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SEZNAM AKTÉRŮ SÍTĚ SLUŽEB PRO OHROŽENÉ DĚTI V PARDUBICÍCH  

k tématu rozchodových situací rodičů 

 

Vážené a vážení,  

 

dokument, který se Vám dostává do rukou, byl vytvořen v rámci aktivity 
Podpora síťování služeb na lokální úrovni v projektu Systémový rozvoj a 
podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizovaným MPSV. Tato 
aktivita má za cíl podporu spolupráce aktérů v síti služeb pro ohrožené 
děti.  

Tento seznam byl sestaven pro potřeby opatrovnického oddělení 
Okresního soudu Pardubice a má sloužit k lepší orientaci mezi aktéry 
v síti služeb pro ohrožené děti v bývalém okrese Pardubice, kteří jsou 
potenciálně využitelní v tématu rozchodových situací rodičů. Zastoupena 
je i část služeb, které nesídlí v pardubickém okrese, ale jsou místně 
dobře dostupné (Hradec Králové, Chrudim, Choceň), což se týká hlavně 
služeb v oboru psychologie, psychiatrie a mediace. Typ aktérů a 
informací začleněných do seznamu byl zvolen na základě konzultace s OS 
Pardubice a obsahuje služby v oblastech neziskového, soukromého a 
zdravotnického sektoru, konkrétně jsou zastoupeny: sociální služby 
(SAS, NZDM, intervenční centrum,…) pobytové služby pro děti, 
psychiatrické a psychologické služby pro děti i dospělé, poradenská 
zařízení, služby asistovaného kontaktu, mediátorské služby, služby 
z oboru adiktologie, organizace, které vzdělávají rodiče. 

Nejedná se pouze o výčet jednotlivých aktérů, ale obsahem je i krátký 
popis služeb, které aktéři realizují.  

Informace uvedené v seznamu pocházejí z webových odkazů 
jednotlivých aktérů a z informací získaných při mapování potřeb těchto 
aktérů v rámci lokálního síťování, případně telefonického ověřování. 
Seznam žádným způsobem nehodnotí kvalitu obsažených služeb.  

Obsažené informace jsou aktuální k březnu 2018.  

 

Mgr. Matěj Karas 

Krajský síťař 

Sídlo: Masarykovo nám.1484,532 30 Pardubice 

tel: +420 773790707 

e-mail: matej.karas@mpsv.cz 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti 

Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 

www.mpsv.cz 

www.pravonadetstvi.cz 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY A SLUŽBY PRO RODINY  

 

Název organizace: Abatab, spolek pro péči o rodinu  

Název služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Adresa: nám. Čs. legií 500, Pardubice, kancelář v 1. patře, č. dveří 51  

Působnost: Pardubický okres 

Popis činnosti:  

Sociální pracovnice poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
podle § 65 zákona o sociálních službách. Poskytují podporu a poradenství 
rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, která může 
ohrožovat vývoj dítěte, a kterou rodiče nedokážou v daný okamžik řešit 
vlastními silami. 

Vedoucí služby poskytuje také mediace. V rámci individuálního plánu 
práce s rodinou podporují i navázání kontaktu mezi dětmi a rodiči pomocí 
asistovaného kontaktu.   

Sociální jevy, které služba řeší: náročné situace, které rodiny samy 
nezvládnou, a potřebují pomoc nebo radu, např. řešení vztahů v rodině, 
nastavení komunikace, výchovné problémy dětí, finanční problémy, 
nezvládání péče o děti, neshody mezi rodiči a dětmi, pomoc s navázáním 
kontaktu s dětmi apod., zajištění základních potřeb rodiny  

Cílová skupina: Cílovou skupinou je celá rodina. 

Forma poskytování: Terénní, ambulantní,  

První kontakt: Službu může oslovit kdokoliv a sjednat si osobní schůzku, 
na které bude projednána možnost využití služby a uzavření smlouvy.  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Jana Blažková tel.: 724 667 641 
email: jana.blazkova@abatab.cz  

Otevírací doba: Ambulantní: Pondělí 8-17; Terénní: pracovní týden 8-18, 
výjimečně víkend či večerní hodiny 

Odkaz na web: http://abatab.cz/?page=onas 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Amalthea z.s. 

Název služby: Podpora pro rodinu a dítě 

Adresa: Městský park 274, Chrudim, 537 01 

Působnost: Pardubický kraj, prostory organizace v Chrudimi a Ústí nad 
Orlicí 

Cílová skupina:  

Služba je určena pro rodiny s dětmi a těhotné ženy z Pardubického kraje 
v obtížné životní situaci, která ohrožuje dítě a kterou rodiče nejsou 

mailto:jana.blazkova@abatab.cz
http://abatab.cz/?page=onas
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schopni vyřešit vlastními silami a pro rodiče, jejichž děti jsou umístěny 
v ústavní péči nebo jsou odebráním dítěte ohroženi. 

Nabízí:  

Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj: 

 jak nejlépe pečovat o dítě a jak ho rozvíjet,  

 řešení výchovných problémů dětí – opakované vyrušování 
ve škole, nerespektování dospělých, agrese, krádeže, 
útěky z domova, 

 u malých dětí vysvětlení, jak se o dítě nejlépe starat, jak si 
s ním hrát, co všechno potřebuje, aby bylo doma 
spokojené, 

 u starších dětí pomoc s nastavováním a dodržováním 
pravidel, s budováním respektu k dospělým, 

 nabízí i doučování pro děti vedené dobrovolníky 
 

Sociální a právní poradenství a hospodaření s penězi: 

 poradenství s rodinným rozpočtem, dávky, řešení dluhů a 
exekucí 

 ujasnění práv a povinností rodičů 

 pomoc se sepsáním návrhů a žádostí týkající se rodinné 
situace 

 doprovod na jednání 

 podpora při kontaktech s dětmi v NRP  

 pomoc při vytváření podmínek pro návrat dětí z NRP 

 

Cíle služby 

 dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a dobře tělesně i 
duševně prospívá 

 rodiče dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho 
zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem 

 rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch 
dítěte 

 jsou zajištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím 
blízkém okolí 

 pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, je podpořen takový 
postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči 
v náhradní rodině před ústavním zařízením 

  

Forma poskytování: ambulantní – v prostorách organizace, terénní – 
v domácnostech rodin 

První kontakt: přes sociálního pracovníka OSPOD nebo přímo pracovníka 
služby Podpora pro rodinu a dítě 

Je služba placená: NE  

Kontakt: 777 752 826; e-mail: rodina@amalthea.cz 

Otevírací doba:  

Každý všední den 9,00 – 17,00 

Odkaz na web: http://www.amalthea.cz/podpora-pro-rodinu-a-dite/ 

Poznámka:  

 

http://www.amalthea.cz/podpora-pro-rodinu-a-dite/


7 
 
 

Název organizace: Charita Přelouč  

Název služby: Podpora rodiny – sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Adresa: Českobratrská 84, Přelouč, 535 01 

Působnost: Služby jsou poskytovány terénní formou v domácím prostředí 
na celém území Přeloučska, ve vyhrazeném čase také v sídle služby 
formou ambulantní.  

Popis činnosti:  

Posláním služby Podpora rodiny je profesionální pomoc a podpora 
rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou 
nedokážou řešit sami. Služba přispívá k obnovení základních funkcí rodiny 
a její samostatnosti.  

Sociálně aktivizační služba: poskytuje sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi podle § 65 zákona o sociálních službách a nabízí tak 
podporu, pomoc a poradenství rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé 
sociální situaci, která může ohrožovat vývoj dítěte, a kterou rodiče 
nedokážou v daný okamžik řešit vlastními silami. 

Cíle služby:  

Cílem poskytování služeb je fungující rodina s bezpečným prostředím pro 
zdravý rozvoj všech jejich členů. 

Rodina je ve svém prostředí a sociální situaci schopna zejména: 

 samostatně, účelně hospodařit se svými finančními prostředky a 
zajistit běžný chod domácnosti, 

 zajistit pravidelnou předškolní a školní docházku dětí a vhodné 
podmínky pro domácí přípravu, 

 využívat zdravotní péči pro všechny členy rodiny, včetně 
preventivní, 

 fungovat jako tým, založený na dobrých vztazích, 
 společně trávit volný čas vhodným způsobem. 

Poskytované činnosti:  

 základní sociální poradenství -  např. o druhu sociálních služeb, o 
dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -  např. vytváření 
rozpočtu, hledání dalších zdrojů financí, sestavujeme životopis, 
nacvičování pracovního pohovoru, pomoc při jednání se 
zaměstnavateli; podpora při školní přípravě dětí. 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -
  např. kontaktování a doprovod k lékařům, na úřady, do škol, 
k soudnímu jednání. 

Sociální jevy, které služba řeší: rodiny s dětmi v nepříznivé situaci  

Cílová skupina: Rodiny s dítětem/dětmi. Poznámka: do pojmu rodina jsou 
zahrnuty i ženy, nebo rodiny, které narození dítěte očekávají, nebo rodiče, 
kteří usilují o navrácení dítěte/dětí z jiného typu výchovy.  

Forma poskytování: terénní, ambulantní  

První kontakt: telefonicky, emailem 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Rita Levinská – vedoucí služby, pracovnice v sociálních 
službách, mobil: 731 598 914, email:  levinska.charita@prel.hk  

mailto:levinska.charita@prel.hk
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Otevírací doba:  

terénní forma – Přeloučsko, domácnosti uživatelů, pondělí až pátek, 7–18 
hod. 

ambulantní forma – kancelář služby, Českobratrská 84, každé pondělí 13–
16 hod., 

Odkaz na web: http://prelouc.charita.cz/podpora-rodiny/  

Poznámka: dle aktuální kapacity pracovníků služby 

 

 

Název organizace: DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. 

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Adresa: Bělehradská 513, Pardubice 530 09  

Působnost: Pardubice a okolí 

Popis činnosti:  

Služba poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nabízí tak 
podporu, pomoc a poradenství rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé 
sociální situaci, která může ohrožovat vývoj dítěte, a kterou rodiče 
nedokážou v daný okamžik řešit vlastními silami. Způsob poskytování 
služeb je přizpůsoben jedinečným potřebám každé rodiny se zřetelem na 
nejlepší zájem dítěte. 

 

Nabízí: 

 Pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
rodičů a dětí 

o pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
o doprovázení na úřady 
o pomoc při sepisování podání a žádostí 

 Rozvíjení a prohlubování rodičovských kompetencí 

o péče o dítě, při výchově 
o v hospodaření rodiny, ve vedení domácnosti 
o pomoc a podpora ve zvýšení školní úspěšnosti 

 

 Podporuje rodinu při upevňování či obnovování vztahů se širší 
rodinou popřípadě vztahů rodičů a dětí, které v současné době 
nežijí se svými rodiči 

Službu zajišťuje: 

Kmenový tým složený ze sociálních pracovníků. Činnost podporují 
vyškolení a zkušení dobrovolníci. Dlouhodobě spolupracují s odborníky 
v oblasti psychologie a práva. 

Sociální jevy, které služba řeší:  

 Nevhodná bytová situace, náhlá ztráta bydlení 

 Finanční problémy a zadluženost 

 Dlouhodobá nezaměstnanost rodičů a z ní vyplývající obtíže 
v rodině 

http://prelouc.charita.cz/podpora-rodiny/


9 
 
 

 Rodiče mají pocit, že péči o své dítě nezvládají, nedostatek 
zkušeností, znalostí, či dovedností v oblasti péče o dítě, 
nedostatečná podpora v okolí rodiny 

 Budoucí rodiče si nevědí rady s příchodem dítěte do rodin 

 Dlouhodobé neshody v rodina a vztahové problémy, násilí 
v rodině 

 Náročné chování dítěte 

 Náročná životní situace (úmrtí, rozvod) 

 Potřeba podpory a doprovázení při styku s úřady, s institucemi, se 
školou 

 Hrozba odebrání dítěte z rodiny, kontakt s dítětem umístěným do 
zařízení ÚV nebo NRP 

 Příprava na návrat dítěte zpět do péče rodičů 

Cílová skupina:  

Služba je určena pro rodiny s dětmi z Pardubic a okolí, které se potýkají 
s krizovou či dlouhodobě obtížnou sociální situací, která může ohrožovat 
zdravý vývoj dítěte, a kterou je pro ně obtížné bez pomoci překonat. 

Forma poskytování: ambulantní, terénní 

První kontakt: telefonicky nebo emailem 

Je služba placená: NE  

Kontakt: info@darops.cz, 466 260 711 

Otevírací doba: 
Ambulantní služba 
Úterý 9:00 – 15:30 
Čtvrtek 9:00 – 15:30 
 

Terénní služba 
Pondělí – pátek 
 
Odkaz na web: http://www.darops.cz/nase-cinnost/ 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Oblastní charita Pardubice 

Název služby: Služby pro rodiny s dětmi (Sanace rodin) 

Adresa: Češkova 1247, Pardubice 53002 

Působnost: oblast Pardubicka, Holicka a Chrudimska 

Popis činnosti:  

Poskytují pomoc a podporu rodinám s dětmi v tíživé životní situaci. 
Pomáhají vyřešit nepříznivou situaci, překonat její negativní důsledky a 
vytvořit příznivé podmínky pro děti. Služba směřuje k naplnění základních 
práv dítěte na život ve vlastní rodině. Rodičům pomáhá vytvořit bezpečné 
a zdravé prostředí pro výchovu a péči o děti. 

Sociální jevy, které služba řeší: rodiny s dětmi v nepříznivé situaci 

Cílová skupina: rodiny s dětmi nacházející se v tíživé životní situaci, kterou 
nedokážou sami bez pomoci překonat. Rodiny s dětmi ohroženými 
společensky nežádoucími jevy: záškoláctví, nerespektování rodičů, učitelů, 

mailto:info@darops.cz
http://www.darops.cz/nase-cinnost/
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výchovné obtíže apod. Mladí lidé v nepříznivé životní situaci, kteří 
zakládají rodinu nebo již pečují o vlastní děti. 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: telefonicky, mailem nebo na doporučení OSPOD 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Šilarová – vedoucí střediska, telefon 
777 296 826, ksilarova@charitapardubice.cz 

Otevírací doba: 
Terénní 
Po dohodě pondělí – pátek 8 – 18, sobota a neděle – dle domluvy 
(oblast Pardubicka, Holicka a Chrudimska) 
 
Ambulantní 
po předchozí domluvě na adrese: 

 Češkova 1247/22, Pardubice 

 Dudychova 782, Holice 

 Nám. Hrdinu 13, Moravany 
 

Odkaz na web: http://pardubice.charita.cz/vyhledavani-v-
adresari/?i=sluzby-pro-rodiny-s-detmi-sanace-rodin#directory-detail 

Poznámka:  

 

 

 

Název organizace: Dětský domov Holice  

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Adresa: Husova 623, Holice 531 11 

Působnost: Holicko (do vzdálenosti 25 km od místa sídla poskytovatele) 

Popis činnosti:  

Činnosti poskytované rodině s malými dětmi   

 nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a 
dovedností dítěte,  

 poskytnutí podpory při vzdělávání dětí a pomoc se zajištěním 
podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí 

 podpora zajištění podmínek pro smysluplné trávení volného času 

 podpora a nácvik dovedností a kompetencí potřebných pro 
výchovu dítěte  

 zajištění bezproblémového chodu domácnosti  

Činnosti poskytované mladým dospělým  

 podpora a nácvik dovedností a kompetencí potřebných pro 
zajištění chodu domácnosti 

 podpora sociálních a komunikačních dovedností směrem k rodině 

 podpora zajištění podmínek pro smysluplné trávení volného času 

 školní příprava 

Sociální jevy, které služba řeší: minimalizace rizik ústavní výchovy, 
přetrhání rodinných vazeb, úspěšné začlenění do společnosti 

mailto:ksilarova@charitapardubice.cz
http://pardubice.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=sluzby-pro-rodiny-s-detmi-sanace-rodin#directory-detail
http://pardubice.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=sluzby-pro-rodiny-s-detmi-sanace-rodin#directory-detail
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Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku do 18 – ti let, mladí dospělí od 18 
do 30 let bez podpory rodiny, ohrožené rodiny s dětmi 

Forma poskytování:  
terénní 
ambulantní  
 
První kontakt: doporučení OSPOD nebo v kanceláři poskytovatele služby 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: 466 682 120, 773 558 801, email - sas@ddholice.cz 

Otevírací doba: 
Ambulance  - pondělí až pátek 8:00 – 12:00 
Terén - pondělí až pátek 12:00 – 16:00 
V ostatních časem dle potřeb klienta 
 

Odkaz na web: www.ddholice.cz 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: MOST PRO, o.p.s.  

Název služby: Poradna pro cizince 

Adresa: 17. listopadu 216, Pardubice 

Působnost: Pardubický okres 

Popis činnosti:  

Poradna pro cizince: 

 odborné sociální poradenství 

 tlumočení zdarma 

 asistence u lékaře, na úřadech 

 pomoc celé rodině 
 
Multiklub pod mostem – práce s dětmi cizinců 

 učení češtiny pro děti  

 individuální doučování  

 asistence ve školách pro děti  

 volnočasové aktivity 

Sociální jevy, které služba řeší: Organizace pomáhá cizincům překonávat 
společenské, kulturní, jazykové bariéry poskytováním rad, informací a 
doprovázením za účelem spokojeného soužití v české společnosti. 

Cílová skupina: cizinci žijící v ČR 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: kontakt mail, telefon nebo v sídle organizace 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: tel.: 467 771 170, 773 223 453 
e-mail: info@mostlp.eu,  

Otevírací doba:  
PO, Út, Pá: 9:00 – 13:00,  
13:00 – 17:00 na objednání, 

http://www.ddholice.cz/
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ST: 9:00 – 17:00 
Poznámka:  

 

 

Název organizace: RK Centrum 

Název služby: Rodinné konference 

Adresa: Městský park 274, Chrudim, 537 01 

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti:  

 Rodinná konference je v podstatě rodinná rada. Schází se na ní 
široká rodina a další osoby, které hledají nejlepší řešení 
obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, aby to 
byla v prvé řadě samotná rodina, která může rozhodnout o 
budoucnosti svého dítěte. 

