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ANTONIA SENIOR SERVICES S.R.O.

Zajišťuje pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací 
službu a domácí zdravotní péči. Provozuje půjčovnu kompenzačních 
pomůcek.

Za školkou 104, 250 63 Čakovičky
315 623 425, 608 505 045, 702 006 596
info@antonia.cz

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

Středisko osobní asistence Brandýs nad Labem
Poskytuje terénní službu osobní asistence seniorům a osobám 
s tělesným postižením.
Půjčovna kompenzačních pomůcek (Na Dolíku)
Zapůjčení kompenzačních pomůcek je nejen služba určená pro 
uživatele, který využívá základních činností osobní asistence, ale 
i pro osoby, které službu nevyužívají.

Na Prádle 192, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, detašované pracoviště – Na Dolíku 53, 250 01 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
732 340 688
oabrandys@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz

Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi
Poskytuje přechodné ubytování a podporu při řešení situace matek 
s dětmi, které se ocitly bez přístřeší.

Přehled poskytovatelů sociálních 
služeb

mailto:oabrandys%40praha.charita.cz?subject=
mailto:oabrandys%40praha.charita.cz?subject=
http://www.praha.charita.cz
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Na Prádle 192, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
737 282 804
adbrandys@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz/sluzby/brandys

Nízkoprahové denní centrum Na Dolíku
Poskytuje základní materiální a sociální pomoc lidem ohroženým 
sociálním vyloučením a lidem bez domova. Nabízí možnost získat 
teplé jídlo (polévku), ošacení, možnost hygieny a základní sociální 
poradenství.

Na Dolíku 53, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
737 282 804
adbrandys@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz/sluzby/brandys

ATELIÉR 6TEJ SMYSL – HANDICAP DÍLNA

Poskytuje pomoc a volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním 
postižením, děti, mládež a rodinu.

Maxe Švabinského 117, 250 01 Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav
603 226 181
alex.opp@seznam.cz

BRANDÝSKÝ MATÝSEK Z.S.

Rodinné centrum nabízí: otevřenou hernu a volnočasové aktivity 
(kroužky, jednorázové akce), odborné přednášky a poradenství 
(psychologické, sociálně-právní, logopedické apod.), vzdělávací 
kurzy (předporodní příprava, kurzy k usnadnění návratu žen 

mailto:adbrandys%40praha.charita.cz?subject=
http://praha.charita.cz/sluzby/brandys/
mailto:adbrandys%40praha.charita.cz?subject=
http://praha.charita.cz/sluzby/brandys
mailto:alex.opp%40seznam.cz?subject=
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na trh práce), školky a dětské kluby pro děti již od 2 let v rámci 
předškolního vzdělávání a další aktivity napomáhající pracujícím 
rodičům (převody dětí ze škol a školek na jiné aktivity, příměstské 
tábory aj.). Poskytuje širokou škálu služeb především rodinám 
očekávajícím příchod dítěte (-9 měsíců), rodinám s miminky 
a batolaty, s předškolními dětmi či mladšími školáky (cca do 9 let) 
a spolupracuje s dalším okruhem osob (ženy 50+, teenageři, 
senioři).

Riegrova 600 a Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav
731 751 440
info@brandyskymatysek.cz
www.brandyskymatysek.cz

Dobrovolnický program Pět P
Sociálně preventivní program pro děti školního věku, který má přes 
staršího kamaráda dítěti nabídnout pocit přijetí od někoho vně své 
rodiny, posílit sociální vztahy, zvýšit sebevědomí, něco nového prožít, 
něčemu se naučit a také zažít pocit své jedinečnosti a potřebnosti. 
Program zahrnuje společná setkávání dětí a dobrovolníků, 
která mají charakter sportovního vyžití, kreativního tvoření nebo 
pomáhání druhým (při příležitosti různých společenských akcí 
nebo cílené pomoci druhým lidem nebo zvířatům).
Z personálních důvodů dočasně pozastaveno.

Riegrova 600, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
info@brandyskymatysek.cz
www.brandyskymatysek.cz 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, O.P.S.

