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Financováno z projektu „Smart City Mělník“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009969.

Vážení spoluobčané,
vítejte v katalogu sociálních služeb města Mělníka (6. aktualizované vydání).
Katalog nabízí komplexní přehled sociálních i ostatních služeb a přehled souvisejících
institucí. Je určen široké veřejnosti, zejména potenciálním uživatelům sociálních služeb,
jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým. Jako nástroj pro poskytnutí kvalitního
základního sociálního poradenství může být katalog přínosem i pro odborné pracovníky
na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb.
Pro lepší orientaci jsou služby seřazeny dle cílových skupin uživatelů.
Všechny informace byly shromážděny k 1.2.2021.
Aktualizace červen 2021.

Mgr. Petra Novotná
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Mělník
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RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
název organizace:

Město Mělník, Služby prevence města Mělníka
Azylový dům pro matky s dětmi Mělník

sociální služba:
číslo podle registru
3521694
soc. služeb:
kde nás najdete:
Dukelská 2668, Mělník, 276 01 Mělník 1
kontaktní osoba:

Ing. Lucie Klášterková

telefon:
mobil:
e-mail:

734 249 520
734 704 497
lucie.klasterkova@melnik.cz

webové stránky:

www.spmm.cz

forma služby:

pobytová

kapacita služby:

42

provozní doba:

nepřetržitě
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Služba je poskytována matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Uživatelkám poskytujeme finanční
poradenství, pomoc při hledání zaměstnání či bydlení, sociální
poradenství, osobnostní rozvoj a poskytování poradenství při výchově
a péči o děti. Také se soustředíme na harmonický rozvoj dětí po stránce
psychické, sociální, kognitivní i motorické, a to prostřednictvím společných
aktivit, terapií apod.
-

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

název organizace:

Město Mělník, Služby prevence města Mělníka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM

sociální služba:
číslo podle registru
5657832
soc. služeb:
kde nás najdete:
Pivovarská 3021, 276 01 Mělník
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:

Ing. Lucie Klášterková
734 704 497
734 704 497
lucie.klasterkova@melnik.cz

webové stránky:

www.spmm.cz

forma služby:

ambulantní

kapacita služby:

počet kontaktů (10 min jednání) – 10

provozní doba:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 15:00–20:00
starší děti (11–15 let)
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
Služba je určena dospívajícím a mladým lidem z Mělníka a okolí, kteří jsou
v důsledku své nepříznivé sociální situaci (rodina, škola, zaměstnání, volný
čas apod.) ohroženi sociálním vyloučením.
Nabízíme možnost poradit se, aktivně a podnětně trávit čas s vrstevníky
v bezpečném prostředí a předcházet tak rizikovému chování.
Služba je poskytována zdarma.

