍRKEVNÍ  STØEDNÍ  ODBORNÁ
ŠKOLA  SPÁLENÉ  POØÍÈÍ

Adresa: Zámecká 1, 335 61 Spálené Poøíèí
www stránky: www.csos.cz 
E-mail: porici@csos.cz 
Telefon: 371 594 492

CSOŠ Spálené Poøíèí nabízí dva ètyøleté studijní obory s maturitou:

    obor Sociální èinnost pøipravuje studenty jednak na studium na VOŠ a VŠ se sociálním
      zamìøením, jednak na výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Absolventi oboru
   se mohou uplatnit zejména v pøímé péèi o klienty (pøedevším osoby se zdravotním
       postižením a seniory) v zaøízeních sociálních služeb nebo v jejich domácím prostøedí
      
     obor Ekologie a životní prostøedí pøipravuje studenty na studium VŠ a VOŠ pøírodovìd-
  ného charakteru. Dále pøipravuje studenty na pracovní pozice, zabývající se  
  monitorováním a kontrolou složek životního prostøedí, dále na pozice ekologa èi 
  referenta životního prostøedí ve státních, soukromých a nevládních institucích

Po pøedchozí domluvì a v závislosti na aktuálních možnostech školy mohou studenti 
poskytnout jednorázovou èi opakovanou výpomoc seniorùm a osobám se zdravotním 
postižením, pøípadnì douèování žákùm základní školy.
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LÉKAØI  VE  SPÁLENÉM  POØÍÈÍ

MUDr. Petr Zikula

MUDr. Jaroslav Rous

MUDr. Marta Vrtìlová

MUDr. Jana Èmelínská

Praktický lékaø pro dospìlé
Adresa: Zámecká 384, Spálené Poøíèí
Telefon: 371 594 656
Email: zikula@centrum.cz

Ordinanèní hodiny:
PO 7:00– 12:00
ÚT 7:00– 12:00
ST 7:00– 12:00
ÈT 7:00– 12:00
PÁ 7:00– 12:00

Zubní ordinace
Adresa: Zámecká 384, Spálené Poøíèí
Telefon: 371 594 655
Mobil:        725 473 533

Ordinanèní hodiny:
ST 7:30–12: 00 13:00– 17:30
ÈT 7:30–12:00 13:00– 17:30
PÁ 7:30–13:30

Praktický lékaø pro dìti a dorost
Adresa: Zámecká 384, Spálené Poøíèí
Telefon: 371  594 689

Ordinanèní hodiny:
PO 7:30 – 11:00 13:30 – 15:00 (po zazvonìní u bytu)
ÚT 7:30 – 11:00
ST 7:30 – 11:00 13:30 – 15:00 (po zazvonìní u bytu)
ÈT 7:30 – 11:00
PÁ 7:30 – 11:00

Gynekologická ordinace
Adresa: Zámecká 384, Spálené Poøíèí
Telefon: 604 704 963

Ordinaèní hodiny:
ÈT 8:00 – 9:30 
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TELEFONICKÉ  KRIZOVÉ  LINKY

Telefonická pomoc dìtem – linka bezpeèí 116 11

Rodièovská linka 840 111 234 nebo 606 021 021

DONA linka 251 511 313

 
nebo pomoc@linkabezpeci.cz
Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonù

 
nebo pomoc@rodicovskalinka.cz
Telefonicky se lze na linku obracet každý všední den odpoledne: pondìlí, støeda a pátek: 
13-16 hod, úterý a ètvrtek: 16-19 hod, emailem nepøetržitì s odpovìdí do tøí pracovních dnù. 

Rodièovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství pøedevším 
rodièùm, prarodièùm a ostatním èlenùm rodiny z celé Èeské republiky. Nabízí jim pomoc 
v krizové situaci, která se týká dìtí, dospívajících a mladých dospìlých. Své služby poskytuje 
výhradnì po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta. Pokud klienti sami nechtìjí, nemusí 
sdìlovat své osobní údaje. 