Poskytuje v Praze-východ a západ a Středočeském kraji službu 

mailto:info%40brandyskymatysek.cz?subject=
http://www.brandyskymatysek.cz
mailto:info%40brandyskymatysek.cz?subject=
http://www.brandyskymatysek.cz
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osobní asistence, odborné sociální poradenství – osobní, telefonické, 
elektronické a internetové služby pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory. Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek 
pro domácí sebeobsluhu a péči, vozíky a chodítka.

U Skládky 4, 190 00 Praha 9 
284 818 767
reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz
www.czpstredoceskykraj.cz

ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

Charitní domov Stará Boleslav
Charitní domov poskytuje standardní služby, které poskytuje 
„domov pro seniory“, dále ošetřovatelskou a duchovní péči, 
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Domov je určen pro 
kněze Římskokatolické církve a osoby, které chtějí žít v církevním 
prostředí a které potřebují pomoc k běžnému životu (jedná se 
zvláště o rodiče kněží, hospodyňky a osoby, které byly během 
svého života aktivní v církvi).

Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
326 910 510, 775 448 099
charita.boleslav@seznam.cz
www.ckch.cz

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO PRAHA

Raná péče Diakonie Stodůlky
Bezplatná terénní služba, která podporuje a provází rodinu 
s dítětem s postižením v raném věku. Poslání služby je pomoc 
rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. 

mailto:reditelstvi%40czpstredoceskykraj.cz?subject=
http://www.czpstredoceskykraj.cz
mailto:charita.boleslav%40seznam.cz?subject=
http://www.ckch.cz
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Cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte 
a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít 
život podle svých představ. Služba je určena rodinám s dětmi 
s pohybovým, mentálním/kombinovaným postižením, ohroženým 
vývojem a autismem ve věku od 0 do 7 let.

Vlachova 1502, 155 00 Praha 5
731 445 504
stodulky@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz

DOMÁCÍ HOSPIC NABLÍZKU, Z. Ú.

Poskytuje odbornou zdravotně-sociální službu těžce nemocným 
a umírajícím, kteří si přejí poslední chvíle života strávit doma, mezi 
svými blízkými. Cílem hospicové péče je zmírnit bolest, tělesná 
a duševní strádání, při zachování lidské důstojnosti. Domácí 
hospic zajišťuje komplexní podporu pacienta a jeho pečující rodiny 
prostřednictvím kvalifikovaného hospicového týmu, který se skládá 
z lékaře, zdravotních sester a dalších odborníků. Tento tým je 
k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Služba je poskytována 
až do vzdálenosti 30 km od Lysé nad Labem. Půjčujeme klientům 
kompenzační pomůcky, zdravotnické přístroje jako je koncentrátor 
kyslíku, lineární dávkovač léků atd.

Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem 
731 268 306
info@hospic-lysa.cz
www.hospic-lysa.cz

Kancelář: Československé armády 29/11, 289 22 Lysá nad 
Labem

mailto:stodulky%40rana-pece.cz?subject=
http://www.rana-pece.cz
mailto:socialni.pracovnice%40dnz-lysa.cz?subject=
http://www.hospic-lysa.cz
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DOMOV NA ZÁMKU LYSÁ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE

Domov Na Zámku je určen především seniorům od 55 let věku, 
kteří potřebují pomoc nebo celodenní péči v důsledku zhoršení 
zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné životní situace.

Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem 
606 875 877, 325 551 067
socialni.pracovnice@dnz-lysa.cz
www.domovnazamku.cz

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, POSKYTOVATEL 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Posláním organizace je poskytovat pobytové sociální a zdravotní 
služby, a tím udržovat co nejvyšší míru soběstačnosti klientů. 
Služby poskytují s ohledem na individuální potřeby jednotlivých 
klientů, kteří jsou závislí na podpoře druhé osoby.

Vinořská 78, 250 73 Jenštejn
286 851 150, 736 754 011
blanka.placha@dsjenstejn.cz
www.ddjenstejn.cz

Pečovatelská služba Jenštejn
Terénní sociální služba – tedy služba poskytovaná v domácnostech 
klientů.