 Služba rodinné konference plně důvěřuje rodině, že dokáže 
nalézt řešení složité situace dítěte vlastními silami, a že je 
schopná naplánovat kroky vedoucí k udržení dítěte v rodině 

 Respektuje právo rodiny na vlastní rozhodnutí  týkající se dětí. 

 Podporuje možnost setkání široké rodiny s  cílem vytvoření 
plánu o budoucnosti dítěte před úředním rozhodnutím.  

Sociální jevy, které služba řeší: ohrožení dítěte 

Cílová skupina: Cílovou skupinou je celá rodina. 

Forma poskytování: v domácnostech zúčastněných rodin  

První kontakt: Služba může být nabídnuta OSPODem nebo jinou službou.  
Službu lze oslovit samostatně mailem nebo telefonicky. 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba:  

Gabriela Pavlíková 
vedoucí RK centra 
pavlikova@rk-centrum.cz 
mobil: 774 452 077 

Otevírací doba: Po domluvě 

Odkaz na web: www.rk-centrum.cz 

Poznámka:  

  

mailto:pavlikova@rk-centrum.cz
mailto:pavlikova@rk-centrum.cz
file:///C:/Users/matej.karas/Desktop/www.rk-centrum.cz
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PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY, PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY A 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ (I) NA DĚTI:  

Název organizace: Nemocnice Pardubice 

Název služby: Oddělení klinické psychologie 

Adresa: Kyjevská 44, 532 02 Pardubice, Budova č. 13 (u hlavní brány) - I. 
patro 

Popis činnosti:  

 Krizové a specifické intervence: provázení pacienta v tíživé životní 
situaci, podpůrné psychoterapeutické vedení, pomoc při zvládání 
aktuální krize. 

 Diagnostická činnost:  
o vyšetření základních osobnostních rysů včetně případné 

psychopatologie a podílu psychiky na etiologii 
somatických obtíží, 

o vyšetření kognitivních funkcí (např. paměti, pozornosti, 
intelektu, myšlení). 

 Systematické psychoterapeutické vedení: střednědobá a 
dlouhodobá ambulantní péče zaměřená na postupné změny v 
prožívání, chování, tělesném fungování a vztazích pacienta, rozvoj 
a poznání vlastní osobnosti, nácvik relaxace a imaginace. 

 Práce s úzkostnými, depresivními nebo psychosomatickými 
obtížemi, vztahovými problémy, problémy v partnerském soužití, 
s psychosexuálními obtížemi a dalšími oblastmi prožívání. 

 Podpůrné psychoterapeutické vedení: podpora příznivé adaptace 
pacienta na životní změnu. 

 Rehabilitace kognitivních funkcí. 
 Poradenství pro zaměstnance PKN: pomoc a poradenství v 

pracovních, rodinných a partnerských vztazích. 

Kdy kontaktovat:  

 Situace vyžadující psychologickou přípravu pacienta před a po 
náročném či bolestivém lékařským úkonem. 

 Při ztížené adaptaci na podmínky léčby a hospitalizaci. 

 Situace vyžadující zvážení vlivu psychogenní etiologie při vzniku 
onemocnění. 

 Vlastní žádost pacienta o psychologický kontakt. 

 Situace vyžadující psychologickou spolupráci s rodinou pacienta. 

 Psychologické diferenciálně diagnostické vyšetření. 

 Neuropsychologické vyšetření. 

 Specifická psychologická péče o pacienty na různých odděleních 
nemocnice. 

Sociální jevy, které služba řeší: psychické problémy 

Cílová skupina: Děti i dospělí 

Forma poskytování: ambulantní 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: tel.:  

Vedoucí oddělení, odborný garant: 

http://pardubice.nempk.cz/mapa-arealu-nemocnice
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Mgr. Jan Bažant 
TELEFON: +420 466 016 664 (volejte po 12 hodině) 
MOBIL: +420 727 855 169  (volejte po 12 hodině nebo napište SMS) 
E-MAIL: jan.bazant@nempk.cz 

PhDr. Blanka Pöslová 
SPECIALIZACE: Klinický psycholog a psychoterapeut se zaměřením na děti 
a mladistvé 
TERAPEUTICKÉ ZAMĚŘENÍ: Rodinná terapie 
TELEFON: +420 466 016 666 (pouze středa dopoledne) 
E-MAIL: poslova@psychologove.cz 

Mgr. Anna Hebek - Slobodzian 
SPECIALIZACE: Problematika dětí a mladistvých 
TERAPEUTICKÉ ZAMĚŘENÍ: Rodinná terapie 
TELEFON: +420 466 016 663 
E-MAIL: anna.hebek@nempk.cz 
Poznámka:  

 

 

Název organizace: Psychologické centrum Medeora 

 
Název služby: Ambulance klinické psychologie 
 
Adresa: Sukova třída 1935, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí 
 
Popis činnosti:  
 

Nabízí komplexní služby v psychologické diagnostice a terapii dětí a 
dospělých. 
 
Individuální terapie: krátkodobá podpůrná i dlouhodobá terapie s využitím 
široké palety terapeutických metod 
 
Párová a rodinná terapie: psychoterapeutická práce s rodinným systémem, 
párová terapie problémů v partnerských vztazích 
 
Psychologická dg dětí: vývojová diagnostika, vyšetření při podezření na 
poruchu z autistického spektra, vyšetření předškolních a školních dětí i 
dospívajících 
 
Psychologická diagnostika dospělých: cílené, komplexní a kontrolní 
psychologické vyšetření v oblasti duševního zdraví a nemoci 
 
Psychoterapie dětí: systematická individuální psychoterapie pro děti a 
dospívající 
 
Skupinová terapie: terapeutické skupiny, rodičovské podpůrné a edukační 
skupiny, doléčování při léčbě závislostí. 
 
Řeší poruchy autistického spektra. 
 
S rodinou pracuje tým odborníků: psychologové a terapeuti  
 
Sociální jevy, které služba řeší: psychické potíže, tíživá životní situace, 
rozpad rodiny 
 
Cílová skupina: děti i dospělí vyžadující psychologickou pomoc, jednotlivci 
i skupiny. V DG nově nepřijímají dospělé, ale zaměřují se pouze na dg u 
dětí.  

mailto:jan.bazant@nempk.cz
mailto:poslova@psychologove.cz
mailto:anna.hebek@nempk.cz
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Formy poskytování: ambulantní 
 
První kontakt: objednání po telefonu nebo emailem, případně kontaktní 
formulář na webu kliniky 
 
Je služba hrazená: hrazeno z veřejného zdravotního pojištění 
 
Kontakt: Mgr. & Mgr. O.Ďurech, PhDr. Mgr. M.Ďurechová, PhDr. 
M.Švarcová 
email: info@medeora.cz 
tel.: 739 276 444 
 
Otevírací doba: není uveřejněna 
  
Poznámka: Soudní posudky neprovádějí. 

 

 

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice  

Název služby: Psychologická a speciálně-pedagogická péče  

Adresa: Sukova třída 1260, Pardubice 530 02 

Pobočky: Pardubice, Přelouč, Holice, Chrudim, Hlinsko, Třemošnice 

Popis činnosti:  

Poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči klientům ve věku 
3 až 19 let, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům škol a školských 
zařízení. 

Dětem poskytují služby odpovídající problémům spojeným s jejich věkem.  

U mladších dětí je to konzultace o vývojových zvláštnostech, posouzení 
vývoje, schopností a školní zralosti, sledování postižených dětí a pomoc při 
výběru vhodného školského zařízení či logopedická péče. Dětem mladšího 
školního věku nabízí diagnostiku rozumových schopností, specifických 
poruch učení, pomoc při řešení výukových obtíží, rodinnou či individuální 
psychoterapii. U starších pak mimo jiné diagnostiku specifických poruch 
učení, rodinnou či individuální psychoterapii, pomoc při řešení 
výchovných problémů, zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry a 
dalšími odborníky, ale i kariérní poradenství.  

Rodičům nabízí konzultace o možnostech diagnostiky a terapeutické péče 
o dítě, doporučení vhodných postupů při výchově či vhodné pomoci při 
učení, pomoc v krizových situacích rodiny s dětmi, rodinnou terapii či 
nabídku pomůcek a metodik pro nápravu poruch čtení, psaní, pravopisu a 
matematiky.  

Učitelům nabízí mimo jiné společné konzultace s rodiči či semináře 
zaměřené na osobnostní růst pedagogů. Metodicky vedou výchovné 
poradce.  

Sociální jevy, které služba řeší: psychické problémy, školní neúspěšnost, 
zdravotní znevýhodnění 

Cílová skupina: děti od 3 do 19 let, rodiče, učitelé  

Forma poskytování: ambulantní 
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První kontakt: Objednání je možné osobně, telefonicky, zasláním 
vyplněné žádosti mailem či poštou, prostřednictvím školy. Nezletilého 
klienta může objednat pouze zákonný zástupce.  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba:  

PaedDr. Bc. Jiří Knoll, +420603 905 945; jiri.knoll@ppp-pardubice.cz 

poradna@ppp-pardubice.cz, ppp.pardubice@seznam.cz 
tel.: 466 410 327, 466 410 328 (ředitel) 
Na tomto čísle se objednávají i klienti do Přelouče 
 

Pracoviště Přelouč: Kladenská 494, 535 01 Přelouč 
 
Kontakt na pracoviště Holice: Holubova 47, 534 01 Holice 
tel: 702 132 518 
 
Kontakt PPP Chrudim: ped.ps.por.cr@quick.cz 
tel.: 469 621 187 
 
Otevírací doba:  
pondělí až čtvrtek: 7.00 – 11.00, 12.30 – 15.30 
pátek: 7.00 – 11.00 
  
Kontakt na pracoviště Hlinsko v Čechách: Nádražní 548, 539 01 Hlinsko v 
Čechách 
tel: 469 312 934 
 
Kontakt na pracoviště Třemošnice: Internátní 214, 538 43, 538 43 
Třemošnice 
tel: 702 132 517 

Otevírací doba: Pondělí – čtvrtek, 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00; pátek 7:00 
– 11:30, 12:30 – 15:00 

Odkaz na web: https://www.ppp-pardubice.cz/ 

Poznámka: 

 

 

Název organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje 

Název služby: Odborné sociální poradenství  

Adresa: Mozartova 449, Pardubice  

Popis činnosti:  

Poradenství je poskytováno v rámci konzultací, jejichž délka je individuální 
(zpravidla 1 hodina). Přítomen je odborný pracovník (psycholog, sociální 
pracovník), může klientovi doporučit i využití další možnosti odborné 
pomoci.  

Obsah konzultací je individuální, může se zabývat různými náročnými 
životními situacemi. V těch pomáhá klientům samostatně a aktivně se 
situací pracovat a posílit je tak, aby sociální služby v běžném životě 
potřeboval co nejméně.  

Sociální jevy, které služba řeší: Např. Krize v rodině, dítě ve sporu rodičů, 
psychické problémy, rizikové sexuální chování, rozpad rodiny, 
samoživitelé, osamělý rodič, zdravotní znevýhodnění, ztráta bydlení, 
sociální vyloučení, špatná ekonomická situace rodiny apod.  

mailto:+420603%20905%20945
mailto:jiri.knoll@ppp-pardubice.cz
mailto:poradna@ppp-pardubice.cz
https://www.ppp-pardubice.cz/
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Cílová skupina: Jednotlivci, páry i rodiny nacházející se v náročné životní 
situaci, kterým se nedaří na základě vlastních sil ani za pomoci okolí krizi 
zvládnout. Klienti mladší 18 let musí být při prvním kontaktu s Poradnou 
pro rodinu Pardubického kraje v doprovodu zákonného zástupce. 

Forma poskytování: ambulantní 

První kontakt: Objednání je možné buď telefonicky, emailem nebo 
osobně. Objednání je možné pouze v dopoledních hodinách od 8:00 do 
11:00. 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: PhDr. Roman Miletín, pardubice@poradnapardubice.cz, 
telefon: 603 273 948 

Otevírací doba:  

Po, st  8:00-11:00 12:00-17:00 

Út, čt 8:00-11:00 12:00-14:00 

Pá  8:00-12:00 

Odkaz na web: http://poradnapardubice.cz/poradentstvi/ 

Poznámka: Čekací doba na jednotlivé psychology je více než 1 měsíc (k 
březnu 2018) 

 

Název organizace: DaR, o.p.s. 

Název služby: Psychologické poradenství a psychoterapie 

Adresa: Adresa: Bělehradská 513, Pardubice 530 09  

Popis činnosti:  

 Psychologické poradenství: 

Umožňuje získat náhled na situaci, nabízí podporu a provázení při řešení 
obtížné životní situace.  Poradenství je možné využít v řadě situací, jako 
např.: 

 osobnostní problémy (obavy, úzkosti, psychosomatické potíže, velká míra 
stresu, kterou se nedaří zvládnout vlastními silami, reakce na závažnou 
ztrátu či krizi, atd., 

 rodinné a manželské problémy a konflikty, 

 výchovné problémy u dětí, 

 problémy ve vztazích mezi rodiči a dětmi, 

 problémy v komunikaci, 

 problémy dítěte související se školou, atd. 

Psychologické poradenství je zajišťováno psycholožkou, klientem může 
být rodič, popř. oba rodiče, dítě, i rodina jako celek. Konzultace trvá 
zpravidla 60 minut, frekvence konzultací se odvíjí od aktuální potřeby 
klienta. 

 Psychoterapie: 

Psychoterapeutický přístup Vám umožní společně s terapeutkou pracovat 
na změně, na osobním rozvoji a stabilizaci Vaší, či celého Vašeho 
rodinného systému.  Psychoterapie prostřednictvím specifických metod 
umožňuje klientům proniknout více do hloubky problému a nastartovat 

mailto:pardubice@poradnapardubice.cz
http://poradnapardubice.cz/poradentstvi/
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proces „uzdravení“ a posílení.  Terapeutky mohou pracovat jak 
s jednotlivými rodiči, v případě potřeby s dětmi,  a v rámci rodinné terapie 
s celou rodinou.  U individuální psychoterapie jsou počet a frekvence 
setkání klienta s terapeutem určeny vždy dle aktuální potřeby klienta, 
jedno setkání trvá většinou 60 minut.  Frekvence setkání u rodinné terapie 
je zpravidla 1x za 3 týdny až 1x za měsíc, délka setkání je 60 – 90 minut. 

Cílová skupina: rodiny 

Forma poskytování: probíhá v prostorách organizace 

Je služba placená: NE  

První kontakt: telefonicky nebo emailem 

Kontakt: info@darops.cz, Tel:  466 260 711 

Otevírací doba:  

Ambulatní: 

Úterý 9:00 – 15:30 

Čtvrtek 9:00 – 15:30 

Terénní: 

Pondělí - pátek 

Odkaz na web: http://www.darops.cz/nase-cinnost/ 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: PsychoCom 

Název služby: Ambulance klinické psychologie, psychoterapie a rodinné 
terapie  PhDr. Blanky Pöslové v Pardubicích 

Adresa: Na Okrouhlíku 781, Pardubice 530 03 

Popis činnosti:  

 individuální terapie dětí a dospělých 
 rodinná terapie 
 skupinová terapie dospělých  

Cílová skupina: děti, dospělí, rodiny s psychickými potížemi 

Forma poskytování: ambulantní 

První kontakt: Telefonická domluva 

Kontakt: E-mail: poslova@psychologove.cz, telefon:+420 702 406 103  
 
asistentka PO-ČT 8:oo - 12:oo hodin 

Je služba placená: NE  

Otevírací doba:  

pondělí: 8 – 14 
středa:  13 - 16 
čtvrtek:  8 – 16 

Odkaz na web: http://www.psychologove.cz/poslova/index.html 

mailto:info@darops.cz
http://www.darops.cz/nase-cinnost/
javascript:x5engine.utils.emailTo('31233434','.czeovlogcho@psyovaposl')
http://www.psychologove.cz/poslova/index.html
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Poznámka: V současné době neprovádějí diagnostiku dětí  

Pod PsychoCom působí zaměstnanci:  

Mgr. Alexandra Bokůvková 

Pracoviště Lentilka, provozní a ordinační doba: 
pondělí: 15 - 18 
čtvrtek:  09 - 12 
Objednání:  466 009 430, 733 724 543 
(asistentka paní Řezníčková), 7:00-15:30 
E-mail: bokuvkova@psychologove.cz 

 

Mgr. Irena Dojčánová 
Provozní a ordinační doba v ambulanci: 
pondělí:      8 - 12 
čtvrtek:      8 - 12 
Objednání: +420 702 406 103  
E-mail: dojcanova@psychologove.cz  

 

Mgr. Jana Ježková, klinický psycholog  
Provozní a ordinační doba v ambulanci: 
pátek:     8 - 14 
Objednání: 
+420 702 406 103  
E-mail: jezkova@psychologove.cz  

 

Mgr. Lucie Macháčková, klinický psycholog  
pracuje výhradně s dospělými klienty 
Provozní a ordinační doba v ambulanci: 
pátek:     8 – 14 
Objednání: 
+420 702 406 103  
 
E-mail: machackova@psychologove.cz  

 

 

Název organizace: Nemocnice Pardubice 

 
Název služby: Zdravotně sociální služba 
 
Adresa: Kyjevská 44, 532 02 Pardubice 
 
Působnost: Pardubice 
 
Popis činnosti:  
Služba je poskytována na žádost lékaře, jím pověřeného nelékařského 
zdravotního pracovníka nebo přímo na žádost pacienta či jeho blízkých 
v nemocnici. 
 
Poskytují poradenskou pomoc a podporu nemocným. 
 
Poskytují sociální poradenství. 
 
