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Vážení čtenáři, 

právě se vám dostává do rukou publikace, která je 
přehledem královéhradeckých poskytovatelů sociál-
ních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mlá-
dež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národ-
nostní a etnické menšiny a osoby v obtížných život-
ních situacích. Na následujících stránkách naleznete 
informace o většině poskytovatelů uvedených služeb, 
kteří působí v Hradci Králové. 

Jsem přesvědčen, že v této publikaci, patříte-li 
do některé z uvedených cílových skupin a máte-li ně-
jaké potíže, najdete informace, které pro vás mohou 
být užitečné. Je důležité vědět, na koho se můžete ob-
rátit v případě, kdy se dostanete do problémů či po-
třebujete něco vyřídit. 

Adresář poskytovatelů služeb zahrnuje informa-
ce o desítkách nejrůznějších poskytovatelů služeb  
pro uvedené cílové skupiny obyvatel. Každá z orga-
nizací je vždy stručně charakterizována, nechybí ani 
kontakty. 

Pokud máte jakýkoliv problém, můžete se obrátit 
i na mě. Rád vám při řešení vašeho problému pomo-
hu nebo vám zprostředkuji kontakt s kompetentními 
odborníky z různých organizací. 

Neváhejte mě kdykoli  kontaktovat na telefonním čísle  
495 707 413 a e-mailu martin.soukup@mmhk.cz.

Přeji vám, abyste problémů měli co nejméně,  
pokud možno žádné, a jestli už je máte, ať se vám je 
podaří zdárně vyřešit. A to třeba i za pomoci odborní-
ků, o nichž se dozvíte v této publikaci. 

S úctou

Martin Soukup,  
náměstek primátora
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Marek Šimůnek: 
„Jsme tu od toho, abychom lidem pomáhali“ 
V roce 2009 město Hradec Králové zvítězilo v prestižní ce-
lostátní soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
Obec přátelská celé rodině. Porotci této soutěže naše město 
kladně hodnotili z různých hledisek, např. z pohledu široké 
nabídky služeb pro rodiny s dětmi, mezigenerační spolu-
práce, s ohledem na podporu integrace zdravotně hendike-
povaných občanů apod. O následující rozhovor jsme požá-
dali Mgr. Marka Šimůnka, ředitele úřadu pro grantovou poli-
tiku města a vedoucího magistrátního odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. 

Pane řediteli, sociálně-zdravotní služby na území města jsou obecně velmi kladně 
hodnoceny jak po stránce dostupnosti, tak i po stránce kvality. V čem vidíte původ  
tohoto stavu?

„Je pravdou, že zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb je dlouhodobým proce-
sem, který vyžaduje značné úsilí všech zúčastněných. Na počátku tak nepochybně stojí nad-
šení a elán poskytovatelů z řad nestátních neziskových organizací, kteří tvoří na území měs-
ta hlavní pilíř celé sociální oblasti. Současnou úroveň sociálních služeb poznamenal pro-
ces komunitního plánování, do něhož jsme vstoupili již v roce 2003. Díky této systematické 
práci došlo k bližšímu a intenzivnějšímu sepětí zadavatele služeb, tedy města Hradec Krá-
lové, poskytovatelů a také uživatelů služeb. Byla realizována řada zajímavých projektů, kte-
ré by jinak s největší pravděpodobností nevznikly. Jedním z takových projektů je například 
vznik dětského krizového centra nebo příprava aktivit z oblasti public relations, která vyús-
tila v unikátní festival sociálních služeb Poznejme se navzájem.“

Pro koho jsou sociální služby v Hradci Králové určeny především?
„Sociální služby v Hradci Králové mají široký okruh možných uživatelů. Základní struktura 

je však dána již výše uvedeným procesem komunitního plánování, který spočívá v činnosti 
čtyř pracovních skupin zaměřených na rodiny s dětmi a mládež, seniory, osoby se zdravot-
ním postižením, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích. Ne-
bylo by proto vhodné některou z cílových skupin upřednostňovat. Každý z nás se může ocit-
nout v situaci, kdy potřebuje pomoc v podobě sociální služby, ať už pro sebe, své děti či své 
rodiče. Pevné místo v síti sociálních služeb Hradce Králové tak mají terénní pečovatelské 
služby, služby osobní asistence, azylová péče, denní stacionáře, služby rané péče, tísňové 
péče, chráněného a podporovaného bydlení, odborného poradenství, sociální rehabilitace, 
sociálně aktivizační služby, ale i řada dalších služeb prorodinného charakteru.“
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Jak se statutární město Hradec Králové podílí vedle koordinace procesu komunitního 
plánování na rozvoji sociálních a souvisejících služeb pro své občany?

„Město Hradec Králové vybrané služby samo provozuje – například městské jesle nebo jí-
delnu důchodců, zřizuje příspěvkovou organizaci Dětský denní rehabilitační stacionář. Kro-
mě toho se podílí významným způsobem na spolufinancování služeb poskytovaných privát-
ním sektorem, zejména nestátními neziskovými organizacemi. Například v období realizace 
2. komunitního plánu 2007–2009 převýšily příspěvky města do sociální oblasti prostřednic-
tvím fondu na podporu veřejně prospěšných projektů a přímých dotací do zřizovaných or-
ganizací 120 milionů korun. Na rodiny s dětmi a mládež přitom připadlo cca 23 milionů ko-
run, na seniory 37 milionů korun, na osoby se zdravotním postižením 42 milionů korun a na 
menšiny a osoby v nouzi 18 milionů korun. To skutečně není málo.“

3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2010–2012 
má v názvu slovo „související“. Co považujete za ony související služby? 

„Souvisejícími službami míníme vybrané služby z oblasti zdravotnictví, projekty spadají-
cí do oblasti prevence kriminality, ale také například projekty podporující bezbariérové pro-
středí a řadu jiných. Rozvoj sociální oblasti má mnoho podob a ne vždy je založen na finanč-
ní podpoře z rozpočtu města. V roce 2010 se například podařilo rezervovat několik strate-
gických lokalit na území města pro budoucí rozvoj sociálních služeb. Tyto lokality budou 
rezervovány i v novém územním plánu města a v současné době jsou považovány za ne-
prodejné a nesměnitelné. To považuji za nesmírně důležité zejména v souvislosti s demo-
grafickým vývojem města a budoucím nutným rozvojem například domů s pečovatelskou 
službou či obdobných forem bydlení pro seniory a zdravotně postižené. Stejně tak považuji  
za zásadní začlenění rozvojových plánů z oblasti sociálních služeb do strategického plánu 
rozvoje města.“ 

Takže se Hradec Králové připravuje na růst počtu seniorů?
„Ano, ale právě v tomto případě nejde pouze o sociální služby, ale o celkovou změnu pří-

stupu k této sociální skupině. Velký význam mají projekty výchovně vzdělávací a kulturně 
společenské, které podporují dialog generací – hezkým příkladem je internet pro seniory, je-
hož podstatou je výuka seniorů v lavicích základních škol, kde se učiteli stávají žáci a žáky 
se stávají senioři. V současné době již probíhá šestý ročník a tlak seniorů si vyžádal otevření 
kurzů pro pokročilé. Neopakovatelnou atmosféru lze zažít při neotřelém znovuobnoveném 
vítání občánků, které probíhá v dětském prostředí – v loutkovém divadle Drak a má podobu 
krátkého divadelního představení, při němž občánci dostávají volné vstupenky na libovol-
né představení, domovské listy a stříbrné pamětní mince. Přestože je obřad určen mimin-
kům, užívají si jej zejména rodiče a prarodiče. Zcela neotřelou záležitostí je též setkání seni-
orů s mladou generací na vybraných koncertech festivalu Rock for People.“ 
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Z iniciativy města Hradec Králové jsou také realizovány každoroční letní rekreačně vý-
chovné tábory. Pro koho konkrétně jsou tyto tábory určeny?

„Tento zajímavý projekt vznikl ve spolupráci s jedním z dlouhodobých partnerů města  
na poli sociálních služeb a je určen pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti s porucha-
mi chování. Účastníci tábora jsou vybíráni z řad dětských klientů vedených v evidenci naše-
ho odboru sociálních věcí a zdravotnictví. O tábor je každoročně velký zájem, je dětmi i ve-
doucími vnímán jako alternativní možnost trávení prázdninového času. I když je zřejmé, že 
desetidenní pobyt nemůže změnit mnohaleté návyky, děti si užívají řadu nevšedních zážitků 
a výsledky akce jsou patrné a využitelné v další sociální práci s rodinami.“

Touto otázkou jsme se vrátili do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví a k odboru, který 
řídíte. Jaké služby občanům nabízíte?

„Odbor sociálních věcí a zdravotnictví patří mezi nejpočetnější odbory magistrátu města, 
čítá na 60 pracovníků ve třech odděleních. V rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
vykonáváme funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí, zabýváme se například 
problematikou výchovy a výživy, problematikou určení otcovství, otázkami výživného, změ-
nou příjmení nezletilého dítěte, trestnou činností páchanou na dětech a podobně. Oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí dále zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče, tedy zejména 
agendu osvojení a pěstounské péče. Zaměřujeme se také na problematiku závadového cho-
vání a trestné činnosti nezletilých.“

Součástí vašeho odboru je oddělení sociálních dávek. Již název tohoto oddělení napo-
vídá, čím se zabývá…

„Prostřednictvím tohoto oddělení zajišťujeme zejména vyplácení dávek různého charakte-
ru dle příslušných platných zákonů a provádíme dle potřeby sociální šetření u klientů s cí-
lem zjistit opodstatněnost přiznání dávek. Jde například o příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení, dávku mimořádné okamžité pomoci, příspěvek na péči, mimořádné výhody 
a dávky občanům těžce zdravotně postiženým, kam patří příspěvky na provoz motorového 
vozidla, příspěvky na individuální dopravu, příspěvky na úpravu bytu, příspěvky na zakou-
pení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu motorového vozidla, dále příspěvky na úhradu 
za užívání bezbariérového bytu a garáže, rovněž i příspěvky na zvláštní pomůcky a příspěv-
ky úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodicího psa.“

Dalším oddělením v působnosti vašeho odboru je oddělení sociálních služeb a pre-
vence. S čím může lidem pomoci?

„V rámci tohoto oddělení zajišťujeme různorodou agendu – od informačního a poraden-
ského servisu o sociálních a souvisejících službách až po vytváření koncepčních, metodic-
kých a analytických materiálů v oblasti rozvoje sociálních služeb a sociální pomoci na úze-
mí města. Zabezpečujeme činnosti spojené s umisťováním osob v domech zvláštního urče-
ní, bytech zvláštního určení a bytech v penzionu pro důchodce. Vykonáváme agendu veřej-
ného opatrovníka lidem zbaveným či omezeným ve způsobilosti k právním úkonům, agendu 
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, agendu pohřbívání občana města nebo 
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ve městě zemřelého, který nemá rodinné příslušníky a je pohřbíván na náklady města, vy-
dáváme a evidujeme recepty a žádanky na opiáty. Podílíme se také na realizaci protidro-
gové politiky na území města, řešíme problematiku integrace národnostních menšin a et-
nik – včetně sociálně-právního poradenství, terénní práce a depistáže. Poskytujeme a zpro-
středkováváme také pomoc občanům v obtížných životních situacích, například propuště-
ným z výkonu trestu, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedů-
stojným způsobem života a podobně. Nedílnou součástí úřadu pro grantovou politiku měs-
ta je i funkce koordinátora prevence kriminality, která je úzce svázána s agendami odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví.“

Rozpětí agend odboru sociálních věcí a zdravotnictví je skutečně velmi široké. Daly by 
se nějak stručně shrnout? 

„Asi nejstručněji bych naši práci charakterizoval slovy: jsme tu od toho, abychom lidem 
pomáhali. Nenalhávejme si, že jsme město plné šťastných, zdravých a majetných lidí, kte-
ří neřeší žádné vážné problémy. Samozřejmě je třeba jedním dechem dodat, že je nezbytné, 
aby pomoc byla směřována prioritně tam, kde je jí nejvíce třeba; tam, kde lze očekávat ak-
tivitu a individuální úsilí o změnu k lepšímu. Budu velmi rád, pokud i tento materiál napo-
může lidem v řešení konkrétních náročných životních situací s vazbou na sociálně-zdravot-
ní oblast. Čtenářům doporučuji obrátit se s důvěrou na některého z níže uvedených odbor-
níků – kolegů z řad pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří jsou připraveni 
podat občanům pomocnou ruku.“ 

Vedoucí oddělení sociálních služeb a prevence: Mgr. Ivana Havránková 
Tel.: 495 707 331, e-mail: ivana.havrankova@mmhk.cz 
Vedoucí oddělení dávek sociální péče: Bc. Jan Vrbický 
Tel.: 495 707 335, e-mail: jan.vrbicky@mmhk.cz 
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí: Mgr. Světluše Kotrčová 
Tel.: 495 707 382, e-mail: svetluse.kotrcova@mmhk.cz. 
Koordinátor prevence kriminality: Mgr. Jiří Kotala
Tel.: 495 707 322, e-mail: jiri.kotala@mmhk.cz 
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: Mgr. Marek Šimůnek
Tel.: 495 707 321, e-mail: marek.simunek@mmhk.cz

Město Hradec Králové v roce 2009 po dlou-
hých osmnácti letech znovuobnovilo tradici 
vítání nových občánků. Nevítá se v klasické 
obřadní síni, ale v hezkém prostředí diva-
dla Drak. Sice se vítají noví občánci, ale nej-
větší zážitek z akce mají jistě jejich rodiče, 
prarodiče a další příbuzní. I tato akce je  
významná z hlediska „setkávání generací“.
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Významnou sociálně aktivizační službou, kterou podporuje město Hradec Králové, je projekt Internet pro se-
niory – seniorhk.cz. Žáci v základních školách učí seniory, pod dohledem pedagogů, zacházet s počítačem. 
Na této fotografii jedné z absolventek kurzu předává ocenění a gratuluje náměstek primátora Ing. Martin Soukup.

Snímek z unikátního festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem.
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Na této fotografii jsou zachyceni Mgr. Marek Šimůnek, ředitel úřadu pro grantovou politiku města a vedoucí ma-
gistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a Ing. Martin Soukup, náměstek primátora, krátce poté, co od 
tehdejšího ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky převzali ocenění za prvenství Hradce Králové 
v prestižní soutěži Obec přátelská celé rodině roku 2009. 
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„V oblasti prevence kriminality je Hradec 
v republice na špici,“
řekla v následujícím rozhovoru Mgr. Naďa Štěrbová, radní 
města Hradce Králové, která je současně předsedkyní ma-
gistrátní komise prevence kriminality. Mluvili jsme s ní ne-
jen o tom, co se například v oblasti prevence podařilo, ale 
také o plánech. 

Co z činnosti vaší komise v posledních letech považujete  
za nejzásadnější? Co se vám podařilo?

„To je velmi široká otázka, protože v oblasti prevence krimi-
nality se v posledních letech udělalo velmi mnoho dobré práce. V rámci situační prevence 
v oblasti dopravní kriminality je na silnicích namalována řada výstražných trojúhelníků. Ve 
městě se také instalovaly digitální měřiče rychlosti jízdy. Připravujeme vybudování dětské-
ho dopravního hřiště u sportovní haly v Třebši. V Hradci funguje mnoho městem podpo-
rovaných neziskových organizací, které v oblasti prevence kriminality plní důležitou úlohu. 
Například pro občanské sdružení Salinger ještě letos ve Formánkově ulici z bývalého výmě-
níku město nechá udělat nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Za poslední čtyři roky je 
za námi strašně moc práce, za což z velké části vděčíme i koordinátorovi prevence krimina-
lity Mgr. Jiřímu Kotalovi. Nemohu říci jen jeden projekt, který je nejzásadnější, protože kaž-
dý z realizovaných projektů má svůj nezastupitelný význam.“

Takže je těžké říct, kterého z realizovaných projektů si nejvíce ceníte a proč?
„Je to hodně těžké, protože mám upřímnou radost z každého projektu, který se podaří zre-

alizovat. Mám tedy radost i z každého výstražného trojúhelníku namalovaného na komu-
nikaci. Těší mě, i když vidím, jak dobře fungují neziskové organizace, které působí na poli 
prevence kriminality. Ani nechci žádný z projektů upřednostňovat, protože každý z nich pro 
mě má skutečně velký význam. Nemám favorizovaný projekt. I realizace malého projektu 
totiž stojí hodně práce, ač si to možná někdo neuvědomuje. A já si kvalitně odvedené prá-
ce cením. Děkuji všem, kteří v oblasti prevence kriminality v Hradci Králové působí. Vážím 
si všech, kteří se snaží, aby Hradec Králové i nadále bylo bezpečné město. Troufám si tvr-
dit, že v oblasti prevence kriminality je Hradec v republice na špici. Máme se čím chlubit.“

S tím souvisí i skutečnost, že v Hradci Králové funguje takzvaný Systém včasné inter-
vence. Co je jeho cílem?

„Cílem tohoto projektu je efektivně pomáhat dětem, u kterých jsou zjištěny nějaké problé-
my – například výchovné problémy nebo potíže s různými závislostmi. Systém včasné inter-
vence je založen na úzké osobní spolupráci zástupců škol, magistrátu, středisek výchovné 
péče, pedagogicko-psychologické poradny, městské policie, státní policie, soudu, státních 
zastupitelství, probační a mediační služby a zástupců neziskových organizací.“
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Velmi důležitou aktivitou Systému včasné intervence je práce Týmu pro mládež, který se 
skládá ze zástupců uvedených organizací. Jaké úkoly Tým pro mládež plní?

„Tým pro mládež určuje strategie, řeší konkrétní složitější případy, stanovuje individuál-
ní plány a přístupy, zobecňuje postupy a definuje potřebu existence resocializačních a pro-
bačních programů, které jsou následně aplikovány v konkrétních případech k ochraně dětí 
a mládeže a zajištění plnění správných funkcí ohrožených nebo dysfunkčních rodin.“

Se kterými organizacemi v Hradci Králové v rámci Systému včasné intervence například 
spolupracujete?

„V našem městě funguje hned několik organizací. Například s drogově závislými osobami 
pracuje občanské sdružení Laxus, občanské sdružení Salinger zase zajišťuje resocializační 
program Sanace rodiny. Dalším programem je Právo pro každý den, ve kterém se pracu-
je s delikventní mládeží. Resocializačním programem podobného druhu je Ankora. V Hrad-
ci fungují i nízkoprahová centra, která působí v oblastech primární a sekundární preven-
ce – přičemž dětem a mládeži nabízejí alternativní možnosti trávení volného času.  V Hradci 
jsou v provozu například také komunitní centra a různé poradny.“

Jaké úkoly v oblasti prevence kriminality by měly být splněny v následujících letech? 
Co plánujete?

„Jak už jsem uvedla, pokud vše půjde dobře, ještě v roce 2010 bychom mohli otevřít níz-
koprahové centrum pro děti a mládež ve Formánkově ulici, které bude provozovat Salinger. 
Dalším z projektů, o kterém jsem se také zmínila, je plánovaná výstavba dětského dopravní-
ho hřiště. Toto hřiště by mohlo být otevřeno nejpozději v roce 2012. Dalším plánem je, aby 
v rámci systému včasné intervence byla prohloubena úzká spolupráce se školami, s výchov-
nými poradci, případně se školními psychology. Za velmi nutné, což souvisí i s mou činnos-
tí v sociálně-zdravotní komisi, považuji postavit sociální byty pro sociálně znevýhodněné 
osoby, ale i pro mladé rodiny, které si budou chtít koupit nový byt, ale nebudou mít miliony  
na jeho pořízení. Představuji si, že v sociálním bytě by metr čtvereční stál deset až třináct ti-
síc korun. Tyto byty by tedy byly finančně dostupnější pro mladé, ale i pro starší obyvatele.“ 
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Zdeněk Fink  
o činnosti sociálně-zdravotní komise

O následující rozhovor jsme požádali MUDr. Zdeňka Finka, 
radního města a předsedu sociálně-zdravotní komise Rady 
města Hradce Králové.

Co z činnosti vaší komise v posledních čtyřech letech považu-
jete za nejzásadnější? Co se vám podařilo?

„V naší komisi nejde o deklarování úspěchů, ale o trvalou prá-
ci bez stranických a osobních či profesních animozit, která vede 

k správnému rozdělení finančních prostředků svěřených zastupi-
telstvem města naší komisi. Je někdy velmi obtížné přispět všem, kteří se v téhle nevděč-
né oblasti angažují dlouhodobě, ale přitom zároveň neprošvihnout nové prospěšné projek-
ty. Je i obtížné posoudit, jak se nám to daří. Je měřítkem spokojenost poskytovatelů? Tvůr-
ců rozpočtu města? Uživatelů služeb? Ta poslední by měla být rozhodující, ale musíme brát 
v potaz i první dvě otázky.“ 

Jakého z realizovaných projektů si nejvíce ceníte a proč?
„Nejde o jednotlivé projekty, jde o trvalou práci. Úspěch je pro mne to, že žádný z posky-

tovatelů péče, jejichž práce – mnohdy v obtížných a finančně ne dobře zabezpečených pod-
mínkách – si nesmírně vážím, neskončil svou činnost. Pěknou akcí je v posledních dvou le-
tech festival poskytovatelů služeb, kde se může široká veřejnost a zejména školní mládež 
seznámit se všemi poskytovateli a jejich službami.“

Radní a další zástupci města 
v rámci tzv. výjezdní rady na-
vštívili v září 2009 i Dětský 

denní rehabilitační stacionář. 
Na snímku uprostřed je vy-
focena tajemnice magistrátu 

Mgr. Markéta Pešková.
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Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy 

Stručná charakteristika zařízení:
Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní 
Čechy (APLA – VČ) je nezisková organizace, která 
vznikla proto, aby sdružovala na dobrovolném zá-
kladě nejen rodiče a jejich děti s autismem, ale i lé-
kaře, speciálně pedagogické pracovníky, ostatní  
odborníky a osobní asistenty-dobrovolníky. Cílem  
organizace je usnadnit život postiženým lidem s au-
tismem, jejich rodinám, rovněž zvýšit informova-
nost celé společnosti o problematice lidí postižených různými formami poruch autistického 
spektra. Byla založena v prosinci roku 2002 pod tehdejším názvem APLA – Královéhradecký 
kraj. Je jednou z regionálních organizací sdružujících se v APLA ČR. Na APLA – Východní 
Čechy pak byla přejmenována v lednu 2009. 

Poskytované služby: 
Mezi služby APLA – VČ patří: poradenství pro rodiče i odborníky, pravidelné schůzky rodičů 
a odborníků, letní tábory, terénní služba (poradenství ve výchovně – vzdělávacím procesu 
a sociální rehabilitace v domácím prostředí), výroba pomůcek každému dítěti „na míru“, od-
borné přednášky pozvanými odborníky (psychology, pedagogy, lékaři atd.), knihovna (lite-
ratura na téma poruchy autistického spektra), muzikoterapie, výtvarný kroužek, kroužek ná-
cviku sociálních dovedností a odlehčovací služby (využití osobní asistence, hlídání v herně 
APLA VČ).

Kontakty:
Tel.: 731 651 510 
E-mail: apla.hk@seznam.cz 
Internetové stránky: www.hk.apla.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Machkova 587, 500 11 Hradec Králové 

Otázky pro:
Bc. Lenku Lukešovou, DiS.,
místopředsedkyni APLA – VČ, zástupkyni pedagogické sekce:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Každoročně je největší zájem o letní tábory. Rodičům přinášejí možnost odpočinku od ná-
ročné péče o jejich děti, dětem zase dny plné her, učení se novým dovednostem a mnoho 
zážitků. Roste zájem o poradenství a terénní službu, v rámci které nabízíme rodičům pomoc 
v péči o jejich dítě v jeho domácím prostředí – ukazujeme jim, jak s dítětem pracovat, jaké 
pomůcky používat, pomáháme jim zajišťovat výrobu pomůcek „na míru“, nabízíme i pora-
denství ve školním zařízení. Dále je poptávána odlehčovací služba, v rámci které poskytu-
jeme asistenci dítěti v době námi pořádaných přednášek, nebo pro využití volného času dle 
potřeby rodičů. Službu nabízíme zdarma. Zájem je také o odborné přednášky a s rostoucím 
věkem našich klientů je zájem i o vybudování nezbytného a chybějícího chráněného bydlení 
pro dospělé lidi s autismem. Tímto oborem se zabýváme ve východních Čechách jako jediná 
organizace, máme zkušené odborníky.“

Herna v sídle organizace APLA VČ.



14

Augustin – středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami 

Stručná charakteristika zařízení:
Středisko Augustin je celouniverzitní zařízení, které 
je součástí Poradenského centra Univerzity Hradec 
Králové. Je zaměřeno na podporu uchazečů a stu-
dentů s postižením v průběhu celého studia. 
Poskytováním informační, konzultační, koordinační, 
evidenční a metodické pomoci se tak snaží vyrovná-
vat příležitost svých klientů ke studiu a zabezpečovat 
překonání krizových studijních situací. Cílovou sku-
pinou jsou studenti se zrakovým, tělesným a slucho-
vým postižením a s poruchami učení. Součástí čin-
nosti střediska je např. asistence, digitalizace a zvětšování studijních materiálů, technická 
podpora, zprostředkování tlumočení, řešení architektonických bariér a edukační aktivity pro 
akademickou obec. 