Vinořská 78, 250 73 Jenštejn
286 851 905, 736 754 011
info@psjenstejn.cz
www.psjenstejn.cz

mailto:socialni.pracovnice%40dnz-lysa.cz?subject=
http://www.domovnazamku.cz
mailto:jana.sindelarova%40dsjenstejn.cz?subject=
http://www.ddjenstejn.cz
mailto:info%40psjenstejn.cz?subject=
http://www.psjenstejn.cz
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DOMOV SENIORŮ ÚVALY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB

Domov seniorů
Posláním organizace je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného 
prostředí pro seniory. Přispívají tak k prožití plnohodnotného života.

Odlehčovací služba
Terénní odlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno 
v domácím prostředí. Tato služba má odlehčit pečujícím osobám 
v každodenní péči o seniora, dopřát jim nezbytný odpočinek nebo 
prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány 
odborným personálem domova seniorů v místě bydliště seniora.
Odlehčovací služba může být poskytována pobytovou nebo 
ambulantní formou.

Náměstí Svobody 1475, 250 82 Úvaly
731 655 413, 281 980 922
socialni@dsuvaly.cz
www.dsuvaly.cz

DOMOV U ANEŽKY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Domov pro seniory je pobytová služba pro seniory od 60 let věku.

Nová 303, 294 42 Luštěnice (sídlo)
náměstí 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou
326 980 913, 326 373 020, 724 046 715
reditel@domovuanezky.cz
www.domovuanezky.cz

mailto:socialni%40dsuvaly.cz?subject=
http://www.dsuvaly.cz
http://www.domovuanezky.cz
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DONA LINKA

Linka je specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci 
pro osoby ohrožené domácím násilím. Pomáhá každému, kdo se 
cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. 
Pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí 
do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím 
násilím, respektuje anonymitu klientů a požadavek diskrétnosti.

251 511 313
www.donalinka.cz

DŘEVČICKÁ O.P.S.

Domov pro seniory Dřevčický Park
Služba je určena osobám od 65 let výše, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci nebo které mají trvale sníženou soběstačnost, jejich 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou 
schopny nadále žít samostatně v domácím prostředí s pomocí 
rodiny nebo terénních sociálních služeb.

Dřevčice 15, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
326 329 158, 602 199 994
socialni@drevcickypark.com
www.drevcickypark.com

Domov se zvláštním režimem Dřevčický Park
Služba je určena osobám od 50 let výše, které pro trvalé změny 
zdravotního stavu potřebují komplexní péči a nejsou schopny nadále 
žít samostatně v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních 
sociálních služeb. Tato služba je hlavně zajišťována pro osoby 
s degenerativním onemocněním mozku, převážně Alzheimerovou 
nebo Parkinsonovou chorobou a ostatními demencemi.
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Dřevčice 15, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
326 329 158, 602 199 994
socialni@drevcickypark.com
www.drevcickypark.com

EDA CZ, Z.Ú.

Poskytuje zdarma pomoc a podporu rodinám, kde se narodilo 
dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením, a to od jeho 
narození do 7 let. Raná péče je terénní služba, poradkyně dojíždí 
za rodinou domů, kde se dítě cítí nejlépe.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2
724 400 820
praha@ranapece.eu
www.eda.cz

FARNÍ CHARITA NERATOVICE

Domácí zdravotní péče
Poskytuje domácí zdravotní péči a paliativní péči, kterou hradí 
zdravotní pojišťovny na základě indikace lékaře. Odborná zdravotní 
péče o pacienty je poskytována v domácím prostředí pro všechny 
pacienty, kteří potřebují zdravotní péči ordinovanou praktickým 
lékařem.

U Závor 1458, 277 11 Neratovice 
315 685 190
zdravotni@charita-neratovice.cz
www.neratovice.charita.cz

http://www.neratovice.charita.cz
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Pečovatelská služba
Základní činnosti pečovatelské služby spočívají v zajištění 
základních životních potřeb klientům v jejich domácím prostředí, 
např. pomoc při běžné osobní hygieně, praní, žehlení a drobné 
opravy prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 
– pomoc při zajišťování a přípravě jídla.

Osobní asistence
Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domácnosti, 
popřípadě na jiném, klientem určeném místě. Jedná se výhradně 
o péči o klienta. Pracovnice osobní asistence zůstává u klienta 
i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoci, je mu nablízku po celou 
dobu, kterou si klient přesně dohodne. Služba je několikahodinová, 
až 24 hodin denně. 