S rodinou pracuje tým odborníků: sociálně zdravotní pracovníci a lékaři 

javascript:x5engine.utils.emailTo('4234214132','.cz%20veogocholsypova@kkuvbo')
javascript:x5engine.utils.emailTo('3241323413','cz%20e.ogovlchosya@panovcdoj')
javascript:x5engine.utils.emailTo('142413332','zve.cgoholocpsyva@zkoje')
javascript:x5engine.utils.emailTo('113232144311','zcve.goolochya@psckovchaam')
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Sociální jevy, které služba řeší: tíživá sociální situace spojená se 
zhoršeným zdravotním stavem klienta 
 
Cílová skupina: pacienti nemocnice Pardubice 
 
Formy poskytování: pobytová 
 
První kontakt: po konzultaci s personálem nemocnice 
 
Je služba hrazená: hrazeno z veřejného zdravotního pojištění 
 
Kontakt: Mgr. Marcela Chvojková, tel.: 725 626 533 
tel.: 446 011 116, 466 011 105 
 
Otevírací doba: dle nemocnice 
Poznámka:  
 
 

Název organizace: Psycholožka - Mgr. Martina Vondrušková 

 
Adresa: Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice 
 
Popis činnosti:  
 
Nezdravotnické zařízení 
 
Nabízí komplexní služby v psychologické diagnostice a terapii dětí a 
dospělých. 
 

individuální, skupinová terapie a práce s rodinami 
 
krizová intervence 
 
psychologická diagnostika dětí a dospělých 
 
psychologické poradenství 
 
relaxace, imaginace, meditace, „práce v písku“ 
 
Sociální a psychologické jevy, které služba řeší: rodinné problémy 
(rozvodová situace, komplikované vztahy), výchovné a vývojové otázky u 
dětí, psychosomatické potíže, školní problematika, úzkosti a strachy, 
osobnostní potíže atd. 
 
Cílová skupina: děti i dospělí vyžadující psychologickou pomoc, jednotlivci, 
rodiny i skupiny 
 
Formy poskytování: ambulantní 
 
První kontakt: objednání na telefonu 732 824 082 nebo emailem na 
info@psychologpardubice.cz 
 
Je služba hrazená: 50 min/480 Kč 
 
Odkaz na webové stránky: www.psychologpardubice.cz 
 
Otevírací doba: dle objednání po domluvě 
  
Poznámka:  
 
 

file:///C:/Users/matej.karas/Desktop/Karty%20služeb%20pro%20soud/www.psychologpardubice.cz
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Jméno: Psycholog-pce - PhDr. Andrea Šmejdová (Troníčková), Mgr. 
Eva Klucká 

Adresa: Holubova 713, Pardubice 
 
Popis činnosti:  

 Individuální poradenství 

 Párové poradenství 

 Rodinné poradenství 

 Psychoterapie 

 Práce s pěstounskými rodinami 

 Krizová intervence 

 Relaxace 

 Mediace  
 
Cílová skupina: děti i dospělí 
 
Formy poskytování: ambulantní 

Je služba hrazená:  

Poradenství, psychoterapie (60 minut) 600 Kč 

Relaxace 350 Kč 

Mediace (tříhodinové setkání) 1000 Kč/hodina 

Vypracování zprávy  300 - 500 Kč dle rozsahu zprávy 

Kontakt:  

Mgr. Eva Klucká: tel.: 604 118 630 
e-mail: klucka@psycholog-pce.cz 

PhDr. Andrea Troníčková: tel.: 603 452 107 
e-mail: tronickova@psycholog-pce.cz 

Odkaz na webové stránky: http://psycholog-pce.cz/index.html 
 
Otevírací doba: Pracovní doba flexibilně dle dohody 
Poznámka: DG ano, posudky pro soudy ano např. v rámci opatrovnického 
řízení. 
 
 

Název organizace: PhDr. Věra Tomášová - psycholog 

 
Adresa: U Husova sboru 75, Pardubice, 53002 
 
Popis činnosti:  
 
Nezdravotnické zařízení 
 
Nabízí komplexní služby v psychologické diagnostice a terapii dětí a 
dospělých 
 
Individuální psychoterapie dospělých 
 
Psychoterapie dětí, mladistvých, rodinná psychoterapie 
 
Psychologická diagnostika dětí a dospělých 
 

mailto:klucka@psycholog-pce.cz
mailto:tronickova@psycholog-pce.cz
http://psycholog-pce.cz/index.html
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Krizová intervence 
 
Zpracování znaleckých posudků pro soud a policii – uplatnění zejména při 
konfliktních rozvodových řízeních, domácím násilí apod. 
 
Alternativní hlubinně psychologické a ezoterní přístupy 

Zpracování znaleckých posudků pro soud a policii 

 uplatnění zejména při konfliktních rozvodových řízeních 

 u tzv. domácího násilí - psychické, fyzické týrání 

 jiná trestná činnost 
 
Sociální a psychologické jevy, které služba řeší: psychické potíže, tíživá 
životní situace, rozpad rodiny, rozvod, domácí násilí, psychosomatika, 
mozkové dysfunkce, problémy v kolektivu vrstevníků, školní patologické 
jevy 
 
Cílová skupina: děti i dospělí vyžadující psychologickou pomoc 
 
Formy poskytování: ambulantní 
 
První kontakt: objednání po telefonu nebo emailem, není potřeba 
doporučení praktického lékaře 
 
Je služba hrazená: cena terapeutické hodiny je v rozmezí od 450 Kč do 500 
Kč, podle typu služby 
 
Kontakt: email: tomasova.vera@seznam.cz 
tel.: 466 614 973, 732 670 613 
 
Otevírací doba: po domluvě 
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PSYCHOLOGICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY PRO DOSPĚLÉ: 

Název organizace: Psychoterapeutické centrum s.r.o.,  

Název služby: Psychologická ambulance PhDr. Evžen Panovský  
 
Adresa: Na okrouhlíku 899, 530 03 Pardubice 
 
Popis činnosti:  

 psychologická diagnostika 
 individuální  a skupinová psychoterapie, denní stacionář  
 párová (manželská) terapie  
 psychologické poradenství 
 kurzy, přednášky, semináře  

 
Péče je poskytována a doporučena v následujících případech: 

 neurotické a funkční (psychosomatické) poruchy  
 úzkostně-depresivní poruchy a poruchy přizpůsobení  
 osobnostní poruchy a nesnáze v interpersonálních vztazích  

 
Naopak kontraindikacemi pro přijetí do ambulance je: 

 asociální osobnosti  
 rentové tendence  
 alkoholové a drogové závislosti.  

Podmínkou je  poukaz k psychologickému vyšetření, příp. 
psychoterapeutickému ošetření vystavený odesílajícím lékařem nebo 
zdravotnickým zařízením. 

Zdravotnické zařízení může poskytovat některé speciální odborné nebo 
nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 
Jedná se např. o konzultační činnost a psychologické poradenství, 
psychodiagnostiku, manželské (partnerské) a rodinné poradenství.  

Psychoterapeutické centrum podporuje ve spolupráci s externími 
odborníky programy se zaměřením na osobní rozvoj, zlepšení 
komunikačních dovedností a zvládání stresu, kurzy asertivity a pod. 

Dlouhodobě spolupracuje s klubem diabetických pacientů 

 
Cílová skupina: dospělí vyžadující psychologickou pomoc, jednotlivci, páry 
 
Formy poskytování: ambulantní 
 
Je služba hrazená: hrazeno z veřejného pojištění 
 
Odkaz na webové stránky: www.psychologove.cz 
 
Otevírací doba:  
 
pondělí:  8-13 
úterý:_Univerzita Pardubice (FZS) 
středa:    8 – 16 
čtvrtek:   8 – 14 
Pátek:      8 - 14 
 

file:///C:/Users/matej.karas/Desktop/Karty%20služeb%20pro%20soud/www.psychologove.cz
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Objednání: 
734 502 526 (asistentka/ záznamník) 
 
Druhá samostatná ambulance pod Psychoterapeutickým centrem s.r.o.: 
 
Mgr. Kateřina Kořínková 
 
Provozní a ordinační doba: 
úterý: 10 - 16            
středa: 08 - 16  
pátek: 08 – 12 
 
Objednání: 734 502 526, (asistentka/záznamník), 
E-mail: korinkova@psychologove.cz       
 
Poznámka: 
 

 

Název organizace: Psychoterapeut PhDr. Jiří Belajev  

 
Adresa: Lidmily Malé 620, 530 12 Pardubice III 
 
Popis činnosti:  
 
Psychoterapie - KBT, specializace - fobie, panická porucha, obsedantně 
nutkavá porucha 
 

Pod ordinací PhDr. Belajeva působí jako psycholožka Mgr. Markéta 
Vörösová - U Josefa 153, 530 09 Pardubice II, Telefon: 603 593 074 (cílová 
skupina a podmínky jsou stejné) 
 
Formy poskytování: ambulantní 
 
Je služba hrazená: S písemným doporučením ošetřujícího lékaře hradí 
psychoterapii zdravotní pojišťovna klienta. 
 
Cílová skupina: dospělí 
 
Kontakt: tel.: 466 412 827 
Telefon: 771770558 

Otevírací doba:  
pondělí: 13.00 - 17.00 
úterý: 8.00 - 11 - 00,  13.00 - 16.00 

Poznámka: 
Soudní posudky neprovádí 
 

 

Název organizace: PhDr. Libuše Novotná - psycholog 

Adresa: Sladkovského 767, 530 02, Pardubice 

Působnost: Pardubice 

Popis činnosti: zaměření na psychologii a psychoterapii 

Forma poskytování: ambulantní 

mailto:%20korinkova@psychologove.cz
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Je služba placená: služba je hrazena ze zdravotního pojištění 

Kontakt: Telefon: +420 466612096 E-mail: libusenovotna@centrum.cz  

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Péče o duševní zdraví, z.s. 

Název služby: Sociální rehabilitace 

Adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice 

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti:  

Podpora duševně nemocných v rozvoji jejich dovedností a vztahů 
s okolím. Podpora samostatného života klientů. Pomocí individuálních 
plánů pracují s klienty na zlepšení jejich situace.  

Podpořit propojení klienta s přirozeným okolím, zprostředkovat 
mezilidské vztahy, nastavit možnosti trávení volného času atp.  

Cílová skupina: dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním 
onemocněním a s bydlištěm v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji 

Forma poskytování: Terénní, ambulantní 

První kontakt: Domluva na místě a čase první schůzky, pracovník 
zhodnotí, zda je klient vhodný pro tuto službu, případně doporučí jiné 
služby. Na první schůzce se nemusí rozhodnout o využití služby. 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kolínská (777 915 749 , 
katerina.kolinska@pdz.cz) 

Otevírací doba: pracovní dny 9-17 hodin 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Mgr. Vít Hoigr - psycholog a psychoterapeut 

 Adresa: Mezi Mosty 436, 530 02 Pardubice – u Mlýnů 

Působnost: Pardubice 

Popis činnosti:  

Nezdravotnické zařízení 
 
individuální psychologické poradenství zaměřené na zvládání psychických 
potíží, osobnostní rozvoj a hledání zdrojů   

Psychosociální jevy, které služba řeší: krizové životní situace, neurotická 
problematika, poruchy nálady, osobnostní problematika  
 
 Cílová skupina: dospělí vyžadující psychologickou pomoc 

tel:+420%20466612096
tel:+420%20466612096
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 Formy poskytování: ambulantní 
 
 První kontakt: domluvení schůzky telefonicky či emailem 

 Je služba hrazená: 600 Kč/50 min  

 Kontakt: vit.hoigr@gmail.com, tel.: 730 903 285, www.vithoigr.cz 

 Otevírací doba: po domluvě 

Poznámka: 

 

 

Mgr. Alena Háková - psychoterapeut 

Adresa:  U Josefa 153, 530 09 Pardubice 

Kontakt: 771 770 232, aja.hook@gmail.com 

 

 

Název organizace: Mgr. Eva Ulrychová – Psycholog 

 
Adresa: Holubova 713, 530 03 Pardubice (budova komplexu zařízení 
Fyzioterapie Holubova) 
 
Působnost: Pardubice 

 
Popis činnosti:  
 
Nezdravotnické zařízení 
 
Psychologické poradenství s terapeutickými prvky vhodná pro individuální 
terapii: krátkodobá podpůrná terapie řešící aktuální potíže nebo 
dlouhodobá terapie zaměřená na osobnostní růst 
 
Psychosociální jevy, které služba řeší: složitá rodinná situace, potíže v 
pracovní oblasti, krize v období změny rolí, spirituální krize, vyrovnávání se 
se zdravotními problémy 
 
Cílová skupina: dospělí vyžadující psychologickou pomoc 
Formy poskytování: ambulantní 
 
První kontakt: domluvení schůzky telefonicky či emailem 
 
Je služba hrazená: 500 Kč/50 min – individuální terapie 
                                 800 Kč/90 min – párová (rodinná) terapie  
Kontakt: e.ulrychova@email.cz 
tel.: 605 934 287 
Otevírací doba: po domluvě 
  
Poznámka:  

  

mailto:vit.hoigr@gmail.com
http://www.vithoigr.cz/
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PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI 

Jméno: MUDr. Eva Čápová 

Adresa: U Husova sboru 2012, 530 02 Pardubice 

Působnost: Pardubický okres 

Popis činnosti: Psychiatrická péče pro děti a dorost. 

Pondělí 09:00 - 16:30 

Úterý 08:30 - 13:00 

Středa 08:30 - 13:00 

Čtvrtek 08:30 - 18:00 

Pátek 08:30 - 14:00 

Kontakt: +420 466 611 422 

Odkaz na web: http://mudr-eva-capova.modernilekar.cz/ 

Poznámka: Je nutné se předem objednávat, a to dopoledne mezi 9:00 - 
12:00. Nabízí služby znalce v oboru zdravotnictví se specializací na 
pedopsychiatrii 

 

  

http://mudr-eva-capova.modernilekar.cz/
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PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY PRO DOSPĚLÉ 

Název organizace: MUDr. Alena Rýznarová - psychiatr 

 
Adresa: Smilova 405, 530 02 Pardubice  
 
Působnost: Pardubice 
 
Formy poskytování: ambulantní 
Cílová skupina: dospělí 
 
Kontakt: tel.: 466 611 802 
ordinaceryznarova@email.cz 

Otevírací doba:  

 Pondělí 08:00 - 12:00 

 Úterý 08:00 - 12:00 

 Středa 08:00 - 12:00 

 Čtvrtek 08:00 - 12:00 

 Pátek Zavřeno 

 Sobota Zavřeno 

 Neděle Zavřeno 

Poznámka: Paní doktorka nepracuje se závislostmi – alkohol, drogy.  

 

 

Název organizace: MUDr. Veronika Cardová - psychiatr 

 
Adresa: 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice  
 
Popis činnosti:  
Paní doktorka poskytuje standartní diagnostiku a léčebnou péči pokrývající 
celé diagnostické spektrum psychiatrických poruch.  
Specializuje se na anorexii.  
 
Působnost: Pardubice 
 
Formy poskytování: ambulantní 
 
Cílová skupina: Dospělí 
 
Kontakt: tel.: 725 576 726 
E-mail:cardova@centrum.cz  
 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek: 6.00 – 14.00 
Poznámka: soudní posudky pouze v trestním právu 

 

 

Jméno: MUDr. Zdena Frátriková 

Adresa: Smilova 405, 53002 Pardubice 

Působnost: Pardubický okres 

mailto:ordinaceryznarova@email.cz
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Popis činnosti: Psychiatr 

Otevírací doba:  

Úterý 13:00 - 16:00 

Středa 8:00 - 13:00 

Čtvrtek 8:00 - 12:00 

Kontakt: 466611798 

Poznámka: 

 

 

Jméno: MUDr. Michaela Málková 

Adresa: Bratranců Veverkových 1030, 53002 Pardubice 

Působnost: Pardubický okres 

Popis činnosti: Psychiatr 

Cílová skupina: Dospělí 

Otevírací doba:  

PO 8.00-16.00  

ÚT 8.00-18.00  

ST 8.00-16.00 

ČT 8.00-16.00 

Kontakt: +420777002997, michaelamalkova@seznam.cz 

Poznámka: soudní posudky provádí pouze pro trestní právo 

 

 

Jméno: MUDr. Marie Gerstnerová 

Adresa: náměstí Jana Pernera 217, 53002 Pardubice 

Působnost: Pardubický okres 

Popis činnosti: Psychiatr. 

Kontakt: tel.: 972 322 544 

Otevírací doba:  

Pondělí 11:00 - 16:00 

Středa 09:30 - 14:00 

Pátek 09:30 - 14:00 

Poznámka:  
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Jméno: MUDr. Jan Kolomazník 

Adresa: Pardubická krajská nemocnice, psychiatrické oddělení, Kyjevská 
44, 53000 Pardubice 

Popis činnosti: Psychiatr, sexuolog - Léčba duševních chorob a poruch, 
léčba závislostí, léčba sexuálních dysfunkcí a sexuálních deviací, 
psychoterapie v denním stacionáři. 

Cílová skupina: dospělí  

Forma poskytování: Ambulantní 

Otevírací doba:  

Sexuologická ambulance (psychiatrické oddělení, budova č.6 II. patro, 
ord. doba pátek 9.30-13.00 hod.) 

Kontakt: +420602434908, jan.kolomaznik@nemocnice-pardubice.cz 

tel. +420 466 016 607 

Odkaz na web: http://pardubice.nempk.cz/psychiatrie 

Poznámka: Psychiatrická ambulance - tel. +420 466 016 613 

Protialkoholní a protitoxikomanická ambulance  – tel. +420 466 016 
621 
(budova č. 13 naproti hlavní vrátnici, 1.p., ordinační doba pondělí – pátek 
8.00-12.00 a 13.00–15.30 hod.) 