Poskytované služby:
– poradenství v otázkách studia a metodiky odborné práce pro studenty a uchazeče 
   se specifickými potřebami, se zvláštní pozorností ke studentům prvních ročníků  
– poradenství pro akademické pracovníky a spolupráce se zainteresovanými subjekty  
– podpora při úpravě vnějších podmínek studia  
– zprostředkování psychologické, sociálně rehabilitační a sociálně-právní péče  
– zprostředkování modifikace studia  
– spolupráce s organizacemi pro smyslově, tělesně a zdravotně postižené  
– participace při odstraňování architektonických, informačních a komunikačních bariér  
– zpřístupnění pomůcek pro smyslově postižené k překonávání informačního deficitu  
– zprostředkování tlumočnických služeb pro sluchově postižené  
– rozvoj provázání teorie s praxí na základě výukového střediska pro praxi studentů  
   vybraných studijních oborů

Kontakty:
Tel.: 493 331 522     
E-mail: lucie.misarova@uhk.cz    
Internetové stránky: www.uhk.cz/augustin   
Adresa (místo poskytované služby): Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové

 
Otázky pro:
Mgr. Lucii Misařovou,  
vedoucí střediska Augustin:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Intenzivní je spolupráce s uchazeči o studium a nově přijatými studenty, kteří se potřebují 
na neznámé prostředí adaptovat. Během studia již jsou požadavky individuální. Převažuje 
zájem o asistenční služby například u schodolezu v bariérových budovách, o úpravu stu-
dijních materiálů či zajištění tlumočení.“

Konference Svět slepoty&svět ti-
cha. Byla zaměřena na téma Divadlo 

beze slov a hudba ve tmě. 
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Centrum pro rodinu, o.s.

Stručná charakteristika zařízení: 
Centrum pro rodinu bylo založeno jako součást 
Královéhradeckého biskupství v roce 1991. Svým 
zaměřením vyšlo ze zkušenosti Hnutí českosloven-
ská rodina. Občanské sdružení CPR HK bylo zalo-
ženo o 10 let později, až v roce 2001. Toto občan-
ské sdružení je zároveň členem Asociace center  
pro rodinu v ČR (ACER). Cílem CPR HK je, aby rodina 
byla místem spokojeného života pro každého, kdo 
v ní žije. Dobrá rodina a kvalitní výchova dětí jsou té-
mata, která leží na srdci snad každému člověku – jak v naší společnosti, tak na celém světě. 
Vytvářet prorodinné klima pro uskutečňování těchto cílů je hlavním důvodem existence CPR 
HK o.s. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením  
na stav společnosti. Všechny aktivity centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společ-
nosti a prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich žijí.

Poskytované služby: K preventivním činnostem centra patří příprava snoubenců na život 
v manželství a v rodině, dále sem patří pořádání besed a přednášek. Pořádány jsou také tak-
zvané duchovní obnovy pro manželské páry, dále pravidelná doškolovací setkání, odborné 
besedy a kurzy pro dobrovolné pracovníky. Pořádány jsou také týdenní rekreačně-vzdělá-
vací pobyty pro manželské páry. Centrum pro rodinu pořádá programové i tematické po-
byty pro rodiny s dětmi, programové i tematické víkendy pro ženy a víkendy pro muže, dále 
víkendy pro matky a dcery, víkendy pro otce a děti – při pobytech se většinou prolíná pro-
gram duchovní, tvořivý, sportovní i rekreační. Centrum pro rodinu pořádá také setkání ro-
din – jedná se o pravidelná měsíční setkání rodin s dětmi. Program je připravován dle po-
časí a ročního období. Programy bývají jak společné pro celé rodiny, tak zvlášť pro děti, mlá-
dež i dospělé. Centrum pro rodinu pořádá i programová dopoledne pro děti s maminkami 
na mateřské dovolené a různé kurzy pro maminky na mateřské dovolené. V nabídce je i kurz 
„Efektivní rodičovství“.

Kontakty:
Tel.: 495 063 430, (mobil vedoucí: 603 147 718)
E-mail: crhk@diecezehk.cz
Internetové stránky: http://www.diecezehk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu/akce 
Adresa (místo poskytované služby): Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Romana Barabáše,  
vedoucího CPR HK o.s.: 

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Největší zájem je o kurzy, víkendové akce, duchovní obnovy a pobytové akce. Klienti oce-
ňují programy a průběh těchto akcí. Nejsme žádné výjimečné zařízení ani nemáme pocit, že 
bychom byli z pohledu klientů nějak upřednostňováni vůči jiným zařízením, vyplňujeme jed-
nu z mezer ve škále nabídek, akcí a možností. Určitá klientela si nás našla a využívá naše 
služby a nabídky.“

Občanské sdružení CPR HK pořádá 
také kurzy „Manželská setkání“.
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Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje

Stručná charakteristika zařízení:
Služby Centra pro zdravotně postižené jsou ur-
čeny všem občanům se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje bez rozdílu věku nebo zdra-
votního postižení, kteří v důsledku snížené soběstač-
nosti v některých oblastech, zejména v uplatňování 
práv a nároků, kontaktů s příslušnými úřady a insti-
tucemi, v komunikaci atd., nejsou schopni bez rady 
a pomoci vyřešit nepříznivou situaci ve svém životě. 
Posláním centra je tedy poskytnout pomoc těm, kteří 
se ocitají v důsledku svého zdravotního postižení v tí-
živé sociální situaci nebo jsou takovouto situací ohro-
ženi. Poskytováním služeb se Centrum pro zdravotně 
postižené Královéhradeckého kraje snaží docílit co největšího rozvoje samostatnosti a ne-
závislosti klientů, kteří jsou motivováni k takovým postupům a činnostem, které nevedou 
k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Poskytované služby: 
– odborné sociální poradenství 
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Kontakty: 
Tel.: 495 538 867 
E-mail: czphk@czphk.cz 
Internetové stránky: www.czphk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Fráni Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Jiřího Morávka,
ředitele Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti oceňují širokou dostupnost a dále odbornost a profesionalitu poskytovaných slu-
žeb, zejména poskytnutí informací o svých právech i povinnostech a potřebné informace 
o dostupných službách. Velice je využívána i půjčovna kompenzačních pomůcek, prodej po-
můcek pro občany se sluchovým postižením a kurzy počítačové gramotnosti. Z navazujících 
služeb jsou velice v oblibě psycho-rehabilitační pobyty jak pro děti a mládež, tak i pro do-
spělé osoby se zdravotním postižením. Pro mnohé z nich je to jedna z mála možností, jak se 
dostat z domácího prostředí. Důležité je i zlepšení psychického stavu postiženého, což na-
pomáhá k integraci do zdravé společnosti. Také Centrum péče o duševní zdraví využívá čím 
dál více klientů. Díky různým terapiím, které jsou v centru poskytovány osobám s dušev-
ním onemocněním, se snažíme o pozitivní změnu a kvalitu jejich života a především o návrat  
do běžného života s co největší soběstačností.“

Tato fotografie byla pořízena na let-
ním táboře pro děti a mládež se 

zdravotním postižením, který se ko-
nal v roce 2009. Jednalo se 

 o sociálně aktivizační službu.
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Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Stručná charakteristika zařízení:
Organizace má třicetiletou tradici v poskytování pe-
čovatelské služby a péče o seniory. Od roku 2003 je 
obecně prospěšnou společností, která poskytuje ne-
jen pečovatelské služby, ale i komplex péče a po-
moci při problému seniora či pečující rodiny. Jedná 
se o sociální poradenství, psychickou podporu a pro-
gramy aktivizací. Pečovatelskou službu tato orga-
nizace poskytuje do domácností seniorů na území 
města Hradec Králové a okolí, služby denního stacio-
náře provozuje v ambulantních zařízeních v Harmonii 
II a v domě s pečovatelskou službou v ulici Zámostí. 

Poskytované služby: 
Pečovatelská služba poskytuje služby v rozsahu Zákona o sociálních službách a další 
fakultativní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, masáže, aktivizační programy aj.
Denní stacionář poskytuje služby v rozsahu Zákona o sociálních službách a další fakulta-
tivní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hy-
gieně, poskytnutí stravy, vzdělávací aktivity, kontakt se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, masáže, pedikúru, aktivizační programy a další služby. 
Ostatní služby: Centrum sociální pomoci a služeb nabízí například hygienickou péči ve stře-
disku osobní hygieny, kde je bezbariérová vana s perličkovou koupelí a bezbariérová sprcha, 
nabízí rovněž řadu dalších služeb. 

Kontakty: 
Tel: 495 272 242, 495 272 123
E-mail: csps.hk@csps-hk.cz, helena.vostrovska@csps-hk.cz 
Internetové stránky: www.peceoseniory.org 
Adresa (místo poskytované služby): 
Pečovatelská služba: Souběžná 1746 a Bezručova ul. 1040, 500 02 Hradec Králové
Denní stacionář pro seniory: 
Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové a Zámostí 325, 500 09 Hradec Králové

Otázky pro:
Danu Hynkovou, 
ředitelku Centra sociální pomoci a služeb o.p.s.:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„V pečovatelské službě i denních stacionářích je největší zájem o hygienu, dovážku jídel, 
pomoc při prostorové orientaci, doprovody, nákupy, velmi jsou oblíbeny aktivizační pro-
gramy a rekondiční pobyty, vycházky; pro osamělé seniory zajišťujeme odpolední a víken-
dové služby. Rovněž velký zájem je o služby denního stacionáře. Na našich službách oceňu-
jeme odborný, lidský a empatický přístup našich pracovníků ke svým klientům.“

Pečovatelka při poskytování služeb 
v domácnosti klienta.
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Daneta – mateřská škola, základní škola a praktická škola 

Stručná charakteristika zařízení:
Mateřská škola, základní škola a praktická škola 
Daneta, s.r.o. byla založena v roce 1993 Mgr. Věrou 
Kosinovou jako soukromá škola pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami, tj. pro žáky s kombino-
vaným zdravotním postižením (mentální deficit, tě-
lesné vady, autismus, smyslová postižení apod.). 
Nízký počet dětí a žáků ve třídě umožňuje individu-
alizované vzdělávání, které v rámci komplexní péče 
o žáky zajišťují speciální pedagogové ve spolupráci 
s fyzioterapeuty, logopedy, psychologem, rehabili-
tačním lékařem, neurologem a dalšími odborníky či odbornými pracovišti. Výchovně vzdě-
lávací proces ve všech typech škol doplňují moderní a alternativní metody práce s dětmi 
(muzikoterapie, animo-terapie, canisterapie, arteterapie, terapie bazální stimulace, terapie  
ve snoezelenu, alternativní metody komunikace a další). Daneta nabízí svým dětem a žákům 
velké množství dalších aktivit, jako např. školy v přírodě, lyžařské kurzy, zájmové kroužky 
apod. 

Poskytované služby: 
– komplexní výchovně vzdělávací proces ve speciální mateřské škole, v ZŠ a SŠ.
Další služby: školní jídelna,  zájmové a volnočasové činnosti (školní družina, zájmové 
kroužky, školy v přírodě), fyzioterapie, logopedie, poradenství a odborná péče (psycho-
log, neurolog, speciální pedagogové, rehabilitační lékař, výchovný poradce apod.), množ-
ství nadstandardní péče v rámci komplexní péče: terapie, soutěže, výstavy, projekty, turnaje, 
výlety, kulturní akce apod.

Kontakty:
Tel.: 495 535 955 
E-mail: info@daneta.cz 
Internetové stránky: www.daneta.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové + Mateřská 
škola sídlí v Severní 843, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Moniku Bourovou,
ředitelku Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta 
s.r.o., Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti mají velký zájem o všechny nabízené typy škol – od mateřské školy, přes základní 
až po střední školu. Zájem je také o školní družinu. Na škole určitě oceňují její rodinný cha-
rakter a individuální přístup ke každému z nich. Každému z dětí i žáků je připravován indi-
viduální vzdělávací program – včetně nadstandardních aktivit, který zajišťuje komplexnost 
potřebné péče a zároveň cíl naší péče – každé z dětí a každého z žáků rozvíjet v maximální 
možné míře respektující jeho handicap a zároveň ho tak dostatečně připravit pro praktický 
budoucí život. Veliký zájem mají klienti také o volnočasové aktivity.“

Jednou z aktivit, kterou MŠ,  
základní škola a praktická škola 

Daneta s.r.o. pořádá, je hipoterapie.  
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Daneta – Věra Kosinová, centrum pro zdravotně postižené 
 
Stručná charakteristika zařízení:
Mgr. Věra Kosinová založila v roce 1993 v Hradci 
Králové Danetu – centrum pro zdravotně postižené. 
Mezi poskytované služby patří služby denního staci-
onáře, chráněné bydlení a služba osobní asistence, 
kterou mohou využívat jak děti, tak dospělí. Cílovou 
skupinou osobní asistence jsou osoby s mentál-
ním nebo s kombinovaným postižením ve věku  
od dvou let, horní věková hranice není stanovena. 
Služba chráněné bydlení je poskytována v bytě o veli-
kosti 4+1, který se nachází uprostřed města. Cílovou 
skupinou jsou ženy od 18 let s různým stupněm 
mentálního nebo kombinovaného postižení, které nejsou trvale upoutány na lůžko, nevy-
žadují trvalou zdravotní péči a jsou schopny kolektivního života ve skupinovém bydlení. 
Využívanou službou je i denní stacionář. Jeho cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve věku od  
18 let, s různým stupněm mentálního nebo kombinovaného postižení, kteří nejsou trvale 
upoutáni na lůžko a nevyžadují trvalou zdravotní péči. Službu mohou využívat i senioři. 
V denním stacionáři klienti nacházejí program, který vychází z jejich individuálních plánů. 

Poskytované služby: 
Zařízení poskytuje službu denního stacionáře, chráněného bydlení a osobní asistence. Dále 
poskytuje služby „Nestátního zdravotnického zařízení“.

Kontakty:
Tel.: 495 535 955    
E-mail: info@daneta.cz, daneta@braillnet.cz   
Internetové stránky: www.daneta.cz.
Adresa (místo poskytované služby): 
– Osobní asistence – Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 
– Chráněné bydlení – Sukovy sady 660, 500 02 Hradec Králové
– Denní stacionář – Nerudova 1180 a Sukovy sady 660, 500 02 Hradec Králové

Otázky pro:
Mgr. Věru Kosinovou, 
zřizovatelku a ředitelku Danety, centra pro zdravotně postižené:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti, zákonní zástupci a opatrovníci nejvíce oceňují na zařízení komplexní na-
bídku služeb. Například na práci osobních asistentů si velice váží zájmu a snahy o ma-
ximální podporu klienta. Mladší klientela oceňuje zapojení se do volnočasových a pro-
jektových aktivit, jakož i možnost využívat rehabilitační cvičení a aktivizační techniky 
ve snoezelenu. Dospělým klientům pomáhá služba se zajištěním chodu vlastní domácnosti 
a umožňuje jim využívání dalších běžných služeb. Klienti oceňují pomoc od osobních asis-
tentů. Co se týče služby chráněného bydlení, ta umožňuje klientkám žít v přirozeném soci-
álním prostředí. Mezi naše služby patří i denní stacionář, v němž klienti nejvíce oceňují pří-
jemné rodinné prostředí a vstřícný, individuální přístup personálu.“ 

Jednou ze služeb, kterou Daneta 
poskytuje, je osobní asistence. 

Osobní asistent klientům pomáhá 
i při nákupech.
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Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem – Sdružení ozdravoven 
a léčeben okresu Trutnov 

Stručná charakteristika zařízení:
Dětský domov byl založen v roce 1946. V roce 2001 
byl k dětskému domovu připojen kojenecký ústav, 
v roce 2006 se zařízení rozšířilo o oddělení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a o oddělení pro matky 
s dětmi. Současná podoba dětského centra funguje 
od roku 2009. Dětské centrum se nachází v klidné 
části města a děti v něm mají k dispozici velikou za-
hradu, která je vybavena velkým množstvím prolé-
začek, houpaček, zahradním domečkem, pískovišti 
a krytým bazénem. 

Poskytované služby: 
Jako jediné zařízení tohoto typu v kraji poskytuje stálou zdravotní a výchovnou péči dětem 
převážně od narození do tří let, pokud je třeba ze zdravotních nebo sociálních důvodů, pak 
i dětem starším. Přijímány jsou jednak děti zdravé, nad nimiž je nařízena ústavní výchova, 
děti týrané, ohrožené prostředím, opuštěné rodiči apod. – na základě předběžného opat-
ření, ale i děti mentálně a tělesně postižené. U dětí s psychomotorickým opožděním je vy-
užíváno služeb rehabilitační pracovnice, která zajišťuje cvičení Vojtovou metodou a fyzio-
terapeutickou péči. Dětem, o něž rodina nejeví zájem nebo nemá podmínky pro převzetí 
dítěte zpět do své péče, je zajišťována náhradní rodinná péče formou osvojení nebo pěs-
tounské péče. Na oddělení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pracovníci Dětského cen-
tra poskytují kvalifikovanou péči 24 hodin denně – a to dětem, které se ocitly bez jakékoli 
péče, dále pak dětem tělesně nebo duševně týraným nebo zneužívaným, je-li jejich  
život nebo vývoj vážně ohrožen, nebo jsou-li ohroženy závažným způsobem jejich základní 
práva. Přijímány mohou být děti do osmnácti let. Na oddělení pro matky s dětmi jsou přijí-
mány matky z důvodů diagnostických, výchovných, zácviku, utajeného porodu a okamžité 
pomoci. Matka pečuje o své dítě systémem rooming-in, zpravidla pod dohledem odbor-
ného personálu. 

Kontakty:
Tel.: 499 622 280    
E-mail: zd.mala@iol.cz    
Adresa (místo poskytované služby): 
R. A. Dvorského 1710, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

  
Otázka pro:
MUDr. Ilonu Vaisovou, 
vedoucí lékařku zařízení:

V čem spatřujete přednosti vašeho zařízení? 

„Předností našeho zařízení je jednak poskytnutí zázemí a péče dětem, 
u kterých selhala biologická rodina a jejich umístění do náhradní rodinné 

péče, dále pak mezi naše přednosti patří přednášky pro budoucí osvojitele a pěstouny. 
A v neposlední řadě díky oddělení pro matky s dětmi se daří zacvičit maminky v péči o jejich 
děti a následně se daří i jejich začlenění do běžného života.“

Snímek zachycuje zábavné odpo-
ledne pro děti v Dětském centru 
ve Dvoře Králové nad Labem,  

duben 2009.
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Dětské centrum Veská 

Stručná charakteristika zařízení:
Dětské centrum Veská je zvláštní dětské zdravot-
nické zařízení pro děti opuštěné, se speciálními po-
třebami, vážně nemocné, s nařízenou ústavní výcho-
vou. Kapacita zařízení je 60 lůžek pro děti od novoro-
zeneckého až po předškolní věk. Zařízení má i 10 lů-
žek pro matky s jejich dětmi. Dětské centrum Veská 
poskytuje komplexní péči zdravotnickou, fyzioterape-
utickou, výchovnou, psychologickou, sociální – a to 
pro děti a jejich rodiče. Přijímá i děti k respitní úlevné 
péči. Centrum má část pobytovou i ambulantní – včetně stacionáře. Ambulance je pro děti 
se speciálními potřebami a pro děti v náhradní rodinné péči. Zařízení má statut zařízení pro 
výkon okamžité pomoci – celkem pro 10 dětí. Cílem péče je poskytnout dětem vše potřebné 
ve stimulujícím prostředí tak, aby co nejdříve mohly být propuštěné do rodinné péče. 

Poskytované služby: Registrovanými službami jsou denní pobyt dětí se speciálními potře-
bami, fyzioterapie, canisterapie, hiporehabilitace, muzikoterapie, ergoterapie a sociální 
poradenství.

Kontakty:
Tel.: 466 934 001    
E-mail: dcveska@seznam.cz    
Internetové stránky: www.dcveska.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Veská 21, 533 04 Sezemice  

Otázky pro: 
MUDr. Drahomíru Peřinovou, 
ředitelku Dětského centra Veská:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Velký zájem mají rodiče o denní pobyt jejich dětí – včetně stacionáře denního či týdenního. 
Žádaná je také respitní péče, kterou poskytujeme dětem s vážným onemocněním. Téměř 
stále je naplněna kapacita mateřských lůžek, kam přijímáme matky s jejich dětmi. Jedná se 
o děti předčasně narozené, děti s vážnou chorobou, kdy matka potřebuje delší čas na osvo-
jení speciálních ošetřovatelských úkonů a péče o své dítě. Přijímáme také matky, které samy 
jsou nemocné a potřebují pomoci v péči o své dítě. Do zařízení přicházejí i nezletilé matky 
s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Žádaná je také ambulantní rehabilitace dětí hlavně 
s neurologickým onemocněním.“

Hřiště u Dětského centra Veská.
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Dětské krizové centrum – ADRA

Stručná charakteristika zařízení: 
ADRA Hradec Králové je pobočkou mezinárodní hu-
manitární organizace ADRA ČR. Dětské krizové cen-
trum bylo zřízeno od 1. 7. 2009. Poskytuje krizovou 
pomoc dětem ve věku 7–18 let v závažných a krizo-
vých situacích, ve kterých se jedná o týrání, sexuální 
zneužívání, zanedbávání, domácí násilí, újmu při do-
pravních nehodách, zasažení rozpadajícími se rodin-
nými vztahy a složitou sociální situací rodiny. Cílem 
služby je aktivovat síly a zdroje dítěte, jeho rodiny, popř. i širšího okolí tak, aby dítě mohlo 
dál zůstat, žít a růst ve svém přirozeném prostředí. Pokud v rodinném systému, navzdory 
snaze pracovníků, přetrvávají podmínky nebezpečí ohrožující zdravý vývoj dítěte, pak je cí-
lem jednat ve prospěch dítěte, chránit jeho osobnost, zajistit jeho práva a zájmy. Dětské kri-
zové centrum úzce spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města 
Hradec Králové.

Poskytované služby: 
– krizová pomoc – odborná psychosociální pomoc 
– psychoterapie – následná  
– sociálně-právní poradenství 
– asistované předávání dětí 
– doprovázení

Kontakty:  
Tel.: 606 824 104 (po–pá, 9–16 hod.) 
E-mail: pyramidahk@adra.cz
Internetové stránky: www.adra.cz 
Adresa (místo poskytované služby): E. Beneše 575, 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Janu Vikovou,
sociální pracovnici organizace ADRA Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Všichni dobře víme, jak důležité je rodinné zázemí pro zdravý vývoj dítěte a mladého člo-
věka. Často si ani neuvědomujeme, do jaké míry rodinné hádky a konflikty ovlivňují proží-
vání našich potomků. Někdy může tato rodinná nepohoda dojít až ke krizi, kdy se systém ro-
dinných vztahů hroutí. Také po rozvodu není pro děti snadná situace a při předávání dítěte 
mezi rodiči je dítě často vystaveno psychickému tlaku. Nejhoršími situace jsou domácí ná-
silí za přítomnosti dětí, týrání a zneužívání dětí. Při všech takových a podobných krizích na-
bízí pomoc Dětské krizové centrum. V úzké mezioborové spolupráci s magistrátním odděle-
ním sociálně-právní ochrany dětí, se školou, lékaři, atd., a společně s celým rodinným sys-
témem, hledáme v rámci psychoterapeutických a mediačních setkání možná řešení vyhro-
cené situace.“ 

Prostory Dětského krizového centra.
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Dětský denní rehabilitační stacionář

Stručná charakteristika zařízení: 
Dětský denní rehabilitační stacionář je nestátní zdra-
votnické zařízení a příspěvková organizace Magistrátu 
města Hradce Králové. Zajišťuje péči o děti od naro-
zení do osmnácti let. Nabízí péči ambulantní nebo 
formu denního pobytu pro děti od jednoho roku  
do pěti let mentálního věku. Dítě je zařazeno dle mož-
ností a schopností na oddělení menších nebo větších 
dětí. Podnětné prostředí, odborná péče a spolupráce 
s rodinou je základem pro správný rozvoj dítěte a ná-
slednou integraci v dalším životě. Stacionář nabízí spolupráci s odborníky ze speciálních 
center, je také školicím pracovištěm pro studenty středních i vysokých škol. 

Poskytované služby: Mezi poskytované služby patří riziková poradna, která je určena
pro rizikové novorozence a děti s opožděným psychomotorickým vývojem, s vrozenými vý-
vojovými vadami pohybového aparátu, s neurologickým postižením, s ortopedickými va-
dami a poúrazovými stavy. Další nabízenou službou je denní pobyt, při němž je péče za-
jištěna dětskými sestrami. Stacionář poskytuje i fyzioterapii, která je dělána na doporučení 
dětských neurologů, ortopedů a rizikové poradny u dětí od novorozeneckého věku do osm-
nácti let. Určena je dětem s neurologickými a ortopedickými diagnózami, také dětem s one-
mocněním dýchacích cest. Mezi služby se řadí i ergoterapie. Využíván je také snoezelen. 
Mezi další poskytované služby patří logopedická péče a psychologická péče. Ta je součástí 
komplexní péče ve stacionáři, zahrnuje diagnostiku při denní pobytu dítěte. Dětský denní re-
habilitační stacionář zajišťuje také speciálně pedagogickou péči, kam patří pedagogická di-
agnostika, speciální poradenství a raná péče v oblasti autismu. Jmenujme i občanské sdru-
žení Heřmánek dětem, které sdružuje rodiče, děti a zaměstnance stacionáře, každoročně za-
jišťuje akce pro děti a členy OS Heřmánek dětem – divadelní představení, výlety, karnevaly, 
víkendové pobyty na horách, prohlídky jízdárny a jiné.
Kontakty: 
Tel.: 495 406 177, 495 406 538, 603 848 188
E-mail: miloslava.zidkova@worldonline.cz
Internetové stránky: www.stacionarhk.blog.cz 
Adresa: Gagarinova 639, 500 03 Hradec Králové

Otázka pro: 
MUDr. Miloslavu Zídkovou, ředitelku Dětského denního  
rehabilitačního stacionáře:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Největší je o rizikovou poradnu pro novorozence a děti s opožděným psychomotorickým 
vývojem. Ta je důležitá pro včasný záchyt s okamžitým zahájením komplexní rehabilitační 
péče. Naší předností je široká škála poskytovaných služeb. Dále možnost poskytovat kom-
plexní rehabilitační péči dětem s handicapem již od jednoho roku při denním pobytu. Během 
pobytu dochází často již během kratší doby k výraznému zlepšení jejich zdravotního stavu.“

Skupinové cvičení ve stacionáři,  
oddělení větších dětí.
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Dětský domov a školní jídelna, Nechanice

Stručná charakteristika zařízení:
Dětský domov zajišťuje náhradní rodinnou péči for-
mou ústavní výchovy pro děti od 3 do 18 (19) let. 
Jedná se o koedukované zařízení s kapacitou 48 dětí 
v šesti rodinných skupinách. V DD jsou umístěni před-
školáci, kteří navštěvují MŠ v Nechanicích, dále děti, 
které navštěvují ZŠ v Nechanicích, a děti, které chodí 
na OU, SOU či na střední školy v Královéhradeckém 
kraji.