Odlehčovací služba
Odlehčovací služba je pomoc klientovi, který je závislý na pomoci 
druhé osoby, a jeho rodině v době, kdy si pečující osoba nebo 
osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo odpočinout. V této 
době se o své blízké nemohou postarat. 

Sociálně aktivizační služba
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby s postižením: 
základem poskytování služby je vždy individuální přístup personálu 
a jeho optimistický, citlivý, ohleduplný a především profesionální 
přístup ke klientům. Jedná se o terénní službu, která pomáhá 
zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, vede 
k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob. 

Pobočky:
Dolní Kasárna 969, 250 67 Klecany
náměstí 5. května 2/12, 250 88 Čelákovice
Pod Tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda
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Denní stacionář
Denní stacionář poskytuje své služby seniorům a osobám se 
zdravotním postižením. Klientům je poskytováno stravování dle 
potřeb klienta, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, potřebná komplexní sociální, výchovná, vzdělávací 
a terapeutická péče, kulturní a společenské vyžití.

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
315 685 190, 736 670 631
socialni@charita-neratovice.cz
www.neratovice.charita.cz

FOKUS PRAHA, Z.Ú.

V oblasti Praha-východ a Praha-západ poskytuje služby Komunitní 
tým Dolní Povltaví, který poskytuje terénní, ambulantní a pobytové 
služby osobám s duševním onemocněním. Jedná se o služby 
sociální rehabilitace a chráněného bydlení. Pomáhají lidem 
s duševním onemocněním, aby co nejsamostatněji a nejspokojeněji 
a s co nejmenšími riziky zvládali svůj život v běžném prostředí.

Služská 6, 182 00 Praze 8
773 787 728
christodulu@fokus-praha.cz
www.fokus-praha.cz

HEWER, Z.S.

Služby osobní asistence poskytuje seniorům a osobám zdravotně 
znevýhodněným bez omezení věku.
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Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10
736 505 549
strednicechy2@hewer.org
www.osobniasistent.cz

LINKA BEZPEČÍ, Z.S.

Bezplatná linka bezpečí je určena pro děti a studenty do 25 let 
(včetně), kteří mají trápení, se kterým si sami nemohou nebo 
nedokáží poradit. Na Linku bezpečí se mohou děti a mladí lidé 
obracet o pomoc a radu telefonicky nebo e-mailem.

116 111
pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

LINKA EDA

Celorepubliková krizová linka pro rodiny dětí po těžkém úraze, 
onemocnění či postižení, která slouží především jako psychologická 
podpora rodinám ve chvílích krize.

800 405 060

LINKA SENIORŮ

Linka seniorů je anonymní a bezplatná telefonická služba pro 
seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Nabízí volajícím 
důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými 
životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další 
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služby a instituce. Tím je podporuje v aktivním, nezávislém 
a důstojném životě.

800 200 007

MĚSTO BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Domy s pečovatelskou službou
17. listopadu 1404, Stará Boleslav
a Martinovská 940, Brandýs nad Labem 
V domech s pečovatelskou službou jsou byty zvláštního určení 
tj. nájemní byty, ve kterých je zajišťováno poskytování terénních 
a ambulantních sociálních služeb a nejsou pobytovou sociální 
službou ani zdravotnickým zařízením. Byty jsou určeny pro 
uživatele služeb sociální péče dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, zejména klienty pečovatelské služby a seniory.

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
oddělení sociálního zabezpečení
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
326 909 136
marketa.krajickova@brandysko.cz
www.brandysko.cz

Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
Pečovatelská služba poskytuje pomoc osobám se sníženou 
soběstačností zejména z důvodu věku a zdravotního znevýhodnění 
– pomoc v jejich přirozeném prostředí a v domech s pečovatelskou 
službou. Dále nabízí ambulantní službu v Centru pro seniory, 
zejména pro seniory, kteří nemohou být sami doma.
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Martinovská 940, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav 
326 902 349, 326 907 164
nebo
Oddělení sociálního zabezpečení 
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
326 909 133
monika.kupkova@brandysko.cz
www.brandysko.cz