 

 

Jméno: MUDr. Lenka Růžičková 

Adresa: Salavcova 26, 533 51 Pardubice 

Působnost: Pardubický okres 

Popis činnosti:  Psychiatr. 

Kontakt: +420607723733, ruzickova.xl@centrum.cz 

Poznámka:  

 

  

http://pardubice.nempk.cz/mapa-arealu-nemocnice
mailto:jan.kolomaznik@nemocnice-pardubice.cz
http://pardubice.nempk.cz/psychiatrie
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PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY MIMO OKRES PARDUBICE 

HRADEC KRÁLOVÉ:  

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DĚTI:  

Jméno: MUDr. Lubomír Hadaš 

Adresa: Kavčí plácek 121/1, 50003, Hradec Králové 

Působnost: Hradec Králové 

Popis činnosti: Psychoterapeut. Rodinná terapie a poskytování 
individuální a párové psychoterapie. Poskytování konzultací se zaměřením 
na psychosomatiku. 

Otevírací doba: Po telefonické dohodě. 

Kontakt: +420 605 714 948, lubomir.hadas@seznam.cz 

Poznámka: Přijímá i děti, posudky nedělá, DG nedělá, pojišťovny služby 
nehradí 

 

 

Jméno: PhDr. Michal Homolka 

Adresa: S. K. Neumanna 250/4, 50002, Hradec Králové, Pražské Předměstí 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Privátní psychologická praxe, psychoterapeutická ordinace 
a psycholog v nemocnici. 

Otevírací doba: Individuálně. 

Kontakt: +420 603 364 346 – soukromá praxe, FNHK - 495833356, 
mi.homolka@email.cz 

Poznámka: Klinický psycholog. Věnuje se psychosomatické problematice v 
dětském věku – působí v FNHK, DG dětí ano – jeho hlavní pracovní náplň, 
péče hrazena pojišťovnou, posudky pro soud nedělá. 

 

 

Jméno: PaedDr. Anna Chaloupková 

Adresa:  

Poradna ACHaT  

Myslbekova 441  

500 03 Hradec Králové 3 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Párový a rodinný psychoterapeut, speciální pedagog, 
lektor, diagnostika, přednášky, kurzy, školení… 

Otevírací doba: Na objednání. 

Kontakt: Telefon: 494 940 394, 603 332 257, info@achat.cz 
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Odkaz na web: http://www.achat.cz/nas-tym/ 

Poznámka: Psychoterapeut, děti, mladiství i dospělí, zajímá se o poruchy 
učení, chování, DG nedělá, posudky v opatrovnictví jen výjimečně – u 
svých klientů. 

 

 

Jméno: Mgr. Dagmar Jakubská 

Adresa: Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1, 500 03 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Klinický psycholog. Poskytuji psychologické vedení a 
poradenství, krizové intervence. Pracuji s dětmi, dospívajícími a 
dospělými. 

Otevírací doba: po, st soukromá praxe – po telefonické domluvě. 

Kontakt: tel. +420 777 819 645, dagmar.jakubska@seznam.cz 

Odkaz na web: http://www.psycholog-hk.cz/ 

Poznámka: Jedno sezení v trvání 50-55 minut - 800 Kč – v soukromé praxi 
nemá smlouvu s pojišťovnami. DG dětí provozuje v nemocnici, v soukromé 
praxi ne, psychologické posudky dělá pro opatrovnická řízení. 

 

 

Jméno: Mgr. Martina Cibulková 

Adresa: Kavčí plácek 121/1, Hradec Králové 3 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychoterapie a poradenství. 

Otevírací doba: Dle domluvy – pátky ne. 

Kontakt: 736 788 346, martina.cibulka@seznam.cz 

Odkaz na web: http://www.psychoterapiehk.cz/clanky/kontakt-
psychoterapie-hradec-kralove.html 

Poznámka: Psychoterapeut pro dospělé a dospívající (od 15 let), DG 
nedělá, se soudy nespolupracuje, zprávy pro OSPOD ano. Péče není 
hrazena pojišťovnami. 

 

 

Název organizace: Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Adresa: Hradec Králové, Sokolská 581 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psych.kl. - ambulance všeobecná 

Psych.kl. - Poradna pro afekt. poruchy 

Psych.kl. - Poradna pro VŠ studenty 
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Psych.kl. - Stacionář 

Psych.kl. - Poradna pro psychot. poruchy 

Psych.kl. - Por. pro poruchy spánku 

Psych.kl. - Poradna děti a mládež 

Psych.kl. - Por. psychologická, neurops. 

Dětská kl. - Psychologická poradna 

RHB kl. - Poradna psychologická 

Neurolog.kl. - Poradna psychologická 

Otevírací doba:  

Kontakt: 495831111 

Odkaz na web: https://www.fnhk.cz/psych 

Poznámka: 

 

 

Název organizace: Dětský denní rehabilitační stacionář  

Adresa: Dětský denní rehabilitační stacionář, Gagarinova 639, 500 03 
Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti:  

•Poradna pro rizikové novorozence 

•Poradna pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem 

•Poradna pro dětský autismus 

•Poradna pro děti s opožděným vývojem řeči 

•Péče fyzioterapeutická 

•Péče ergoterapeutická 

•Péče psychologická 

•Péče logopedická 

•Péče speciálně pedagogická 

•Sociální poradenství 

•Senzomotorická stimulace ve snoezelenu 

•Konziliární vyšetření dětským neurologem a ortopedem 

Otevírací doba: Riziková poradna: Po a St 8:00 – 11:00, Psychologie: Po – 
Pá 7:00 – 15:30 

Kontakt: 495 406 538, 495 406 177, 603 898 188, E-mail:  
Miloslava.zidkova@tiscali.cz 

Odkaz na web: http://ddrshk.cz/?go=1 

Poznámka: Ve stacionáři působí klinický psycholog, který je pro klienty 
stacionáře, ale přijímají i ambulantně, dělají DG, informace soudu 
poskytují, ale nedělají posudky. Mají smlouvu s pojišťovnami. 



34 
 
 

Jméno: Mgr. Veronika Galusová  

Adresa: Pražská třída 649/45, 50004, Hradec Králové, Kukleny 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Poskytování psychologického poradenství pro děti a 
dospělé. Možnost skupinové terapie, kurzů i seminářů. 

Otevírací doba: po domluvě, HK středy 

Kontakt: galusova.veronika@email.cz, +420 774 087 166 

Odkaz na web: www.veronikagalusova.cz 

Poznámka: Není klinická psycholožka, věnuje se dospělým i dětem, 
posudky pro soudy dělá, DG nedělá, smlouvu s pojišťovnami nemá – 
hrazeno přímou platbou klientem. 

 

 

Jméno: PhDr. Magdaléna Datková 

Adresa: Hradecká 348, 53345 Opatovice nad Labem 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Provozuje ordinaci klinické psychologie. 

Otevírací doba: po telefonické domluvě 

Kontakt: datkova@seznam.cz, +420 724 506 800 

Poznámka: Věnuje se převážně dětem, ale i dospělým, DG dělá, posudky 
pro soudy dělá. Působí ve fakultní nemocnici, ale i v ambulanci. 

 

 

Jméno: Mgr. Martina Vondrová  

Adresa: Kollárova 1714/1a, 50002, Hradec Králové, Pražské Předměstí 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Poradenství v oblasti krizových životních situací. 

Cílová skupina: Děti i dospělí 

Otevírací doba: Po domluvě 

Kontakt: +420 603 719 343 

Poznámka: Pracuje s dětmi i s dospělými, DG – jen attachement, péče 
není hrazena pojišťovnou, posudky pro soudy dělá – zejména 
opatrovnická řízení. 

 

 

Jméno: PhDr. Jan Vyhnálek 

Adresa: Hradec Králové - Nám. 5. května 286/3 

Působnost: HK 

mailto:galusova.veronika@email.cz
mailto:datkova@seznam.cz
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Popis činnosti: Psycholog, terapeut, lektor. 

Otevírací doba: po domluvě (zpravidla mezi 8:00 – 20:00) 

Kontakt: tel.  775 249 886 , jvyhnalek@centrum.cz 

Odkaz na web: http://www.cpduha.cz/?page_id=2 

Poznámka: Není klinický psycholog. Poskytované poradenské a 
diagnostické služby jsou placené. Věnuje se převážně dospělým, ale i 
dětem (nejčastěji výchovné poradenství), zkušenost s posudky má, ale 
spíše pro OSPOD, DG dětí – jen jeden druh – dynamická DG potenciálu 
učení. 

 

 

Jméno: Mgr. Kateřina Hvězdová 

Adresa: Kavčí plácek 121/1, 50003, Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychologické poradenství a diagnostika. 

Otevírací doba: Po domluvě. 

Kontakt: hvezdovak@seznam.cz, +420 603 906 966 

Odkaz na web:  

Poznámka: Pro dospělé, ale i pro děti, DG dělá, posudky pro soudy ne, 
péče není hrazena zdravotními pojišťovnami. V současné době nemá 
otevřenou praxi. 

Jméno: Mgr. Valérie Pellarová 

Adresa: Hradecká 1 151, 500 03 Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, vedoucí 
balintovských skupin 

Otevírací doba: Pondělí - Pátek: 08:00 - 15:00, ale je možné se domluvit 
jinak. 

Kontakt: +420 495 518 273, +420 605 544 103, valerie.pellarova@email.cz 

Odkaz na web: https://pellarova1.webnode.cz/ 

Poznámka: klinická psychologie (vyšetření) dětí a dospělých, individuální 
psychoterapie dětí a dospělých, rodinná terapie. DG ano, posudky pro 
soudy ne. Péče hrazena pojišťovnou. 

 

  

mailto:hvezdovak@seznam.cz
https://pellarova1.webnode.cz/
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PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DOSPĚLÉ 

 

Jméno: Mgr. Vladimíra Nahodilová 

Adresa: Kollárova 1714/1a, 50002, Hradec Králové, Pražské Předměstí 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychoterapeut. Pracuji individuálně s dospělými v 
náročných situacích jejich životní cesty, zabývám se hledáním smyslu 
toho, co se jim v životě děje, s čím nedokážou pohnout nebo se podívat z 
jiného úhlu pohledu. 

Otevírací doba:  

Kontakt: Vladimira.Nahodilova@seznam.cz, 604 854 608 

Odkaz na web: http://www.energietransformace.cz/spolupracujeme-a-
doporucujeme/vladimira-nahodilova.html 

Poznámka: 1 hodina = 500 Kč (možnost slevy v akutní nouzi).  

Pracuje s dospělými. 

 

 

Jméno: MUDr. Helena Pavlová 

Adresa: Velké nám. 164/4, 500 03 Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychoterapie 

Otevírací doba: Dle telefonické domluvy. 

Kontakt: Tel.: 495 512 921, Tel.: 777 231 207, hpavlova@volny.cz 

Poznámka: Psychoterapeut jen pro dospělé. Pojišťovny péči nehradí, 
soudní posudky nedělá. 

 

 

Jméno: MUDr. Petra Zahradníčková 

Adresa: Jeronýmova 750/1, 50002, Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychologické a psychiatrické ordinace a pracoviště 

Otevírací doba: po domluvě 

Kontakt: +420 495 535 761, p.zahradnickova@seznam.cz 

Poznámka: Jen pro dospělé, má smlouvy s pojišťovnami. 
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Jméno: Mgr. Vít Hoigr 

Adresa: Hradecká 1151/9, 50003 Hradec Králové, královéhradecký 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Klinický psycholog. 

Otevírací doba: Po emailové či telefonické domluvě. 

Kontakt: 730 903 285, vit.hoigr@gmail.com 

Odkaz na web: http://www.vithoigr.cz/ 

Poznámka: Má soukromou ordinaci v PCE, v HK je péče hrazena 
pojišťovnami, jen pro dospělé. 

 

 

Jméno: Alena Vosečková, Doc. MUDr., CSc. 

Adresa: Hradec Králové 8, Bendlova 78 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Krizová intervence. Individuální i skupinová terapie a 
poradenství. 

Cílová skupina: Dospělí 

Otevírací doba: Po domluvě 

Je služba placená: ANO 

Kontakt: 603 596 978, avoseckova@seznam.cz 

Poznámka: Psychoterapeut.  

 

 

Jméno: PhDr. Dana Dobiášová  

Adresa: Ambulance klinické psychologie 

Kavčí plácek 121 

50003 Hradec Králové 

Působnost: HK, Praha 

Popis činnosti: klinická psychlogie, psychoterapie a supervize.  

Otevírací doba: Dle domluvy. 

Kontakt: dana.dobiasova@centrum.cz, tel: 731 171 454 

Odkaz na web: http://www.psy-dobiasova.cz/ 

Poznámka: Nemá smlouvu s pojišťovnami, DG nedělá z kapacitních 
důvodů, jen pro dospělé, posudky pro soud nedělá. 

 

  

mailto:dana.dobiasova@centrum.cz
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PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY PRO DĚTI 

Název organizace: Psychiatrická klinika - Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 

Název služby: Ambulance pro děti a mladistvé 

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 

Areál FN - psychiatrická klinika, budova č. 7 

Popis činnosti:  

Klinika má 60 lůžek akutní péče a 56 lůžek následné péče (léčebna pro 
návykové nemoci v Nechanicích). Poskytuje psychiatrickou neodkladnou i 
plánovanou péči v celém spektru duševních poruch. 

V denním stacionáři poskytuje klinika léčbu a rehabilitaci nemocným s 
úzkostnými poruchami a nemocným trpícím chronickými psychotickými 
poruchami. 

Kromě všeobecné psychiatrické ambulance poskytuje klinika ambulantní 
služby v poradně pro léčbu afektivních poruch, v dětské a dorostové 
psychiatrické ambulanci a v ambulanci pro léčbu alkoholismu a jiných 
toxikománií (AT ambulance). 

Otevírací doba:  

Po: 7:00 – 19:00 

Út: 7:00 – 19:00 

St: 7:00 – 19:00 

Čt: 7:00 – 11:00 

Kontakt: MUDr. Anna Hanušová  

+420 495 833 746, +420 495 833 823, +420 495 833 783 
 

Odkaz na web: https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace 

Poznámka:  

 

 

Jméno: MUDr. Ivo Kunst 

Adresa: Nezvalova 852/5, 500 03 Hradec Králové 

Působnost: Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 

Popis činnosti: psychiatr 

Otevírací doba: Po telefonické domluvě – 3 ordinace a působí ve VÚ – 
vytížený.  

Kontakt: 603 460 700, tel: 495 510 526   

Odkaz na web: http://www.offreud.cz 

Poznámka: Posudky neprovádí, DG ano, zaměření na děti, psychiatr, 
psychoterapeut. 

 

https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace
http://www.offreud.cz/
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Jméno: MUDr. Hana Mlynářová  

Adresa: tř. E. Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Ordinace dětské a dorostové psychiatrie, psychoterapie. 
Psychoterapeutická a psychosomatická ordinace pro dítě a rodinu 

Otevírací doba: telefonická domluva 

Kontakt: +420 495 261 520, 728 968 011 

Poznámka: Soudní posudky ne, DG ano, smlouva s pojišťovnami – ano. 

 

 

Jméno: MUDr. Jan Zbytovský 

Adresa: K Sokolovně 309, 503 41 Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychiatr, sexuolog. Zaměřujeme se na psychiatrii a 
sexuologii, psychoterapii, sexuální dysfunkce, sexuální deviace, 
partnerskou problematiku. 

Otevírací doba: na objednání – tefonicky, emailem. 

Kontakt: 495 217 328, 603 233 923, zbytovord@gmail.com 

Odkaz na web: http://www.psychiatrie-sexuologie.cz/ 

Poznámka: Přijímá i děti pokud se jejich problém týká sexuologie, provádí 
i DG a zpracovává i posudky pro soudy. Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 
205, 207, 209, a 211. 

  

http://www.psychiatrie-sexuologie.cz/
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PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA DOSPĚLÉ 

Název organizace: Psychiatrická klinika - Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 

Popis činnosti:  

Klinika má 60 lůžek akutní péče a 56 lůžek následné péče (léčebna pro 
návykové nemoci v Nechanicích). Poskytuje psychiatrickou neodkladnou i 
plánovanou péči v celém spektru duševních poruch. Léčebna návykových 
nemocí v Nechanicích je detašovaným pracovištěm psychiatrické kliniky. 
Je zde poskytována léčebná péče pro muže i ženy závislé na 
psychoaktivních látkách, včetně závislých na alkoholu a patologických 
hráčů. Léčba formou krátkodobé a střednědobé odvykací léčby (5 - 14 
týdnů) probíhá pouze u nemocných, kteří souhlasí s dobrovolnou 
hospitalizací. 

V denním stacionáři poskytuje klinika léčbu a rehabilitaci nemocným s 
úzkostnými poruchami a nemocným trpícím chronickými psychotickými 
poruchami. 

Kromě všeobecné psychiatrické ambulance poskytuje klinika ambulantní 
služby v poradně pro léčbu afektivních poruch, v dětské a dorostové 
psychiatrické ambulanci a v ambulanci pro léčbu alkoholismu a jiných 
toxikománií (AT ambulance). Od roku 2000 probíhá na AT ambulanci 
kliniky substituční metadonový program pro chronicky nemocné závislé 
na opiátech. 