Kontakty:
Tel.: 495 441 213    
E-mail: detskydomovnechanice@seznam.cz   
Internetové stránky: 
http://www.detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz/ 
Adresa: Hrádecká 267, 503 12 Nechanice

 

Otázka pro:
Mgr. Luboše Holečka,  
ředitele DD a ŠJ Nechanice:

V čem spatřujete přednosti vašeho zařízení? 

„Již dlouhá léta jsme dětský domov rodinného typu. To znamená, že děti žijí v klasických 
bytech, kde mají obývací pokoj, dětské pokoje, kuchyně, koupelnu a WC. Prioritou umístění 
na bytě je sourozenecký vztah, nikoliv pohlaví, jak tomu bylo ve většině dětských domovů, 
kde dříve byla chlapecká a dívčí oddělení.“

Děti na zahradě dětského domova 
při oslavě Dne dětí. 
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Diecézní centrum pro seniory

Stručná charakteristika zařízení:
Centrum zajišťuje především informační a vzdělá-
vací programy pro seniory (diecézní setkání seni-
orů, manželská setkání seniorů) a animátory seni-
orů (celostátní setkání animátorů seniorů, diecézní  
setkání animátorů seniorů, tematické víkendy pro 
animátory seniorů), distribuuje metodické materi-
ály určené křesťanským seniorským společenstvím  
a vytváří aktivity, které mají za úkol podpořit mezi-
generační vztahy (pobyty pro prarodiče s vnoučaty, 
třígenerační pobyty, fórum o mezigeneračních vzta-
zích). Dalším úkolem centra je pomáhat seniorům 
i animátorům prohlubovat jejich křesťanskou víru 
(duchovní obnovy) a umožnit sblížení laické seni-
orské veřejnosti s řeholním světem (den s řeholni-
cemi). Mezi doplňkové aktivity patří například tema-
tické cesty, mezinárodní tematická setkání apod.

Kontakty: 
Tel.: 495 063 661, 737 215 328     
E-mail: dcs@diecezehk.cz    
Internetové stránky: www.dcshk.cz, www.animatori.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Mgr. Veroniku Čepelkovou, DiS.,  
vedoucí Diecézního centra pro seniory:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Největší zájem je především o celostátní setkání animátorů seniorů, diecézní setkání seni-
orů, pobyty pro prarodiče s vnoučaty a duchovní obnovy. Věříme, že senioři oceňují zvýše-
nou pozornost mladých lidí organizovat aktivity, které podporují prožívání seniorského věku 
aktivně a smysluplně. Jednou z hlavních předností je fakt, že Diecézní centrum pro seniory 
Hradec Králové je historicky prvním centrem v Římskokatolické církvi na území České re-
publiky, které se věnuje výhradě aktivitám podporující kvalitní život seniorů. Další skuteč-
ností je stálý zájem o nabízené aktivity ze strany seniorů.“

Na fotografii Jana Jankoviče, DiS., 
můžeme vidět „krále a princezničku 
vnučku“ na Pobytu pro prarodiče 

s vnoučaty v Krkonoších, který po-
řádalo Diecézní centrum  

pro seniory. 
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Domov důchodců Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Domov důchodců Hradec Králové poskytuje dvě so-
ciální služby: domov pro seniory a domov se zvlášt-
ním režimem. Klientům jsou obě služby poskytovány 
24 hodin denně.
– Domov pro seniory je určen pro seniory, kteří mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a je-
jichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Ubytování je poskytováno na pokojích dvou-
lůžkových bez příslušenství, dvoulůžkových s příslu-
šenstvím, jednolůžkových bez příslušenství a jednolůžkových s příslušenstvím. Kapacita 
služby činí 297 lůžek.
– Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory se sníženou soběstačností zejména 
z důvodu Alzheimerovy nemoci a jiných typů demencí (osoby dezorientované v čase, pro-
storu a osobách). Ubytování je poskytováno na pokojích čtyřlůžkových bez příslušenství 
a dvoulůžkových bez příslušenství. Kapacita služby je 62 lůžek.

Poskytované služby: 
Registrovanými službami jsou: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Kontakty:
Tel.: 495 405 311, 211
sociální pracovnice odpovědné za jednání se zájemcem o službu: Kateřina Krtičková, 
DiS. – 495 405 209; Bc. Zuzana Rychtrmocová – 495 405 202
E-mail: ddhk@ddhk.cz    
Internetové stránky: www.ddhk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Martina Dűrrera, 
ředitele Domova důchodců Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klientům našeho zařízení poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány podle Standardů kvality sociálních slu-
žeb a jsou odstupňovány podle individuálních potřeb klientů. Klientům je k dispozici kadeř-
nictví, prodejna občerstvení, místnosti pracovní terapie, bazén, tělocvična a řada dalších za-
řízení. Pomyslnou korunou našeho domova je kaple, ve které se konají pravidelné mše. Do 
zařízení dochází také pedikérka. V případě potřeby klienta zajišťujeme návaznost na další ve-
řejné služby. Součástí našeho areálu je také park, který nabízí příjemné prostředí k procház-
kám. V průběhu roku pro klienty pořádáme řadu pravidelných i nepravidelných volnočaso-
vých aktivit, například pracovní terapie, zpívánky, promítání videa, hudební vystoupení, pá-
lení čarodějnic a podobně.“

Budova Domova důchodců  
Hradec Králové. 
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Domov pro matky s dětmi – Oblastní charita Hradec Králové 

Stručná charakteristika zařízení:
Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální služby 
osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrá-
tou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními si-
lami. Služby poskytuje zletilým matkám (otcům) nebo 
osobám, které mají svěřené dítě do vlastní péče. 
Služby jsou určeny pro matky (otce) s dětmi ve věku 
do 18 let, dále zletilým těhotným ženám a také samot-
ným zletilým ženám.

Poskytované služby: 
Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé soci-
ální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 
Domov pro matky s dětmi nabízí i fakultativní služby: možnost praní, žehlení, půjčování 
hraček, sportovních potřeb, využití dětského hřiště, materiální pomoc v nouzi – získání 
oděvů, Klub Mariánek, předškolní výchova, kluby maminek, vaření, pěstitelský klub, dra-
matický klub, klub Šikulka, canisterapie.

Kontakty:
Tel.: 495 221 810, 777 737 610    
E-mail: dmd@hk.caritas.cz   
Internetové stránky: www.charita.hk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Velká 7, 503 41 Hradec Králové

Otázky pro:
Zdeňku Koutníkovou, 
vedoucí Domova pro matky s dětmi:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Při ztrátě bydlení je primárně důležitá pro klienty možnost bydlení v našem zařízení. Dále 
pak možnost podpory sociálně-právního poradenství. V rámci resocializačních klubů je 
zájem o klub vaření a klub maminek. V těchto klubech klienti získávají praktické doved-
nosti. Volnočasový klub Mariánek je určený pro děti od tří do osmnácti let. Nabízí program 
pro děti od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. Dvakrát v týdnu v klubu probíhá v do-
poledních hodinách předškolní výchova. Vliv prostředí, ve kterém dítě žije a vyrůstá, má vliv 
na procesy jeho zrání a učení. Prostředí azylového domu cíleně využíváme k pozitivní pod-
poře těchto procesů. K přednostem našeho zařízení patří individuální práce s klientem a zá-
roveň individuální práce s jejich dětmi.“

Toto foto je z akce Indiánský den, 
kterou pořádal klubu Mariánek 
(Domov pro matky s dětmi). 
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Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem  
– Oblastní charita Červený Kostelec

Stručná charakteristika zařízení:
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. je už 
od svého vzniku v roce 2001 jediným lůžkovým zdra-
votnickým a sociálním zařízením v ČR, které se sys-
tematicky věnuje odborné péči o lidi chronicky ne-
mocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Cílem 
Domova sv. Josefa v Žirči je poskytovat těmto vážně 
nemocným lidem podmínky pro důstojný a kvalitní 
život. V domácí přívětivé atmosféře poskytuje specia-
lizovanou rehabilitaci, vodoléčbu a další doprovodné 
terapie – včetně nabídky psychoterapie a duchovní 
péče. Domov nezapomíná ani na volnočasové aktivity 
klientů a nabízí jim jak v domově samotném, tak ve formě různých výletů, pestrou škálu vol-
nočasových a integračních aktivit.

Poskytované služby: Registrovanou službou jsou zdravotní krátkodobé pobyty zaměřené 
především na rehabilitaci, dále domov poskytuje sociální služby registrované dle zákona 
108/2006 Sb., v platném znění: domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48), odleh-
čovací služby (§44), chráněné bydlení (§51) a odborné sociální poradenství (§37b).

Kontakty: 
Tel.: 499 628 500    
E-mail: sekretariat@zirec.hospic.cz   
Internetové stránky: www.domovsvatehojosefa.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem 

 
Otázky pro:
Ing. Václava Osladila, 
vedoucího Domova sv. Josefa v Žirči:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Naše pobytové zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné s roztroušenou mozkomíšní 
sklerózou poskytuje dva druhy pobytů. Pro trvalé pobyty lidí nemocných roztroušenou skle-
rózou, kteří nemají odpovídající rodinné zázemí, je vyčleněno 14 lůžek, která jsou plně ob-
sazena. Zájem zde několikanásobně převyšuje naše kapacitní možnosti. Přechodné pobyty 
zaměřené na rehabilitaci a další doprovodné terapie jsou poskytovány na 28 lůžkách. Zde je 
obsazenost různá s ohledem na roční období, v jarním a letním období je obsazenost téměř 
stoprocentní, v podzimních a zimních měsících se obsazenost pohybuje od šedesáti do de-
vadesáti procent. Klienti se k nám opakovaně rádi vracejí a oceňují zde domácí atmosféru, 
ochotný a laskavý personál a v neposlední řadě i odbornou péči s ohledem na jejich indivi-
duální potřeby. Mnozí z nich také velmi rádi využívají širokou nabídku kulturních a dalších 
volnočasových aktivit.“

Klientky Domova sv. Josefa v Žirči 
u Dvora Králové n. L. v tvořivé dílně 

za asistence dobrovolnic.
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DOSIO, o.p.s. – Centrum služeb informací a pomoci se speciální 
dopravní službou pro těžce zdravotně postižené imobilní osoby

Stručná charakteristika zařízení:
DOSIO, o.p.s. se zaměřuje především na zdravotně 
postižené imobilní občany. Služby mohou využívat 
držitelé průkazu ZTP, ZTP-P, dále ti, kteří pobírají pří-
spěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách a ti, kteří pro svůj zdravotní stav tyto 
služby potřebují. Cílem je umožnit zdravotně postiže-
ným osobám důstojný, samostatný způsob života ve 
svém přirozeném prostředí a pomáhat jim zmírňovat 
negativní důsledky jejich postižení. Služby jim pomá-
hají začlenit se do života společnosti a prožívat život 
podle představ. DOSIO o.p.s. jako jediná organizace 
v regionu poskytuje zdravotně postiženým lidem komplexní služby jejich mobility a možnost 
využívat i další aktivity z nabídky DOSIO,o.p.s.

Poskytované služby: 
– dopravní služba pro těžce zdravotně postižené imobilní osoby (i pro osoby na mecha-
nických a elektrických ortopedických vozících)  
– pomoc při překonávání architektonických bariér 
– doprava osob na mechanických i elektrických ortopedických vozících do schodů za po-
moci mobilních schodišťových plošin (schodolezů) 
– dovoz nákupů, léků, pomůcek apod., dovoz obědů 
– doprava imobilních klientů do a ze zdravotních zařízení (hrazená zdravotní pojišťovnou) 
– zájezdy pro imobilní osoby za kulturou, poznáním a volným časem 
– osobní asistence, sociální poradenství 
– půjčování ortopedických pomůcek (mechanické i elektrické ortopedické vozíky, chodítka, 
schodolez, nájezdové lyžiny, polohovací postel apod.)

Kontakty:
Tel.: 491 020 020, 776 702 800, 773 902 809
E-mail: DOSIO.reditel@email.cz 
Internetové stránky: www.dosio.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Pod Zámečkem 404/80, 500 06 Hradec Králové 

 
Otázky pro:
Luďka Panenku, 
ředitele organizace DOSIO, o.p.s.:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Naše služby mají pomáhat zdravotně postiženým lidem v situacích, které nejsou vzhle-
dem ke svému zdravotnímu postižení schopni zvládnout vlastními silami. Nejvíce využí-
vanou službou je zajištění mobility – využívána je především speciální dopravní služba. 
Důležitou součástí služeb je mimo jiné i poskytování osobní asistence a dovoz například 
obědů, léků, pomůcek a podobně. Pořádáme zájezdy vhodné i pro imobilní osoby.“

Jedno z vozidel DOSIO určených 
pro dopravu zdravotně postižených 

osob.
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Dům chráněného bydlení DaMPi, oblastní spolek Českého 
červeného kříže Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Základním posláním DaMPi – domu chráněného byd-
lení je poskytovat sociální službu zaměřenou na pod-
poru, pomoc a bydlení dospělým lidem s lehkým 
a středním mentálním či kombinovaným postiže-
ním. Služba je poskytována v rodinném domě, který 
je součástí běžné městské zástavby, což uživatelům 
umožňuje využívání velké občanské vybavenosti kraj-
ského města. Bydlení skupinového typu pomáhá žít 
svobodným, samostatným a zodpovědným životem, 
který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. 
Uživatelé jsou podporováni v rozvoji osobnosti, také v získávání a růstu dovedností potřeb-
ných k nezávislému bydlení. Chráněné bydlení může zajistit služby šesti uživatelům ve věku 
od 18 do 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého a středního mentálního 
či kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby zejména 
v oblasti osobní péče a péče o domácnost.

Poskytované služby: 
DaMPi – dům chráněného bydlení, osobní asistence, dále půjčovna kompenzačních po-
můcek, rekondiční pobyty pro seniory, dárce krve a rodiny s dětmi, letní dětské tábory 
RUBIKON.

Kontakty:
Tel.: 495 516 127 
E-mail: hradeckralove@cervenykriz.eu 
Internetové stránky: www.cckhk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): U Myslivny 1746/3, 500 08 Hradec Králové

Otázky pro:
Mgr. Janu Čudejkovou,
vedoucí oddělení sociálních služeb, Úřad Oblastního spolku ČČK 
Hadec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Naši uživatelé asi nejvíce oceňují volnost a svobodu ve svém každodenním rozhodování na-
příklad nakupování, vaření, cestování, prostě o tom, jak prožijí svůj den. Asistenti z DaMPi 
pomáhají pouze tam, kde si už uživatel neví rady. Užitečné jsou pro ně informace jak hos-
podařit nejen s „rodinným rozpočtem“, ale také s vytvořením správné představy o cenách 
a hodnotách zboží nebo služeb. Naší snahou je, aby uživatelé mohli žít životem, který se co 
nejvíce podobá běžnému životu. Této představě napomáhá i skutečnost, že dům je v běžné 
zástavbě rodinných domů na Novém Hradci Králové. A co je naším společným záměrem? 
Dát šanci našim uživatelům přiblížit se ke svému snu – samostatně bydlet.“

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Hradec Králové provozuje 

Dům DaMPi.
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Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez  
domova, Oblastní charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Dům Matky Terezy (DMT) – středisko sociálních slu-
žeb pro lidi bez domova je určeno pro muže a ženy 
starší osmnácti let, kteří se ocitli v krizové životní si-
tuaci bez přístřeší a sociálního zázemí. V rámci za-
řízení si může každý zájemce o službu vybrat tu, 
která nejvíce odpovídá jeho momentálním potřebám 
a možnostem. V případě potřeby uživatel spolupra-
cuje se sociální pracovnicí a využívá sociální pora-
denství. V rámci zařízení je pomáháno i lidem, kteří 
se ocitnou ve stavu akutní nouze – v tomto případě se 
jim poskytuje strava, ošacení, nechybí pomoc s vyří-
zením dokladů či zajištěním finančního zabezpečení. 
Samozřejmostí v DMT je, v rámci všech služeb, mož-
nost hygieny a praní a sušení prádla. Cílem všech 
pracovníků DMT je návrat uživatelů k běžnému způ-
sobu života.

Poskytované služby: 
noclehárna, denní centrum, azylový dům, sociální rehabilitace
                 
Kontakty: 
Tel.: 495 218 934, 777 736 011     
Internetové stránky: www.charitahk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové
E-mail: ad@hk.caritas.cz  

Otázky pro:
Ing. Annu Maclovou,  
ředitelku Oblastní charity Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„V Domě Matky Terezy – středisku sociálních služeb pro lidi bez domova zájemci o službu 
nejvíce vyhledávají denní centrum, noclehárnu a azylový dům. Zejména v zimním období zá-
jem o azylový dům a Noclehárnu značně převyšuje nad kapacitou zařízení. Motivace lidí na-
vštěvovat Dům Matky Terezy je v období chladného počasí úzce spojena se zajištěním zá-
kladních potřeb. Uživatelé Domu Matky Terezy vyhledávají zařízení zejména proto, že zde na-
cházejí pracovníky, kteří jsou schopni jim poskytnout dostatečnou pomoc a podporu, a také 
proto, že Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci 
Králové je na velmi vysoké úrovní i ve vztahu k objektu, ve kterém jsou služby poskytovány. 
V posledních letech věnujeme velkou pozornost sociální rehabilitaci, jejíž součástí je pro-
dej časopisu Nový Prostor, s cílem obnovit u uživatelů pracovní návyky a ulehčit jim návrat 
na trh práce.“

Dům Matky Terezy pro uživatele po-
řádá setkání, na kterých se mohou 
dozvědět, jak se chovat, aby si ještě 

více nekomplikovali svou situaci, 
případně jak rozhodnutí, která již 

udělali, co nejlépe dořešit.



32

Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení sociální péče

Stručná charakteristika zařízení:
Služba je určena hospitalizovaným i ambulantním pa-
cientům Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové, je-
jichž stav vyžaduje sociální poradenství a pomoc bě-
hem hospitalizace a po propuštění z léčby. 

Sociální pracovnice FN nabízejí pacientům a jejich 
rodinám převážně tyto služby:
– sociálně-právní poradenství 
   informace o kompenzačních pomůckách   
– zprostředkování terénních sociálních  
   a zdravotnických služeb (pečovatelská služba, 
   agentury domácí zdravotnické péče, stacionáře,  
   odlehčovací služby…) 
– nabídka následné péče (pobytové) – léčebny dlouhodobě nemocných, odborné ústavy, 
   hospice; sociální pobytové služby – např. domovy pro seniory apod. 
– sociálně-právní ochrana dětí; sociální poradenství a pomoc rodičům nemocných dětí 
– zprostředkování služeb sociální prevence (azylové domy, kontaktní centra, raná péče) 
– podpora a doprovázení duševně nemocného při vyjednávání, organizování  
   a zprostředkování sociální pomoci, bydlení, zaměstnání aj. 
– spolupráce se zdravotníky při terapii závislostí, krizová intervence

Kontakty: 
Tel.: 495 832 606, 495 832 169    
E-mail: hubertova@fnhk.cz    
Internetové stránky: www.fnhk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
(detašovaná pracoviště: psychiatrická klinika FN a LNN Nechanice)                         
                 

Otázky pro:
Annu Hubertovou,
vedoucí oddělení sociální péče Fakultní nemocnice Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Naši pacienti a jejich blízcí nejvíce oceňují sociálně-právní poradenství z oblasti sociálních 
dávek, nemocenského a důchodového pojištění, pracovně právní poradenství, zajištění do-
mácí terénní sociální i zdravotní péče, seznámení s možnostmi získání kompenzačních po-
můcek a nabídku umístění do zařízení následné péče. Vlivem nemoci nebo úrazu se pacient 
často dostane do nepříznivé sociální situace, která se dá částečně řešit již při pobytu v naší 
nemocnici. Sociální pracovnice může se souhlasem pacienta domluvit služby, následná jed-
nání na obecních úřadech, soudech, OSSZ nebo úřadech práce. Poradenství lze nabídnout 
i matkám a rodičkám v tísni nebo rodičům hospitalizovaných dětí.“ 

Ve Fakultní nemocnici HK je soci-
ální poradenství poskytováno přímo 

u lůžka nemocného.
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Charitní pečovatelská služba, Oblastní charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Charitní pečovatelská služba poskytuje komplex čin-
ností lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou od-
kázáni na pomoc jiné osoby přímo v jejich domác-
nostech v Hradci Králové a blízkém okolí. Služby jsou 
určeny lidem se sníženou soběstačností z důvodu 
věku nebo zdravotního stavu, lidem v posledních 
dnech života, kteří si přejí zůstat v domácí péči, rodi-
nám s trojčaty a více dětmi, kteří potřebují dočasnou 
výpomoc. Služba je poskytována denně – včetně ví-
kendů a svátků, a to na základě písemné smlouvy, dle 
individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Uživatel 
přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytová-
ním služby – dle aktuálního přehledu výše úhrad.

Kontakty: 
Tel.: 777 736 013    
E-mail: chps@hk.caritas.cz  
Internetové stránky: www.charitahk.cz
Adresa (místo poskytované služby): Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové

Otázky pro:
Bc. Marcelu Vrábelovou, 
vedoucí Charitní pečovatelské služby:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Stále větší počet uživatelů, lékařů i zdravotnických zařízení vnímá možnosti terénní pe-
čovatelské služby zajistit domácí péči i v případě zhoršení zdravotního stavu. Z toho vy-
plývá stále větší zájem o poskytování péče u lidí odkázaných v plné míře na pomoc druhé 
osoby. Pečovatelská služba ve spolupráci s rodinou, případně ošetřovatelskou službou, za-
jišťuje v současné době nejčastěji pomoc při osobní hygieně, zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při chůzi, polo-
hování) a pomoc při zajištění stravy. Přednost našeho zařízení spatřujeme v domácí hospi-
cové péči, v jejímž rámci nabízíme všestrannou oporu, včetně duchovní, lidem v posledních 
dnech života – i jejich příbuzným.“

Výlet s uživateli služby na zámek 
Potštejn.
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Charitní ošetřovatelská služba, Oblastní charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Charitní ošetřovatelská služba je nestátní zdravot-
nické zařízení, jehož posláním je ve spolupráci s ošet-
řujícím lékařem a rodinou poskytovat domácí zdra-
votní péči lidem chronicky i akutně nemocným – a to 
v jejich vlastním sociálním prostředí v Hradci Králové 
a blízkém okolí. Domácí zdravotní péče je zaměřena 
na navrácení nebo udržení a podporu zdraví a so-
běstačnosti, zmírňování utrpení lidem v posledním 
období života v domácím prostředí. Ošetřovatelská 
péče je poskytována registrovanými zdravotními 
sestrami dle platných právních norem a ošetřovatel-
ských standardů.

Poskytované služby:
Další službou, kterou poskytuje Charitní ošetřovatelská služba, je domácí hospicová péče. 
Je to kombinace domácí zdravotní péče ve spolupráci s ošetřujícím lékařem s pomocí 
v oblastech: sociálně-právní, psychologické či duchovní – včetně zapůjčení vhodných po-
můcek. Nabízí všestrannou oporu umírajícím a jejich příbuzným a přátelům.

Kontakty: 
Tel.: 777 736 014     
E-mail: chos@hk.caritas.cz   
Internetové stránky: www.charitahk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové  
 

Otázky pro:
Markétu Bohuslavovou, 
vrchní sestru Charitní ošetřovatelské služby:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Vzhledem k tomu, že poskytujeme široké spektrum úkonů, nedá se říci, že by byl o ně-
které větší zájem než o jiné, výkony se řídí potřebou klientů a ordinací ošetřujícího lékaře. 
V současné době se zvyšuje náročnost domácí péče a stále častěji děláme výkony, které by-
chom před několika lety nebyli v domácím prostředí schopni poskytnout. Úroveň kvality do-
mácí zdravotní péče se neustále zvyšuje, což je dáno trvalým vzděláváním v oboru všech 
našich sestřiček a zdokonalováním technického zázemí. Za přednost našeho zařízení pova-
žuji schopnost poskytovat komplexní služby v rámci jedné organizace – zdravotní, včetně 
zapůjčení kompenzačních pomůcek, pečovatelskou, sociálně-právní a duchovní pomoc.“ 

Aplikace infuzní terapie v domácím 
prostředí.
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Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, 
Oblastní charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Intervenční centra v ČR poskytují na základě § 60  
a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
osobám ohroženým domácím násilím psychosociální 
služby a sociálně-právní poradenství, které je posky-
továno na principu bezplatnosti, mlčenlivosti, diskrét-
nosti a anonymity. Služby jsou poskytovány jednak 
v případě policejního vykázání, kdy je osobě ohro-
žené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta 
sociálně-právní a psychologická pomoc do 48 hodin 
od doručení policejního rozhodnutí intervenčnímu 
centru. Pomoc intervenčního centra je rovněž po-
skytnuta na základě přímé žádosti osoby ohrožené na základě její vlastní iniciativy a po-
třeby. Cílem je posílit schopnost uživatelů vyřešit problematickou vztahovou, partnerskou 
nebo rodinnou situaci provázenou domácím násilím tak, aby se uživatel mohl vrátit k běž-
nému životu.

Poskytované služby: 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje psychosociální 
služby (krizová intervence, podpůrná psychoterapie), dále právní poradenství, také nad-
standardní služby (doprovázení na úřady, k soudním jednáním, výjezdní konzultace k ohro-
ženým osobám, které se nemohou dopravit do intervenčního centra, zprostředkování kon-
taktů na návazné služby).