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

EDA cz, z. ú.
Raná péče
7877605
EDA cz, z. ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
Mgr. Jana Ježková
224 826 860
info@eda.cz
www.eda.cz
ambulantní, terénní
1; 12
ambulantní: pondělí až pátek: 8:00–16:00
terénní:
pondělí až pátek: 7:00–19:00
osoby s kombinovaným postižením
dítě klientské rodiny se zrakovým a dalším postižením
osoby se zrakovým postižením
dítě klientské rodiny s postižením zraku
rodiny s dítětem/dětmi
dítě klientské rodiny má zrakové nebo kombinované postižení a je ve věku
od narození do 7 let
podpora vývoje dítěte a rodiny:
stimulace dítěte
provázení rodiny
speciální, sociální a výchovné poradenství
půjčování pomůcek a literatury
pomoc při vyhledávání školky a návazných služeb
děti předškolního věku (1–6 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Služba je poskytována bezplatně formou konzultací v domácím prostředí.
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Kolpingova rodina Smečno
Raná péče
7676136
Středisko rané péče Slaný, Wilsonova 546, 274 01 Slaný
Mgr. Jolana Kopejsková
777 222 425
jolana.kopejskova@kolpingsmecno.cz
www.dumrodin.cz
terénní
80
pondělí až pátek 8:00–16:00
v odůvodněných případech po dohodě s klientem i mimo pracovní dobu
sobota, neděle: rodina s dítětem (zákonný zástupce dítěte) od narození do 7 let se
vzácným nervosvalovým onemocněním, převážně o děti s dg. SMA a
DMD/BMD
konzultace v přirozeném prostředí rodiny
podpora rodičů v období nepříznivé situace
podpora rodičů při péči o dítě, metodickém vedení rodičů při podpoře
vývoje jejich dítěte
půjčování a výběr vhodných hraček, didaktických pomůcek, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
sociálně právní poradenství, pomoc při zajištění finančních prostředků na
pomůcky, léky, bezbariérovost bydlení
školské poradenství, spolupráce při adaptaci dítěte ve školském zařízení
zprostředkování kontaktů na další odborné pracovníky, služby a mezi
rodinami navzájem
doprovázení na úřady, k lékařům, do škol
psychorelaxační a terapeutické pobyty pro rodiny
Služba raná péče je terénní služba a probíhá převážně v domácím
prostředí rodiny. Raná péče Kolpingova rodina Smečno působí ve všech
krajích ČR a je poskytována bez finanční úhrady. Služba je poskytována
v souladu se SQSS a metodikami služby raná péče.
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Oblastní charita Kutná Hora – Středisko Na Sioně
Raná péče
3974577
Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (vchod z ulice Na Sioně)
Mgr. Markéta Sieglová
739 368 663
ranapece@kh.hk.caritas.cz
www.kh.charita.cz, www.strediskonasione.cz
ambulantní, terénní
10; 75
pondělí až pátek 8:00–17:00 hod.
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
podpora vývoje dítěte a rodiny:
stimulace dítěte
provázení rodiny
speciální, sociální a výchovné poradenství
půjčování pomůcek a literatury
pomoc při vyhledávání školky a návazných služeb
děti kojeneckého věku (do 1 roku)
děti předškolního věku (1–6 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
Služba poskytována bezplatně formou konzultací v domácím prostředí.
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ev organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:
poznámka:

Kolpingova rodina Smečno
Rodinná poradna – odborné sociální poradenství
7823716
Rodinné centrum Slaný, Wilsonova 546, 274 01 Slaný
Mgr. Pavel Dušánek
312 526 767
777 558 057
pavel.dusanek@kolpingsmecno.cz
www.dumrodin.cz
ambulantní
1 500
pondělí až pátek 9:00–14:00 – možno i dle individuální domluvy
sobota, neděle: osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Naše poradna s Vámi může řešit problémy v komunikaci, neshody,
nedorozumění, hádky, osamělost, problémy v seznamování nebo výběru
partnera, mezigenerační problémy, výchovné problémy s dětmi, rodinné,
manželské, párové a osobní krize, ztrátu, ohrožení či hledání smyslu života
nebo identity, život s handicapovaným členem rodiny, citové odcizení
partnerů,
žárlivost
a
nevěry,
problémy
intimního
soužití,
předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství, dohody o styku
s dětmi v rozvodových situacích, zvládání zátěžových životních situací,
nezaměstnanost, poradenství pro osvojitele, pěstouny a žadatele
o náhradní rodinnou péči, sociálně právní poradenství.
Poradenství je poskytováno bezplatně.
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1388181
Kojetická 1414, 277 11 Neratovice
Kateřina Květoňová, DiS.
315 630 511
603 337 756
kvetonova@demmy.cz
www.demmy.cz
terénní, ambulantní
80
pondělí až pátek během školního roku 7:00-17:00
během prázdnin 7:00-15:30
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy
rodiny s dítětem/dětmi
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
bez omezení věku
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SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Domov seniorů Mšeno
Denní stacionář
2137177
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
315 694 720
dsmseno@seznam.cz
www.dsmseno.cz
ambulantní
5
pondělí až pátek 7:00 –15:00
osoby se zdravotním postižením
senioři
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory
Denní stacionář
9132885
Kojetická 1414, 277 11 Neratovice
Mgr. Hana Štefáčková
315 630 544
734 157 861
stefackova@demmy.cz
www.demmy.cz
ambulantní
12
pondělí až pátek 7:00 –15:30 hod.
osamělí nebo málo pohybliví senioři, kteří potřebují péči druhé osoby
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