Součástí všeobecné psychiatrické ambulance jsou poradna pro 
léčbu psychotických poruch a poradna pro poruchy spánku, viz též 
Centrum pro poruchy spánku a biorytmů http://www.fnhk.cz/cpsb   

Otevírací doba:  

Dle jednotlivých oddělení, viz https://www.fnhk.cz/psych/kliniky-
ambulance.html 

Kontakt:  

Přednosta kliniky 

       prof.MUDr. Ladislav Hosák Ph.D. 
       hosak@lfhk.cuni.cz 
       ladislav.hosak@fnhk.cz 
       +420 495 832 369 

 
Sekretariát kliniky 

       Martina Bryknarová  
       martina.bryknarova@fnhk.cz 
       bryknarovam@lfhk.cuni.cz 
       +420 495 832 228 

       Bc. Jana Štěpánková DiS. 
       jana.stepankova@fnhk.cz 
       stepaja7@lfhk.cuni.cz 
       +420 495 833 184 

Odkaz na web: https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace 

Poznámka: 

https://www.fnhk.cz/cpsb
https://www.fnhk.cz/psych/kliniky-ambulance.html
https://www.fnhk.cz/psych/kliniky-ambulance.html
mailto:hosak@lfhk.cuni.cz
mailto:ladislav.hosak@fnhk.cz
mailto:martina.bryknarova@fnhk.cz
mailto:bryknarovam@lfhk.cuni.cz
mailto:jana.stepankova@fnhk.cz
mailto:stepaja7@lfhk.cuni.cz
https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace
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Jméno: MUDr. Elena Křivková 

Adresa: Psychiatrická ordinace Velké náměstí 149, 500 03 Hradec Králové, 
Psychoterapeutické centrum Špitálská 149/7, Hradec Králové, 
královéhradecký 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychiatr, psychoterapeut 

Otevírací doba: pondělí – psychiatrická péče, út a čt psychoterapie 

Kontakt: 603 997 033, poradna@psycholog-hradec-kralove.cz 

Odkaz na web: http://www.psycholog-hradec-kralove.cz/ 

Poznámka: Pracuje jen s dospělými. Cena sezení se pohybuje mezi 400 – 
900 Kč pro psychoterapii, psychiatrickou péči hradí pojišťovna. Působí 
v psychiatrické ordinaci a psychoterapeutickém centru.  

 
 

Jméno: MUDr. Vladimír Kučera, MUDr. Tomáš Hűbsch 

Adresa: HRADECKÁ POLIKLINIKA III, Třída Edvarda Beneše 1549/34, 500 
12 Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychiatrie 

Otevírací doba:  

Pondělí - 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00  

Úterý - 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00  

Středa - 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00  

Čtvrtek - 7:30 - 11:30 12:30 - 14:00  

Pátek - 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00 

Kontakt: +420 495 404 910 

Odkaz na web: http://www.poliklinika3hk.cz/odborni-
lekari/psychiatrie/psychiatricka-ordinace-hk-s-r-o 

Poznámka: Jen pro dospělé. Hrazeno pojišťovnami. 

 
 
 

Jméno: MUDr. Jarmila Zapletálková 

Adresa: Jeronýmova 750/1, 500 02 Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: psychiatr, sexuolog 

Otevírací doba:  

Po:   08:00-15:00   

Út:   12:30-16:00   

St:   08:00-15:00   

http://www.psycholog-hradec-kralove.cz/
http://www.poliklinika3hk.cz/odborni-lekari/psychiatrie/psychiatricka-ordinace-hk-s-r-o
http://www.poliklinika3hk.cz/odborni-lekari/psychiatrie/psychiatricka-ordinace-hk-s-r-o
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Čt:   08:00-15:00   

Kontakt: Tel.: 495513671, E-mail: zapletalkova@seznam.cz   

Odkaz na web: 
http://www.ordinace.cz/ordinace/vo/design_3/profil.php?id=2050 

Poznámka: Pracuje pouze s dospělými, veškerá péče je hrazena 
pojišťovnami. Posudky pro soud již nedělá. 

 
 

Jméno: MUDr. Hana Sádlová  

Adresa: třída SNP 636/18, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 

Působnost: HK 

Popis činnosti: MUDr. Hana Sádlová poskytuje psychiatrickou péči pro 
pacienty od 18ti let. 

Otevírací doba:  

Pondělí - 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00  

Úterý - 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00  

Středa - 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00  

Čtvrtek - 7:30 - 12:00 

Kontakt: Telefon: +420 495 541 424, hanasadlova@centrum.cz 

Odkaz na web: http://mudrhanasadlova.sweb.cz/ 

Poznámka: Jen pro dospělé pacienty. Má smlouvu s pojišťovnami. 
Posudky pro soudy nedělá. 

 
 

Jméno: MUDr. Kateřina Šubrtová   

Adresa: Ulrichovo náměstí 762/5, 50002, Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Provozuje psychiatrickou ambulanci. Nabízí diagnostiku 
duševních poruch a psychofarmakologickou léčbu. Dále se zabývá 
psychoedukací pacientů a rodin i podpůrnou psychoterapií. Specializuje se 
na schizofrenii. 

Otevírací doba: Pondělí 08:00 - 12:00,  St 13:00 - 15:00 

Středa 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 

Kontakt: +420 608 971 030, ambulance@psychiatrie-konupcikova.cz 

Odkaz na web: http://www.psychiatrie-konupcikova.cz 

Poznámka: Jen s dospělými, posudky nedělá, smlouvy s pojišťovnami. 

 

Jméno: MUDr. Vladislava Šumberová  

Adresa: NeuropsychiatrieHK, s.r.o., Poliklinika IV., K sokolovně 309, 503 
41 Hradec Králové, Věkoše 

http://www.ordinace.cz/ordinace/vo/design_3/profil.php?id=2050
http://www.psychiatrie-konupcikova.cz/
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Působnost: HK 

Popis činnosti: psychiatr / psychoterapeut 

Otevírací doba: Po - 08:00 - 15:00, St - 12:00 - 15:30, Čt - 08:00 - 15:00 

Kontakt: 601 344 429 

Odkaz na web: http://www.neuropsychiatriehk.cz/vekose 

Poznámka: Psychiatrická ordinace společnosti Neuropsychiatrie HK, s.r.o. 
Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie pokrývající 
celé spektrum duševních poruch. 

 
 

Jméno: MUDr. Petr Kopista  

Adresa: Bratří Štefanů 895/1, 50003, Hradec Králové - Slezské Předměstí 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Psychiatr - Pomáhá lidem překonat jejich strach a paniku 
ze situací, míst a nebo prožitků, kterým se bezdůvodně, ale záměrně 
vyhýbají. 

Otevírací doba: po telefonické domluvě 

Kontakt: +420495865453 

Odkaz na web: https://psychiatrkopista.sluzby.cz/ 

Poznámka: Jen pro dospělé, ale výjimečně přijme pacienta od 16 let. 
Posudky nedělá. Má smlouvu se všemi pojišťovnami. 

Jméno: Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.  

Adresa: Mánesova 646/16,50002, Hradec Králové 

Působnost: HK 

Popis činnosti: Provozuje psychiatrickou ambulanci. Poskytuje následnou 
péči v oblasti intervence a prevence. Léčí psychózy, deprese a úzkosti. 
Sznalec v oboru psychiatrie. 

Kontakt: v.pidrman@seznam.cz, +420 495 521 028 

Poznámka: 

 
 

CHRUDIM 

Jméno: PhDr. Marta Kovářová 

Adresa: ZŠ Dr. Malíka 958, 537 01 Chrudim 

Popis činnosti: dětská klinická psychologie 

Otevírací doba: po domluvě s klientem, někdy i soboty 

Kontakt: 469623782 

Poznámka: DG ano, posudky NE, smlouva se všemi pojišťovnami 

 

http://www.neuropsychiatriehk.cz/vekose
https://psychiatrkopista.sluzby.cz/
mailto:v.pidrman@seznam.cz
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Jméno: PhDr. Ladislava Lážová 

Adresa: Čs. Partyzánů 26, Chrudim 

Působnost: Chrudim, Praha 

Popis činnosti: Klinický psycholog 

Cílová skupina: Děti i dospělí 

Otevírací doba: Po domluvě 

Kontakt: 608055693 

Odkaz na web: http://www.lazova-poradna.xf.cz/ 

Poznámka: Pro děti i dospělé, DG ano, posudky ne, smlouva 
s pojišťovnami nemá, 650kč/hod.  

 

 

Jméno: PhDr. Jarmila Převrátilová 

Adresa: Palackého třída 200, 537 01 Chrudim 

Působnost: Chrudim 

Popis činnosti: Klinický psycholog 

Otevírací doba: Po domluvě 

Kontakt: 608807753 

Poznámka: Klinický psycholog pro děti i dospělé, DG dělá, posudky ne. 
Objednací doba je 5-6 měsíců pro terapii, 3 měsíce pro DG. Smlouvu má 
se všemi pojišťovnami, až na 207 a 217.  

 

Jméno: Mgr. Vanda Štědrá 

Adresa: Čáslavská 360, 537 01 Chrudim, Palackého 55, Chrudim 
 
Působnost: Chrudim 
 
Popis činnosti: Psycholog/psychoterapeut 
 
Cílová skupina: Děti i dospělí 
 
Otevírací doba: Po domluvě 
 
Kontakt: 773 197 177 
 
Odkaz na web: https://psychologickaambulance.webnode.cz/o-nas/ 
 
Poznámka: Věnuje se dětem i dospělým. DG dělá a znalecké posudky 
také. Působí i jako školní psycholog. Péče je hrazena přímou platbou. 
 
 

http://www.lazova-poradna.xf.cz/
https://psychologickaambulance.webnode.cz/o-nas/
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Jméno: MUDr. Eva Miklasová 

Adresa: Palackého třída 191, 537 01, Chrudim 
 
Působnost: Chrudim 
 
Popis činnosti: Psychiatrická péče pro děti a dorost. 
 
Otevírací doba:  
 
Kontakt: 469 638 944 
 
Odkaz na web:  
 
Poznámka: Péče je hrazena pojišťovnami. 
 
 
Svitavy 
 
PhDr. Jitka Partyšová (klinický psycholog) 
Purkyňova 225/37, 568 02 Svitavy, telefon: 461 530 095 
 
Mgr. Libor Troneček (klinický psycholog) 
Dimitrovova 799/4 568 02 Svitavy , telefon: 461 531 531 
 
Litomyšl 
 
PhDr. Milada Nádvorníková (psychologické poradenství, platba 
v hotovosti) 
T.G.Masaryka 789 Litomyšl, tel.: 775 653 322  
 
Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé (klinický psycholog) 

Mgr. Libor Troneček, telefon: 461 531 531 
 
PhDr. Jana Klumparová (klinický psycholog) 
Smetanovo náměstí 58, Litomyšl, tel.: 608 181 543 
 
Mgr. Kateřina Vencálková (psycholog, psychoterapeut, platba v hotovosti) 
17.listopadu 852, tel.: 733 522 338 
 
Ústí nad Orlicí 
 
Orlickoústecká nemocnice, Ambulance klinické psychologie 
Čs. armády 1076562 18 Ústí nad Orlicí, telefon: 465 710 142/456/442/420 
 
Česká Třebová 
 
PhDr. Ilja Chodura a Mgr. Ivo Šumbera (klinický psycholog) 
Náměstí Jana Pernera 446, tel.: 465 568 436/435 
 
Moravská Třebová 
 
PhDr. Jitka Partyšová (klinický psycholog) 
Svitavská 325/36, tel.: 461 352 220 
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POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ  

 

Název organizace: Dětský domov Pardubice 

Název služby: Dětský domov 

Adresa: Ke Tvrzi 235, Pardubice, 530 03 

Popis činnosti:  

Dětský domov Pardubice zajišťuje činnost podle § 12 zákona č. 109/2002 
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních, o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají 
závažné poruchy chování. 
Dětský domov Pardubice pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. 
Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

V dětském domově mají děti volný režim, mají povolené vycházky.  

Sociální jevy, které služba řeší: dítě mimo biologickou rodinu 

Cílová skupina: Děti 3-18 let (u studujících do 26 let) 

Forma poskytování: pobytová 

První kontakt: soudem nařízená ústavní výchova  

Je služba placená: NE 

Kontaktní osoba: Kateřina Fialová, detskydomov.pce@quick.cz, 466 611 
470  

Otevírací doba: nepřetržitě 

Odkaz na web: http://www.ddpardubice.cz/ 

Poznámka: V posledním roce odmítl domov několik dětí z kapacitních 
důvodů (tj. v roce 2017) 

 

 

Název organizace: Dětské centrum Veská - Trojlístek 

Název služby: Trojlístek pro maminky s dětmi  

Adresa: Veská čp. 21  Sezemice 533 04 

Popis činnosti:  

Od 1.2.2008 je v provozu ubytování určené těhotným budoucím 
maminkám a maminkám s malými dětmi nacházejícími se v nepříznivé 
sociální situaci. 

Pro tyto těhotné ženy a maminky služba nabízí: 

 Ubytování těhotným ženám v nouzi 
 Poradenský a informační servis 
 Příprava na život s dítětem 
 Pomoc před porodem i po něm 
 Krátkodobé ubytování maminek s malými dětmi v nouzi 
 Pomoc i nezletilým maminkám 

mailto:detskydomov.pce@quick.cz
http://www.ddpardubice.cz/
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Sociální jevy, které služba řeší: matky samoživitelky, nepříznivá sociální 
situace 

Cílová skupina: těhotné budoucí matky, matky s malými dětmi  

Forma poskytování: pobytová 

První kontakt: mailem, telefonicky (466 934 001) či osobně v zařízení ve 
Veské u Sezemic 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Markéta Tauberová, +420 602 215 025, 
reditel@dcveska.cz  

Otevírací doba: nepřetržitě 

Odkaz na web: http://www.dcveska.cz/ 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Dětské centrum Veská - ZDVOP 

Název služby: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  

Adresa: Veská čp. 21,  Sezemice 533 04 

Popis činnosti:  

Pro děti, které jsou do zařízení přijaty, poskytuje ZDVOP uspokojení 
základních životních potřeb, zajištění zdravotních služeb, psychologickou a 
další nutnou péči, dle pokynů SPO práce s rodinou. 

Sociální jevy, které služba řeší: Krize v rodině 

Cílová skupina: Děti 1-18 let 

Forma poskytování: pobytová 

První kontakt: Služba je podmíněna rozhodnutím soudu, žádostí OSPOD, 
žádostí rodiče či žádostí dítěte  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Markéta Tauberová, +420 602 215 025, 
reditel@dcveska.cz  

Otevírací doba: nepřetržitě 

Odkaz na web: http://www.dcveska.cz/veska/zdvop 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Dětské centrum Veská – Dětské centrum 

Název služby: Dětské centrum  

Adresa: Veská čp. 21  Sezemice 

mailto:reditel@dcveska.cz
http://www.dcveska.cz/
mailto:reditel@dcveska.cz
http://www.dcveska.cz/veska/zdvop
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Popis činnosti:  

Dětské centrum je pobytové zařízení pro děti do 3 let, jejich umístění 
závisí na rozhodnutí soudu.  

Zároveň Dětské centrum poskytuje i pobytové zařízení pro děti se 
specifickými potřebami, tzv. odlehčovací pobytové služby ve 
zdravotnickém zařízení. To zahrnuje 24 hodinovou odbornou zdravotní 
péči, rehabilitační péči. 

Také poskytuje denní stacionář ve zdravotnickém zařízení pro děti, které 
se obtížně umisťují v klasické mateřské školce.  

Sociální jevy, které služba řeší: zdravotní znevýhodnění, dítě mimo 
biologickou rodinu 

Cílová skupina: Děti 1-3 roky, děti 1-18 let (pro odlehčovací zařízení)  

Forma poskytování: pobytová 

První kontakt: Rozhodnutí soudu (u dětí do 3 let umístěných z důvodu 
sociálně právní ochrany)  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Markéta Tauberová, +420 602 215 025, 
reditel@dcveska.cz  

Otevírací doba: nepřetržitě 

Odkaz na web: http://www.dcveska.cz/ 

Poznámka:  

Název organizace: Dětský domov Holice 

Název služby: Dětský domov Holice 

Adresa: Husova 623, Holice 531 11 

Popis činnosti:  

Dětský domov Holice zajišťuje podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb., 
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné 
poruchy chování. 
 

 Podpora socializace výchova a vzor - pedagogické vedení, pomoc 
při začlenění do společnosti…  

 Zajištění materiální a finanční - kapesné, oblečení, sportovní 
potřeby, školní potřeby, hračky, léky 3 a kompenzační pomůcky 
(brýle, rovnátka, naslouchadla…), zajištění stravy, zajištění 
zdravotní péče – podávání léků, logoped, psycholog atd.,  

  

 Školní příprava - zajištění odborníky - speciálními pedagogy, 
doučování, kontakty se školou, 

 

 Doprovody - pediatr, odborní lékaři, škola, přijímací zkoušky, 
školní akce, soud, policie, kroužky, významné životní situace…  
 

 Podpora trávení volného času - realizace vlastních akcí, 
financování kroužků a zájmových aktivit, pobytů…  
 

mailto:reditel@dcveska.cz
http://www.dcveska.cz/
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 Individuální sociální práce - podpora při příchodu do zařízení i 
odchodu z něj, pomoc při volbě školy, při hledání zaměstnání a 
bydlení… 

 

 Poradenství - biologická rodina, zájemci o pěstounskou péči, 
hostitelé, žadatelé o náhradní rodinnou péče, veřejnost, bývalí 
klienti… 

Sociální jevy, které služba řeší: náhradní výchovná péče 

Cílová skupina: nezletilé osoby, ve věku od 3 do 18 let, (případně 19 let) 
umístěné na základě rozhodnutí soudu nebo předběžným opatření o 
ústavní výchově 

Forma poskytování: pobytová 
 
První kontakt:  

Dítě převezme v den doručení rozsudku o nařízení ústavní výchovy, nebo 
předběžného opatření s nabytou právní mocí ředitel dětského domova, 
případně jeho zástupce a sociální pracovník. 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Mgr. David Výborný (ředitel), 773 558 801, email 
domov@ddholice.cz 

Odkaz na web: www.ddholice.cz 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Středisko výchovné péče Pyramida v  Rybitví 

Název služby: Středisko výchovné péče Pyramida 

Adresa: Sokolovská 146, Rybitví 

Působnost: Působnost nemá územní vymezení 

Popis činnosti:  

Ambulantní oddělení  

 Rada či konzultace pro rodiče v oblasti problematických projevů 
dětí 

 Objednání telefonicky či mailem 

 Setkání telefonicky či osobně, s či bez přítomnosti dítěte 

 Bezplatně 

 Následně možná dohoda na dlouhodobější spolupráci – uzavření 
smlouvy o spolupráci 

 Služby jsou diagnostické, poradenské, terapeutické 

 Středisko poskytuje:  
o Ambulantní vedení klienta 
o Souběžnou možnost docházky na dopolední stacionář 
o Dvouměsíční docházku do oddělení celodenní péče 
o Absolvování dvouměsíčního preventivně výchovného 

pobytu 
- Důležitý zájem ze strany klienta, ochota ke spolupráci, zařízení je 

dobrovolné 

 

 

http://www.ddholice.cz/
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Internátní oddělení 

 Preventivně výchovný pobyt na 6-8 týdnů na doporučení 
ambulantního oddělení 

 Pobyt je dobrovolný, klient by měl být co nejvíce motivován 

 Dohoda se uzavírá se zákonným zástupcem a dítě se po ukončení 
pobytu vrací do rodiny 

 Přednosti pobytu před ambulantní péčí 
o Intenzivnější působení na klienta 
o Snadnější poskytnutí zpětné vazby 
o Dočasné zamezení negativnímu vlivu na dítě 

 Náplň je vzdělávací, volnočasová a odborná 

Celodenní oddělení 

 každodenní výchovně preventivní docházka, 6-8 týdnů, pondělí až 
pátek 

 opět určité přednosti tohoto typu pobytu 

Odpolední stacionář 

 méně intenzivní než dvě předchozí činnosti 

 péče o klienta v čase mimo školní výuku 

 odborná preventivní služba v oblasti volnočasových a výchovně-
vzdělávacích aktivit 

 od pondělí do čtvrtka v jednotném čase od 13.30 do 18.30 hodin 

Sociální jevy, které služba řeší: Výchovné a vzdělávací problémy dětí  

Cílová skupina: Děti ve věku 6-18 let, rodiče a jiní zákonní zástupci, třídní 
kolektivy 

Forma poskytování: ambulantní, pobytová 

První kontakt: Objednání telefonicky či emailem. Prvním kontaktem je 
konzultace s rodiči. Dle jejího výsledku se určuje další postup práce 
s dítětem. 