Kontakty:
Tel.: 495 530 033, 774 591 383    
E-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz 
Internetové stránky: www.domacinasili-ic.cz, www.charitahk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Kotěrova ul. 847, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Miroslava Kuceje, vedoucího Intervenčního centra pro osoby 
ohrožené domácím násilím:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Převládá zájem o sociálně-právní poradenství za současného využívání našich psychosoci-
álních služeb, zejména psychoterapie. Z právního poradenství mají uživatelé zájem nejčas-
těji o poradenství v oblastech rodinného a občanského práva. Je také zvýšený zájem o vý-
jezdní konzultace do bydliště uživatele. V takovémto případě spolupracujeme se sociálními 
pracovníky městských či obecních úřadů, kteří nám pro tento účel bezplatně zapůjčují pro-
story. Naši uživatelé nejčastěji oceňují příjemné a diskrétní prostředí pracoviště intervenč-
ního centra a kvalitu poskytovaných sociálních služeb.“

Konzultační místnost Intervenčního 
centra pro osoby ohrožené domá-

cím násilím.
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Jesle Orlická

Stručná charakteristika zařízení:
Jesle poskytují péči o děti zpravidla od jednoho 
do tří let věku – v době, kdy o ně nemohou pečo-
vat jejich rodiče (nebo jiní zákonní zástupci). Jesle 
jsou otevřeny od 6.30 hod., provoz mají do 16.30 
hod. Kapacita jeslí je 65 dětí ve třech odděleních. 
Jesle nabízejí celodenní komplexní péči, plné zabez-
pečení – včetně oblečení, profesionální a individuální 
přístup, který vyhovuje současným nárokům na vý-
chovu a vzdělávání. Stravování je zajištěno z mateř-
ské školy a splňuje nároky na zdravou výživu dětí. 
Dodržován je také pitný režim.

Kontakty:
Tel.: 495 511 739   
E-mail: jesle.orlicka@mmhk.cz   
Adresa (místo poskytované služby): Švendova 1129, Hradec Králové
  

 
Otázky pro:
Mgr. Martinu Štochlovou,  
vedoucí organizační složky jesle Orlická:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Je všeobecně známo, že jesle přispívají k soběstačnosti dítěte a lepšímu zvládnutí adap-
tace v kolektivech. Pomáhají rodičům k návratu do zaměstnání. Rodiče jsou pravidelně in-
formováni o chování, náladě a zdravotním stavu dítěte. Snažíme se o dosažení harmonic-
kého rozvoje tělesných i duševních schopností. Před nástupem do jeslí probíhá adaptační 
období, dítě tak má možnost pozvolné přípravy na nové prostředí a nenásilný přechod z ro-
diny. Nároky na děti nemáme žádné, základy sebeobsluhy se u nás děti postupně učí. Jesle 
nabízejí vlídné prostředí v krásně zrekonstruované budově, děti tráví svůj čas v nově vyba-
vených třídách, na zahradě, jejíž herní prvky jsou přizpůsobeny jejich věku.“

Nově opravená budova jeslí. 
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Knihovna města Hradce Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Knihovna města Hradce Králové je informační a vzdě-
lávací institucí, jejímž hlavním cílem je poskytovat ve-
řejné informační služby, tj. půjčování tištěných a zvu-
kových dokumentů, zajišťovat přístup k elektronic-
kým informačním zdrojům, pořádat kulturní a vzdě-
lávací akce – přednášky, besedy, poslechové pořady, 
výstavy. Seniorům nad 70 let a zrakově postiženým 
občanům jsou výpůjční služby poskytovány zdarma. 
Knihovna je tvořena ústřední půjčovnou s čítárnou 
a studovnou, informačním střediskem, hudební knihovnou, zvukovou knihovnou pro ne-
vidomé a slabozraké a dalšími třinácti pobočkami, které jsou umístěny na území celého 
města. Devět poboček má samostatná oddělení pro děti a mládež, která kromě půjčování 
knih a časopisů nabízejí celou řadu doplňkových mimoškolních aktivit. 

Poskytované služby: 
Knihovna města Hradce Králové poskytuje registrované služby: veřejné výpůjční a infor-
mační služby, poskytování bibliografických a faktografických informací, zpracování re-
šerší, zpřístupnění veřejného internetu, reprografické služby, publikační činnost, pořádání 
veřejných kulturních a vzdělávacích akcí, tvorba a zpřístupňování databází a informačních 
zdrojů.

Kontakty:
Tel.: 495 514 521     
E-mail: knihovna@knihovnahk.cz    
Internetové stránky: www.knihovnahk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Mgr. Lenku Václavíkovou Antošovou,  
ředitelku Knihovny města Hradce Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Knihovnu ročně navštěvuje téměř 14 tisíc občanů města, kteří si ročně vypůjčí více než 800 
tisíc dokumentů – knih, časopisů, hudebních nosičů, zvukových knih. Zvuková knihovna půj-
čuje zdarma zvukové knihy osobám nevidomým a slabozrakým nejenom ve svých prosto-
rách, ale i prostřednictvím zásilkové služby. Stále větší popularitu u uživatelů má i možnost 
vzdáleného přístupu do hudebních databází, který zprostředkovává naše hudební knihovna. 
Největší zájem mezi našimi uživateli je ovšem stále o půjčování knih. Čtenáři a uživatelé 
knihovny nejvíce oceňují dostupnost služeb knihovny, protože ve všech větších městských 
částech a na velkých sídlištích jsou otevřené půjčovny s celotýdenním provozem.“

Takto vypadá interiér ústřední bu-
dovy knihovny v Tomkově ulici 177.
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Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská ul. a Komunitní cent-
rum Amaro Phurd – Okružní ul., Občanské sdružení Salinger

Stručná charakteristika zařízení:
Komunitní centra Amaro Phurd – Pražská a Okružní 
jsou sociálně aktivizační služby nabízející podporu 
a pomoc rodinám z romských komunit v Hradci 
Králové. Tato centra pomáhají rodinám k tomu, aby 
se samy podílely na zlepšování svých životních pod-
mínek. Cílem komunitních center je lépe informovat 
klienty o sociálně patologických jevech a tím působit 
preventivně, posilovat kompetence důležité pro lepší 
uplatnění ve spolčenosti a snažit se více propojovat 
majoritní a romskou kulturu.

Poskytované služby: 
Tato zařízení jsou registrována jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Všechny 
aktivity jsou bezplatné, mimo fakultativních, na které klienti přispívají (př. výlety, víkendové 
pobyty, atd.).

Kontakty:
KC Amaro Phurd – Okružní
Tel.: 774 807 052    
E-mail: kc.okruzni@salinger.cz    
Internetové stránky: www.salinger.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Okružní 873, 500 03 Hradec Králové 

KC Amaro Phurd – Pražská 
Tel.: 777 807 051     
E-mail: kc.prazska@salinger.cz   
Internetové stránky: www.salinger.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Pražská 559; 500 04 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Mgr. Petru Ošlejškovou, vedoucí KC Amaro Phurd 
– Okružní, a Mgr. Silvii Hendrychovou, vedoucí KC 
Amaro Phurd – Pražská:
O které z vámi nabízených služeb mají klienti nej-
větší zájem a co na vašem zařízení klienti nejvíce 
oceňují? 
A v čem spatřujete přednosti vašeho zařízení? 

„Naše zařízení jsou specifická tím, že sídlí přímo v lokalitě, kde rodiny žijí, což je pro tuto cí-
lovou skupinu důležité. Z nejvíce využívaných služeb zmiňme například volnočasové a pre-
ventivní aktivity. Tématy jsou například: šikana, drogy, problémy ve škole či nezaměstna-
nost. Zaměřujeme se i na přípravu do školy v rodinách, zvládání školních povinností či po-
skytnutí informací. Zájem je velký jak ze strany dětí, tak rodičů, kteří se díky individuálním 
plánům aktivně zapojují. Snažíme se být mostem mezi majoritní společností a romskou ko-
munitou, což se nám daří nejen pořádáním výstav, tanečních vystoupení a dalších akcí pro 
veřejnost, ale i úzkou spoluprací s učiteli klientů a dalšími institucemi.“

V Komunitním centru Amaro Phurd 
na Okružní ulici si návštěvníci mo-

hou zahrát nejrůznější hry.
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Komunitní centrum Bé plus – občanské sdružení Hledání 

Stručná charakteristika zařízení:
Komunitní centrum Bé plus se nachází na třídě  
E. Beneše 575, tedy v panelové zástavbě na největším 
hradeckém sídlišti. Otevřeno bylo v listopadu roku 
2003 – a to s podporou magistrátu města. Hlavním 
cílem centra už tenkrát bylo napomoci odbourá-
vání anonymity a sociálního vyloučení – sdružení to-
tiž poskytuje obyvatelům této lokality další možnosti 
k trávení volného času. Zařízení je založeno na ryze 
dobrovolnické práci. Nemá žádného zaměstnance. 
Uvítá i další pomocníky. Nabízí různé služby vhodné 
pro všechny věkové kategorie. Nejvíce se však věnuje 
rodinám s dětmi a mládeži. 

Poskytované služby: 
Volnočasové aktivity pro děti a mládež (klub deskových her, klub Coolna, bezpečná herna 
– stolní fotbálek, kulečník, el. šipky), Klub maminek a dětí, výuka počítačů a cizích jazyků, 
   akce pro rodiny s dětmi, přednášky a semináře. 

Kontakty:
Tel.: 777 613 117     
E-mail: hledani@hledani-hk.cz    
Internetové stránky: www.hledani-hk.cz   
Adresa (místo poskytované služby): E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové 
  

Otázky pro:
Jindřicha Černohorského BTh.,  
předsedu sdružení a vedoucího centra:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Největší zájem je o aktivity pro rodiny s dětmi a maminky na mateřské dovolené. Jedná se 
o zimní hřiště, kde si mohou děti zvláště v chladném období roku spolu hrát a maminky být 
v kolektivu. Pořádáme také semináře – například Rodičovství s láskou, které jsou zaměřeny 
na rodičovství a výchovu dětí. Připravujeme také různá neformální setkávání rodin – víken-
dové akce, výlety, hry. Zájem je také o přednášky s ochutnávkami týkající se zdravé výživy. 
Nemalý zájem je i o kurzy počítačů pro začátečníky, které pořádáme několikrát za rok. Klienti 
u nás oceňují kvalitu našich programů a neformální, přátelský přístup. Přednost našeho za-
řízení vidíme v tom, že se nacházíme v lokalitě, kde podobná služba chybí. Jsme tedy blízko 
lidem, kteří ji mohou využít.“

Občanské sdružení Hledání – 
Komunitní centrum Bé plus: foto 
z akce pro rodiny s dětmi v rámci 

Národního týdne manželství. 
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Laxus o.s. – Ambulantní centrum

Stručná charakteristika zařízení:
Ambulantní centrum je nestátní zařízení, které po-
skytuje poradenské a léčebné služby uživatelům drog 
a jejich blízkým. Většina klientů jsou uživatelé nele-
gálních drog, ale centrum pracuje i s osobami zá-
vislými na alkoholu a s patologickými hráči. Nabízí 
ambulantní léčbu, doléčování, poradenství i jedno-
rázové poskytnutí informací. Cílem služeb je zlep-
šení kvality života u klientů, k čemuž je abstinence 
od drog podmínkou, ne vždy však dosažitelnou 
ihned. Ambulantní centrum respektuje rozhodnutí 
klienta. Provozuje i internetovou poradnu. Služby je 
v případě zájmu možno využít i anonymně, nejsou 
potřeba žádná doporučení, nutné je telefonické ob-
jednání.

Poskytované služby: 
Odborné poradenství.

Kontakty:
Tel.: 495 515 907    
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz   
Internetové stránky: www.laxus.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Nerudova 1361, 500 02 Hradec Králové

  
Otázky pro:
Mgr. Janu Ženíškovou, 
provozní vedoucí Ambulantního centra:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Nejvyužívanější službou je ambulantní léčba závislosti a poradenství pro rodiny. Rodinní 
příslušníci se na nás obracejí velmi často, tvoří skoro polovinu klientely. Klienti nejvíce oce-
ňují krátké objednací lhůty, dostatek času, který je jim věnován, a individuální přístup – 
program šijeme každému na míru, v závislosti na jeho konkrétní situaci. Přednosti zaří-
zení vidíme podobně jako naši klienti – objednací lhůty do tří dnů, častá frekvence dochá-
zení, zaměřujeme se nejen na otázky závislosti, ale řešíme i sociální situaci klienta – byd-
lení, práci, dluhy a podobně. Pracujeme pod hlavičkou největší drogové služby na území 
Královéhradeckého a Pardubického kraje.“

Ambulantní centrum – jedna z pora-
denských místností.
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Laxus o.s. – Drogové služby ve vězení

Stručná charakteristika zařízení:
Program Drogové služby ve vězení je určen klientům, 
kteří se v souvislosti s užíváním drog dostali do kon-
fliktu se zákonem, nacházejí se ve vězení nebo byli 
z vězení propuštěni. V rámci spolupráce jim pracov-
níci sdružení Laxus o.s. nabízejí poradenství v ob-
lasti drogové problematiky, podporu v abstinenci, in-
formace ze sociální, zdravotní i trestní oblasti a zpro-
středkování navazujících služeb po propuštění. Služby 
jsou realizovány individuální i skupinovou formou. 
Program probíhá v těchto věznicích: Vazební věznice 
Hradec Králové a Samostatné odd. Pouchov, Věznice 
Pardubice, Odolov, Světlá nad Sázavou a Valdice. 
Účast v programu minimalizuje riziko návratu k uží-
vání drog i trestní recidivy.

Poskytované služby: 
Odborné poradenství.

Kontakty:
Tel.: 777 033 618     
E-mail: dsv@laxus.cz   
Internetové stránky: www.laxus.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Nerudova 1361, 500 02 Hradec Králové 
(přímá práce s klienty probíhá ve věznicích)  

Otázky pro:
Mgr. Evu Soukupovou, 
provozní vedoucí a psycholožku:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Naši klienti mají největší zájem o individuální poradenství, kdy mají možnost s pracovníkem 
řešit jejich aktuální problémy, které souvisejí s pobytem ve vězení. Nejčastější témata roz-
hovorů se týkají zejména života po propuštění, kdy se většina klientů rozhoduje pro změnu 
svého dosavadního životního stylu a hledá cestu, jak toho dosáhnout. Nejvíce klienti oce-
ňují kontakt s člověkem z vnějšího prostředí, možnost otevřené komunikace s někým, kdo 
rozumí jejich problémům. Největší předností našeho programu je návaznost služeb z vě-
zeňského prostředí do prostředí civilního, kdy můžeme klienty i po propuštění doprovázet  
při realizování jejich plánů.“

Věznice Valdice.
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Laxus o.s. – Kontaktní centrum

Stručná charakteristika zařízení:
Kontaktní centrum poskytuje sociální a zdravotní 
služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám (ro-
diče, sourozenci, děti, partneři), cílem je umožnit kli-
entům v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný 
způsob života. Klientela není věkově omezena. Mezi 
základní poskytované služby patří výměna injekčního 
materiálu, základní ošetření, hygienický servis, po-
moc v krizi, základní poradenství, dále pak doprovody 
klientů a zprostředkování dalších služeb. Služby jsou 
poskytovány anonymně a zdarma, ke vstupu do za-
řízení zájemce nepotřebuje žádné doklady. Kontaktní 
centrum je otevřeno ve všechny pracovní dny po celý 
rok, od 9 do 18 hod. 

Poskytované služby: 
Kontaktní centrum.

Kontakty:
Tel.: 495 513 977    
E-mail: kacko.hradec@laxus.cz    
Internetové stránky: www.laxus.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové

Otázky pro:
Bc. Evu Krejcarovou, 
provozní vedoucí Kontaktního centra:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Největší zájem mají naši klienti jednoznačně o výměnný program, který jim umožňuje jed-
nak bezpečně zlikvidovat použité injekční stříkačky, jednak získat za ně čisté. Klienti u nás 
získávají také mnoho materiálů a informací směřujících k bezpečnějšímu užívání a bezpeč-
nějšímu sexu. Klienti, kteří užívají drogy a zároveň jsou bez přístřeší, hojně využívají hygie-
nický servis – tedy sprchu a praní prádla. Využívanou službou je také poradenství v různých 
situacích. Jako největší přednost našeho zařízení vidím vysokou kvalitu poskytovaných slu-
žeb a kvalitní personál. Myslím, že to je také to, co klienti nejvíce oceňují.“

Vstup do kontaktního centra.
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Laxus o.s. – Terénní programy

Stručná charakteristika zařízení:
Terénní programy poskytují sociální a zdravotní 
služby injekčním uživatelům v Královéhradeckém 
kraji. Cílem je umožnit klientům terénního programu 
v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob 
života. Pracovníci Laxusu aktivně vyhledávají injekční 
uživatele drog a působí v jejich přirozeném prostředí. 
Spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situ-
ace a zdravotního stavu, nabízejí klientům možnosti 
využívat veřejně dostupných služeb. Klienty podpo-
rují ke změně životního stylu. Za tímto účelem poskytují tyto služby: výměnný injekční pro-
gram, testy na infekční choroby (HIV), základní zdravotní ošetření, informace (bezpečnější 
užívání drog, bezpečný sex, zdravotní, sociální, trestně-právní…), poradenství (sociální, 
právní, v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné poradenství), odkazy a zpro-
středkování jiných služeb, asistenční služba (doprovod klienta), pomoc v krizi.

Poskytované služby: 
Terénní programy.

Kontakty:
Tel.: 776 626 309, 777 626 309, 775 565 309    
E-mail: terénní program: teren.hradec@laxus.cz provozní vedoucí: cerna@laxus.cz
Internetové stránky: www.laxus.cz
Adresa (místo poskytované služby): Hradec Králové, Jičín, Nová Paka, Lázně Bělohrad, 
Hořice, Náchod, Nové Město nad Metují, Jaroměř, Česká Skalice, Rychnov nad Kněžnou, 
Opočno, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Žacléř, Úpice, 
Hostinné – kontakt je nutno domluvit prostřednictvím telefonu.

 
Otázky pro:
Mgr. Markétu Černou, 
provozní vedoucí:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Nejvíce využívanou službou Terénního programu je výměnný injekční program a s tím sou-
visející poskytování informací o bezpečnějším užívání drog, bezpečnějším sexu, dále také in-
formace v sociální oblasti a v rámci předléčebného poradenství. Na naší službě klienti spat-
řují přednost hlavně v tom, že působíme v jejich přirozeném prostředí – a to tam, kde zrovna 
potřebují, v rámci celého Královéhradeckého kraje, a dále, že služby poskytujeme bezplatně 
a anonymně.“

Příjem a následná bezpečná likvi-
dace injekčního materiálu.
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LORM – společnost pro hluchoslepé

Stručná charakteristika zařízení:
Občanské sdružení LORM – Společnost pro hlucho-
slepé sdružuje od roku 1991 hluchoslepé spoluob-
čany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o proble-
matiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické 
veřejnosti. Organizace LORM působí po celé České 
republice.

Poskytované služby: 
Občanské sdružení LORM poskytuje osobám s hlu-
choslepotou zdarma sociální rehabilitaci, sociální po-
radenství, sociálně aktivizační služby a tlumočnické 
služby. Dále vydává čtvrtletně časopis Doteky.

Kontakty:
Tel.: 774 760 328     
E-mail: hradeckralove@lorm.cz   
Internetové stránky: www.lorm.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Wonkova 1142, 502 00  Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Bc. Zuzanu Krajákovou,  
terénní sociální pracovnici o.s. LORM:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Poradenské centrum v Hradci Králové slouží lidem s hluchoslepotou v Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji. V obou těchto krajích využívají naši klienti převážně terénních slu-
žeb – a to především výuku komunikace, která je specifická pro tuto cílovou skupinu. Jedná 
se například o výuku Lormovy abecedy a taktilního znakového jazyka. Dále klienti mají zá-
jem o tlumočení, průvodcovství a sociální poradenství. Naše sdružení také organizuje pět 
týdenních pobytů ročně, které jsou zaměřeny na sociální rehabilitaci, výuku taktilního zna-
kového jazyka. Dále pořádáme dva pobyty sportovnějšího rázu, kdy jezdíme v zimě na běž-
kách a v létě na tandemových kolech. O tyto pobyty je také velký zájem. Přednosti naší or-
ganizace jsou dány tím, že je jedinou organizací v celé České republice, která poskytuje so-
ciální služby lidem s hluchoslepotou v takovémto rozsahu.“

Občanské sdružení LORM se zamě-
řuje i na výuku komunikace v taktil-

ním znakovém jazyce. 
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Mateřské centrum Domeček – Domeček HK, o.s.

Stručná charakteristika zařízení:
Mateřské centrum (MC) Domeček zajišťuje a vytváří 
především dopolední program pro rodiny s malými 
dětmi a odpolední a víkendové akce pro celé rodiny. 
Posláním a cílem MC je odstranění izolace těchto ro-
dičů, jejich další vzdělávání, výchova k aktivnímu ro-
dičovství a správné péči o dítě a v neposlední řadě 
posláním i zapojení celých rodin do péče o děti. U dětí 
se MC zaměřuje na jejich nenásilné zapojení do ko-
lektivu vrstevníků, podporu psychomotorického vý-
voje a fyzických aktivit, nácvik samostatnosti, zlepšení jemné motoriky, zvládnutí základních 
předškolních dovedností a poznávání nových věcí a zážitků. Do programu MC patří cvičení 
pro maminky s miminky – Klubíčko, cvičení pro rodiče s dětmi – Opičky, výtvarné aktivity – 
Malíři, hudební aktivity – Muzikanti, cvičení pro ženy – Kondička, volná herna – Kamarádi, 
přednášky zaměřené na vývoj a výchovu dětí, kurzy znakové řeči Baby Signs a také mnoho 
další akcí – jako např. Drakiáda, Táto, pojď si hrát, Domeček na vodě, Domeček na kolech, 
prázdninové vandry apod. 

Poskytované služby: 
Domeček HK je držitelem oprávnění k sociálně-právní ochraně dětí, v rámci něhož pořádá 
přednášky zaměřené na vývoj a výchovu dětí (např. Psychomotorický vývoj, Rozvoj řeči, 
Sourozenecké vztahy apod.). 

Kontakty:
Tel.: 604 717 935    
E-mail: domecek.hk@seznam.cz   
Internetové stránky: http://sweb.cz/domecek.hk/ 
Adresa (místo poskytované služby): 
Lužická ulice, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Bc. Hanu Hegerovou,
koordinátorku MC Domeček:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Největší zájem mají rodiče s dětmi o společné cvičení Opičky. Toto cvičení probíhá čtyři-
krát týdně dopoledne. Maminky s miminky od šesti týdnů rády chodí na jim určené cvičení 
Klubíčko. Oblíbené je i společné výtvarné tvoření Malíři. Rodiče oceňují, že je Domeček ote-
vřen všem příchozím, že se nemusí na programy dopředu přihlásit, a že zde vládne přátelská 
atmosféra. Líbí se jim také nové prostory centra, které jsou čisté, útulné a veselé. Předností 
Domečku je podle mého názoru určitě nízkoprahovost a také široká nabídka aktivit pro celé 
rodiny. V Domečku nemusí rodiče s dětmi pouze cvičit, ale mohou s námi jezdit na výlety 
vlakem, na kolech i po vodě, strávit s námi jarní prázdniny na horách, pouštět draky, osla-
vit dětský den nebo si vyrobit různé sezonní dekorace a dozvědět se mnoho zajímavého na 
přednáškách – a při tom všem najít také najít nové přátele a zažít spoustu legrace.“  

Cvičení pro rodiče s dětmi – Opičky.
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Mateřské centrum Sedmikráska 
– Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska o.s.

Stručná charakteristika zařízení: 
Mateřské centrum Sedmikráska vzniklo na jaře 1999, 
kdy se skupina maminek na mateřské dovolené za-
čala scházet a vymýšlet program nejprve pro sebe, 
později pro ostatní maminky a jejich děti. V průběhu 
let se Sedmikráska stala místem, které svojí pro-
gramovou nabídkou vede matky i děti k aktivnímu 
způsobu trávení svého času a kde se setkávají celé  
rodiny na různých programech. Osobám (matkám) 
celodenně pečujícím o dítě v předškolním věku cen-
trum pomáhá vyjít ze sociální izolace a sdílet podob-
nou životní situaci, umožňujeme jim také zapojit se 
do chodu centra. Služby nabízí v účelně a moderně 
zařízených prostorách v centru města, k dispozici má pro některé aktivity také zrcadlovou 
tělocvičnu, kapli, školní družinu a keramickou dílnu ZŠ a MŠ Jana Pavla II.

Poskytované služby: 
Pro maminky na mateřské dovolené a rodičovské dovolené centrum nabízí: různé kurzy, 
přednášky, besedy a duchovní program. 
Pro děti 0–6 let nabízí: malovánky, zpívánky, cvičení rodičů s dětmi, cvičeníčko pro mi-
minka, angličtinu, hru na flétnu, dětské mše, divadlo na SOŠ veterinární, koncert na ZUŠ 
Habrmanova, programy v Knihovně města Hradec Králové, výlet s poutí.
Pro rodiny s dětmi z Hradce Králové a okolí nabízí: 1x měsíčně tematická nedělní odpo-
ledne, o prázdninách 2x týdně exkurze a výlety a také 1x týdně Výtvarničení na Hradě.

Kontakty: 
Tel.: 495 512 901, 775 989 270    
E-mail: sedmikraskahk@volny.cz   
Internetové stránky: http://sedmikraska.wz.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové (červená bu-
dova ZŠ a MŠ Jana Pavla II. – vedle Městské hudební síně).