Volnočasové aktivity pro seniory města Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav
Volnočasové aktivity pro seniory mají za cíl udržování dobré kondice 
prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností seniorů žijících 
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Dům s pečovatelskou službou Stará Boleslav, 
17. listopadu 1404, Stará Boleslav
Dům s pečovatelskou službou Brandýs nad Labem, 
Martinovská 940, Brandýs nad Labem
Městské komunitní centrum Královická, Královická 915, 
Brandýs nad Labem
734 417 340
jarmila.viplakova@brandysko.cz
nebo
602 654 847
brandysenior@email.cz
www.brandysko.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Poskytuje služby pro osoby v krizi, propuštěné z výkonu trestu 
odnětí svobody, pro osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení apod., 
a dále vydává parkovací průkazy pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P.

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
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Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 – Žižkov
221 621 550
jan.horcik@brandysko.cz
parkovací průkazy
602 661 109
jitka.jelinkova@brandysko.cz
www.brandysko.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Sociálně-právní poradenství, zprostředkování dalších služeb 
z oblasti psychologie, školství, řešení problematiky dětí z neúplných 
rodin, dětí zneužívaných a týraných, zastupování nezletilých 
dětí v jednání před soudy a jinými institucemi, spolupráce 
s orgány činnými v trestním řízení, probační a mediační službou, 
vyhledávání dětí vhodných k osvojení a ke svěření do pěstounské 
péče, poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči a rodiny 
s dítětem v náhradní rodinné péči apod.

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 – Žižkov
731 648 464
hana.jandusova@brandysko.cz
nebo
Mariánské náměstí 28, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
www.brandysko.cz

Oddělení sociálního zabezpečení
Poskytuje základní odborné poradenství pro seniory, osoby se 
zdravotním nebo duševním postižením, osoby pečující o osoby 
závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení 
způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby žijící rizikovým způsobem života, oběti agrese, 
trestné činnosti a domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby 
nezaměstnané s materiálními problémy, imigranty, rodiny s dětmi 
apod. Poradenství se týká všech sociálních problémů či událostí. 
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Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
326 909 132, 326 909 156
martina.macourkova@brandysko.cz,
alena.kastnerova@brandysko.cz
www.brandysko.cz

MĚSTO ČELÁKOVICE

Městský úřad Čelákovice
Poskytuje základní sociální poradenství, které směřuje k řešení 
nepříznivé sociální situace.

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
326 929 118, 326 929 119
sarka.cmugrova@celakovice.cz
hana.pribkova@celakovice.cz
www.celakovice.cz

Pečovatelská služba Čelákovice
Služba je zřízena za účelem poskytování terénní pečovatelské 
služby občanům města Čelákovice a přilehlých obcí.

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice
326 999 801, 326 999 809
snitila@celakovice-mesto.cz
www.celakovice.cz

Dům s pečovatelskou službou
Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice
V domě s pečovatelskou službou je k dispozici 30 malometrážních 
bytů. Obyvatelé využívají služeb Pečovatelské služby Čelákovice.
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Městský úřad Čelákovice
Odbor pro občanské záležitosti – sociálních věcí 
a zdravotnictví Městský úřad Čelákovice
náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice
326 929 118, 326 929 119
www.celakovice.cz

MĚSTO ODOLENA VODA

Městský úřad Odolena Voda
Poskytuje základní sociální poradenství, které směřuje k řešení 
nepříznivé sociální situace.

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
283 116 421
romana.duranova@odolenavoda.cz

MĚSTO ÚVALY

Městský úřad Úvaly
Poskytuje základní sociální poradenství, které směřuje k řešení 
nepříznivé sociální situace.

Pečovatelská služba Úvaly
Pečovatelská služba je ambulantní a terénní služba určená 
seniorům nad 50 let a osobám se zdravotním postižením.

Pražská 276, 250 82 Úvaly
281 091 529, 723 308 432
ilona.hoskova@mestouvaly.cz
www.mestouvaly.cz

http://www.mestouvaly.cz
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NEZÁVISLÝ ŽIVOT, Z.Ú.