Je služba placená:  

Internátní pobyt: fixní částka 120 Kč/měsíc + platba za proviant: děti do 10 
let 66 Kč/den | 10 až 15 let 69 Kč/den | nad 15 let 82 Kč/den) 

Celodenní program: za proviant: děti do 10 let 47 Kč/den | do 15 let 49,50 
Kč/den | nad 15 let 54,50 Kč/den 

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Fiala, svp_pyramida@volny.cz , +420 466 
680 338  

Otevírací doba:  

Odkaz na web: http://www.svppyramida.cz/index.html 

Poznámka: 

 

  

mailto:svp_pyramida@volny.cz
http://www.svppyramida.cz/index.html
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ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY  

Název organizace: Laxus z.ú. – Ambulantí centrum 

Název služby: Ambulantní centrum 

Adresa: Jana Palacha 1552, Pardubice, 530 02 

Působnost: Pardubice 

Popis činnosti:  

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem 
ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického 
hráčství a jejich blízkým. Pracují s klienty, kteří uvažují o změně životního 
stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného 
života. Služby jsou poskytovány v Pardubicích. 

Poskytují různé formy služeb: krátkodobé poradenství (1-3 setkání, která 
slouží k zorientování klienta v aktuální situaci, k získání informací, které 
mu pomohou v řešení situace), poradenství (dlouhodobé, v oblasti 
sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné, zahrnuje rozhovory, učení, 
nácviky, interakci ve skupině, snaha o odstranění příčin potíží, cesta 
k obnově duševního zdraví, sebepoznání a zvládání konfliktů), odkazy a 
zprostředkování, předání informací, asistence – doprovod (nejčastěji na 
úřady či do azylového či léčebného zařízení), skupina (pro klienty, kteří 
abstinují alespoň dva měsíce, ve skupině dochází k podpůrným a 
motivačním rozhovorům, sdílení prožitků a zkušeností, nácvikům rolí a 
dovedností atp.), pomoc v krizi (jednorázová či krátkodobá konzultace).  

Sociální jevy, které služba řeší: léčba závislosti, závislostní chování 

Cílová skupina: Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a 
alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. 

Pracují také se specifickými skupinami klientů: 

 mladí uživatelé drog ve fázi experimentu 
 klienti po návratu z výkonu trestu 
 klienti v rámci ochranné léčby 
 těhotné a matky – uživatelky návykových látek 
 klienti s duální diagnózou 

Forma poskytování: ambulantní 

První kontakt: osobní setkání v adiktologické ambulanci  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Kateřina Kábelová, +420 734 316 540 , 
ambulance.pardubice@laxus.cz  

Otevírací doba: Po – Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-14:00 

Odkaz na web: http://www.laxus.cz/centra/ambulantni-centrum-
pardubice/ 

Poznámka:  

 

 

 

 

mailto:ambulance.pardubice@laxus.cz
http://www.laxus.cz/centra/ambulantni-centrum-pardubice/
http://www.laxus.cz/centra/ambulantni-centrum-pardubice/
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Název organizace: Laxus, z.ú. – Kontaktní centrum 

Název služby: Kontaktní centrum 

Adresa: Češkova 2701, Pardubice 530 02 

Působnost: Pardubice 

Popis činnosti:  

K-centrum je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické 
služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány 
odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit 
klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké 
veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví. 

Služba zprostředkovává mimo jiné: kontaktní práci (probíhá během 
klientovi návštěvy centra, specifický druh kontaktu s uživatelem, který má 
za cíl podpořit vzájemnou důvěru), základní sociální poradenství (možno 
poskytnout i osobám mimo cílovou skupinu centra), harm reduction 
program (výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků, příjem 
použitého injekčního materiálu k bezpečné likvidaci), testy na infekční 
choroby, informační servis (např. o možnostech méně rizikového užívání 
drog), zprostředkování dalších služeb, poradenství (sociální, právní atp.), 
hygienický servis, nácvik dovedností (například tvorba životopisu), situační 
intervence, krizová intervence.  

Služba je anonymní. 

Sociální jevy, které služba řeší: závislosti a závislostní chování 

Cílová skupina: uživatelé drog, osoby blízké uživatelům drog (partneři, 
rodinní příslušníci…)  

Forma poskytování: ambulantní 

První kontakt: osobně navštívit K-centrum, klient při prvním kontaktu 
nemusí předkládat doklady, služba je anonymní (u klientů pod 18 let si 
může OSPOD vyžádat informace) 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Martina Kučerová, kacko.pardubice@laxus.cz , +420 734 
316 539  

Otevírací doba: Pondělí až Pátek 9 - 18 

Odkaz na web: http://www.laxus.cz/centra/k-centrum-pardubice/ 

Poznámka:  

 

  

mailto:kacko.pardubice@laxus.cz
http://www.laxus.cz/centra/k-centrum-pardubice/
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SLUŽBY PRO PĚSTOUNY  A DĚTI UMÍSTĚNÉ V  NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČI  

Název organizace: DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. 

Název služby: Služby pěstounské péče 

Adresa: DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., Bělehradská 513, 530 09 
Pardubice 

Působnost: Pardubice a okolí 

Popis činnosti: Společnost DaR, o.p.s. je organizací pověřenou k uzavírání 
dohod o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 o sociálně 
právní ochraně dětí.   

Cíle služby:  

 Podporovat a provázet rodiny s dětmi v pěstounské péči 
v obtížných a krizových situacích. 

 Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabídnout komplexní 
pomoc a podporu pěstounské rodině v oblasti péče o dítě a jeho 
výchovy. 

 Podpořit kvalitu pěstounské péče v rodinách pomocí vzájemného 
setkávání a sdílení zkušeností pěstounských rodin. 

 Naplňovat potřeby a zájmy dítěte v pěstounské péči. 

 Podporovat navazování a rozvíjení kontaktů dětí s biologickou 
rodinou a osobami blízkými. 

Poskytované činnosti: 

Doprovázení, podpora a poradenství 

 Jsme s pěstounskou rodinou v pravidelném kontaktu 
a doprovázíme ji v průběhu celé doby trvání pěstounské péče (od 
svěření dítěte do péče až po zletilost či ukončení PP), 

 Nabízíme podporu a poradenství v oblastech a obdobích, která 
jsou pro rodinu náročná (příchod dítěte do rodiny, podpora 
budování vztahové vazby s dítětem, podpora identity dítěte, 
podpora kontaktu s biologickou rodinou dítěte), 

 Nabízíme zprostředkování psychologického poradenství, rodinné 
terapie či jiné odborné pomoci, 

 Poskytujeme sociální a sociálně-právní poradenství, 

 Napomáháme při zprostředkování kontaktu dítěte s biologickou 
rodinou a dalšími blízkými osobami, 

 Nabízíme doprovázení rodiny při jednání s dalšími odborníky 
(např. pedagogové, lékaři, právníci, kurátoři…) 

Setkávání, vzdělávání 

 Nabízíme setkávání pěstounů a možnost vzájemného sdílení 
zkušeností, 

 V době vzdělávání a setkávání pěstounů zajišťujeme aktivity pro 
děti, 

 Nabízíme vzdělávací semináře pro pěstouny. 

Odlehčovací služby 

 Za účelem odpočinku pěstouna nabízíme různé formy 
odlehčovacích služeb – zajištění péče o svěřené dítě s ohledem na 
jeho individuální potřeby. 
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Sociální jevy, které služba řeší: doprovázení pěstounské rodiny od svěření 
dítěte až po zletilost dítěte  

Cílová skupina: pěstounská rodina (od svěření dítěte, až po zletilost) 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí 
telefonické domluvy.  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Gabriela Chovancová, ředitelka společnosti, telefonní 
číslo: +420 777 587 519, email: gabriela.chovancova@darops.c 

Otevírací doba: 

 Ambulantní: 

 úterý 9:00 – 15:30 

čtvrtek 9:00 – 15:30 

Terénní: 

 pondělí–pátek 

Odkaz na web: http://www.darops.cz/  

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Charita Pardubice 

Název služby: Služba pro pěstouny 

Adresa: Ambulantní forma je poskytována na adresách: Češkova 1247, 
Pardubice a Durychova 782, Holice. 

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti: Posláním Služeb pro pěstouny je dlouhodobá podpora 
rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a 
poskytnutím nebo zprostředkováním poradenství, vzdělávání a 
odlehčovací (respitní) péče.  

Cíle služby: 

 Dítě žije v bezpečném, stabilním a podpůrném prostředí. 

 Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní, respektují individualitu 
dítěte a jsou schopni s dítětem hovořit o jeho biologické rodině. 

 Navázání, udržení či zkvalitnění vztahů mezi dětmi a biologickou 
rodinou (návrat dítěte do původní rodiny). 

Poskytované činnosti: 

 Uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče. 
 Poskytují osobě pečující, s níž byla uzavřena dohoda o výkonu 

pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu 
pěstounské péče a sledují výkon pěstounské péče. 

 Pořádají v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené 
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě a jeho výchovou. 

 Zřizují zařízení sociálně-právní ochrany dětí – výchovně rekreační 
tábory pro děti. 

http://www.darops.cz/
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Sociální jevy, které služba řeší: Děti vyrůstající mimo biologickou rodinu  

Cílová skupina:  

 Náhradní rodiče z Pardubického kraje: dlouhodobí pěstouni, 
příbuzenští pěstouni a poručníci, osoby v evidenci (pěstounská 
péče na přechodnou dobu) 

 Děti svěřené do náhradní rodinné péče 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: telefonická domluva první schůzky 

Je služba placená: NE 

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Pařízková, Tel.: 733161620, 461100 445, 
rparizkova@charitapardubice.cz, klíčová pracovnice, Služby pro pěstouny 

Otevírací doba: Čas setkání je dojednáván individuálně, obvykle 
v pracovní dny 8–18 hod (výjimečně může být služba poskytnuta i mimo 
uvedený časový rámec). 

Odkaz na web: http://www.pardubice.charita.cz 

Poznámka:  

 

Název organizace: Charita Přelouč 

Název služby: Podpora pro pěstouny 

Adresa: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01 

Působnost: ORP Přelouč,  ORP Čáslav  

Popis činnosti:  

Posláním služby PODPORA PRO PĚSTOUNY je podpora náhradních rodin, 
které pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. 
Prostřednictvím doprovázení pomáhá v náhradních rodinách vytvářet 
podnětné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí a pro zajištění 
harmonického prostředí pro všechny členy náhradní 
rodiny. Prostřednictvím doprovázení podporovat stabilní prostředí v 
náhradní rodině. Podporovat naplňování základních potřeb a všestranný 
rozvoj dětí v náhradní rodině. Poskytnutí odborné pomoci a zvyšování 
znalostí náhradních rodičů o problematice péče a výchovy svěřených dětí. 
Podporovat vztah dítěte s vlastní rodinou. 

Cíle služby:  

 udržení, podpora a znovu budování vztahů v rodině (Tady třeba 
popsat, jestli dělá AK a pokud ano, jakým způsobem) 

 pomoc rodině zapojit se do života společnosti a překonat 
důsledky sociálního vyloučení 

 posílení důstojnosti, zdravého sebevědomí a soběstačnosti 
 pomoc s řešením konfliktů mimosoudní cestou 
 pomoc s usnadněním návratu dítěte z náhradní péče do původní 

rodiny 
 pomoc při kontaktu s úřady 
 poradenství 
 výchovné a aktivizační programy pro děti 
 pomoc v oblasti výchovy a péče o děti 

Poskytované činnosti:  

http://pardubice.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?p=radka-parizkova
mailto:rparizkova@charitapardubice.cz
http://www.pardubice.charita.cz/
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 Doprovázení: sdílení každodenních radostí a starostí související s 
péčí o svěřené děti. 

 Poradenství v těchto oblastech: při řešení sociálních nebo 
psychických problémů, při řešení problémů souvisejících s péčí o 
dítě, zdravím dítěte a výchovou dítěte, vzdělávání dítěte, při 
výběru možnosti další přípravy na budoucí povolání, při výběru 
zájmové činnosti (kulturní a sportovní nabídky), při uplatňování 
nároků na dávky ze systému státní sociální podpory a pomoci v 
hmotné nouzi, v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, 
při využívání dalších sociálních služeb, v období přijetí dítěte do 
rodiny, v období návratu dítěte do původní rodiny, při přípravě 
svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodiny, při dosažení 
zletilosti dítěte, atd. 

 Pomoc a podpora při zajišťování krátkodobé péče o svěřené děti  
 Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti při čerpání 

respitní péče – dovolené (např.: zážitkové pobyty, výlety či akce 
pro děti). 

 Zprostředkování odborné pomoci: v oblasti, ve které děti či rodina 
odbornou pomoc potřebují (např.: psycholog, psychoterapeut). 

 Pomoc a podpora při kontaktu svěřených dětí s vlastní rodinou 
(pomoc při jednání s biologickou rodinou, zajištění prostor pro 
kontakt, asistovaný kontakt). 

 Zajištění povinného vzdělávání pro pěstouny (např.: zajištění 
vzdělávacího kurzu dle výběru pěstouna nebo individuální 
vzdělávání) 

Sociální jevy, které služba řeší: dítě vyrůstající mimo biologickou rodinu 

Cílová skupina:   

 Osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni) 

 Děti svěřené do náhradní rodinné péče 

 Každé dítě (stanovuje § 8 zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-
právní ochraně dětí) – Každá pověřená osoba má povinnost 
poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o 
„ochranu svého života a dalších svých práv“. 

 Rodiny s dítětem/dětmi v rámci služby PODPORA RODINY, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

 Terénní forma je poskytována v domácnosti náhradní rodiny, 
popř. na předem domluveném místě (např.: úřad a další 
instituce). Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s 
pěstouny.  

  Ambulantní forma je poskytována každé pondělí 10–13 hod v 
prostorách služby na adrese: Českobratrská 84, 535 01 Přelouč.  

 Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny. 

První kontakt: telefonická domluva či mailem 

Je služba placená: NE 

Kontaktní osoba: Vedoucí služby: Ing. et Mgr. Zdena Kumstýřová – 
zastupující vedoucí služby, sociální pracovnice. Tel.: 731 402 371, Email: 
charita.prelouc@gmail.com 

Otevírací doba: pondělí až pátek 7:00 - 17:00, podle domluvy předem 

Odkaz na web: http://prelouc.charita.cz/podpora-pro-pestouny/  

Poznámka: dle aktuální kapacity služby, kapacita je 10 rodin  

 

http://prelouc.charita.cz/podpora-pro-pestouny/
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Název organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje  

Název služby: Náhradní rodinná péče 

Adresa: Mozartova 449, 530 09 Pardubice 

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti: Posláním Služeb pro pěstouny je dlouhodobá podpora 
rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a 
poskytnutím nebo zprostředkováním poradenství, vzdělávání a 
odlehčovací (respitní) péče.  

Cíle služby:  

 poskytovat fyzickým osobám, které jsou vhodné stát se osvojiteli 
nebo pěstouny, poradenskou pomoc související s osvojením 
dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče 

 odborně posoudit a připravit minimálně 40 žadatelů/párů o NRP k 
přijetí dítěte do rodiny 

 realizovat minimálně 5 kurzů příprav fyzických osob vhodných stát 
se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu k 
přijetí dítěte do rodiny 

 prostřednictvím odborného poradenství prohlubovat kompetence 
náhradních rodičů k výchově dětí 

 dlouhodobě podporovat a provázet minimálně 25 rodin, které s 
PPR Pk uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče – zvyšovat 
kvalitu poskytovaných služeb využíváním technik sociální práce 

 zajistit nebo zprostředkovat rodinám, které s PPR Pk uzavřely 
Dohodu o výkonu pěstounské péče minimálně 6 jednodenních 
vzdělávacích akcí, minimálně 3 víkendové vzdělávací pobyty a 
minimálně 2 respitní víkendové pobyty pro děti 

 pomáhat rodičům při řešení výchovných či jiných problémů 
souvisejících s péčí o přijaté dítě 

 zvyšovat úroveň informací o NRP v Pardubickém kraji 

Poskytované činnosti:  

 poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě 

 zajišťuje přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo 
pěstouny k přijetí dítěte do rodiny 

 poskytuje fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo 
pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenské pomoci 
související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do 
pěstounské péče 

 uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče 

 poskytuje osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu 
pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu 
pěstounské péče a sleduje výkon pěstounské péče. 