Otázky pro:
Mgr. Ludmilu Valešovou,  
předsedkyni Křesťanského mateřského centra Sedmikráska:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Pravidelní návštěvníci vítají možnost jazykového vzdělání s hlídáním dětí, oblíbený je rov-
něž cyklus věnovaný přípravě zdravé stravy a čtvrteční odborné semináře a přednášky. 
Dětem se líbí hravé zpívánky, malovánky i cvičení společně s rodiči. Veřejnost oceňuje 
Léto se Sedmikráskou. Za přírodou se vydáváme na Plachtu, do zahrady léčivých rostlin či 
přírodovědného centra. Vesmírné objekty objevujeme na hvězdárně i na planetární a galak-
tické stezce. Dětem se svět knihy otevírá v některé z poboček knihovny, svět obrazů a soch 
vidí v Galerii moderního umění. Vyrážíme i na blízké hrady a zámky.“

Tato fotografie zachycuje adventní 
rodinnou dílnu, kterou centrum 
Sedmikráska pořádalo 22. listo-

padu 2009.
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Mateřské centrum Žirafa – o.s. Baby Top 

Stručná charakteristika zařízení:
Centrum je veřejně přístupné místo pro společný po-
byt rodičů a dětí předškolního věku. Je pomocnou ru-
kou, podanou všem maminkám a tatínkům na ma-
teřské nebo rodičovské dovolené, babičkám a dě-
dečkům i všem ostatním, kteří pečují o předškoláky 
a rádi by společně s nimi smysluplně trávili svůj volný 
čas. Je také příjemným a klidným prostorem pro na-
vazování sousedských a kamarádských vztahů, pro-
storem pro přátelská setkávání, pro výměnu zkuše-
ností, seberealizaci či vzájemnou pomoc a podporu. 
Děti v tomto centru mají možnost, v plně vybavené 
herně, při hře poznávat nové kamarády, osamostatňovat se po boku rodičů a zároveň se 
již připravovat na vstup do mateřské nebo základní školy. Je kladen důraz na zdravý rozvoj 
osobnosti dítěte předškolního věku a také na prevenci rizik plynoucích ze sociální situace 
rodičů na mateřské či rodičovské dovolené (přechod z role pracovní do rodičovské, změna 
ekonomické situace, apod.).

Poskytované služby: 
Programová náplň MC se skládá z pravidelných aktivit pro děti od jednoho roku, kterými 
jsou: Hrajte si a učte s babičkou, Sluneční jóga, Šikulky, Dramaťáček s maňásky, Keramika, 
Zpívánky, Výpomoc pro rodiče – hlídání dětí, Kreativ – chvilka pro maminky, Herna pro 
dvojčata a vícerčata, Herna pro děti do jednoho roku. Herna je k dispozici rodičům a jejich 
dětem v čase mimo pravidelné aktivity. Pouze tehdy, pokud je otevřeno KS Médium. Klíče 
je možné si zapůjčit na vrátnici. Dále MC pořádá jednorázové akce, například Vítání jara, 
Velikonoční hrátky, drakiády, karnevaly, Vánoční těšeníčko atd. Pořádá také pro rodiče nej-
různější přednášky a semináře. 

Kontakty:
Tel.: 605 453 632     
E-mail: mc.zirafa@unet.cz   
Internetové stránky: www.mczirafa.cz  
Adresa (místo poskytované služby): 
MÉDIUM, Jana Masaryka 605, 500 12 Hradec Králové

  
Otázky pro:
Kateřinu Horákovou, 
jednatelku a hlavní manažerku občanského sdružení Baby Top: 

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Nejnavštěvovanější je hudební kroužek Zpívánky, který je zaměřen na rozvoj dětí batolecího 
a předškolního věku. Využívá se hry dětí na rytmické nástroje. Další navštěvovaný krou-
žek je pro děti, co si rády hrají – Dramaťáček s maňásky. V roce 2009 jsme zavedli kroužek 
Hrajte si a učte s babičkou. Nabízíme jej pro děti, které se nedostaly do MŠ. Cílem je pomá-
hat dětem zařadit se mezi vrstevníky, naučit je základům sebeobsluhy a zvykat si na samo-
statnost bez maminky. Jsou tedy postupně připravovány na pobyt v mateřské škole.“

OS Baby Top 17. února 2010 pořá-
dalo Maškaráček. Akci navštívilo 

81 dětí a 100 dospělých.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč,  
Občanské sdružení Salinger

Stručná charakteristika zařízení:
Modrý pomeranč je nepobytové zařízení, ve kterém 
děti a mládež ve věku 7–21 let z Hradce Králové mo-
hou společně trávit svůj volný čas a najít pomoc 
a radu v obtížných životních situacích. Cílem je vést 
klienty k orientaci ve společnosti, předcházet a za-
mezovat jejich sociálnímu vyloučení, zvyšovat jejich 
kompetence při plánování vlastních aktivit ve volném 
čase a podporovat klienty při zvládání obtížných ži-
votních situacích. Služby jsou určeny dětem a mlá-
deži, kteří nemají kde a jak trávit svůj volný čas, žijí 
v komplikovaných sociálních vztazích a žijí tako-
vým životním stylem, který je v rozporu se společenskými normami. Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Modrý pomeranč poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a po-
moc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytované služby:
NZDM Modrý pomeranč provozuje Klub Beruška, který je určen dětem ve věku 7–14 let, 
Klub Orange, kam dochází mládež ve věku 13–19 let. Dále mohou klienti využít individuální 
poradenství a „E-mailový pokec“.

Kontakty:
Tel.: 495 260 510, 777 041 030    
E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz   
Internetové stránky: www.salinger.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Selicharova 1420, 500 12 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Mgr. Michaelu Čermákovou, DiS., 
vedoucí pracovnici NZDM Modrý pomeranč:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Naše zařízení pracuje na základě principu nízkoprahovosti a tím deklarujeme našim klien-
tům anonymitu, bezplatnost našich služeb, žádnou registraci a možnost svobodného roz-
hodnutí. To je jedna z našich předností, kterou naši klienti oceňují. Velký zájem ze strany kli-
entů je projevován o bezpečný prostor, kde mohou navazovat přátelské vztahy s vrstevníky 
a smysluplně trávit svůj volný čas. Klienti vítají také možnost povídat si s pracovníky a mož-
nost vypracovat domácí úkoly. Přednost našeho zařízení spatřuji v kontaktní práci kvalifiko-
vaných pracovníků a dobrém strategickém umístění zařízení.“

Radovánky s koníky, které uspořá-
dalo nízkoprahové zařízení Modrý 

pomeranč.
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Občanské poradenské středisko, o.p.s.  
– Občanská poradna Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Posláním občanské poradny je poskytování rad, in-
formací a pomoci všem lidem, kteří jsou v nepříz-
nivé sociální či životní situaci nebo jim taková situ-
ace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné 
služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a há-
jit své oprávněné zájmy. Poradna je nezávislým mís-
tem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Cílem 
občanského poradenství je „zkompetentnění uživa-
tele“, tj. posilování jeho motivace a schopností řešit 
jeho problém, samostatně se rozhodovat a přejímat zodpovědnost za své činy. Služba na-
pomáhá zlepšení přístupu občanů k informacím o vlastních právech a povinnostech a také 
ke zlepšení jejich orientace v dostupných službách a možnostech pomoci. Smyslem služby 
je zabránit propadu klientů a jejich rodinných příslušníků do sociální exkluze a předcházet 
zhoršení klientovy sociální situace (prevence ztráty bydlení, ztráty příjmů, zhoršení finanční 
situace aj.).

Poskytované služby: 
Občanská poradna Jičín, Občanská poradna Náchod, Sociální rehabilitace.

Kontakty: 
Tel.: 498 500 357    
E-mail: ophk@ops.cz   
Internetové stránky: www.ops.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
(3. patro) „budova Bavlna“, po: 13–17 hod., út: 9–3 hod., čt: 9–17 hod. 

 
Otázky pro:
Mgr. Markétu Pešťákovou, ředitelku organizace Občanské poraden-
ské středisko, o.p.s. – Občanská poradna Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Mezi nejčastější problémy, se kterými se na naši poradnu klienti obracejí, patří dlouhodobě 
problematika bydlení, pracovně-právní vztahy, majetkové vztahy, rodinné právo. Novou ob-
lastí, která je aktuální v posledních dvou letech, je dluhová problematika. V roce 2009 došlo 
k nárůstu počtu klientů, kteří se na nás obracejí v souvislosti s finančními problémy a mo-
mentálně je to téměř třicet procent všech dotazů. Poradna poskytuje diskrétní prostředí a je 
možné vystupovat u nás anonymně. Klienty je pozitivně hodnocen zejména fakt, že jsou pro-
blémem dlouhodobě provázeni a v průběhu řešení své situace jsou s poradnou v kontaktu. 
V té souvislosti se snažíme o maximální dostupnost služeb, proto mají klienti možnost ob-
rátit se na nás telefonicky, dopisem či e-mailem. Klienti této možnosti často využívají.“  

Poradenský rozhovor.



50

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví 
– středisko Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení: 
Péče o duševní zdraví působí v Hradci Králové 
od roku 2007. Posláním sdružení je pomáhat dospě-
lým duševně nemocným lidem, aby mohli žít v pro-
středí podle své volby, co nejspokojeněji a co nejsa-
mostatněji, s cílem zlepšit jejich sociální postavení. 
Péče o duševní zdraví je organizace s patnáctiletou 
historií. Sociální služby poskytuje lidem v regionech 
Pardubice, Chrudim, Hradec Králové, Jičín, Rychnov 
nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí, kde jsou jednotlivá 
střediska sdružení. Ve všech střediscích jsou posky-
továny služby následné péče a služba sociální reha-
bilitace. Ve střediscích Pardubice a Chrudim sdružení 
poskytuje také sociálně aktivizační služby. Cílovou 
skupinou sociálních služeb sdružení jsou lidé starší 
osmnácti let, kteří mají bydliště ve výše uvedených 
okresech s chronickým duševním onemocněním.

Poskytované služby: 
– služby následné péče 
– služba sociální rehabilitace, (dále sdružení poskytuje sociálně aktivizační služby – okres 
Pardubice, Chrudim) 

Kontakty: 
Tel.: 495 580 368, 773 915 743    
E-mail: pdz-hk@pdz.cz   
Internetové stránky: www.pdz.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové

Otázky pro:
Bc. Hanu Kodadovou, vedoucí hradeckého střediska občanského 
sdružení Péče o duševní zdraví:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Největší zájem mají klienti Péče o duševní zdraví o služby následné péče. V jejich režimu 
jim pomáháme vyřešit ohrožující krizové situace, jako jsou dluhy, mezilidské konflikty, ne-
výhodné smlouvy. Pomáháme jim zajistit základní sociální podmínky v místě jejich bydliště. 
Pomáháme uživatelům naučit se, aby se do ohrožujících situací příště nedostávali. A v ne-
poslední řadě pomáháme i najít a udržet si kontakty na blízké lidi ve svém přirozeném okolí. 
Další oblastí pomoci je zajištění a udržení kontaktu uživatele s lékařskou péčí. Někteří klienti 
postupně přecházejí do služby sociální rehabilitace, která je více zaměřena na rozvoj doved-
ností a vztahů klientů s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém pro-
středí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci.“

Péče o duševní zdraví, středisko 
Hradec Králové, sídlí na Kavčím 
Plácku v budově Husův dům.
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Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách 

Stručná  charakteristika zařízení:
Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách 
ve svých projektech usiluje o zajištění co nejširší 
nabídky přiměřených aktivit pro žáky Speciálních 
škol Hradec Králové. Úzce spolupracuje s vedením 
Speciálních škol a se Speciálně pedagogickým cent-
rem – tato spolupráce zajišťuje efektivní zaměření ak-
tivit podle potřeb dětí. Cílem sdružení je podpořit děti 
v jejich rozvoji tak, aby se v dětském i dospělém věku 
dokázaly začlenit do společnosti způsobem, který jim 
umožní využít v co největší míře jejich schopností. 
Sdružení se zaměřujeme především na získávání fi-
nančních prostředků pro realizaci projektů. Aktivně 
se účastní i vlastní realizace projektů. 

Kontakty:
Tel.: 602 583 170  
E-mail: sdruzeni.spsk@seznam.cz 
internetové  stránky: www.ssshk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové 

  
Otázky pro:
Ing. Pavla Zahálku, 
předsedu Občanského sdružení rodičů při Speciálních školách:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a u vás 
klienti nejvíce oceňují?
A v čem spatřujete přednosti vašeho zařízení? 

„Jedním z našich projektů je projekt Divadlo, jehož obsahem je činnost divadelního souboru 
Slunovrat, ve kterém pracují hendikepované děti. Vedle vystoupení v menších sálech sou-
bor s velkým úspěchem dvakrát vystoupil před vyprodaným sálem hradecké Filharmonie 
– v říjnu 2008 ve společném vystoupení s cimbálovou muzikou Hradišťan a v listopadu 
2009 za doprovodu orchestru Filharmonie v představení Broučci. Už čtvrtým rokem při-
náší dětem radost i podněty k rozvoji námi organizované setkávání se speciálně vycviče-
nými psy v rámci canisterapeutických lekcí. V rámci projektu Snoezelen jsme se podíleli 
na vybudování speciální terapeutické místnosti, kterou žáci školy využívají od března 2010. 
Organizačně i finančně podporujeme sportovní aktivity organizované pro žáky školy.“

Divadelní soubor Slunovrat v před-
stavení Broučci, listopad 2009.
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Osobní asistence – oblastní spolek Českého červeného kříže 
Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Osobní asistence podporuje běžný způsob života lidí 
se zdravotním postižením. Usiluje o zvyšování so-
běstačnosti těchto lidí a odpovídajícím způsobem 
péče o kompenzaci důsledků jejich zdravotního po-
stižení. Pomoc má uživateli umožnit nezávislé roz-
hodování o jeho životě, tzn. o uspokojování jeho po-
třeb. Služba je založená na principu pomoci bez časo-
vého i místního omezení. Osobní asistenci lze využít 
ve škole, v práci, při zájmových aktivitách, ale i doma. 
Podpora klienta znamená stanovit si spolu s ním re-
álné a srozumitelné cíle, motivovat jej a službu vy-
konávat v souladu se standardy sociálních služeb 
a základních principů ČČK. Úkony osobní asistence 
jsou určeny dětem a dospělým s různým handicapem 
z Královéhradeckého kraje.

Poskytované služby: 
DaMPi – dům chráněného bydlení, osobní asistence, dále půjčovna kompenzačních po-
můcek, rekondiční pobyty pro seniory, dárce krve a rodiny s dětmi, letní dětské tábory 
RUBIKON

Kontakty:
Tel.: 495 516 127 
E-mail: hradeckralove@cervenykriz.eu 
Internetové stránky: www.cckhk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Mostecká 290, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Helenu Vránovou,
sociální pracovnici Úřadu Oblastního spolku ČČK Hadec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Osobní asistence dává lidem s postižením svobodu. Díky podpoře asistenta se uživatelé 
mohou plnohodnotně zapojovat do života společnosti, otevírají se jim možnosti, které dříve 
neměli, posiluje se jejich sebevědomí i sebeúcta. To je podle mě nejkrásnější součást osobní 
asistence. Je to pocit, kdy víte, že lidem opravdu pomáháte. Největší zájem je přitom o asi-
stenci ve škole nebo při běžných každodenních činnostech a radostech. Jsou to mnohdy 
úplné maličkosti, které společnost považuje za samozřejmé. Ale jen lidé s nějakým omeze-
ním dobře vědí, jak složité je někdy dělat obyčejné věci. Třeba obyčejný doprovod na úřad 
nebo do kina, to je pro naše uživatele velmi důležitá věc.“

Výlet ke koním. 
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Poradna pro cizince a uprchlíky 
– Diecézní katolická charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity 
Hradec Králové poskytuje bezplatné odborné pora-
denské služby cizincům a uprchlíkům v tíživé sociální 
situaci, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, ná-
rodnosti nebo náboženství. Poradna má otevřeno ve 
dnech: Po, Út, St 9–12 hod. a 13–16 hod. Konzultace 
jsou možné také dle individuální domluvy. 

Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity 
Hradec Králové poskytuje:
– sociální a právní poradenství 
– informace o právních předpisech ČR a EU v oblasti uprchlictví a cizinecké problematiky 
– asistenci při jednáních na úřadech a v průběhu azylového řízení 
– sociální pomoc a krizovou intervenci 
– vzdělávací programy (kurz češtiny pro cizince) 
– zájmové a volnočasové aktivity (řezbářská dílna, dílna ručních prací a hudební dílna) 
   pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany (dříve azylu) v Pobytovém středisku MV ČR 

Poskytované služby: 
Registrovanou službou je odborné sociální poradenství.

Dále poradna nabízí: 
– vzdělávací programy pro cizince – kurz češtiny 
– zájmové a volnočasové aktivity pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany

Kontakty:
Tel.: 495 063 135
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz 
Internetové stránky: www.hk.caritas.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Velké nám. 37/46, 500 03 Hradec Králové

Otázky pro:
Ing. Jana Kočího, 
vedoucího Poradny pro cizince a uprchlíky:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti naší poradny mají největší zájem o právní a sociální poradenství týkající se proble-
matiky pobytu a zaměstnávání cizinců v ČR, dále také o právní a sociální poradenství v ob-
lasti azylového řízení. K přednostem naší poradny patří komplexnost a široká nabídka slu-
žeb, dlouholeté zkušenosti v práci s cizinci a uprchlíky a kvalifikovaní pracovníci.“
 

Na fotografii p. Kotka je vyfocena 
výuka v rámci vzdělávacího pro-
gramu „kurz češtiny pro cizince“.
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Poradna pro lidi v tísni, Oblastní charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Poradna pro lidi v tísni je místem bezplatné, nezávislé 
a důvěrné pomoci. Jejím posláním je poskytovat od-
borné sociální poradenství lidem v nepříznivé sociální 
situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami či 
s pomocí svých blízkých. Tato služba je poskytována 
lidem, kteří jsou obětí trestných činů, v akutní či dlou-
hodobé krizové situaci (např. z důvodu onemocnění, 
ztráty zaměstnání, traumatické události a partner-
ských nebo rodinných problémů apod.). Tato služba 
je určena také lidem v hrozící nebo nastalé platební neschopnosti (insolvenci), nebo těm, 
kteří jsou chováním osob v platební neschopnosti ohroženi.  

Poskytované služby: 
Poradna pro lidi v tísni poskytuje základní a odborné poradenství (právní poradenství – 
včetně dluhové problematiky), dále krizovou intervenci, podpůrnou psychoterapii a nácvik 
relaxačních technik.  

Kontakty:
Tel.: 495 591 382, 777 737 612    
E-mail: plt@hk.caritas.cz
Internetové stránky: www.charitahk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Kotěrova ul. 847, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Bc. Lenku Pumrovou,
vedoucí Poradny pro lidi v tísni a odbornou konzultantku:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Velký zájem je především o psychoterapii a dluhové poradenství. Přestože nabízíme pouze 
krátkodobou psychoterapii na dvacet setkání, klienti ji využívají k řešení svých osobních či 
vztahových problémů nebo zpracování starých traumat. Při dluhovém poradenství předá-
váme klientům informace a rady týkající se jejich práv a povinností, pomáháme jim zorien-
tovat se v situaci, vytvořit seznam věřitelů a rodinný rozpočet, rovněž plán řešení celé si-
tuace. Také poskytujeme rady k insolvenčnímu řízení a pomáháme se sepisem insolvenč-
ního návrhu. Klienti u nás oceňují nejen příjemné a bezpečné prostředí, kde se mohou svěřit 
se svým trápením, ale především lidský a profesionální přístup pracovníků poradny. Právě 
v našem týmu vidím největší přednost – v jeho odbornosti a schopnosti empatie. Také  
ve struktuře nabízených služeb, které reagují na aktuální sociálně-ekonomickou krizi a po-
třeby klientů.“

Konzultační místnost Poradny  
pro lidi v tísni.
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Poradna pro seniory – Rada seniorů České republiky, o.s. 
– regionální pracoviště Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení: 
Úkolem poradny, která má motto „Senioři radí seniorům“, je poradit seniorům v oblasti so-
ciální a zdravotní politiky, v oblasti právní a bytové, také v oblasti spotřebitelské. Obdobné 
poradny jsou dále v Praze, Brně a Ostravě. Poskytují stovkám seniorů rady týkající se dů-
chodů, pracovních příležitosti, radí i v otázkách zdraví a léků, z právních problémů poradna 
radí např. v oblastech: dědické záležitosti, dary, převod majetků… Poradna radí i v bytových 
otázkách, kdy žadatelům poskytne rady v oblasti regulovaných nájmů, výměn bytů a po-
dobně. Poradna se často setkává s dotazy zaměřenými na spotřebitelské smlouvy. 

Provoz hradecké poradny:
– v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hod. jsou v poradně poskytovány rady především  
   v sociálních a zdravotních problémech, v poradně mohou zájemci rovněž získat  
   informace například o sociálních službách i aktivitách pro seniory, také je odpovídáno  
   na otázky týkající se zdraví 
– v pondělí a ve středu od 14 do 18 hod. je speciální právní poradna 
– v úterý a ve čtvrtek od 14 do 18 hod. je speciální poradna pro bytové otázky

Kontakty: 
Tel.: 495 521 048 (kontaktní osoba: Prof. RNDr. Jana Solicha, CSc.)
E-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz     
Internetové stránky: www.rscr.cz 
Adresa (místo poskytované služby): 
Gočárova třída 1620 (Dům odborových svazů), 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Prof. RNDr. Jana Solicha, CSc., 
vedoucího poradny:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Zájem seniorů je závislý na situaci. Dotazy se dříve týkaly zejména úprav a valorizace dů-
chodů, také možností zaměstnání, v současné době se často řeší otázka regulovaného ná-
jemného a výměny bytů. Z právních problémů řešíme například otázky týkající se dědictví, 
závětí a možnosti darů. Dále řešíme otázky zaměřené na problémy soužití generací, na dis-
kriminaci. V oblasti zdravotní radíme v široké škále možností v poskytování jednotlivých 
zdravotních služeb, poskytujeme informace o doplatcích ve zdravotnictví, také o cenách 
léků, jejich záměně a současném užívání více druhů. Často se lidé ptají také na potravinové 
doplňky. Kladně je hodnoceno to, že seniorům radí a hovoří s nimi lidé jejich generace.“
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Pracoviště ošetřovatelské péče – agentura domácí zdravotní péče 
– Hana Pekárková 

Stručná charakteristika zařízení:
Hana Pekárková – Pracoviště ošetřovatelské péče – 
agentura domácí zdravotní péče poskytuje domácí 
ošetřovatelskou péči pro klienty bez rozdílu věku. 
Ošetřovatelská péče je prováděna výhradně na do-
poručení ošetřujícího lékaře a následně je plně hra-
zena ze zdravotního pojištění příslušné zdravotní po-
jišťovny klienta, což znamená, že klienti za ošetřova-
telskou a rehabilitační péči dosud nic neplatí. Tato 
péče je dostupná 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu – a to 
po celý rok. V terénu se dělají kontroly krevního tlaku, 
glykémie, podávání infuzí, léků ve formě nejen in-
jekcí, nechybí péče o veškeré druhy stomií, dále se dělají převazy nejen rozsáhlých chronic-
kých ran, výměny permanentních močových katetrů u žen. 

Poskytované služby: 
Další činností této agentury je půjčování různých kompenzačních pomůcek, např. berlí, 
chodítek, antidekubitních podložek, různých polohovacích pomůcek, klozetových židlí,  
vozíků, ale i polohovacích lůžek, injekčních dávkovačů, oxygenátorů apod. I tato činnost je 
určena pro osoby všech věkových kategorií. Pro novorozence jsou k dispozici různé typy 
odsávaček mléka, novorozenecké váhy a například polohovací novorozenecké postýlky.

Kontakty:
Tel.: 495 533 537, 739 451 217 (v pracovních dnech v době od 8 do 14 hod.),
603 468 700 (nepřetržitě) 
E-mail: hana.pekarkova@domacipecehk.cz    
Internetové stránky: www.domacipecehk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): 1) Sukovy sady 660/1, 500 02 Hradec Králové
2) Pražská třída 231/184, 500 04 Hradec Králové  /Kukleny/  
(služby poskytujeme v domácím prostředí klienta)

 
Otázky pro:
Hanu Pekárkovou, R.N. 
majitelku agentury:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Pro nejmenší a jejich maminky nabízíme pomoc při problémech s kojením a výživou. 
Hlavní náplní naší činnosti je péče o nemocného klienta. Pro všechny klienty je velkým pří-
nosem zkrácení doby možné hospitalizace, domácí prostředí a přítomnost rodinných pří-
slušníků.  Poskytujeme také rehabilitační péči pro klienty po úrazech, operacích, mozkových 
příhodách a případně dalších onemocněních pohybového aparátu. Tuto péči poskytujeme 
i klientům v takzvaném překlenovacím období po ukončení hospitalizace a před umístěním 
do rehabilitačního zařízení, případně do lázní. Pro klienty v terminálním stádiu života umož-
ňuje naše péče zemřít v kruhu svých nejbližších.“ 

Kolektiv zaměstnanců agentury do-
mácí péče, včetně jejich „ratolestí“.
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Prointepo – Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o.

Stručná charakteristika zařízení:
Centrum Prointepo je zařízení, které již od roku 1994 
poskytuje komplexní výchovně vzdělávací a zdra-
votně sociální služby. Je určeno dětem a mládeži 
od 2 do 26 let s tělesným postižením, kombinova-
ným postižením, mentálním postižením, zdravotním 
postižením a chronickým onemocněním. Cílem slu-
žeb je minimalizovat dopad zdravotního postižení na 
klienta i jeho rodinu a podporovat tak jeho přirozený 
způsob života. Prointepo se nachází v klidné části 
města – v bezbariérovém objektu, který je obklopen 
velkou zahradou. Rozloha objektu je 600 m2, celková plocha je 1200 m2. V celém prostoru 
jsou odstraněny architektonické bariéry. Budova zahrnuje učebny, ateliér, keramickou dílnu, 
tělocvičnu, jídelnu, relaxační místnost, fyzioterapeutické pracovny, logopedické a psycholo-
gické pracoviště, šatny, WC a koupelnu, sklady, administrativní pracovny. Vše je vybaveno 
speciálním nábytkem a pomůckami.

Poskytované služby: Centrum je od června 2007 registrováno jako poskytovatel sociální 
služby „Osobní asistence“. Asistenti klientům pomáhají zejména při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při stravování, při oblékání a svlékání a používání 
speciálních pomůcek, při přesunech na invalidní vozík a na rehabilitační kočárek, dále po-
máhají při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, při výchovných a aktivi-
začních činnostech, při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních do-
vedností, rovněž při doprovodu na zájmové a volnočasové aktivity. Samozřejmou součástí 
služby je například poskytování poradenství sociálním pracovníkem. Tato služba je (podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) částečně hrazena rodiči z příspěvku na péči, 
který je přiznán jejich dítěti podle zdravotního postižení.