Osobní asistence
Poskytuje osobní asistenci mladším dospělým a dospělým lidem 
s mentálním, tělesným, zdravotním či kombinovaným postižením. 
Služba je poskytována terénně za účelem snížení závislosti na 
pomoci jiných fyzických osob či institucionální péči. Nabízí lidem 
možnost samostatného života v běžném prostředí se vším, co 
k takovému životu patří.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno lidem přicházejícím 
s problémem, se kterým potřebují nějakým způsobem pomoci, 
potřebují radu či jinou podporu. Poskytují poradenství spojené 
s vyřizováním sociálních dávek, podáváním žádostí a vyřizováním 
invalidních důchodů, průkazů osob zdravotně znevýhodněných, 
v oblasti pracovně-právní problematiky, evidence na úřadu práce, 
podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace apod., při 
sepisování různých žádostí či odvolání, týkající se využívání dalších 
služeb (jak sociálních, tak i nesociálních), podpora při jednání 
s  institucemi, poradenství a zajištění výpůjčky kompenzačních 
pomůcek.

náměstí 17. listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou
775 114 625
nebo
Maxe Švabinského 111, 250 01 Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav
777 726 144
nezavisly.zivot@seznam.cz
www.nezavislyzivot.cz

http://www.nezavislyzivot.cz
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PEČOVATELSKÉ BYTY MĚŠICE

Nosticova 15, 250 64 Měšice
Byty jsou určeny osobám starším 70 let nebo osobám, které 
pobírají příspěvek na péči alespoň 1. stupně.

Obecní úřad Měšice
Hlavní 55, 250 64 Měšice
mesice@mesice.org
www.mesice.org

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Poradenská činnost je určena dětem ve věku 3–19 let v oblasti 
poruch učení, reedukace, profesní orientace, přezkumu školní 
zralosti a péče o nadané děti.

V budově ZŠ Tolerance, Praha 9 – Hloubětín
Mochovská 570, 194 00 Praha 9
281 867 331, 739 673 168
prahavychod@pppsk.cz
www.pppstredoceska.cz

PP HOSPITALS, S.R.O.

Nemocnice Brandýs nad Labem poskytuje zdravotně-sociální 
lůžka pro osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením a seniory.

Brázdimská 1000/3, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
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326 746 553, 774 758 997
panznerova.irena@nembnl.com
www.nemocnicebrandysnadlabem.cz

PROCARE MEDICAL S.R.O.

Zajišťuje domácí zdravotní péči, ostatní služby pro rodinu 
a domácnost, hlídání nemocných dětí zdravotními sestrami, 
odbornou rehabilitační péči apod.

Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3
230 234 345
nebo
Kbel 163, 294 71 Benátky nad Jizerou
739 723 582
procare@procare.cz
www.procare.cz

PROMEDICUS HOME CARE SERVICES S.R.O.

Poskytuje služby domácí zdravotní péče, které jsou hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění na základě indikace praktického 
lékaře.

Žižkova 1311, 282 01 Český Brod
777 455 025
zlata.smejkalova@domacipece24.cz
www.domacipece24.cz

http://www.domacipece24.cz
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RESPONDEO, Z. S.

Občanská poradna
Občanská poradna poskytuje bezplatné odborné sociální 
poradenství (sociálně-právní poradenství) pro osoby, které 
se ocitly v těžké životní situaci, starší 18 let a neví, jak ji řešit. 
Občanská poradna pomáhá těmto lidem jejich situaci řešit, hájit 
jejich oprávněné zájmy, vymáhat práva a plnit povinnosti.

Na Dolíku 53, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
nebo
náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
731 588 632
stuchlikova@opnymburk.cz
www.respondeo.cz

Intervenční centrum
Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc (sociálně-
právní a psychosociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů, krizovou intervenci) a nehmotnou podporu 
osobám ohroženým domácím násilím od 16 let výše.

náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
775 561 847
libalova@pomocobetem.cz
www.pomocobetem.cz

Centrum pro pomoc obětem
Centrum pro pomoc obětem poskytuje odbornou pomoc obětem 
trestných činů od 18 let výše (sociálně-právní a psychosociální 
poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, 
pomoc při vymáhání náhrady škody, orientace v trestním řízení 
atd.).

náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk
731 588 632
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stuchlikova@opnymburk.cz
www.opnymburk.cz

RODIČOVSKÁ LINKA

Na tuto linku se mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní 
příslušníci, pedagogové, všichni dospělí z celé ČR, kteří mají starost 
o děti. Nabízí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství po 
telefonu.