Na Rodièovskou linku se pøevážnì obracejí rodièe, popøípadì ostatní èlenové rodiny:
   jejichž dìti mají problémy s uèením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním
       návykových látek, trestnou èinností apod. 
     kteøí se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je napø. rozvod, úmrtí èlena rodiny, útìk
       dítìte z domova apod. 
    jejichž dìti mají psychické a osobnostní problémy, jako je napø. zvýšená úzkostnost,
       nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod. 
       jejichž dìti se staly obìtí šikany èi mají jiné školní problémy 
    pomìrnì èasto kontaktují Rodièovskou linku obèané s  dotazem, jak mají postupovat
       v pøípadì, že mají podezøení na týrání, zneužívání a zanedbávání dítìte ve svém okolí 

Specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím 
násilím. Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svìdkem domácího 
násilí.
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Linka vzkaz domù 800 111 113 nebo 724 727 777

je ti ménì jak 18 let

jste rodièe nezletilého 
dítìte,

Telefonická krizová linka pro zdravotnì postižené dìti a mládež  800 246 642

Linka seniorù 800 200 007

Jsi na útìku, èi vyhozen z domova? Zavolej nám na Linku vzkaz domù – volej zdarma z pevné 
linky nebo za peníze z mobilního telefonu každý den od 8 do 22 hodin.
Na Linku vzkaz domù mùžeš volat, pokud  (tedy pokud si ještì neoslavil 
svoje 18 narozeniny) a to tehdy, když:
     tì vyhodili z domova
     utekl/a jsi z domova
     utekl/a jsi z ústavu
     bojíš se vrátit domù
     pøemýšlíš o útìku

Na Linku vzkaz domù se také mùžete obrátit, pokud  (èi vychováváte) 
 které se nevrátilo domù, èi z domu uteklo. V takovém pøípadì Vám pracovníci Linky 

nabídnou, že mùžete dítìti zanechat vzkaz a to jen pro pøípad, že by se samo na Linku 
obrátilo (dìti tedy nekontaktujeme). Také Vám pøedají kontakt na linku dùvìry pro dospìlé, 
kdy mùžete o své situaci více mluvit a hledat možná øešení.

Linka je v provozu 24 hodin dennì po celý rok, vèetnì víkendù a svátkù. Linku je možné 
bezplatnì využívat z celé ÈR.
Hlavním cílem linky je umožnit zdravotnì postiženým dìtem a mladistvým (pøípadnì jejich 
rodièùm a dalším osobám, které jsou s tìmito dìtmi v úzkém kontaktu) odbornì konzultovat 
aktuálnì vzniklé problémy související se zdravotním postižením nebo øešit náhlé krizové 
situace, poskytovat podporu a poradenství v životních situacích a stavech, které tyto dìti 
nebo jejich blízcí pøechodnì nemohou øešit vlastními silami.

Na linku seniorù mohou senioøi a osoby o seniory peèující volat od pondìlí do pátku od 8:00 
do 20:00 hod zdarma.
Linka seniorù je nejen linkou dùvìry, ale také linkou informaèní a linkou krizové intervence. 
Volajícím nabízí komplexní službu zahrnující jak kvalitní psychologickou intervenci, tak 
nezbytné praktické informace a doporuèení z oblastí medicíny, práva, psychologie, systému 
sociální podpory a pomoci i trávení volného èasu.
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Tento katalog byl zpracován v srpnu roku 2011 v rámci projektu Zavedení 
procesù plánování dostupnosti sociálních služeb v na území POÚ Spálené Poøíèí 
financovaného z prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím 
Operaèního programu lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
Pøíjemcem dotace bylo Centrum pro komunitní práci západní Èechy 
(www.cpkp.cz)   a   partnerem   projektu   bylo   mìsto   Spálené   Poøíèí.

Spálené Poøíèí
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