Kontakty:  
Tel.: 495 538 989, 777 127 239 (kontaktní os.: Mgr. Jana Černá, Mgr. Miriam Urbanová)
E-mail: koordinator@prointepo.org 
Internetové stránky: www@prointepo.org 
Adresa (místo poskytované služby): Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové

Otázky pro:
PhDr. Jarmilu Karpašovou, 
ředitelku zařízení:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„V zařízení se mohou žáci vzdělávat podle programu základní školy, o což je ze strany rodičů 
velký zájem. Zároveň můžeme jednotlivé ročníky rozkládat na více let a děti tak mají mož-
nost postupné a nenásilné aklimatizace. Díky osobní asistenci, kterou poskytujeme, se děti 
mohou zapojit do všech činností ve škole i mimo naše zařízení. Naše služby jsou komplexní 
a vycházejí zcela z potřeb a individuality dětí a žáků, velký důraz klademe na zdravotní péči, 
především na fyzioterapii, logopedii a diagnostiku našimi odborníky. Nabízíme také širo-
kou a pestrou nabídku dalších služeb a terapií – mimo jiné canisterapii, arteterapii a další.“ 

V ZŠ pracují mimo jiné osobní asis-
tentky. Na snímku je jedna z nich 

při individuální činnosti s klientem. 



58

PROSTOR PRO, o.s. 

Stručná charakteristika zařízení:
PROSTOR PRO, o.s. se již od roku 2000 zabývá prací 
s dětmi a mladými lidmi ohroženými sociálně nega-
tivními jevy, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci 
nebo žijí rizikovým způsobem života. Provozuje dvě 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež „Klídek“ a te-
rénní program „Street“. Zároveň PROSTOR PRO, o.s. 
realizuje probační program „Právo pro každý den“ 
pro mladistvé pachatele trestné činnosti, mateřský 
klub „Pohoda“ pro rodiče na rodičovské dovolené 
a multifunkční hřiště „Plácek“. Pořádá dílčí aktivity pro veřejnost, například kulturní festi-
valy Klídekfest, zážitkovou akci „Labyrint lan“, preventivní akci „Graffiti street jam“. V sou-
časné době připravuje a začíná rozvíjet dvě nové služby: Preventivní program „Spirála“ pro 
školy a Poradensko-vzdělávací centrum „Salix“ pro děti, mládež a rodinu.

Poskytované služby: 
– terénní program Street – registrace: terénní program 
– NZDM Klídek – Dětský klub – registrace: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
– NZDM Klídek – Klub pro mládež – registrace: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
– probační a resocializační program Právo na každý den 
– Mateřský klub Pohoda, preventivní program Spirála, poradensko-vzdělávací centrum 
Salix, akce pro veřejnost a benefiční akce

Kontakty:
Tel.: 495 262 202     
E-mail: info@prostorpro.cz    
Internetové stránky: www.prostorpro.cz   
Adresa (místo poskytované služby): Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové

Otázky pro:
Mgr. Helenu Kožíškovou,
ředitelku organizace PROSTOR PRO, o.s. 

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„V současnosti je nejvíce využívanou službou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klídek 
– Klub pro mládež. V roce 2009 jsme v rámci této služby poskytli 69 klientům 5097 služeb. 
Klienti našich služeb a programů oceňují především individuální přístup k nim, schopnost 
našich pracovníků skutečně se jim věnovat, být s nimi, podpořit je. Dobré zpětné hodno-
cení máme také na doplňkové akce, které organizujeme pro klienty i pro veřejnost v průběhu 
roku. Přednosti PROSTOR PRO, o.s. bych shrnula do těchto slov: ve vztahu s klienty vzá-
jemný respekt, důraz na jednotlivce, profesionalita, stabilní tým, komunikace s veřejností.“

I takto vypadá činnost v NZDM 
Klídek. 
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Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské  
vztahy, Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. 

Stručná charakteristika zařízení:
Zařízení nabízí bezplatnou pomoc, poradenství, pod-
poru, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manže-
lům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v ná-
ročné, tíživé životní situaci, kterou je obtížné zvlád-
nout vlastními silami, např.: rozvod, svěření dětí 
do péče, výchova dětí, problémy ve vzájemném sou-
žití rodiny, manželské neshody. Výchovnou, pora-
denskou a terapeutickou činností poradna podporuje 
soudržnost rodiny a mezilidských vztahů. Poskytuje 
individuální, párové a rodinné poradenství a tera-
pii, sociálně-právní poradenství, mediaci, asistované 
setkávání rodičů s dětmi. Poradenství poskytují sociální pracovnice a psycholožky.

Poskytované služby: 
Odborné sociální poradenství.

Kontakty:
Tel.: 495 265 015, 607 248 533 
E-mail: poradna.hk@csps-hk.cz 
Internetové stránky: poradnahk.webnode.cz 
Adresa (místo poskytované služby): 
Edvarda Beneše 1747 – Dům Harmonie I, 500 12 Hradec Králové

Kontakty na další poradny v kraji v rámci Sítě psychologických poraden pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy: Jičín – 493 522 811, 606 963 057, Náchod – 491427 
695, 491 426 128, 728 934 183, Rychnov nad Kněžnou – 494 534 204, 
Kostelec nad Orlicí – 494 321 711. 
 

Otázky pro:
PhDr. Zdeňku Novákovou, psycholožku a vedoucí hradecké 
Psychologické poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti mají největší zájem o párové poradenství a terapii, dále o rodinné poradenství a tera-
pii. Nejčastěji mají zájem o pomoc při manželských krizích a při závažných problémech v ro-
dině, včetně sociálně-právního poradenství, například pomoc při sepsání návrhu na svěření 
dětí do péče, sepsání rodičovských dohod a podobně. Klienti nejvíce oceňují empatii a vyso-
kou odbornost pracovníků poradny a také samozřejmě bezplatnost poskytovaných služeb. 
Klienti se objednávají na určitý den a hodinu, proto je zaručena diskrétnost, atmosféra dů-
věry a také bezpečné prostředí bez předsudků. Poradna poskytuje své služby od pondělí do 
pátku, také v odpoledních hodinách, čímž se maximálně snažíme vycházet vstříc klientům.“

Rodinná terapie, kterou zajišťuje 
Psychologická poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy.
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Psychoterapeutické centrum – Poradna pro oběti násilí a trestné 
činnosti, ADRA

Stručná charakteristika zařízení: 
ADRA Hradec Králové je pobočkou mezinárodní hu-
manitární organizace ADRA ČR. Poradna působí 
v Hradci Králové od roku 2003 a poskytuje odborné 
sociální poradenství. Služby jsou určeny obyvate-
lům Královéhradeckého kraje, kteří se stali přímými 
či nepřímými oběťmi násilí, domácího násilí a oso-
bám v těžké životní krizi. Poradna pomáhá zvládnout 
závažné konflikty v partnerských vztazích, často ještě 
nedosahující charakteru domácího násilí, které však již mohou mít pro rodinu destruktivní 
dopad. Řešení situace pomáhá možnost psychoterapeuticky či mediačně pracovat s ce-
lým systémem rodiny. Mediace v terapeutickém rámci se jeví jako velmi užitečná u man-
želů s dětmi po rozvodu, kdy je třeba pomoci vytvořit fungující řád ohledně předávání dětí. 
Poradna úzce spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města 
Hradce Králové. 

Poskytované služby: 
– psychoterapeutické konzultace (individuální, párová, s více členy) 
– mediace v terapeutickém rámci 
– trestně-právní poradenství 
– doprovázení, asistence 
– program „Práce s agresí“ 
– výchovně vzdělávací programy, výzkum

Kontakty:
Tel.: 606 824 104 (po–pá, 9–16 hod.) 
E-mail: pyramidahk@adra.cz
Internetové stránky: www.adra.cz 
Adresa (místo poskytované služby): E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Miroslava Bubeníka,
vedoucího a psychoterapeuta organizace ADRA Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Velký zájem ze strany klientů je o psychoterapeutickou práci v případech vážných partner-
ských či rodinných konfliktů, dále naše služby využívají oběti domácího násilí a jiné trestné 
činnosti. Tato práce je zaměřena na momentální posílení a psychickou podporu klienta 
v jeho současné tíživé situaci, samozřejmě také na hledání společného řešení do budouc-
nosti. Dále od roku 2009 poskytujeme pomoc klientům, kteří mají obtíž při zvládání agrese. 
Tento projekt je podpořen Ministerstvem vnitra ČR a obsahuje komplexní psychoterapeutic-
kou podporu v této oblasti. Naši klienti oceňují profesionální přístup našeho týmu, který vy-
užívá širokou škálu pracovních postupů, v nichž se odráží i etické principy, jimiž jsou užiteč-
nost, respekt, transparentnost a krása.“ 

Psychoterapeuté v poradně.
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Romodrom o.s. – program Romodrom pro regiony

Stručná charakteristika zařízení:
Program Romodrom pro regiony poskytuje terénní sociální práci v sociálně vyloučených 
lokalitách Královéhradeckého kraje. Terénní sociální pracovníci poskytují pomoc rodinám 
a jednotlivcům v jejich přirozeném prostředí. Uživateli služeb jsou osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené. Cílem Romodromu je zvyšování doved-
ností uživatelů služby. Důležitá je spolupráce s uživatelem na získání orientace v normách 
společnosti, samostatnosti v řešení situace a odpovědném přístupu k životu. Ke zvýšení 
sociálních dovedností uživatele je využíváno odborné sociálně-právní poradenství a další 
služby podle zákona o sociálních službách. Občanské sdružení Romodrom své služby po-
skytuje v Hradci Králové, Smiřicích, Holohlavech, Rychnově nad Kněžnou a v Broumově.

Poskytované služby:
Terénní pracovníci poskytují pomoc v oblastech: vyřízení dávek (zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, aj.), umořo-
vání dluhů (sestavení splátkového kalendáře, vyjednávání s věřiteli...). Dále pomáhají 
při hospodaření s penězi. Využívaná je také asistence na úřadech (pomoc s přeložením 
a vysvětlením „úředního“ jazyka). Mezi poskytované služby patří také řešení bytové pro-
blematiky a problematika spojená s hledáním zaměstnání, prosazování práv občanů (např. 
v případě nevpuštění či neobsloužení v restauraci) a poskytování kontaktů na návazné 
služby v regionu.

Kontakty:
Tel.: 731 289 390    
E-mail: horky@romodrom.cz    
Internetové stránky: www.romodrom.cz  
Adresa (místo poskytované služby): 
Ak. Heyrovského 1178/4, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Čestmíra Horkého, krajského vedoucího terénní sociální práce 
Královéhradeckého kraje:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Nejčastěji se na nás klienti obracejí s žádostmi o pomoc, která se týká bydlení, také s žá-
dostmi o pomoc s asistencí na úřadech. Tato cílová skupina je charakteristická tím, že její 
orientace v občanské společnosti je v mnoha případech velice omezena. Toho zneužívají jak 
různé společnosti, tak soukromé osoby. Snažíme se tomuto zneužití předcházet. Naším cí-
lem je vytvořit takové klima, aby občané, kteří mají o pomoc opravdu zájem, věděli, na koho 
se obrátit. Společně se pak snažíme jejich tíživou situaci řešit tak, aby byla ku prospěchu 
všem. Přednost našeho zařízení jasně spatřujeme v důvěře, kterou jsme si u klientů za dobu 
našeho působení vytvořili.“ 
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Roska Hradec Králové, regionální organizace Unie Roska v ČR

Stručná charakteristika zařízení:
Roska HK sdružuje lidi s diagnózou roztroušená skleróza. Je jedinou organizací Roska 
v Královéhradeckém kraji. Členy jsou proto lidé nejen z Hradce Králové, ale i okolí. 

Poskytované služby: 
– rehabilitační cvičení 
– plavání 
– relaxace v solné jeskyni 
– pořádání výstav 
– setkávání členů organizace 
– přednášky 
– semináře 

Kontakty:
Tel.: 495 516 014     
E-mail: roska.hrkr@seznam.cz    
Internetové stránky: www.roska.eu   
Adresa (místo poskytované služby): Fráňi Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Ing. Markétu Černou, 
předsedkyni organizace Roska Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Členové mají možnost se zúčastňovat jedenkrát týdně rehabilitačního cvičení, plavání, rela-
xace v solné jeskyni, jednou ročně rekondice. Dále pořádáme setkání členů, přednášky, se-
mináře a dny otevřených dveří. V novém výukovém centru fakultní nemocnice jsme se po-
díleli na pořádání výstavy obrazů a keramiky lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Vážím 
si toho, že každý člen přiloží ruku k dílu a třeba na rekondici je o cvičení, zábavu, výlety, pří-
padně ruční práce postaráno. Stejně tak o zajímavé večerní přednášky, promítání nebo pro-
stě o různé hry. Na rekondici se všichni nesmírně těší a moc se jim líbí.“
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SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

Stručná charakteristika zařízení:
Odlehčovací služba je pomoc rodinám, které pe-
čují o své blízké a dočasně se o ně v době své do-
volené, nemoci, lázeňské péče, mimořádného pra-
covního nasazení či z jiného důvodu nemohou sta-
rat. Seniorům a zdravotně postiženým občanům, 
kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu 
při zabezpečování životních a osobních potřeb, 
SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. poskytuje 
ubytování na dobu určitou ve dvoulůžkových poko-
jích, pomoc při hygieně a oblékání, celodenní stravo-
vání, dohled nad dodržováním pitného režimu, ošetřovatelskou péči, dohled nad užíváním 
léků, praní osobního prádla a aktivizační programy – trénink myšlení a paměti, nácvik jemné 
motoriky, muzikoterapie, společné nebo individuální čtení, sledování TV, společenské hry, 
vycházky. Zajišťuje i služby kadeřnice a pedikérky.

Poskytované služby: 
SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. poskytuje odlehčovací služby.

Kontakty: 
Tel.: 495 523 414 (kontaktní osoby: Ivana Šejvlová, Hana Rábová)  
E-mail: dpd.hk@tiscali.cz   
Internetové stránky: www. senior-centrum-hk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Ivanu Šejvlovou,
ředitelku organizace SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.: 

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Poskytujeme pouze odlehčovací služby. Zájem o ně se neustále zvyšuje. Senioři, zdravotně 
postižení a jejich rodiny nejvíce oceňují domácí prostředí, individuální přístup ke každému 
klientovi obohacený o dobré slovo a pomoc při řešení osobních problémů. Poskytováním 
odlehčovací služby motivujeme klienty k aktivitě a k udržení nebo obnovení soběstačnosti. 
Umožňujeme tím seniorům a zdravotně postiženým občanům v plném invalidním důchodu 
co nejdéle setrvat v jejich domácnostech a pomáháme tak i pečujícím osobám, aby měly čas 
k odpočinku a regeneraci sil tolik potřebných k poskytování péče.“

Dohled nad užíváním léků a dodržo-
váním pitného režimu.
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Sion – Nová generace

Stručná charakteristika zařízení: 
Občanské sdružení Sion – Nová generace vzniklo 
v roce 1990. Jeho hlavní činnost je zaměřena na vol-
nočasové aktivity pro děti a mládež, velký význam 
je kladen na prevenci sociálně patologických jevů. 
Pracovníci sdružení se snaží vytvářet aktivity s širo-
kým záběrem, jejichž cílem je zdůrazňování pozitiv-
ních životních hodnot. Důležitou součástí činnosti 
sdružení jsou preventivní projekty pro mládež a pra-
videlné programy pro děti všech věkových katego-
rií. Významnou část tvoří každoroční jednorázové akce pro celé rodiny, z nichž každá má 
za sebou již několik úspěšných ročníků (Království masek, Dětský svět Sion – den pro ce-
lou rodinu, Město plné lampionů, Hradecká drakiáda a mnohé další). Své stálé místo v čin-
nosti sdružení má i kulturně společenský projekt Dny pro Izrael. Služby organizace doplňují 
Kavárna Sion, která tvoří zázemí pro veškeré aktivity Nové generace, a také Sion shop – pro-
dej dárkových předmětů.

Kontakty: 
Tel.: 495 263 623
E-mail: info@sion.cz
Internetové stránky: www.sion.cz
Adresa (místo poskytované služby): Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové – Malšovice

Otázka pro:
Denise Doksanského, 
předsedu občanského sdružení Sion – Nová generace:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Přibližně každé dva měsíce pořádáme některou z větších akcí, kterou navštěvují stovky 
až tisíce dětských i dospělých účastníků. Kromě akcí pro celou rodinu je však náš záběr 
ještě větší. Věnujeme se také preventivním projektům na školách, k nimž patří Týden proti 
drogám a Týden proti AIDS. Jedním z nejrozsáhlejších projektů jsou nepochybně Dny pro 
Izrael, v rámci nichž v průběhu celého roku probíhá mnoho zajímavých aktivit pro všechny 
generace, jako jsou koncerty v centru města, přednášky, výstavy, filmové projekce a po-
dobně.“

Hradecká drakiáda má každoročně 
příjemně pohodovou atmosféru.
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SKOK do života, o.p.s.

Stručná charakteristika zařízení:
Obecně prospěšná společnost SKOK do života po-
skytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které 
umožňují lidem s mentálním postižením získat se-
bedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vní-
mali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s ži-
voty ostatních lidí. Služba sociální rehabilitace nabízí 
dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce 
Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí 
potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní 
život mimo vlastní rodinu. Služba je určena absol-
ventům škol se speciálním vzdělávacím programem, 
kteří doposud žijí v rodině nebo v chráněném bydlení, 
rádi poznávají nové věci, chtějí na sobě dále pracovat, 
v současné době nemají pracovní uplatnění a nepo-
třebují stálou pomoc druhé osoby. 

Poskytované služby: 
Sociální rehabilitace, ambulantní forma.

Kontakty: 
Tel.: 606 839 952
E-mail: Katerina.Drabkova@skokdozivota.cz 
Internetové stránky: www.skokdozivota.cz

Adresa (místo poskytované služby): Velké náměstí 142, 500 03 Hradec 
Králové
provozovna: Brožíkova 451, 500 12 Hradec Králové

Otázky pro:
Mgr. Kateřinu Drábkovou Bíbusovou, 
ředitelku organizace SKOK do života, o.p.s.:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na vašem zařízení 
klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti vašeho zařízení? 

„Naši uživatelé si mohou vybírat ze tří základních oblastí nácviku: bydlení, práce, učení. 
Příprava na samostatné bydlení a život probíhá v tréninkovém bytě, zaměřuje se na zvlád-
nutí základů péče o vlastní osobu a péče o domácnost. Naší snahou je co nejvíce napodo-
bit běžný život. Mezi uživateli je nejoblíbenější nácvik vaření, práce s elektrickými spotře-
biči a samostatné cestování. Příprava na práci se zaměřuje na získání a prohloubení pra-
covních dovedností a vytrvalosti v oblastech jednoduchých ručních, dílenských a úklido-
vých prací. Velký zájem je také o hledání, nalezení a úspěšné zapracování na vybraném pra-
covním místě. Smyslem učení je opakování, prohlubování vědomostí z oblastí komunikace, 
čtení, psaní, počítání a jejich užití v praxi. Mezi nejoblíbenější patří práce na počítači a vyhle-
dávání informací na internetu.“

Prezentace Skoku do života, o.p.s. 
na festivalu sociálních služeb 
Poznejme se navzájem 2010  
se zúčastnil i Ing. M. Soukup.
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Sociálně-zdravotní služby, oblastní spolek Českého červeného 
kříže Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Mezi vyhledávané služby Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Hradec Králové patří rekondiční 
pobyty pro seniory, rodiny s dětmi a dárce krve, 
RUBIKON – letní dětský tábor, který je vhodný 
i pro děti se zdravotním oslabením. Využívaná je 
i půjčovna kompenzačních pomůcek a zdravotního 
materiálu. Rekondiční pobyty pomáhají především 
seniorům zlepšit zdravotní i duševní stav. Zahrnují 
masáže, zábaly, cvičení v bazénu nebo společenské 
večery, besedy a poznávací výlety. Půjčovna pak zdra-
votně postiženým, osobám po úrazu nebo s dočasným omezením nabízí zapůjčení základ-
ních pomůcek, kterými jsou například invalidní vozík, francouzské hole, chodítko nebo polo-
hovací postel. Půjčovna má pomoci především pro překlenutí doby, během které si lidé mo-
hou zajistit pomůcky vlastní. V RUBIKONU se děti naučí základy první pomoci.

Poskytované služby: 
DaMPi – dům chráněného bydlení, osobní asistence, dále půjčovna kompenzačních po-
můcek, rekondiční pobyty pro seniory, dárce krve a rodiny s dětmi, letní dětské tábory 
RUBIKON

Kontakty:
Tel.: 495 516 127 
E-mail: hradeckralove@cervenykriz.eu 
Internetové stránky: www.cckhk.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Mostecká 290, 500 03 Hradec Králové 

Otázky pro:
Michala Plecháčka,
vedoucího oddělení zdravotnictví, Úřad Oblastního spolku ČČK 
Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Půjčovna kompenzačních pomůcek a dalšího materiálu je pro nás službou sice vedlejší, 
ale velmi podstatnou. Její vznik si vyžádali sami naši klienti. Pamatuji si na zoufalou rodinu, 
která v pátek večer náhle sháněla invalidní vozík pro babičku. Nebo paní až z Rychnovska, 
které v sobotu večer doma prasklo potrubí, a nutně potřebovala vysoušeče. Rekondiční po-
byty jsou zase oblíbeny u seniorů a rodičů s dětmi. Je to bezpečná cesta ke zdraví a nás těší, 
že se lidé spokojeně vracejí. A letní tábor? Existuje jiná možnost, kde by děti mohly strá-
vit část prázdnin s maximálním bezpečím, s pestrým programem a se spoustou kamarádů? 
A navíc se naučí něco z první pomoci. Už máme několik případů, kdy naši malí účastníci do-
konce pomohli zachránit život.“

Jednou ze služeb Oblastního spolku 
Českého červeného kříže HK je po-

řádání rekondičních pobytů.
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Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené  
Rukavička při Mateřské škole, Speciální základní škole  
a Praktické škole, Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Rodičovské a pedagogické veřejnosti speciálně pe-
dagogické centrum (SPC) nabízí bezplatnou kom-
plexní psychologickou a speciálně pedagogickou péči 
o děti s mentálním postižením a s poruchami autistic-
kého spektra. Své služby poskytuje dětem z Hradecka 
a Rychnovska. Závěry tohoto školského poraden-
ského zařízení mohou být využívány pro potřeby roz-
hodování škol. 

Poskytované služby:
Speciálně pedagogické centrum poskytuje: 
– psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc 
– odbornou metodickou pomoc všem, kteří přicházejí do styku s mentálně postiženými  
   dětmi 
– pomoc při integraci mentálně postižených dětí do běžných typů škol 
– péči o klienty s poruchou autistického spektra 
– pravidelné návštěvy SPC v rodinném a školním prostředí 
– individuální péči ve SPC 
– zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky a institucemi 
– poradenství v oblasti metodiky a didaktiky 
– sociálně – právní servis (péče o dítě a rodinu v rezortu sociálních věcí) 
– přípravu odborných podkladů pro správní řízení ve školství

Kontakty:
Tel.: 495 514 681    
E-mail: specialnicentrum@seznam.cz   
Internetové stránky: www.specialnihk.cz   
Adresa (místo poskytované služby): Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové 

 
Otázky pro:
Mgr. Živana Jüttnera, psychologa Speciálně pedagogického centra 
pro děti s mentálním postižením:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Naše zařízení vyhledávají rodiče dětí s problémy v mentálním vývoji, počínaje předškolním 
obdobím a otázkou optimálního nástupu do školy. Později se mohou objevit vážnější výu-
kové problémy, které pramení z pomalejšího tempa vývoje nebo autismu, a nedaří se řešit 
je ve spolupráci s kmenovou školou. Právě v našem pracovišti působí i krajský koordiná-
tor pro problematiku autismu, což je porucha, která zasahuje do všech oblastí života dítěte 
i celé rodiny. A co naši klienti nejvíce oceňují? Snad je to osobní přístup ke každému klien-
tovi a důvěrná znalost školního prostředí.“

Prostory Speciálně pedagogického 
centra pro děti s mentálním posti-

žením.
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Speciálně pedagogické centrum a Středisko rané péče Duháček  
– Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Středisko rané péče poskytuje služby rodinám se slu-
chově postiženým dítětem ve věku od okamžiku zjiš-
tění vady, zpravidla od 0–3 let. Toto zařízení se vě-
nuje dětem s různým stupněm nedoslýchavosti, dě-
tem s kochleárním implantátem, dětem neslyšícím, 
ohluchlým, příp. s kombinovaným zdravotním posti-
žením. Speciálně pedagogické centrum pro děti s va-
dami sluchu navazuje na ranou péči. Odborné služby 
poskytuje zejména rodinám s dětmi, které jsou inte-
grovány do mateřských, základních a středních škol běžného typu. Úzce spolupracuje také 
s pedagogy těchto škol. Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči poskytuje 
odbornou péči rodinám s dětmi s narušenou komunikační schopností a metodickou po-
moc učitelům mateřských a základních škol, v nichž jsou tyto děti integrovány. Věnuje se 
zejména dětem s mnohočetnou dyslálií (patlavostí), vývojovou dysfázií, opožděným vývo-
jem řeči, dětem s koktavostí, dětem po rozštěpu rtů a patra, také dětem s vývojovými poru-
chami učení (dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií…).

Poskytované služby:
V tomto zařízení dětem poskytují služby: psycholog, speciální pedagog (surdoped, lo-
goped), sociální pedagog – učitel znakového jazyka, sociální pracovnice, psychoterapeut, 
audiologická sestra a lékař – foniatr. Ostatní odborní pracovníci jsou přizváni ke spolupráci 
vždy dle potřeby v konkrétních situacích.