840 111 234 (ze sítě O2 1,60 Kč/min., ze sítě T-mobile
4,80 Kč/min. a ze sítě Vodafone 5,59 Kč/min)
606 021 021 (O2 operátor)
pomoc@rodicovskalinka.cz

RODINNÉ CENTRUM ROUTA, Z.S.

Realizuje programy na podporu rodin s dětmi v Čelákovicích a okolí 
(včetně širší rodiny) zaměřené na prevenci vzniku negativních vlivů 
v rodině, prostřednictvím poradenství a vzdělávání zaměřeného 
na partnerské vztahy, výchovu a vývoj dětí, sociální a právní 
problematiku. Nabízí pravidelnou rodinnou poradnu, zaměřuje 
se na vytváření neformální komunitní podpory mezi rodinami, 
kladedůraz na zaměstnanost, rovné příležitosti a sladění 
pracovního a rodinného života, volnočasové aktivity, pobyty pro 
rodiny, finanční gramotnost, zdravý životní styl atd. Jsou osobou 
pověřenou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, v rámci 
pověření nabízí komplexní služby pro ohrožené rodiny, rodiny se 
specifickými potřebami a náhradní rodiny (včetně uzavírání dohod 
o výkonu pěstounské péče).

Sedláčkova 107, 250 88 Čelákovice
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732 727 161
routa.janacova@seznam.cz
www.rc-routa.cz

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Služba je určena rodinám s dítětem či dětmi v obtížné životní 
situaci, která ohrožuje nebo může ohrozit dítě a kterou rodiče 
nejsou schopni vyřešit vlastními silami.

737 927 425, 732 727 161
routa.skruzna@seznam.cz

Komunitní centrum ROUTA a Komunitní sociální práce
Nabízí formální i neformální zdroje pomoci a podpory v komunitě, 
participativní řešení komunitních a sociálních problémů, odborné 
poradenství finanční, dluhové, psychologické, poradenství při 
výchově a vzdělávání dětí, doučování dětí, vzdělávací semináře pro 
dospělé, doprovázení rodin i jednotlivců v náročné životní situaci.

732 727 161
routa.janacova@seznam.cz

Asistovaný kontakt při setkání dítěte s rodičem
Profesionální služba zaměřená na podporu kontaktu rodiče 
s dítětem v průběhu rozvodu nebo po rozvodu formou přímé osobní 
účasti odborné pracovnice.

732 727 161
routa.janacova@seznam.cz

NEZBEDA – klub pro děti
Klub nabízí hry, tvoření, trochu sportování, aktivity na zahradě, 
předškolní přípravu, pomoc s domácími úkoly, doučování, prostor 
pro další dětské aktivity, i pro děti, které nemohou nebo nechtějí 
navštěvovat jinou aktivitu.
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732 727 161
routa.janacova@seznam.cz

SEMIRAMIS Z. Ú.

Centrum terénních programů
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje 
sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném 
prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace 
rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní 
pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi 
na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty 
motivují ke změně životního stylu. Služby jsou určeny uživatelům 
drog a dalším osobám ohroženým zdravotními a sociálními dopady 
rizikového chování spojeného s užíváním drog.

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav 1
728 245 196, 326 303 467
streetwork@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.cz

SENIOR TAXI

Služba je určena osobám s trvalým pobytem v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi nad 65 let nebo držitelům průkazu TP, 
ZTP, ZPT/P.
Provozní doba pondělí až pátek od 7 do 16 hodin. Na vybrané 
akce Volnočasových aktivit pro seniory zajišťované oddělením 
sociálního zabezpečení od 16 do 20 hodin.
Seznam stanovišť, na než mohou být osoby přepravovány 
z místa bydliště a zpět: Masarykovo a Mariánské náměstí, 
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Poliklinika, Nemocnice Brandýs nad Labem, lékaři, hřbitovy, 
pracoviště České pošty, domy s pečovatelskou službou, Městská 
komunitní centra a další instituce a úřady, místní supermarkety.
Po Brandýse a Staré Boleslavi cena 10 Kč za jednu jízdu.
Objednání je nutné minimálně jeden den předem. Telefonicky 
v pracovní dny nejlépe mezi 19. a 21. hodinou.