Sociální jevy, které služba řeší: Děti, které nemohou vyrůstat u svých 
rodičů, zvládání této těžké situace, a podpora jejich náhradních rodičů v 
péči o ně.  

Cílová skupina:  

Služba je poskytována: 

 osobám, které podaly žádost o zařazení do evidence osob 
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené Krajským 
úřadem Pardubického kraje 
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 osobám pečujícím a osobám v evidenci, které s PPR Pk 
uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče 

 osobám pečujícím, osobám v evidenci a osobám, kterým již 
bylo svěřeno dítě do NRP v rámci Pardubického kraje a 
požádají PPR Pk o poradenskou pomoc po přijetí dítěte do 
NRP 

 dětem v NRP v Pardubickém kraji, které samy či 
prostřednictvím náhradních rodičů žádají o odbornou pomoc 
PPR Pk 

 rodinám osob pečujících, v evidenci a rodinám osob, kterým 
již bylo svěřeno dítě do NRP v Pardubickém kraji, pokud PPR 
Pk požádají o odbornou pomoc 

 všem dětem, které se na PPR Pk obrátí a požádají o pomoc 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: telefonická domluva první osobní schůzky 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Bc. Martina Kučerová, e-mail: 
nrp@poradnapardubice.cz, telefon: 734 733 893 email: 
pardubice@poradnapardubice.cz 

Otevírací doba:  

Objednávaní klientů, tel: 466 263 080, 603 273 948  

Objednávaní po telefonu je možné pouze v čase od 8 do 11 hodin.  

Konzultační hodiny: 

Po, St 8:00-11:00 12:00-17:00  

Út, Čt 8:00-11:00 12:00-14:00  

Pá 8:00-12:00 

Odkaz na web: http://poradnapardubice.cz/nahradni-rodinna-pece/ 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Amalthea z. s. 

Název služby: Centrum náhradní rodinné péče 

Adresa:  

Sídlo spolku: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV 

Pobočka Ústí nad Orlicí: T. G. Masaryka 115, 562 01 Ústí nad Orlicí  

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti: Centrum náhradní rodinné péče v rámci pověření může 
vykonávat tyto činnosti: 

 pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené 
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s 
péčí o dítě a jeho výchovou  

 zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany (zařízení odborného 
poradenství pro péči o děti) 

 uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče 

 poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu 
pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu 
pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba 

http://poradnapardubice.cz/nahradni-rodinna-pece/
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pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

Cíle služby: 

 Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i 
duševně prospívá. 

 Náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné 
prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem. 

 Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině. 

 Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím 
blízkém okolí. 

 Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi 
dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní 
rodinou. 

Poskytované činnosti:  

 poradenství (sociální, psychologické, speciálně-pedagogické) 
 doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče – min. 1x měsíčně 
 krizová intervence 
 podpora při kontaktu dětí s jejich rodiči 
 podpora při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, 

pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny atd.)  
 vzdělávání, 
 odlehčení pro náhradní rodiny formou odpoledních, víkendových 

a vícedenních aktivit, pravidelné činnosti dobrovolníka s dítětem 
přímo v rodině či mimo ni 

Sociální jevy, které služba řeší: Děti, které nemohou vyrůstat u svých 
rodičů, zvládání této těžké situace, a podpora jejich náhradních rodičů v 
péči o ně.  

Cílová skupina:  

Služba je určena: 

 Pro děti v pěstounské péči a v adopci a pro jejich sourozence. 

 Pro pěstouny. 

 Pro adoptivní rodiče. 

 Pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče Z 
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 Pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí 
o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv 
(dle §6 zákona o SPOD). 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: Telefonická domluva první osobní schůzky. Schůzka může 
proběhnout v prostorách v Chrudimi nebo v Ústí nad Orlicí nebo po 
dohodě na jiném vhodném místě.  

Je služba placená: NE   

Kontaktní osoba: 

Chrudim- Mgr. Monika Semerádová, vedoucí týmu, sociální pracovnice, 
tel: 730 891 330, e-mail: monika.semeradova@amalthea.cz 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ-  Mgr. Petr Čada, vedoucí týmu, sociální pracovník, tel: 
773 512 525, e-mail: petr.cada@amalthea. 

Otevírací doba: každý všední den od 9:00 do 17:00 hodin. 

Odkaz na web: web:  www.amalthea.cz 

Poznámka:  
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Název organizace: Dobrá rodina, o. p. s. 

Název služby: organizace pověřená k výkonu SPOD 

Adresa: Jana Palacha 324, Pardubice 

Hl. sídlo: Klimentská 1246/1, Praha 1 

Působnost: Celá ČR, Pardubický kraj 

Popis činnosti: Je-li (zájemce) rodina uznána jako vhodná pro přijetí dítěte 
do rodiny, je zařazena do evidence náhradních rodičů.  Ve chvíli, kdy je 
rodina Krajským úřadem pro některé dítě vyhodnocena jako ta nejlepší, 
proběhne seznámení a padne rozhodnutí, zda je dítě možné do nové 
rodiny umístit. Pěstouni si poté mohou vybrat svoji doprovázející 
organizaci, která jim bude v pěstounství pomáhat. Dobrá rodina poradí a 
pomůže pěstounským rodinám s procesem až k převzetí dítěte do péče. 

Cíle služby:  

 Poskytované činnosti: Hledáme nové náhradní rodiče 

 Připravujeme pěstouny a osvojitele 

 Doprovázíme pěstouny a osvojitele (DOHODY) 

 Vzděláváme 

 Zapojujeme dobrovolníky 

 Podporujeme transformaci 

 Nabízíme systémová řešení 

 Využíváme moderní přístupy 

Sociální jevy, které služba řeší:  

Cílová skupina: pěstounské rodiny 

Forma poskytování: terénní 

První kontakt: Pracovníci navštěvují pěstounské rodiny vždy po předchozí 
domluvě, minimálně 1x za 2 měsíce a převážně v jejich přirozeném 
domácím prostředí. V rámci návštěv hovoří jak s pěstouny, tak i se 
svěřenými dětmi. 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Ing. Michal Klíma, michal.klima@dobrarodina.cz, +420 
778 473 328, Jana Palacha 324, Pardubice 

 e-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz, Telefon: +420 724 113 112 

Otevírací doba: Po domluvě 

Odkaz na web: http://www.dobrarodina.cz/ 

Poznámka:  

 

 

Název organizace: Křídla pro pěstouny, zapsaný spolek  

Adresa: Podlažice 111, Chrast u Chrudimě, 53851 

Kancelář Pardubice: Pardubice, Milheimova 707, 530 02  

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti:  

http://www.dobrarodina.cz/co-delame/hledame
http://www.dobrarodina.cz/co-delame/pripravy
http://www.dobrarodina.cz/co-delame/dohody
http://akce.dobrarodina.cz/
http://www.dobrarodina.cz/co-delame/dobrovolnictvi
http://www.dobrarodina.cz/co-delame/transformace
http://www.dobrarodina.cz/co-delame/metodicke-centrum
http://www.dobrarodina.cz/co-delame/moderni-pristupy
mailto:michal.klima@dobrarodina.cz
mailto:mamdotaz@dobrarodina.cz
file:///C:/Users/matej.karas/Desktop/Karty%20služeb%20pro%20soud/:%20http:/www.dobrarodina.cz/
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Posláním je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči v Pardubickém 
kraji s hlavním cílem naplňovat práva a potřeby dětí žijících v náhradní 
rodinné péči a pěstounů. Snaží se tak přispět ke snížení počtu dětí 
umístěných v dětských domovech a dětských centrech. Dle současných 
legislativních norem postihujících problematiku pěstounské péče poskytují 
sociální právní ochranu dětí žijících v pěstounských rodinách a podílí se na 
organizaci vzdělávacích a respitních akcí jak pro pěstouny, tak pro děti 
svěřené do jejich péče. Služby v rámci dohody o PP jsou poskytovány 
všem členům rodiny, tedy pěstounům (osobám v evidenci, poručníkům), 
dětem svěřeným i biologickým dětem. V rámci práce s rodinou dochází 
rovněž ke spolupráci s biologickou rodinou svěřeného dítěte. 

Cíle služby:  

Rodina poskytuje bezpečné zázemí pro dítě, které se doma cítí spokojeně. 

Rodina aktivně podporuje zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte, dbá na  
posilování vztahů v rodině. 

Rodina má potřebné znalosti, dovednosti a vůli k zajištění dobré péče 
o dítě. 

Rodina je schopna vlastními silami a s podporou svého okolí řešit případné 
obtíže či krize. 

Poskytované činnosti:  

Vzdělávání pěstounů 

 Pořádání jednodenních vzdělávacích programů 
zaměřených na problematiku NRP 

 Pořádání vícedenních vzdělávacích pobytů zaměřených na 
problematiku NRP 

 Zajišťování individuálního vzdělávání formou konzultací 
 

Pobytové akce pro děti z pěstounských rodin 

 Pořádání letního pobytu pro děti z pěstounských rodin, 
kde je zajištěna péče i pro děti se specifickými potřebami 

 Pořádání respitních víkendových pobytů pro děti z 
pěstounských rodin 

 

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

 Doprovázení pěstounů a svěřených dětí zaměřené na 
oblasti: péče o dítě a podpora vzájemného vztahu, 
zajištění bezpečného prostředí pro dítě, vzdělávání a 
sebereflexe osob pečujících 

 Zprostředkování odborné pomoci 

 Poradenská činnost – sociální pracovník, psycholog, 
dětský psycholog, rodinný terapeut, právník, finanční 
poradce 

Sociální jevy, které služba řeší: Děti, které nemohou vyrůstat u svých 
rodičů, zvládání této těžké situace, a podpora jejich náhradních rodičů v 
péči o ně. 

Cílová skupina:  

 osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) 

 osoby pečující  
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 děti svěřené do náhradní rodinné péče 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: V případě zájmu kontaktujte výkonnou ředitelku viz 
kontakty. Poskytne Vám potřebné informace a domluví si s vámi první 
schůzku. 

Je služba placená: NE 

Kontaktní osoba: Předseda spolku a výkonná ředitelka Bc. Marcela 
Norková, tel: 723 211 095, info@kridlapropestouny.cz  

Otevírací doba: Dle dohody s klíčovým pracovníkem 

Odkaz na web: http://www.kridlapropestouny.cz/  

Poznámka: Dle aktuální kapacity klíčových pracovníků  

 

 

Název organizace: Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don 
Bosco 

Název služby: Sociální rehabilitace, doprovázení 

Adresa: Zborovské náměstí 2018 530 02 Pardubice 

Působnost: Pardubický kraj 

Popis činnosti:  

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů, pěstounské péče a 
ohrožených rodin tak, aby převzali zodpovědnost za svůj život. Podpora 
jejich samostatnosti, sebevědomí, tvorby zdravých vztahů, umění 
otevřené komunikace, řešení konfliktů. Podpořit je v získání a udržení 
práce, zajištění bydlení, využití volného času atp. 

Cílová skupina: Děti a mladí ve věku 14-35 let, z ústavní výchovy, 
pěstounské péče či vyrůstající v rodině ohrožené nežádoucími jevy.  

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: Ideálně ještě před opuštěním ústavní výchovy či 
pěstounské péče, tak aby byl vztah mezi pracovníkem a klientem již 
založen na důvěře. K využití služby stačí oslovit organizaci.  

Je služba placená: NE  

Poznámka:  

  

http://www.kridlapropestouny.cz/
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ASISTOVANÝ KONTAKT  

 

Název organizace: Centrum J.J. Pestalozziho 

Název služby: Asistovaný kontakt 

Adresa: Štěpánkova 108, Chrudim 

Působnost: Chrudim - Služba je poskytována ambulantně v Chrudimi. Je 
však možné její využití i pro klienty z jiných obcí.  

Popis činnosti:  

Tato služba dává rodinám příležitost znovuobnovit či navázat vztah dítěte 
s jedním z rodičů, s nímž dítě nežije a tento rodič má zájem o obnovení 
kontaktu. Věnují se dítěti, sledují a ctí jeho potřeby a přání. Terapeuticky 
pracují s rodiči. Rodičům umožňují posilnit rodičovské kompetence a 
pochopit, že druhý rodič, ke kterému jsou sami kritičtí, může být pro dítě 
přínosem.  

Součástí služby AK je: 

 Vstupní diagnostika rodiny a posouzení potřebnosti AK včetně 
časového plánu (za účasti rodičů, pracovníků KC, případně 
OSPOD). 

 Diagnostická a individuální odborná práce s dítětem/dětmi. 

 Asistované setkávání dítěte s rodičem v rozsahu 8 styků (dle 
připravenosti rodiny). 

 Konzultace a doporučení o vhodném přístupu k dítěti po 
asistovaném setkání. 
  

 Skupinová sezení rodičů. Skupiny se scházejí 1x za 14 dní. Celkem 
8 sezení. 
  

 Několik mediačních sezení (dle potřeb rodiny). 

 Závěrečné vyhodnocení spolupráce (za účasti rodičů, pracovníků 
KC, případně OSPOD).  

S rodinou pracuje odborný tým pracovníků: 

Koordinátor služby 

Odpovídá za kvalitu služby, koordinuje a organizuje práci jednotlivých 
členů týmu a činností, komunikuje se spolupracujícími organizacemi, 
podílí se na tvorbě inf. materiálů, propagaci, medializaci, apod. 

Psycholog 

Zajišťuje diagnostiku a přípravu dětí na AK, je pozorovatelem, popř. 
interventem u AK, zprostředkovává zpětné vazby, spolupodílí se na 
vyhotovení zpráv o službě, atd.  

Terapeut 

Vede skupinové terapie rodičů (zvlášť otců a matek), účastní se 
mediačních setkání, spolupodílí se na vyhotovení zpráv o službě, atd. 

Sociální jevy, které služba řeší: zpřetrhání vztahů v rodině, rozpad rodiny  

Cílová skupina: Rodina, kde byl narušen nebo zcela zpřetrhán kontakt 
mezi dítětem a rodičem, se kterým dítě nežije. 
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Forma poskytování: ambulantní  

První kontakt: Poskytována na doporučení OSPOD, soudu nebo i 
rozhodnutí samotných rodičů. Vstupní diagnostika rodiny a posouzení 
potřebnosti asistovaného kontaktu včetně časového plánu.  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Svobodová; kc@pestalozzi.cz; 469 623 899 

Otevírací doba: 

Pondělí  7,30-17,00 hod. 
Úterý 7,30-15,30 hod. 
Středa 7,30-17,00 hod. 
Čtvrtek  7,30-16,00, hod. 
Pátek 7,30-14,30 hod. 
(po domluvě dle potřeb klienta) 

Odkaz na web: http://pestalozzi.cz/?p=sluzby.php&id=6 

Poznámka:  

 

Název organizace: Nomia Hradec Králové 

Název služby: Dětské krizové centrum Nomia 

Adresa: tř. E. Beneše 575, 500 12 Hradec Králové 

Působnost: Hradec Králové, okres Pardubice 

Popis činnosti:  

Nabízí službu asistovaného kontaktu mezi rodičem a dítětem. 
V případech, kdy jsou jejich vztahy silně narušeny, nabízí zvykací režim, 
díky kterému se postupně daří kontakt mezi rodičem a dítětem zlepšit. 
Vše je řešeno individuálně dle možností rodiny, dítěti je nabídnuta 
psychologická podpora.  

Cílem DKC je svou činností pomoci dětem a jejich rodinám zvládnout 
krizovou situaci, poskytnout zklidnění a doprovázení s následnou péčí. 
Přínosem je stabilizace celého rodinného systému a pomoci vytvořit 
klidné prostředí pro zdárný tělesný a psychický vývoj dítěte.  Pomoc 
rodičům a blízkým příbuzným aktivovat výchovné a komunikační 
schopnosti tak, aby byli schopni žít v harmonických rodinných vztazích. 
Cílem je jednat ve prospěch dítěte, ochránit jeho zdravý fyzický a 
psychický vývoj a zajistit realizaci jeho práv a oprávněných zájmů. 

Sociální jevy, které služba řeší: krize v rodině, dítě ve sporu rodičů, rozpad 
rodiny 

Cílová skupina: děti s prožitkem těžkého životního traumatu ve věku od 6 
let do dosažení zletilosti, rodiče nebo jiní rodinní příslušníci s dětmi v krizi 
ve věku od 0 let do dosažení zletilosti 
 
Forma poskytování: terénní, ambulantní 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Miroslav Bubeník, poradna@nomiahk.cz , 606 824 104  

Otevírací doba: Pondělí – Pátek, 8-16 

Odkaz na web: http://nomiahk.cz/programy/detske-krizove-centrum/ 

Poznámka:  

mailto:kc@pestalozzi.cz
http://pestalozzi.cz/?p=sluzby.php&id=6
mailto:poradna@nomiahk.cz
http://nomiahk.cz/programy/detske-krizove-centrum/
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Název organizace: Abatab, spolek pro péči o rodinu  

Viz karta v oddělení SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

 

 

SLUŽBY ZABÝVAJÍCÍ  SE  DOMÁCÍM NÁSILÍM  

 

Název organizace: SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Název služby: Intervenční centrum  

Adresa: Erno Košťála 1014, Pardubice 530 12 

Působnost: Pardubický kraj  

Popis činnosti:  

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti 
domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona 
č. 135/2006 Sb. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména 
sociální, psychologické, lékařské a právní. 