Kontakty:
Tel.: 495 267 734
E-mail: spc@neslhk.com
Internetové stránky: www.neslhk.com
Adresa: Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové

Otázka pro:
Annu Kabilkovou, 
speciální pedagožku pro ranou péči SPC Duháček:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„V tom, že poskytujeme komplexní služby týmu odborníků – a to služby speciálně peda-
gogické, psychologické a sociálně-právní poradenství. Velkým přínosem je možnost využí-
vat služby SPC nepřetržitě od okamžiku stanovení diagnózy – a to po celé období předškol-
ního věku, dále pak v průběhu školní docházky do základní školy, učiliště či střední školy.“

Ukázka práce s malým klientem.
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Speciální školy – Mateřská škola, Speciální základní škola  
a Praktická škola, Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Škola nabízí komplexní nabídku vzdělávání pro men-
tálně postižené žáky ve věku povinné školní docházky 
a také pro středoškoláky (praktická škola), kteří mají 
nižší předpoklady pro zvládnutí střední školy (od-
borného učiliště). Výuka probíhá v moderní budově 
školy s nadstandardním vybavením. Součástí školy 
je i speciální mateřská škola v Markovické ulici, která 
nabízí své služby dětem s různým druhem zdravot-
ního postižení. Ve škole jsou děti učeny ve vzdělá-
vacím programu základní školy praktické (pro děti, 
které nezvládají běžnou základní školu) a základní školy speciální (výraznější stupeň men-
tálního handicapu). Součástí školy je i přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, která připravuje děti na povinnou školní docházku. Odpoledne mohou děti cho-
dit do školní družiny nebo se realizovat v široké nabídce zájmové činnosti či ve sportovním 
klubu Integra. Škola je státní, vzdělání a veškeré další aktivity jsou bezplatné.

Kontakty:    
Tel.: 495 518 661     
E-mail: zvs.hk@tiscali.cz    
Internetové stránky: www.specialnihk.cz   
Adresa (místo poskytované služby): Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
PaedDr. Pavla Svobodu, 
ředitele školy:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Zájem rodičů a dětí je ovlivněn především nadstandardní nabídkou státní školy. Velmi žá-
dané jsou i služby Speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené a autismus. 
Škola má výborné personální, materiální a prostorové vybavení. O děti se starají kvalifiko-
vaní speciální pedagogové, využíváme pro potřebné žáky i pomoci pedagogických a osob-
ních asistentů. Naše moderní škola nabízí nadstandardní vybavení a aktivity, které zlepšují 
zdravotní a psychický stav žáků: psychorelaxační místnost Snoezelen, kondičně rehabili-
tační centrum se špičkovými stroji, canisterapii, máme mnohé specializované herny a dílny, 
nabízíme širokou nabídku zájmových kroužků, také sportovní vyžití ve sportovním klubu 
Integra. Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma.“ 

Výuka probíhá v moderní budově 
školy s nadstandardním vybavením.
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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České  
republice, o.s., Okresní organizace SPMP Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Občanské sdružení pro osoby s mentálním postiže-
ním založili rodiče těchto dětí v roce 1969 v Praze. 
Postupně vznikaly další pobočky. V Hradci Králové 
vznikla v roce 1979. Služby jsou určeny pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením a jejich ro-
diny bez rozdílu věku. Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením poskytuje volnočasové akti-
vity, informace ze všech oblastí života osob s mentál-
ním postižením, možnost sdružování lidí podobného 
osudu. Chce tím zlepšit kvalitu života osob s men-
tálním postižením a zamezit sociálnímu vyčlenění. 
Činnost zajišťují členové výboru organizace a dobro-
volníci bez nároku na odměnu.

Poskytované služby:
Občanské sdružení pro osoby s mentálním postižením organizujeme volnočasové aktivity 
pro lidi s mentálním postižením a jejich zákonné zástupce. Jedná se o týdenní rehabilitační 
pobyty, víkendové pobyty a jednodenní výlety. Dále pořádá klubová setkání, na kterých po-
skytuje zákonným zástupcům informace, týkající se aktuálních problémů, případně před-
nášky. Oddělený program mají lidé s mentálním postižením, se kterými pracují studenti 
a dobrovolníci speciálně pedagogickými metodami. Každoročně jsou organizovány taneční 
kurzy v hradeckém Adalbertinu.

Kontakty: 
Tel.: 776 110 519     
E-mail: R.Jaromira@seznam.cz    
Internetové stránky: www.spmpcrhk.estranky.cz  

Otázky pro:
Mgr. Jaromíru Růžičkovou, statutární zástupkyni Okresní organizace 
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klient☺i největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Největší zájem z jednodenních akcí je o Mikulášskou besídku a taneční kurzy. Z víkendo-
vých akcí pobyt v Deštném v Orlických horách s pedagogicko-psychologickým ježděním. 
Zájem je i o týdenní rehabilitační pobyty. Naši klienti se těší, že stráví volné chvíle mezi 
svými stejně postiženými kamarády. I rodiče mají potřebu sdružování, diskutují a vyměňují 
si zkušenosti. Předností našeho občanského sdružení je nadšená bezplatná činnost rodičů 
postižených dětí, studentů a dobrovolníků. Volnočasové akce sestavujeme podle požadavků 
a potřeb našich členů. Členové výboru při své činnosti uplatňují odborný a zároveň lidský 
přístup. Služby poskytujeme na místech obvyklých pro většinovou společnost a přispíváme 
tak k integraci našich členů i osvětě veřejnosti.“

Skupinová fotografie z týdenního 
rehabilitačního pobytu pro lidi 

s mentálním postižením v Horním 
Bradle – Vršov. Tuto akci v červenci 
roku 2009 uspořádala Okresní orga-

nizace SPMP.
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Stopa čápa, Občanské sdružení Salinger

Stručná charakteristika zařízení:
Pracovníci Stopy čápa rodinám s dětmi, které jsou 
v pěstounské péči, poskytují informace, vzdě-
lávání, také psychické a emoční podpoření. Své 
služby Stopa čápa poskytuje rodinám především 
z Královéhradeckého kraje. Cílovou skupinou jsou 
pěstounské rodiny z Královéhradeckého kraje, které 
mohou mít ve své péči jak děti vlastní, tak i děti při-
jaté do pěstounské či poručnické péče. Hlavním cí-
lem služby je stabilní a fungující pěstounská rodina. 

Poskytované služby: 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Kontakty:
Tel.: 773 800 292, 495 260 021   
E-mail: stopa.capa@salinger.cz   
Internetové stránky: www.salinger.cz 
Adresa (místo poskytované služby): Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové  
 

Otázky pro:
Mgr. Ivu Rosíkovou, 
vedoucí služby Stopa čápa:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti nejvíce využívají možnosti zúčastnit se víkendových pobytů s dětmi, které jsou 
 především zaměřeny na vzdělávání rodičů a zlepšení jejich schopností a dovedností ve vý-
chově dětí. Na těchto pobytech je rodičům navíc dán prostor pro sdílení zkušeností s výcho-
vou dětí. Děti mají během těchto pobytů možnost účastnit se her, preventivních aktivit, dis-
kotéky atd. Velký zájem ze strany klientů je o poskytnutí informací a rad s problémy, se kte-
rými si neví rady. Klienti oceňují možnost zprostředkování jejich společných setkání, snahu 
pracovníků vycházet vstříc v potřebách, které mají, či v tématech, které jsou pro ně potřebná 
k řešení. Rodiče jsou spokojeni s kvalitou práce s dětmi a celkovým přístupem pracovníků 
k dětem. Předností našeho zařízení je, že veškerá témata práce probíhají v úzké spolupráci 
s klienty – například témata na víkendové pobyty jsou stanovována dle potřeb klientů.“

V rámci víkendových setkání  
pořádaných službou Stopa čápa se 
s dětmi probírají témata, která mají 
za cíl rozvíjet jejich znalosti, schop-
nosti a dovednosti. Součástí setkání 

bývá i malování. 
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Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní charita Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Středisko rané péče Sluníčko poskytuje odbornou 
pomoc a podporu rodinám s dítětem do sedmi let 
se speciálními potřebami z důvodu zdravotního po-
stižení nebo ohrožení vývoje, způsobeného různými 
okolnostmi – komplikovaným nebo předčasným po-
rodem, nízkou porodní váhou, sníženou dovedností 
nebo schopností rodiny pečovat o dítě apod. – a to 
v celém Královéhradeckém kraji. Konkrétně posky-
tuje např. podporu psychomotorického vývoje dítěte, 
odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci 
s dítětem, pomoc při výběru a zajištění vhodných sti-
mulačních hraček a rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, sociálně-právní poradenství, pomoc při 
zajištění práv a nároků v oblasti sociálně-právní, prů-
běžné vyhledávání a poskytování informací užiteč-
ných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami, 
hipoterapii, canisterapii, rehabilitační plavání apod.    

Poskytované služby: 
Služby rané péče.

Kontakty:
Tel.: 495 260 732, 777 721 642   
E-mail: slunicko@hk.caritas.cz    
Internetové stránky: www.charitahk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): 
Harmonie II., Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové 

 
Otázky pro:
Bc. Martinu Malíkovou, DiS.,
vedoucí Střediska rané péče Sluníčko:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Největší zájem ze strany uživatelů je o samotné dojíždění poradců přímo k nim domů, to 
znamená, že uživatelské rodiny plně upřednostňují terénní formu služeb. Velký zájem je pak 
o některé z terapií, které našim uživatelům nabízíme – a to především o hipoterapii, která je 
díky grantu nadace Pomozte dětem plně hrazena – včetně cestovného. Rodiče dále často 
oceňují, že si mohou od nás zapůjčit jednotlivé pomůcky a hračky, které slouží k podpoře 
rozvoje jejich dítěte. Velmi často se na nás uživatelé také obracejí s dotazy ze sociálně-právní 
oblasti a dále také s dotazy, které se týkají grantových možností, díky kterým je možné ně-
kdy získat pro jejich dítě nutnou, ale zároveň i velmi nákladnou, pomůcku. Velkou přednost 
našeho střediska spatřuji v tom, že za rodinami dojíždíme v poměrně častých intervalech 
–  jednou za dva až tři týdny.“

Skupinová canisterapie uživatelů 
Střediska rané péče Sluníčko.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  
– Hradecký spolek neslyšících 

Stručná charakteristika zařízení:
Hradecký spolek neslyšících (HSN) je nestátní nezis-
ková organizace – občanské sdružení. Má členskou 
základnu, vlastní volený výbor, v čele stojí předsed-
kyně. HSN v roce 2007 zaregistroval poradnu s ná-
zvem Centrum sociálních služeb pro sluchově posti-
žené osoby, ve které jsou poskytovány registrované 
sociální služby – odborné sociální poradenství, tlu-
močnické služby a sociálně aktivizační služby. Služby 
jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením (ne-
doslýchaví, neslyšící, ohluchlí), ale i pro slyšící zá-
jemce (např. rodinní příslušníci, blízké osoby, zdra-
votnický personál, aj.). HSN má také svou vlastní 
spolkovou činnost – pravidelná klubová setkání, po-
řádání oslav Dne matek, Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního dne neslyšících, pořádá 
také velikonoční a vánoční posezení, mikulášské besídky, karnevaly a další akce.

Poskytované služby: 
Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.

Kontakty:
Tel.: 495 533 138, 773 592 326, 773 595 327, 773 595 328   
 
E-mail: hsn.hk@seznam.cz    
Internetové stránky: www.hsnhk.estranky.cz   
Adresa (místo poskytované služby): Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Mgr. Moniku Krúpovou, ředitelku Centra sociálních služeb pro slu-
chově postižené osoby, sociální pracovnice – tlumočnice:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Zájem je o všechny tři poskytované služby. Tlumočnické služby posilují samostatnost  
při vyřizování osobních záležitostí, odstraňují komunikační bariéru. Služba sociálního po-
radenství zajišťuje dostupnost informací při řešení problému klienta, odstraňuje tak infor-
mační bariéru. Do sociálně aktivizačních služeb řadíme psychorehabilitační pobyty, klubová 
setkání a počítačový kurz. Naše pobyty umožňují klientům zvláště setkání v komunitě s přá-
teli a známými, kde si mohou vzájemně pohovořit o tom, co je trápí, či si předat zkušenosti. 
V rámci pobytů probíhá edukační program, který je přizpůsoben potřebám účastníků, a do-
provodný program, který se zaměřuje na posílení kondice a relaxaci. Naše organizace má 
mnohaletou tradici a je jediným zařízením v Královéhradeckém kraji, které poskytuje kom-
plexně základní služby pro osoby se sluchovým postižením.“

Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR – Hradecký spolek neslyšících 
pořádá počítačové kurzy „Zvyšování 

počítačové gramotnosti osob se 
sluchovým postižením“.
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Triangl – sociálně aktivizační služba Triangl, Občanské sdružení 
Salinger

Stručná charakteristika zařízení: 
Služba Trianglu je realizována ve třech programech: 
V programu Triangl se pracuje s dětmi a mládeží 
ve věku 7–18 let, které porušují společenské normy, 
a které často jednají protiprávně. Posláním je vést 
tyto děti a mládež skrze motivaci a podporu ke změně 
jejich postojů a k získávání takových znalostí a do-
vedností, které je povedou k zodpovědnějšímu způ-
sobu života. V programu Ancora je pracováno s mla-
dými lidmi ve věku 15–18 let, kteří spáchali trestný čin, dopustili se přestupku anebo jsou 
vyšetřováni orgány činnými v trestném řízení. Posláním je vést tyto mladé lidi ke kritickému 
náhledu na jejich protiprávní jednání, k uvědomění si dalších obdobně zátěžových situací 
ohrožujících jejich další vývoj. V programu Sanace rodiny je poskytována pomoc a pod-
pora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace. 
Nabídka odborných sociálních služeb je směřována ke stabilizaci rodinné situace uživatelů, 
s nimiž se pracuje především v jejich přirozeném prostředí rodiny.

Poskytované služby: 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Kontakty:
Tel.: 776 382 047     
E-mail: triangl@salinger.cz   
Internetové stránky: www.salinger.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Bc. Ivana Košteyna, 
odborného sociálního pracovníka:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Největší zájem je v současné době o program Sanace rodiny. Vychází vstříc rodinám, které 
se ocitají v obtížné životní situaci. Nabízí jim totiž rychlou a účinnou pomoc. Program je na-
bízen v celém královéhradeckém regionu – a to i v těch lokalitách, které jsou zatíženy velkou 
nezaměstnaností a rizikovými faktory ohrožujícími stabilitu rodin. Program je poskytován 
v přirozeném prostředí rodiny. To znamená, že program sanace rodiny probíhá doma nebo 
ve škole, kam děti z ohrožených rodin docházejí.“

Pracovník Trianglu na „skupině dětí“ 
ve škole.
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TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Stručná charakteristika zařízení:
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. je střediskem 
sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany 
Královéhradeckého kraje. Posláním organizace je po-
máhat nevidomým a slabozrakým občanům dosáh-
nout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit 
kvalitu jejich života. Cílem služeb je občany s těžkým 
zrakovým postižením motivovat k samostatnému ži-
votu, poskytovat jim informace, psychologickou pod-
poru, odbornou i praktickou pomoc při řešení kon-
krétních problémů, zejména při zvládání obtížných 
životních situací. Dále pak zajistit návaznost dalších 
sociálních služeb. Důležitá je spolupráce i s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, 
rekvalifikaci a další služby. Integrací nevidomých a slabozrakých chce TyfloCentrum Hradec 
Králové, o.p.s. minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zra-
kového postižení.

Poskytované služby:
Poradenství pro zrakově postižené, průvodcovské a předčitatelské služby, 
sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené, sociální rehabilitace pro zrakově posti-
žené, pracovní rehabilitace a podpora pracovního uplatnění.

Kontakty:
Tel.: 495 523 729, 739 578 880     
E-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz    
Internetové stránky: www.tyflocentrum-hk.cz  
Adresa (místo poskytované služby): Okružní 1135/15, 500 03 Hradec Králové
provozní doba: Po, St: 8–12, 13–17 hod., Út, Čt: 8–12, 13–16 hod. 

Otázky pro:
Mgr. Dagmaru Balcarovou, ředitelku organizace TyfloCentrum Hradec 
Králové, o.p.s.:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Nejčastěji využívané jsou sociálně aktivizační služby, takzvaná „Mozaika“. Nabízíme na-
příklad pravidelná socioterapeutická setkání uživatelů, kulturně vzdělávací činnosti, be-
sedy, přednášky, aktivity procvičující sebeobslužné dovednosti – společné vaření, „tvoření 
pro každé stvoření“ a podobně, dále sportovní aktivity, výlety, rekreační pobyty, atd. V po-
radenství pomáháme se sociálně-právními problémy, s kompenzačními pomůckami, po-
skytujeme také konzultace v oblasti řešení architektonických a informačních bariér. V prů-
vodcovské a předčitatelské službě jde především o doprovody a pomoc s orientací v nezná-
mém prostředí. Sociální rehabilitace se věnuje nácviku obsluhy náročných kompenzačních 
pomůcek, mezi které patří čtecí zařízení pro nevidomé a digitální zvětšovací lupa pro slabo-
zraké. Myslím, že uživatelé u nás oceňují individuální přístup, vstřícnost a zkušenosti na-
šich pracovníků.“

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 
dne 1. prosince 2009 pořádalo spo-
lečné zpívání, což je sociálně aktivi-

zační služba.
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Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení:
Tyfloservis, o.p.s. je nestátní nezisková organizace 
s celorepublikovou působností, která poskytuje te-
rénní a ambulantní služby sociální rehabilitace li-
dem s těžkým zrakovým postižením starším patnácti 
let. Středisko v Hradci Králové zajišťuje tyto služby 
pro region Královéhradecký kraj. Mezi standardně 
poskytované služby patří informační a poradenský 
servis v oblasti života lidí se zrakovým postižením 
a výběr, doporučování a nácvik používání vhodných 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dále 
Tyfloservis, o.p.s. poskytuje dlouhodobé kurzy prostorové orientace a chůze s bílou holí, 
čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici počítače, nácvik sebeobsluhy, 
vlastnoručního podpisu a sociálních dovedností. Kromě toho se věnuje osvětové a propa-
gační činnosti v kruzích odborné i laické veřejnosti a konzultacím v oblasti vytváření bezba-
riérového prostředí pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Služby poskytuje zdarma.

Poskytované služby:
Tyfloservis, o.p.s. poskytuje službu sociální rehabilitace.

Kontakty:
Tel.: 495 273 636   
E-mail: h.kralove@tyfloservis.cz  
Internetové stránky: www.tyfloservis.cz
Adresa (místo poskytované služby): M. Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové 
 

Otázky pro:
Mgr. Danielu Morávkovou, 
vedoucí střediska Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení? 

„Klienti mají v současnosti největší zájem o nácvik psaní na klávesnici počítače, neboť zvlád-
nutí psaní bez zrakové kontroly je podmínkou pro získání příspěvku na počítač vybavený 
speciálním zvětšovacím a zvukovým softwarem. Této možnosti využívá řada nevidomých 
a slabozrakých, ať jsou v produktivním, ale také v seniorském věku. Další velmi využívanou 
službou je odzkoušení a nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek, kterými jsou 
například mobilní telefony s hlasovým výstupem. Na našich službách klienti velmi oceňují 
jejich dostupnost, protože jsme připraveni služby poskytovat v místě jejich bydliště, ale také 
ve středisku v Hradci Králové. Dále pak si chválí individuální a vstřícný přístup odborně vy-
školených instruktorů sociální rehabilitace.“ 

Nácvik trasy s klientkou 
Tyfloservisu, o.p.s. – březen 2010.
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YMCA HK – Polodenní dětské centrum Medvídek

Stručná charakteristika zařízení:
Dětské centrum Medvídek, YMCA Hradec Králové, 
vzniklo v roce 2006. Polodenní dětské centrum není 
školské zařízení. Náplní každodenní činnosti centra 
jsou výtvarné, pohybové, hudební a řečové doved-
nosti dětí. Preferuje a klade důraz na předškolní pří-
pravu dětí pro vstup do ZŠ, individuální přístup k dě-
tem a podtrhnutí jejich originality, prohlubování ka-
marádských vztahů a sociálních návyků, spolupráci 
a komunikaci s rodiči. Cílem dětského centra je vytvo-
řit pro děti podnětné prostředí, ve kterém se mnohé 
naučí a cítí se dobře. Provozní doba je dopoledne 7.30–12 hod. a odpoledne 12.30–16 hod.

Poskytované služby:
V rámci dalších činností a aktivit polodenní dětské centrum Medvídek nabízí: 
– výuku hry na zobcovou flétnu 
– angličtinu hrou 
– návštěvy divadelních představení 
– plavání 
– návštěvy muzea, solné jeskyně, výtvarných výstav a soutěží 
– karnevaly, besídky a posezení pro rodiče 
– výlety, pobyty v přírodě

Kontakty:
Tel.: 728 514 248
E-mail: medvidek@hk.ymca.cz
Adresa (místo poskytované služby): Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Mgr. Danu Rybovou, 
vedoucí dětského centra Medvídek a učitelku:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Klienti na dětském centru Medvídek nejvíce oceňují individuální přístup k dětem, rodinné 
prostředí, dostatek času na předškolní přípravu, různé akce a aktivity. V menším kolektivu 
dětí mají paní učitelky více prostoru a času dítě poznat, pochopit a pracovat s ním jako s in-
dividualitou dle jeho zájmů a potřeb. Největší zájem je o akce typu návštěvy divadelních 
představení, různých výstav, soutěží, v létě pak plavání. Předností našeho dětského centra 
je úzká spolupráce s rodiči. Rodiče pomáhají například s úklidem.“

Fotografie dětí z DC Medvídek,  
červen 2009. 
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YMCA HK – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež + poradny 

Stručná charakteristika zařízení:
Nízkoprahové zařízení: zařízení pro mládež, která ne-
chce být nikde organizována a odmítá tradiční před-
stavy dospělých o trávení volného času. Nabízí ano-
nymitu, prostor chráněný před drogami a násilím, 
dále alternativní volnočasové aktivity – stolní tenis, 
šachy, šipky, cykloturistiku, plavání, možnost práce 
na sedmi PC, internet, videoprojekce, deskové hry.

Poradny: 
– psychologická a sociální  
 – pomáhá řešit starosti, problémy a potíže vzniklé doma, ve škole,  
                   mezi kamarády, v zaměstnání ap., mezi další témata řešená v poradně patří: 
                   výběr školy, zaměstnání, činnosti, partnera ap.
– pedagogická a pro nadané děti a studenty – standardní rozhovor a doporučení, 
                   další informace a kontakty
– pro otázky sekt a nových duchovních směrů
– pro motoristy  
                – pomoc nejen před řidičskými zkouškami

Poskytované služby:
Psycholog, psychodidaktik, doučování, alternativní volnočasové aktivity.

Kontakty:
Tel.: 495 513 412
E-mail: hk@ymca.cz
Internetové stránky: http://hk.ymca.cz/
Adresa (místo poskytované služby): Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Janu Lykovou,
koordinátorku a programovou vedoucí:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
svého zařízení?

„V nízkoprahovém zařízení je největší zájem o učebnu PC a internet, stolní tenis a plavání. 
Klienti oceňují snadnou dostupnost – máme výhodné umístění v centru města, poblíž are-
álu škol a v blízkosti MHD. Dále se jim líbí finanční nenáročnost. S výjimkou PC, internetu 
a plavání jsou všechny volnočasové aktivity k dispozici zdarma. Nabízíme flexibilní rozsah 
aktivit podle aktuálních potřeb klientů. Co se týče poradny, nejvíce ji využívají děti a mládež 
v depresi. Klienti vítají okamžité kvalifikované řešení problémů, diskrétnost, vstřícnost, indi-
viduální přístup, případnou anonymitu a finanční nenáročnost.“ 

Počítačová a internetová klubovna.
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YMCA HK – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
a Informační centrum pro mládež

Stručná charakteristika zařízení:
Sociálně aktivizační služba spočívá v pomoci při in-
tegraci příslušníků etnických a národnostních men-
šin (Romové, Ukrajinci, Rusové, Vietnamci, Číňané). 
Zahrnuje prosazování práv sociálně znevýhodněných 
skupin obyvatel, také pomoc při hledání práce a sepi-
sování žádostí, dále pomoc s výchovou dětí, rovněž 
sociálně hygienický servis. Služba obnáší i doučo-
vání a pomoc s přípravou do školy a nabídku vzdělá-
vacích a osvětových aktivit, včetně organizování vol-
ného času dětí a mládeže. Další službou je Informační 
centrum pro mládež: studovna docházkového typu s volným přístupem k informacím po-
skytuje dětem, mládeži i dalším bezplatné informace celostátně jednotně strukturované. 
Samozřejmostí je možnost poradenství, vyhledávání informací na internetu, poskytování in-
formací telefonem, faxem, e-mailem, poštou. Možné jsou také přednášky, besedy, videopro-
jekce, semináře, výstavy, exkurze pro školy. 

Poskytované služby: 
Sociálně aktivizační služba: poradna psychologická, psychodidaktická, výuka jazyků, vol-
nočasové aktivity.
Informační centrum pro mládež: internet, vlastní práce na PC, pomoc při založení vlastní 
www stránky či tvorby webové prezentace, tisk, kopírování, scanování, vypalování CD, 
knihovna, čítárna, poslech audio, půjčování naučných videokazet, CD a knih, služby evrop-
ské informační sítě pro mládež EURODESK, pomoc při volbě studia či zaměstnání atd.

Kontakty:
Tel.: 495 513 412
E-mail: hk@ymca.cz
Internetové stránky: http://hk.ymca.cz/
Adresa (místo poskytované služby): Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové 

Otázky pro:
Jana Lyku, 
vedoucího Informačního centra pro mládež:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
svého zařízení? 