733 163 938
helpdriver@email.cz

SENIOR TELEFON

Linka funguje zdarma 24 hodin denně. Senior telefon je sociální 
služba telefonické krizové pomoci (TKP) – linka důvěry zaměřená 
na pomoc a podporu uživatelů seniorů a osob pečujících o seniory. 
Na Senior telefon se obracejí uživatelé z celé České republiky.

800 157 157
seniortelefon@zivot90.cz

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM, POBOČNÝ SPOLEK BRANDÝS NAD LABEM
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BENE

Zprostředkovává službu dobrovolnictví pro osoby od 15 do 99 let. 
Dobrovolník dochází za uživatelem služby. To jak a kde svůj čas 
využijí, je pouze na jejich domluvě.

Maxe Švabinského 433, 250 01 Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav
773 623 633
docentbene@gmail.com
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www.dcbene.webnode.cz/

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE Z. S. 
POBOČKA BRANDÝS NAD LABEM

Organizace nabízí sociálně-právní poradenství, rehabilitační 
plavání, kulturní akce a rekondičně-rehabilitační pobyty pro osoby 
se zdravotním postižením.

Masarykovo nám. 34, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
724 113 343

TOPHELP S.R.O.

Domácí zdravotní péče, sociální služby, služba telemedicína
Nabízí služby pro občany v oblasti zdravotní péče a sociálních 
služeb – konkrétně domácí zdravotní péči a osobní asistenci. 
Zajišťují komplexní služby v domácím prostředí klienta. Uplatňují 
osobní přístup, kvalitu a profesionalitu. Služby domácí zdravotní 
péče jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě 
indikace praktického lékaře. 
Dále nabízí službu Telemedicína – jedná se o vzdálený monitoring 
pacientů přenášený a vyhodnocovaný online odborníkem (lékařem).

Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
735 174 570
zdravotní@tophelpbrandys.cz
www.tophelpbrandys.cz

http://www.tophelpbrandys.cz


30

ÚŘAD PRÁCE PRAHA-VÝCHOD

V rámci úřadu se poskytuje poradenství – státní sociální podpora, 
dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, 
dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc a zprostředkování 
zaměstnání.
Státní sociální podpora

Jiřího Wolkera 603/1, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
950 151 202 – 5
posta@py.mpsv.cz

Pracoviště Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, Holešovice
www.portal.mpsv.cz/upcr

Zprostředkování zaměstnání

950 151 111
posta@py.mpsv.cz

Státní sociální podpora

950 151 500
posta@py.mpsv.cz

Hmotná nouze

950 151 600
posta@py.mpsv.cz

Sociální služby, příspěvek na péči

950 151 385, 950 151 314, 950 151 303, 950 151 345
posta@py.mpsv.cz
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením

950 151 328, 950 151 343, 950 151 345
posta@py.mpsv.cz

VYŠŠÍ HRÁDEK, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením 
poskytuje lidem s mentálním postižením individuální podporu 
tak, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, znali svá práva 
a povinnosti, rozhodovali o svém životě a postupně získávali větší 
samostatnost. 

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem 
s mentálním postižením, kteří chtějí žít v bytech s dalšími dvěma 
až třemi spolubydlícími. Do bytů za obyvateli dochází asistent na 
takovou dobu, po kterou potřebují jeho pomoc. 

Denní stacionář
Denní stacionář je sociální služba určená lidem s mentálním 
postižením od 15 let věku, která vytváří prostor pro rozvoj dovedností 
potřebných pro běžný život. Podpora týmu je každému člověku, 
který sociální službu využívá, šitá na míru. Provází pozitivními 
i negativními aspekty života.

V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav
326 902 287, 731 443 951
info@vyssihradek.cz
www.vyssihradek.cz

http://www.vyssihradek.cz
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Poznámky