Stacík Slunečnice Mělník, z.s.
Denní stacionář Slunečnice Mělník
1291461
17. listopadu 246/14, 276 01 Mělník
Ing. Vlastimil Kvis
603 474 959
vlast.k@seznam.cz
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do;jsessionid=C0043E0C3D812
4128673912C5C105D6C.node1?736c=73897bdbfb2ffeda&SUBSESSION
_ID=1605788947342_1
ambulantní
12
pondělí až pátek: 7:30–15:30
osoby s kombinovaným postižením (18–64 let)
osoby s mentálním postižením (18–64 let)
pestrá náplň života klientů podle jejich individuálních schopností formou
pracovní terapie, socioterapie, tělesných cvičení, udržování a rozvoje
školních znalostí, sebeobsluhy
možnost pravidelné docházky na různou dobu i občasné zajištění klientů
při potřebě uvolnění jejich pečovatelů
K dispozici máme šicí i pletací stroj, výpočetní techniku s připojením
k internetu, videopřehrávač. Možnost odpočinku zajištěna. Realizujeme
návštěvy kulturních a poznávacích akcí - návštěvy divadel, kin, výstav,
muzeí apod.

Amfion sanatorium, s.r.o.
Domov pro seniory
8467942
Českolipská 3444, 276 01 Mělník
Lucia Alešová, vedoucí ošetřovatelka
731 443 172
alesova@amfion.cz
www.amfion.cz
pobytové
20
nepřetržitě
senioři a osoby v seniorském věku se zdravotním znevýhodněním od 60 let

co nabízíme:

sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby

poznámka:

-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Centrum seniorů Mělník
Domov pro seniory – Domov Ludmila
8194541
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Bc. Soňa Kyselová
315 630 040
605 231 905
s.kyselova@ssmm.cz – sociální pracovnice
http://www.ssmm.cz/www.ssmm.cz
pobytová
60
celoroční pobytová služba
osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
celodenní stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační a vzdělávací činnosti
sociální poradenství
pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv a
oprávněných zájmů
zdravotní a ošetřovatelská péče
-

Centrum seniorů Mělník
Domov pro seniory – Domov Penzion
5529050
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Bc. Karolína Vozábová, sociální pracovnice
315 630 040
605 231 957
k.vozabova@ssmm.cz
http://www.ssmm.cz/www.ssmm.cz
pobytová
109
celoroční pobytová služba
osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
celodenní stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační a vzdělávací činnosti
sociální poradenství
pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv a
oprávněných zájmů
zdravotní a ošetřovatelská péče
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Centrum seniorů Mělník
Domov se zvláštním režimem – Domov Vážka
3879478
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Mirka Kučabová, DiS., sociální pracovnice
315 630 040
734 442 733
m.kucabova@ssmm.cz
www.ssmm.cz
Celoroční pobytová služba
67
celoroční pobytová služba
osoby starší 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí a vyžadují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
celodenní stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační a vzdělávací činnosti
sociální poradenství
pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv a
oprávněných zájmů
zdravotní a ošetřovatelská péče
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel soc. služeb
Domov pro seniory
6341305
Všestudy 23, 277 46 Veltrusy
Bc. Irena Podivínská, DiS., sociální pracovnice
315 781 149
602 746 768 (sociální pracovnice)
reditel@seniori-vsestudy.cz, socialni@seniori-vsestudy.cz
www.seniori-vsestudy.cz
pobytová
62
nepřetržitě
senioři od 65 let věku, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu,
snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči
jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji
sami zajistit ve svém sociálním prostředí.
osoby od 60 let, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení
důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu
starobního důchodu). V současné době jsou v zařízení rovněž osoby, které
byly přijaty před 1. 1. 2016 a nesplňují věkovou kategorii dle Popisu
podporovaných druhů sociálních služeb v síti SK. Služba jim bude nadále
poskytována do doby zajištění jiné odpovídající sociální služby.
ubytování na pokojích jednolůžkových až čtyřlůžkových
celodenní stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních
záležitostí
sociální poradenství
zdravotní a ošetřovatelská péče
-