„U sociálně aktivizační služby je největší zájem o doučování. Využíváno je také Informační 
centrum pro mládež. Studenti SŠ a VŠ v něm mají zájem o informace o studiu a infor-
mace o práci v zahraničí, středoškoláci dále o informace o brigádách v okolí. Děti ze zá-
kladních škol k nám chodí zpracovávat referáty do školy, často také hrát počítačové hry. 
Nezaměstnaní se k nám chodí informovat na pracovní agentury v regionu a vypisovat si na-
bídky práce z internetu. Centrum navštěvují i senioři, nejčastěji chtějí informace o cestování, 
učit se pracovat s počítači a internetem. Informace poskytujeme zdarma, některé doplňkové 
služby a využití PC pro svou práci jsou zpoplatněny.“ 

Foto z Informačního centra  
pro mládež.
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Základní škola logopedická, Hradec Králové

Stručná charakteristika zařízení: 
Základní škola logopedická zahájila svoji činnost 
v roce 1997. Je dobře dostupná prostřednictvím 
MHD, žákům ze vzdálenějších míst nabízí ubytování 
ve školním internátě. Škola poskytuje základní vzdě-
lání dětem, které mají diagnostikovanou vadu řeči 
nebo specifickou poruchu učení (dyslexie, dysgra-
fie...). Výuku doplňuje intenzivní odborná logope-
dická péče a náprava specifických poruch učení. 
Po odstranění či kompenzaci vady mohou žáci po-
kračovat na ZŠ v místě bydliště. Péče probíhá během vyučování a také individuální for-
mou po vyučování. Žáci jsou vzděláváni v malých třídních kolektivech od 1. až do 9. roč-
níku. Na prvním stupni je ve třídě zhruba 6–10 žáků, na druhém stupni je ve třídě 8–12 
žáků. Již od 1. třídy škola pořádá školu v přírodě, pro žáky druhého stupně organizuje tu-
ristické a lyžařské kurzy. Výuku doplňují exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí a divadel. 
Žáci mají možnost se zapojit do výměnných zahraničních pobytů a exkurzí. Kromě logope-
dické péče se školní vzdělávací program zaměřuje na environmentální výchovu a zdravý ži-
votní styl. Škola obdržela certifikát „Zdravých škol ČR“ a realizuje řadu projektů podporova-
ných Královéhradeckým krajem.

Poskytované služby:
Škola zajišťuje i řadu rozšířených činností. Patří mezi ně školní družina s ranním provo-
zem. Družina je v provozu již od šesti hodin. Dále tato škola nabízí kroužek angličtiny, 
sportovní hry, aerobic, cyklistický kroužek, výtvarný kroužek, počítačový kroužek, doučo-
vání, dále přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Škola také pořádá 
pravidelné tematicky zaměřené projektové dny a plavecké kurzy pro děti prvního stupně. 

Kontakty:
Tel.: 495 272 392, 602 713 423
E-mail: zslogopedicka.hk@seznam.cz
Internetové stránky: www.zs-logopedicka.cz
Adresa (místo poskytované služby): Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové

Otázka pro:
Mgr. Ivu Přívratskou, 
vedoucí Základní školy logopedické:

V čem spatřujete přednosti vašeho zařízení? 

„Kromě základního vzdělání poskytujeme žákům bezplatně intenzivní logopedickou péči 
a nápravu specifických poruch učení – a to pod vedením logopedů a speciálních pedagogů. 
Ti sídlí přímo v areálu školy, proto rodičům odpadá povinnost docházet s dítětem do logope-
dické ambulance. Péče je soustavná, pravidelná a na vysoké odborné úrovni, daří se nám 
dosahovat vysoké efektivity při odstraňování řečových vad u našich žáků, kteří díky tomu 
následně mohou přejít na svou kmenovou základní školu, kterou mají v místě bydliště. V po-
slední době přibývá dětí s řečovou vadou. Je proto dobré, že v Hradci Králové funguje takto 
specializovaná základní škola, která pomůže tyto problémy vyřešit.“ 

„Zkoumat přírodu nás baví“.



81

ŽIVOT 90 Hradec Králové, o.s.                   

Stručná charakteristika zařízení:
Posláním občanského sdružení ŽIVOT 90 Hradec 
Králové je poskytování sociálních služeb seniorům, 
občanům zdravotně postiženým i osamělým a usilo-
vání o zvyšování kvality jejich života. Cílem poskyto-
vaných sociálních služeb je zajištění takové podpory, 
která jim umožní zachovat si v co nejvyšší míře je-
jich dosavadní způsob života. Služby jsou proto po-
skytovány v domácím prostředí uživatelů. Uživatelé 
služeb tak zůstávají součástí přirozeného místního 
společenství a nejsou omezeni v možnostech využí-
vat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. 
Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný 
život seniorů a zdravotně postižených občanů a jsou 
poskytovány zaměstnanci sdružení bezpečně a od-
borně.

Poskytované služby:
Pečovatelská služba – pro občany v Hradci Králové a blízkých obcí. 
Tísňová péče – 24 hodinová nepřetržitá služba pro občany Hradce Králové a také pro ob-
čany v dalších obcích Královéhradeckého kraje.

Kontakty:
Pečovatelská služba:
Tel.: 495 514 344, 733 322 992, 604 204 245
E-mail: tatiana.zivot90.hk@seznam.cz
Tísňová péče – Hradec Králové a další obce Královéhradeckého kraje:
Tel.: 495 261 648, 733 322 830
E-mail: stasa.zivot90.hk@seznam.cz
Internetové stránky sdružení: www.zivot90hk.cz
E-mail.: zivot90.hk@seznam.cz
Adresa: Edvarda Beneše 1747/1, 500 12 Hradec Králové 12

Otázky pro:  
Bc. Pavlínu Stašovou, 
ředitelku sdružení ŽIVOT 90 Hradec Králové:

O které z vámi nabízených služeb mají klienti největší zájem a co na 
vašem zařízení klienti nejvíce oceňují? A v čem spatřujete přednosti 
vašeho zařízení?

„Velmi žádanou službou je Tísňová péče. Tato služba je optimální pro poskytování okamžité 
pomoci nebo zprostředkování pomoci klientům v krizových situacích. Tuto službu poskytu-
jeme čtyřiadvacet hodin denně. Klienti žijí bez pocitu strachu, že se nedovolají pomoci, ocit-
nou-li se v jakékoliv tísni. Poskytování služby snižuje riziko počtu zbytečných úmrtí nebo 
poškození zdraví z důvodu neposkytnutí včasné pomoci. Klienti nejsou odkázáni na odchod 
do domova důchodců nebo jiného ústavního zařízení. V projektu Pečovatelské služby klienti 
využívají všechny nabízené úkony. Klienti si oblíbili i úkony pedikúry, manikúry a masáží.“ 

Náměstek primátora Martin Soukup 
několikrát do roka navštěvuje seni-
ory i v Harmonii I. Tato fotografie 
byla pořízena u příležitosti vánoč-
ního setkání v prosinci roku 2009.
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Dne 21. 11. 2008 náměstek primátora města Hradce Králové Ing. Martin Soukup zástup-
cům jeslí ve Švendově ulici předal symbolický klíč od nově zrekonstruované budovy. 
Správa nemovitostí Hradec Králové zajistila zateplení objektu a zároveň výměnu oken 

a dveří, což stálo zhruba deset milionů.

V Dětském centru Veská je využívána i canisterapie. 

Výběr fotografií týkajících se sociálních služeb v Hradci Králové
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V hradeckém Komunitním centru Amaro Phurd – Pražská se konal valentýnský workshop.

Zástupci Dětského centra Dvůr Králové nad Labem v březnu 2010 navštívili hradecký ma-
gistrát, kde se setkali s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dětské centrum 
ve Dvoře poskytuje stálou zdravotní a výchovnou péči dětem převážně od narození do tří 

let věku, pokud je třeba ze zdravotních nebo sociálních důvodů, pak i dětem starším.
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Od května 2008 mohou zájemci v areálu Domova důchodců na Novém Hradci Králové hrát 
pétanque na novém hřišti.

Fotografie zachycuje pedagogicko-psychologické ježdění na koních na pobytu v Deštném 
v Orlických horách, který uspořádala Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí 

s mentálním postižením Hradec Králové.
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Takto vypadá materiál, který mohou dostat klienti od pracovníků Terénního programu, 
který zajišťuje Laxus o.s. Jedná se o sterilní injekční stříkačky, dezinfekční prostředky,  

injekční vodu, náplasti, filtry, kondomy, vitaminové tablety, kontejner na injekční odpad, 
buničinové tampony a mast.

Centrum sociální pomoci a služeb zorganizovalo dne 18. 2. 2010 pro obyvatele domu 
zvláštního určení Harmonie II. oslavu masopustu.
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Hradec Králové zvítězil v soutěži Obec přátelská celé rodině roku 2009.  Na snímku jsou 
zachyceni (zleva): Ing. Martin Soukup (náměstek primátora města Hradec Králové), JUDr. 
Petr Šimerka (toho času ministr práce a sociálních věcí)  a Mgr. Marek Šimůnek, ředitel 

úřadu pro grantovou politiku města a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Občanské sdružení Salinger v Komunitním centru Amaro Phurd v Okružní ulici připravuje 
různé aktivity pro klienty.  

Návštěvníci komunitního centra se v tomto zařízení mohou věnovat svým zálibám.
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Jednou ze sociálně aktivizačních služeb, které pořádá TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., 
je ples TyfloCentra „Tančíme od nevidím do nevidím“.

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup v dubnu 2010 gratuloval Lukáši Štěpjákovi 
z Hradce Králové, který je nejmladším členem ligového sledge hokejového týmu Draci 

Kolín, s nímž v uplynulé sezoně 2009/10 vybojoval mistrovský titul.
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Na fotografii jsou maminky s dětmi v Mateřském klubu POHODA (PROSTOR PRO, o.s.).

Městská policie v Hradci Králové pořádá řadu přednášek, které jsou zaměřeny mimo jiné 
na bezpečnost seniorů.
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Centrum Prointepo nabízí pestrou nabídku různých služeb a terapií  
– mimo jiné canisterapii.

Občanské sdružení PROSTOR PRO 14. května 2009 pod záštitou náměstka primátora 
města Hradec Králové Ing. Martina Soukupa v Malšovicích (naproti Kina mladých) otevřelo 
veřejné multifunkční hřiště Plácek, na které mohou zájemci přijít a zahrát si na něm napří-

klad malou kopanou, tenis nebo basketbal.
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Zástupci Univerzity Hradec Králové 11. února 2010 představili Průzkum potřebnosti  
sociálních služeb na území města Hradec Králové, z něhož je tento snímek. Výsledky  

průzkumu město využilo jako podklad pro zpracování třetího plánu sociálních a souvisejí-
cích služeb Hradce Králové na roky 2010 až 2012.

Členové Rady města Hradec Králové v rámci svého výjezdního zasedání 14. dubna 2009 
navštívili různé poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. Zavítali do jeslí, dětského 

denního rehabilitačního stacionáře, Danety (odkud je níže uvedený snímek), dále do domu 
s pečovatelskou službou v Zámostí a do domů zvláštního určení Harmonie I.a II.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč mimo jiné pořádá letní  
stanování s dětmi. Snímek zachycuje hry v přírodě.

Fyzioterapeutka z Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L.  
při rehabilitačním cvičení s klientem.
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Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy klientům nabízí pomoc 
při sepisování rodičovské dohody.

Dům s pečovatelskou službou v hradecké Bezručově ulici byl v roce 2006 zrekonstruován. 
Opravy, které stály zhruba patnáct milionů, byly financovány z rozpočtu města. Na snímku 

je zachycen náměstek primátora Ing. Martin Soukup při předvánoční návštěvě obyvatel  
tohoto domu (prosinec 2007).
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Na tomto snímku jsou vyfoceni: PaedDr. Pavel Svoboda, ředitel Mateřské školy, Speciální 
základní školy a Praktické školy v Hradci Králové, a Mgr. Živan Jüttner, psycholog 

Speciálně pedagogického centra pro děti s mentálním postižením, které je při uvedené 
škole zřízeno.

Pracovník Trianglu (o.s. Salinger) poskytuje konzultaci v rámci programu Sanace rodiny.
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Tato fotografie zachycuje otevření relaxačně stimulační místnosti snoezelen, které se  
konalo v únoru 2010 – a to v Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole, 

Hradec Králové, Hradecká 1231.

Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové, který sídlí v Gagarinově ulici, 18. září 
2008 oslavil dvacet let své existence. U této příležitosti se konal Den otevřených dveří.



95

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. 26. března 2009 v budově 
ve Slavíčkově ulici, kterou Danetě poskytlo statutární město Hradec Králové, otevřela  

mateřskou školu určenou převážně dětem s kombinovanými vadami.  
Snímek je ze slavnostního zahájení provozu v této MŠ.

Štědrý večer v prosinci 2009 byl v historii „Domu Matky Terezy – středisku sociálních slu-
žeb pro lidi bez domova“ tím nejvíce navštíveným. Uživatelé zcela zaplnili Denní centrum.
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Tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s výchovnými potížemi  
se konal v roce 2009 v rekreačním areálu Pecka. Tradičně tuto akci, kterou každoročně 
finančně podporuje město Hradec Králové, navštěvují i zástupci města. Na snímku je 

s dětmi vyfocen náměstek primátora Ing. Martin Soukup.

Pro obyvatele Harmonie I a seniory z okolních domů v lednu 2009 organizace Život 90 
uspořádala společenské odpoledne s hudbou a tombolou. O akce v Harmonii I, které často 

navštěvují i zástupci vedení města, mají senioři zájem.
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Dne 6. srpna 2009 byla v Harmonii II otevřena nově zrekonstruovaná terasa, na níž 
se plánuje pořádání kulturních a společenských akcí Centra sociální pomoci a služeb. 

„Dokončení terasy v Harmonii II, která je částečně zastřešena, je završením několikaletých 
stavebních úprav znamenajících podstatné zvýšení kvality života obyvatel tohoto domu,“ 

řekl náměstek primátora města Hradec Králové Ing. Martin Soukup. 

V domě zvláštního určení Harmonie II bylo 26. března 2009 uvedeno do provozu 
 nově zrekonstruované středisko osobní hygieny, které k osobní hygieně využívají lidé 

s omezenou pohyblivostí.
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„Budulínek – centrum přátelské rodině“ – tak zní přesný název nového zařízení, ve kterém 
je od dubna 2010 největší dětský koutek v Hradci Králové. Sídlí na ulici Karla IV. (v areálu 
Jitřenky). V tomto centru je zajišťováno například hlídání dětí, dále různé kroužky, kurzy 

a další volnočasové aktivity, které jsou určeny dětem i jejich rodičům.  
Při slavnostním zahájení zatančila i břišní tanečnice (na snímku).

DOSIO, o.p.s. poskytuje také osobní asistenci.
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Nově zrekonstruovaný dům s pečovatelskou službou v Zámostí byl po rekonstrukci  
otevřen v květnu 2008. Rekonstrukce objektu DPS v Zámostí, v němž vzniklo 16 bytových 

jednotek, stála 7,7 mil. Kč.

Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska uspořádalo Dovolenou se Sedmikráskou. 
Dovolená, z níž je tento snímek, se konala  3.–10. srpna 2008.
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Díky finanční podpoře města se senioři mohou v hradeckých školách bezplatně zdokonalo-
vat v práci s počítačem. O projekt Internet pro seniory – seniorhk.cz mají senioři velký  
zájem. Tento snímek je ze slavnostního zakončení kurzů, které se v červnu 2010 konalo 
v ZŠ Jiráskovo náměstí. Na snímku je při předávání certifikátu vyfocena Ing. Bc. Alena 

Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Zástupci Českého červeného kříže v Městské hudební síni v Hradci Králové pravidelně pře-
dávají dárcům krve Jánského plakety. Poděkovat jim přicházejí i zástupci města. „Všem li-
dem, kteří darují krev, patří velký dík, protože krev je nejvzácnější tekutinou, která jednou 
může pomoci každému z nás. Všem dárcům děkuji,“ řekl Ing. Martin Soukup, náměstek 
primátora města Hradec Králové, který je také dárcem krve. Za sebou má již 67 odběrů!
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Tento snímek, jehož autorem je Lubomír Kotek, byl pořízen v Poradně pro cizince 
a uprchlíky při Diecézní katolické charitě Hradec Králové. 

Snímek Jana Jankoviče, DiS. zachycuje předávání koláčků ThLic. Dominiku Dukovi OP 
  (pozn.: který byl v roce 2010 jmenován 36. arcibiskupem pražským a primasem českým) 

na diecézním setkání seniorů a jejich přátel královéhradecké diecéze.
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Náměstek primátora města Hradec Králové Ing. Martin Soukup každoročně navštěvuje 
před Vánocemi obyvatele Domova důchodců Černožice. Všem z nich vždy osobně přeje 

hlavně hodně zdraví a štěstí do nového roku. 

Mateřské centrum Domeček pořádá cvičení pro maminky s miminky  
– Klubíčko, z něhož je tento snímek.
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Foto z festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem – 2010.

Pod záštitou náměstka primátora Ing. Martina Soukupa se v Aldisu 14. června 2010 konal  
festival sociálních služeb Poznejme se navzájem.
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V domě s pečovatelskou službou Zámostí byl 12. ledna 2010 otevřen denní stacionář,  
takzvaná domovinka. Toto zařízení slouží seniorům z Hradce Králové. 

Středisko rané péče Sluníčko organizuje i hipoterapii. Tento snímek zachycuje hipoterapii 
v Rybné nad Zdobnicí.
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Uživatelé služeb z domů Harmonie I a Harmonie II měli v červenci 2009 díky městu mož-
nost zdarma navštívit festival Rock for People. Řada z nich této možnosti využila a nutno 

říci, že se jim ve Festivalparku skutečně líbilo, o čemž svědčí i tato fotografie.

Občanské sdružení Baby Top – Mateřského centra Žirafa 21. března 2010 pořádalo akci 
s názvem Vítání jara. 
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KONTAKTY

A
Ambulantní centrum, Laxus, o.s. 495 515 907
Asociace muskulárních dystrofiků Hradec Králové 604 479 800
Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy 731 651 510
AT ambulance, Fakultní nemocnice Hradec Králové 495 833 232
Augustin – Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami 493 331 522

B
Bé plus – komunitní centrum, o.s. Hledání 777 613 117
Budulínek, centrum přátelské rodině, o.s. Salinger 776 242 385

C
Centrum pro rodinu, o.s. 495 063 430
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje 495 538 867
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. 495 272 242
Český klub nedoslýchavých HELP 495 407 487

D
DaMPi – dům chráněného bydlení, Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec 
Králové

495 516 127

Daneta – mateřská škola, základní škola a praktická škola 495 535 955
Daneta – Věra Kosinová, centrum pro zdravotně postižené 495 535 955
Denní stacionáře (pro seniory), Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. 495 272 242
Dětské centrum Dvůr Králové n/L. – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 499 622 280
Dětské centrum Veská 466 934 001
Dětské krizové centrum, ADRA 606 824 104
Dětský denní rehabilitační stacionář 495 406 177
Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče pro děti a mládež 495 211 809
Dětský domov a školní jídelna, Nechanice 495 441 213
Diecézní centrum pro seniory 495 063 661
Domov důchodců Hradec Králové 495 405 311
Domov pro matky s dětmi, Oblastní charita Hradec Králové 495 221 810
Domov sv. Josefa, Oblastní charita Červený Kostelec 499 628 500
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 495 089 111
Dosio, o.p.s. 491 020 020
Drogové služby ve vězení, Laxus o.s. 777 033 618
Dům dětí a mládeže 495 514 531
Dům Matky Terezy, Oblastní charita Hradec Králové 495 218 934

F
Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení sociální péče 495 832 606
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CH
Charitní ošetřovatelská služba, Oblastní charita Hradec Králové 777 736 014
Charitní pečovatelská služba, Oblastní charita Hradec Králové 777 736 013

I
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Oblastní chrita Hradec 
Králové

495 530 033

J
Jesle Orlická 495 511 739
Jídelna důchodců 495 513 092

K
Kluby důchodců 495 707 326
Knihovna města Hradce Králové 495 514 521
Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní, o.s. Salinger 774 807 052
Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská, o.s. Salinger 777 807 051
Kontaktní centrum, Laxus o.s. 495 513 977
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních slu-
žeb a dávek

495 817 347

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení prevence, rozvoje a sociálně-právní 
ochrany

495 817 599

Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska 495 512 901

L
Laxus o.s. 495 401 565
Léčebna pro dlouhodobě nemocné 495 514 780
Lorm – společnost pro hluchoslepé 774 760 328

M
Magistrát města Hradec Králové, koordinátor prevence kriminality 495 707 322
Magistrát města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 495 707 321
Magistrát města Hradec Králové, oddělení dávek sociální péče 495 707 335
Magistrát města Hradec Králové, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 495 707 382
Magistrát města Hradec Králové, oddělení sociálních služeb a prevence 495 707 331
Mamma Help 495 221 947
Mateřské centrum Domeček 604 717 935
Mateřské centrum Žirafa, občanské sdružení Baby Top 605 453 632
Medvídek, polodenní dětské centrum, YMCA Hradec Králové 728 514 248
Městská policie, oddělení prevence kriminality 495 707 935
Modrý pomeranč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, o.s. Salinger 495 260 510
MŠ logopedická, MŠ pro sluchově postižené a MŠ pro zrakově postižené 495 275 184
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N
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, poradny, YMCA Hradec Králové 495 513 412

O
Občanská poradna Hradec Králové, Občanské poradenské středisko, o.p.s 498 500 357
Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách 602 583 170
Oblastní charita Hradec Králové 495 516 098
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové 495 516 127
Odlehčovací služba, Senior Centrum Hradec Králové, o.p.s. 495 523 414
Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové 495 076 111
Osobní asistence, Oblastní spolek Českého červeného kříze Hradec Králové 495 516 127

P
Péče o duševní zdraví – středisko Hradec Králové 495 580 368
Pečovatelská služba, Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s 495 272 242
Pečovatelská služba, Život 90 Hradec Králové, o.s. 495 514 344
Pedagogicko-psychologická poradna 495 265 423
Poradna pro cizince a uprchlíky, Diecézní katolická charita Hradec Králové 495 063 135
Poradna pro lidi v tísni, Oblastní charita Hradec Králové 495 591 382
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti, ADRA 606 824 104
Poradna pro seniory, Rada seniorů ČR, o.s., regionální pracoviště Hradec Králové 495 521 048
Pracoviště ošetřovatelské péče, agentura domácí zdravotní péče – Hana Pekárková 495 533 537
Probační a mediační služba 495 518 846
Prointepo s.r.o. – Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o. 495 538 989
Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje 495 264 183
Prostor Pro, o.s. 495 262 202
Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 495 265 015

R
Romodrom o.s. 731 289 390
Roska Hradec Králové, regionální organizace Unie Roska v ČR 495 516 014

S
Salinger, o.s. 495 267 249
Senior Centrum Hradec Králové, o.p.s. 495 523 414
Sion – Nová generace 495 263 623
Skok do života, o.p.s. 606 839 952
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Informační centrum pro mládež, 
YMCA Hradec Králové

495 513 412

Sociálně-zdravotní služby, Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové 495 516 127
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Rukavička 495 514 681
Speciálně pedagogické centrum a Středisko rané péče Duháček 495 267 734
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Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 
549

495 518 261

Speciální školy – Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec 
Králové

495 518 661

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 776 110 519
Stopa čápa, o.s. Salinger 495 260 021
Středisko  rané péče SPRP Liberec, o.s. Společnost pro ranou péči 485 109 564
Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní charita Hradec Králové 495 260 732
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 495 272 392
Svaz důchodců Městská organizace Hradec Králové 495 522 267
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Hradecký spolek neslyšících 495 533 138

T
Terénní programy, Laxus, o.s. 776 626 309
Tísňová péče, Život 90 Hradec Králové, o.s. 495 261 648
Triangl, sociálně aktivizační služba, o.s. Salinger 776 382 047
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 495 523 729
Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové 495 273 636

U
Úřad práce – státní sociální podpora Hradec Králové 495 868 399

V
Vazební věznice Hradec Králové 495 758 111

Y
YMCA Hradec Králové 495 513 412

Z
Základní škola logopedická 495 272 392
Život 90 Hradec Králové, o.s. 495 514 344
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Představujeme další publikace z edice Radnice

Přehled mateřských škol v Hradci Králové, 2010
stručná anotace: Publikace „Přehled mateřských škol v Hradci 
Králové, 2010“ je uceleným přehledem mateřských škol v Hradci 
Králové, které zřizuje město Hradec Králové. Tato publikace ob-
sahuje detailní informace o nabídkách jednotlivých mateřských 
škol, její součástí je i přehled naplněnosti MŠ, obsahuje rovněž 
veškeré důležité kontaktní údaje. Publikace je doplněna řadou 
fotografií z akcí pořádaných jednotlivými mateřskými školami.

edice Radnice: č. 4
autoři: Ing. Bc. Alena Synková a Mgr. Petr Neckař, DiS.
rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-904264-5-0

Adopce a pěstounská péče aneb Jak na to
stručná anotace: Tato publikace obsahuje základní informace o tom, jak podat žádost 
o adopci nebo pěstounskou péči, dále o tom, co po podání žádosti následuje. V pub-
likaci jsou rozhovory s různými odborníky, kteří se problematikou adopce a pěstoun-
ské péče zabývají. Publikace rovněž upozorňuje na skutečnost, že žadatelů ze-
jména o pěstounskou péči je málo, kdežto dětí v ústavní péči, které 
potřebují náhradní rodiče, je mnoho. Publikace upozorňuje i na 
fakt, že se žadateli o pěstounskou péči mohou stát i lidé, kteří 
již mají vlastní děti.

edice Radnice: č. 3
autor: Mgr. Petr Neckař, DiS.
rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-904264-4-3

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 2010
stručná anotace: Publikace „Informace pro rodiče budoucích prv-
ňáčků, 2010“ je uceleným přehledem základních škol na území města 
Hradec Králové. Obsahuje i informace o školách, jejichž zřizovate-
lem není město. Publikace je užitečným materiálem pro rodiče, kteří 
zvažují, do které základní školy přihlásí své dítě. V publikaci jsou 
stručně představeny všechny základní školy na území města – za-
jímavý je nejen popis jednotlivých škol, ale například i  porovnání 
nabídky volitelných předmětů a kroužků. 

edice Radnice: č. 2
autoři: Mgr. Petr Neckař, DiS. a Ing. Bc. Alena Synková
rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-904264-3-6

POZNÁMKA: Publikace vydané v rámci edice Radnice jsou volně ke stažení na stránkách 
města Hradec Králové http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/edice-radnice. 



Publikaci vydalo statutární město Hradec Králové.

Tato publikace byla vydána s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
v rámci aktivit navazujících na vítězství 

Hradce Králové v celostátní soutěži Obec přátelská celé rodině 2009.

Textové zpracování: 
Mgr. Petr Neckař DiS. a Mgr. Marek Šimůnek

Grafické zpracování a sazba: 
Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.

Tisk:
Garamon s.r.o., Hradec Králové

1. vydání, Hradec Králové 2010
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