Poskytované činnosti 

 Sociálně terapeutické činnosti (např. psychologická podpora a 
poradenství). 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při 
obstarávání osobních záležitostí (např. sociálně-právní 
poradenství, právní poradenství, doprovod na úřady, 
zprostředkování návazných služeb). 

 V případě hlášení vykázání násilné osoby ze strany Policie ČR – 
kontaktuje IC osobu ohroženou domácím násilím nejpozději do 48 
hodin od předání Úředního záznamu o vykázání. V případech, 
které nejsou spojeny s tzv. „institutem vykázání“, poskytuje IC 
službu bezodkladně v nejbližším možném termínu. 

 IC organizuje interdisciplinární setkání zaměřená na tématiku 
domácího násilí, a to v rámci celého Pardubického kraje. 

 

Průběh služby: 
Služba IC je poskytována na základě Smlouvy o poskytování služeb, která 
je uzavřena dle potřeb uživatele a charakteru služby. Následně jsou 
uživatelem stanoveny cíle služby. Spolupráce je ukončena po naplnění cílů 
obsažených ve smlouvě, nebo na základě rozhodnutí ze strany uživatele či 
pracovníků Intervenčního centra dle předem dohodnutých pravidel. 

Sociální jevy, které služba řeší: domácí násilí  

Cílová skupina: Všechny osoby starší 16 let ohrožené násilným chováním 
ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. 
Vyhledat pomoc mohou jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a 
známí, kteří chtějí vědět, jak postupovat v krizové situaci. 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: osobní nebo telefonické objednání  

Je služba placená: NE  
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Kontaktní osoba: Mgr. Iva Bandžuchová, tel. 777 765 844, 
iva.bandzuchova@skp-centrum.cz  

Otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 16.00 hod. 

Odkaz na web: https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-
projekty/intervencni-centrum 

Poznámka:  

 

 

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ  

 

Název organizace: SKP Centrum, o.p.s. 

Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub 

Adresa: Jungmannova 2550 530 02 Pardubice 

Působnost: Pardubice 

Popis činnosti:  

Nabízí profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří 
zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Základem pro práci 
je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváří 
pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se 
zaměřují na mapování a rozvíjení silných stránek klienta. 

NZDM vytváří s každým klientem individuální plán, ve kterém si klient sám 
nastaví svoje cíle a následně s pracovníkem služby pracují na zlepšení jeho 
situace. Služba je zaměřená na sekundární prevenci, prevenci vzniku 
sociálně patologických jevů a případně jejich minimalizaci a řešení obtížné 
životní situace klienta.  

Pracují jak ambulantní, tak terénní formou, kdy oslovují potenciální klienty 
přímo v ulicích Pardubic.  

Služba je anonymní. 

Cílová skupina: od 6 do 26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci, nebo 
jsou touto situací ohroženi 

Forma poskytování: terénní, ambulantní 

První kontakt: Probíhá buď v rámci terénní práce - kontakt přímo v ulicích 
města, či příchod do služby – na klub. Pracovníkům stačí rok narození a 
přezdívka klienta.  

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Šárka Mrázková (464 629 614, freeklub@skp-
centrum.cz , sarka.mrazkova@skp-centrum.cz) 

Otevírací doba: Pondělí až pátek, 13 - 17 

Odkaz na web: https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-
projekty/nizkoprahova-zarizeni-pro-deti-a-mladez/fk 

Poznámka: 

 

mailto:iva.bandzuchova@skp-centrum.cz
https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/intervencni-centrum
https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/intervencni-centrum
mailto:freeklub@skp-centrum.cz
mailto:freeklub@skp-centrum.cz
https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/nizkoprahova-zarizeni-pro-deti-a-mladez/fk
https://www.skp-centrum.cz/nase-sluzby-a-projekty/nizkoprahova-zarizeni-pro-deti-a-mladez/fk
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Název organizace: Charita Přelouč 

Název služby: Jakub klub – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Adresa: Jakub klub, Českobratrská 90, Přelouč, 53501 

Působnost: Přelouč 

Popis činnosti: Posláním Jakub klubu je pomáhat dětem a mládeži ve věku 
6–15 let překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout jim podporu 
a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem je vést k 
zodpovědnosti a sebedůvěře.  

Cíle služby: 

  děti objevují a rozvíjejí svoje silné stránky a talent  
 děti a mládež využívají naší nabídky volnočasových aktivit 
 děti si zlepší svoje školní dovednosti 
 s naší podporou a pomocí zvládá dítě svoji obtížnou životní situaci 

lépe 
 děti pomocí preventivních programů umí rozpoznat rizika 

služba je anonymní 

Sociální jevy, které služba řeší: děti ohrožené společensky nežádoucími 
jevy 

Cílová skupina: děti ve věku 6–15 let 

Forma poskytování: ambulantní 

Je služba placená: NE  

Kontaktní osoba: Mgr. et Bc. Miroslava Škávová, Tel.: 731 598 915, 
miroslava.skavova@prel.hk.caritas.cz 

Otevírací doba: pondělí–čtvrtek 12:00 - 17:00 

Odkaz na web: http://prelouc.charita.cz/jakub-klub/  

Poznámka: 

 

  

mailto:miroslava.skavova@prel.hk.caritas.cz
http://prelouc.charita.cz/jakub-klub/
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MEDIACE 

 

Název organizace: Amalthea, z.s. 

Název služby: Mediace 
 
Adresa:  
Městský park 274 
537 01 Chrudim IV 
 
Činnosti:  
 
Mediace je určena pro rodiny s nízkými příjmy, které bydlí v 
Pardubickém kraji a je poskytována v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí.  
 
Sociální jevy, které služba řeší: Překonávání rodinných konfliktů, které 
mohou svou závažností ohrožovat zdravý vývoj dítěte.  
 
Je služba placená: NE 
 
Formy poskytování: V sídle organizace 
 
Kontakt: Gabriela Pavlíková, 774 452 077, 
gabriela.pavlikova@amalthea.cz 
 
Poznámka:  
 
 

Název organizace: Abatab, spolek pro péči o rodinu  

Viz karta v oddělení Sociálně aktivizačních služeb 

 

JUDr. Eva Vaňková 

Název služby: mediace 

Adresa: Plk. B.Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 

Působnost: Pardubice, Vysoké Mýto, Choceň    

Popis činnosti:  

Rodinná mediace: 

 obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi 

 dosažení dohody o výchově nezletilých dětí 

 dosažení dohody o styku rodičů s nezletilým dítětem 

 dosažení dohody o výši výživného na nezletilé dítě 

 dosažení dohody o rozdělení společného majetku manželů 

 řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm) 

 hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči 
a dětmi  

Sociální jevy, které služba řeší: spory mezi rodiči v době před rozvodem, 
během něj a po něm 

Cílová skupina: rodiče ve sporu 

mailto:gabina@amalthea.cz
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Forma poskytování: ambulantní – prostory ve Vysokém Mýtě, v Chocni a 
v Pardubicích  

První kontakt: telefonicky nebo mailem 

Je služba placená: 500 kč/os za hodinu 

Kontaktní osoba:  

JUDr. Eva Vaňková 

Telefon: +420 723 810 825, +420 465 422 797 

E-mail: kancelar@akvankova.cz 

Otevírací doba: 

Úterý 9:00 – 15:00 Plk. B.Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 

Popřípadě dle dohody s klienty 

Odkaz na web: http://www.akvankova.cz/ 

Poznámka: Mediace v Pardubicích je zajištěna v prostorách Domu 
techniky Pardubice, na adrese: Náměstí republiky 2686, 532 27 Pardubice, 
v Chocni na adrese: Dolní 222, 565 01 Choceň 

 

 

 

 

JUDr. Šárka Línková 

tel: 602691230, email: kancelář@advokatkalinkova.cz,  

adresa: Pardubice, Jiráskova 972 

 

 

Mgr. Aneta Novotná 

email: mediace.novotna@gmail.com, web: http://www.mediace-
novotna.cz 

adresa: Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1512 

 

JUDr. Jana Milotínská 

tel: 720470762, email: janamilotinska@seznam.cz,  

adresa: Chrudim, Novoměstská 960 

Provádí mediaci v rozvodových situacích rodičů. 

 

 

mailto:kancelar@akvankova.cz
http://www.akvankova.cz/
http://mapy.cz/?q=Pardubice,%20Jiráskova%20972
http://www.mediace-novotna.cz/
http://www.mediace-novotna.cz/
http://mapy.cz/?q=Ústí%20nad%20Orlicí,%20Lochmanova%201512
http://mapy.cz/?q=Chrudim,%20Novoměstská%20960
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JUDr. Kateřina Pojman Lukešová 

Telefon: 466 615 285 

adresa: Pardubice, třída Míru 92 

Provádí mediaci v rozvodových situacích rodičů. 

 

 

JUDr. Eva Ropková 

Adresa: Husova 89, 565 01 CHOCEŇ  

Kontakt: e-mail: ak@evaropkova.eu, +420 774 906 019 

web: www.ak-evaropkova.eu 

Provádí mediaci v rozvodových situacích rodičů. 

 

 

Jméno: Psycholog-pce - PhDr. Andrea Šmejdová (Troníčková), Mgr. 
Eva Klucká - Mediace 

Adresa: Holubova 713, Pardubice 

Mediace (tříhodinové setkání) 1000 Kč/hodina 

Mgr. Eva Klucká: tel.: 604 118 630 
e-mail: klucka@psycholog-pce.cz 

PhDr. Andrea Troníčková: tel.: 603 452 107 
e-mail: tronickova@psycholog-pce.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/search?q=krm%C4%9Bn%C4%8D%C3%ADk+a+partne%C5%99i+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwii0pGh76LaAhXDI1AKHb6GBrsQ6BMIjwEwFw
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=mvLFWpS5Fon5wALzk4aQDQ&q=kate%C5%99ina+pojman+luke%C5%A1ov%C3%A1&oq=kate%C5%99ina+pojman+luke%C5%A1ov%C3%A1&gs_l=psy-ab.3...805.4161.0.4872.25.16.0.2.2.0.335.2313.0j7j1j3.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.6.665.0..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1.0.b6aGh3POkVk
http://mapy.cz/?q=Pardubice,%20třída%20Míru%2092
mailto:ak@evaropkova.eu
http://www.ak-evaropkova.eu/
mailto:klucka@psycholog-pce.cz
mailto:tronickova@psycholog-pce.cz
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HRADEC KRÁLOVÉ 

JUDr. Gabriela Vilímková 

Název služby: Zapsaný mediátor 

Adresa: ČSA 934, 500 03 Hradec Králové 

Působnost: Hradec Králové, Pardubice a okolí 

Popis činnosti:  

 obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi 

 dosažení dohody o výchově nezletilých dětí 

 dosažení dohody o styku rodičů s nezletilým dítětem 

 dosažení dohody o výši výživného na nezletilé dítě 

 dosažení dohody o rozdělení společného majetku manželů 

 řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm) 

 hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči 
a dětmi  

Sociální jevy, které služba řeší: spory mezi rodiči v době před rozvodem, 
během něj a po něm 

Cílová skupina: rodiče ve sporu 

Forma poskytování: ambulantní 

První kontakt:  

Při prvním setkání s mediátorem nedochází k mediaci, ale jen vysvětlení, 
jak bude mediace probíhat, jak bude fungovat, jaká má pravidla, zásady, 
čím se mediátor řídí. 

Mediátora nejlépe kontaktovat prostřednictvím e-mailu. 

V případě zájmu o mediaci sdělit zejména, že má jít o mediaci. 

Napsat, o jakou záležitost se má zhruba jednat a sdělit jména a kontaktní 
údaje dalších účastníků.  

Sdělit, jestli jsou účastníci na mediaci domluveni, nebo bude teprve 
nabídnuta. Mediátor může mediaci ostatním účastníkům nabídnout. 
Napíše jim s vysvětlením, že se na něj obrátila jedna strana. K tomu 
mediátor potřebuje kontaktní údaje, nejlépe opět e-mailové adresy. 

S mediací a osobou mediátora musí souhlasit všichni účastníci. Pokud 
ostatní účastníci budou souhlasit s mediací, ale nebudou souhlasit s 
osobou mediátora, pomůže kancelář mediátora zkontaktovat jiné 
mediátory podle zadání. 

Je služba placená:  

Cena za „první setkání s mediátorem“ nařízené soudem v rozsahu 
nejvýše 3 hodin představuje 400,- Kč za každou započatou hodinu. 

Při pokračování jednání mediací po uzavření smlouvy o provedení 
mediace se strany se zavazují, že uhradí mediátorovi odměnu za mediaci 
ve sjednané výši, zpravidla ve výši 1.500,- Kč za každou započatou hodinu 
trvání mediačního jednání.  
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Pokud nebude jednání konáno v sídle kanceláře mediátora, /to je možné 
tehdy, když se na tom strany s mediátorem dohodnou/, musí uhradit 
náklady na cestovné ze sídla mediátora do místa mediačního jednání a 
náhradu za promeškaný čas cestou ve výši 100,- Kč za každou započatou 
hodinu stráveného času. Za mediaci na území města Hradce Králové se 
cestovné neúčtuje. 

Kontaktní osoba: JUDr. G. Vilímková 

Email: info@akgv.cz, vilimkova@akgv.cz  

Telefon: +420 604 930 006, +420 732 794 941 

G. Vilímková upřednostňuje kontakt emailem 

Otevírací doba: podle dohody 

Odkaz na web: http://www.akgv.cz/mediace.php 

Poznámka:  

 

Název organizace: Manželská poradna Hradec Králové  

Adresa: Manželská poradna Hradec Králové 
Divišova 829/2, 2. patro vlevo 

Popis činnosti: Mediace 

1. Rodinná mediace – řešení sporů vzniklých ve vzájemném soužití 
členů rodiny (rodičů, dětí, prarodičů) 

2. Rozvodová mediace – řešení sporů v rámci rozvodového 
řízení manželů (svěření dítěte do péče a formy jeho výchovy, kontakt 
s dítětem, finanční a majetkové uspořádání, úprava samotné výchovy dětí, 
zajištění jejich zdraví, kontakty se širším příbuzenstvem…) 

Cílová skupina: Rodina v rozchodové situaci 

Je služba placená: NE 

Kontakt: Telefon: 607 248 533, poradna.hk@gmail.com 

Poznámka: 

 

Název organizace: Psychoterapeutická ambulance 

Adresa: Ak. Heyrovského 1178 

Hradec Králové, 500 03 

Popis činnosti:  

Nabízí možnost mediace: 

 vyjasnění zájmů a cílů sporných stran  

 postupné přiblížení jednotlivých hledisek k objektivnějším, 
neutrálním formulacím  

 předložení několika možných řešení sporným stranám k posouzení  

 převedení výsledků diskusí do návrhu dohody (nejlépe v ucelené 
písemné podobě)  

 sestavení textu dohody 

mailto:info@akgv.cz
mailto:vilimkova@akgv.cz
http://www.akgv.cz/mediace.php
mailto:poradna.hk@gmail.com
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Kontakt:  

Tel.: 603318765 

info@psychoterapie-hk.cz 

Odkaz na web: http://www.psychoterapie-hk.cz/sluzby4.php 

Poznámka:  

 

 

SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ  

Název organizace: DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. 

Název služby: Kurz - Výchova bez poražených 

Adresa: DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., Bělehradská 513, 530 09 
Pardubice 

Popis činnosti:  

Kurz je zaměřen na to: 

 Jak mluvit s  dětmi tak, aby Vám naslouchaly. 

 Jak naslouchat dětem tak, aby cítily, že jim opravdu rozumíte. 

 Jak řešit konflikty v rodině tak, aby se nikdo necítil „poražený“, ale 
problém se přesto vyřešil. 

 Způsob řešení problémů a schopnost rozhodnout se, jaké nástroje 
a dovednosti pro kterou situaci použít. 

 Co může rodina získat:  

 Děti se budou cítit svobodnější ve vyjadřování svých pocitů 
a sdělování svých problémů, místo aby se před rodiči uzavřely. 

 Děti se budou učit sebe-disciplíně, sebe-kontrole a vnitřnímu 
pocitu osobní zodpovědnosti. 

 Schopnost, jak spolupracovat a postupovat společně, spíš než 
proti sobě navzájem. 

 Jak zažívat méně zlostných výbuchů a více uspokojivě vyřešených 
problémů. 

 Jak se společně podílet na vytváření pravidel tak, aby se všichni 
zúčastnění cítili motivovaní je dodržovat. 

 Více porozumění a pochopení mezi rodiči navzájem. 

 Méně mocenských bojů, méně napětí, méně vzteku, zato více 
radosti, klidu a lásky. 

Kurz je rozdělen do 8 setkání po třech hodinách. Setkání probíhají 
většinou 1x týdně v odpoledních a podvečerních hodinách, v prostorách 
organizace na adrese Bělehradská 513. 

Minimální počet osob pro otevření kurzu je 6 osob, maximální počet je 10 
osob. 

Sociální jevy, které služba řeší: výchova, komunikace v rodině  

Cílová skupina: Kurz je otevřen rodičům dětí v jakémkoliv věku, ať již 
přijdou samostatně, nebo oba rodiče společně. 

mailto:info@psychoterapie-hk.cz
http://www.psychoterapie-hk.cz/sluzby4.php
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Je služba placená:  

4900,- Kč/ 24 hodin (možnost platby ve třech splátkách – 900 Kč + 
2000 Kč + 2000 Kč) 

K domácí přípravě v průběhu kurzu je vhodné mít k dispozici knihu 
Thomase Gordona Výchova bez poražených, kterou je možné u lektorky 
zakoupit (200,-Kč), nebo na dobu trvání kurzu zapůjčit 

Kontaktní osoba: Gabriela Chovancová, ředitelka společnosti, telefonní 
číslo: +420 777 587 519, email: gabriela.chovancova@darops.cz 

Odkaz na web: http://www.darops.cz/ 

http://www.darops.cz/