Domov seniorů Mšeno
Domov pro seniory
9822078
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
315 694 720
dsmseno@seznam.cz
www.dsmseno.cz
pobytové
83
nepřetržitě
senioři
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-
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název organizace:

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb
Domov pro seniory

sociální služba:
číslo podle registru
9889921
soc. služeb:
kde nás najdete:
Vidim 1, 277 21 Liběchov
kontaktní osoba:
PhDr. Milan Hrubeš
315 695 464
315 695 012
telefon:
315 695 025
315 695 013
mobil:

Bc. Řezáčová Michaela – sociální pracovnice: 733 511 849

e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

ddvidim@seznam.cz
www.dsvidim.cz
pobytová
70
nepřetržitě
senioři od 60 let
pobytová sociální služba
aktivizační programy
ošetřovatelská a zdravotní péče
-

co nabízíme:
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory
Domov pro seniory
6253820
Kojetická 1414, 277 11 Neratovice
Mgr. Hana Štefáčková
315 630 544

mobil:

734 157 861

e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

stefackova@demmy.cz
www.demmy.cz
pobytové
76
nepřetržitě
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby

pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:

Senior-komplex s.r.o. Lužec nad Vltavou
Domov pro seniory
3209491
1. máje 22, 277 06 Lužec nad Vltavou
Petr Tauchman
-

mobil:

739900897

e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

tauchman@senior-komplex.cz
www.senior-komplex.cz
pobytové
18
nepřetržitě
senioři a osoby v seniorském věku se zdravotním znevýhodněním
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-

co nabízíme:
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Amfion sanatorium, s.r.o.
Domov se zvláštním režimem
5052073
Českolipská 3444, 276 01 Mělník
Lucia Alešová
731 443 172
alesova@amfion.cz
www.amfion.cz
pobytové
20
nepřetržitě
osoby s chronickým duševním onemocněním od 55 let
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
7770879
Kojetická 1414, 277 11 Neratovice
Mgr. Hana Štefáčková
315 630 544
734 157 861
stefackova@demmy.cz
www.demmy.cz
pobytové
14
nepřetržitě
osoby s chronickým duševním onemocněním
mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let)
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost díky věku
nebo zdravotním problémům, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby

poznámka:

-

název organizace:

Senior-komplex s.r.o. Lužec nad Vltavou
Domov se zvláštním režimem

sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

4233074
1. máje 22, 277 06 Lužec nad Vltavou a Bezručova 4095, 27601 Mělník
Petr Tauchman
739 900 897
tauchman@senior-komplex.cz
www.senior-komplex.cz
pobytové
133
nepřetržitě
osoby se zdravotním postižením, senioři ve věku 55 let a výše
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-
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název organizace:

Fokus Praha, z.ú.
Chráněné bydlení

sociální služba:
číslo podle registru
5878280
soc. služeb:
kancelář – Kamenická 3451, 276 01 Mělník
Kpt. Jaroše 270/2, 276 01 Mělník
kde nás najdete:
Veslařská 3275, 276 01 Mělník
Čechova 432/12, 276 01 Mělník
kontaktní osoba:
Bc. Lucie Pešáková
telefon:
mobil:
774 804 931
kt.melnik@fokus-praha.cz
e-mail:
pesakova.lucie@fokus-praha.cz
webové stránky:
www.fokus-praha.cz
forma služby:
pobytová
kapacita služby:
9
nepřetržitě
provozní doba:
kancelář: pondělí až pátek 8:00–16:30
mladí dospělí (19–26 let) a dospělí (27–64 let) s chronickým duševním
pro koho tu jsme:
onemocněním
co nabízíme:
osvojení základních dovedností pro samostatné bydlení
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

ZAHRADA, z. s.
Chráněné bydlení DOMOV
8822983
Nebužely 61, 277 34 Nebužely
Mgr. Zdeňka Vlčková, ředitelka
315 694 375
603 101 410
zahrada.nebuzely@quick.cz
www.oszahrada.cz
pobytové
8
celoroční, nepřetržitá, pobytová
dospělí (27–64 let) a mladší senioři (65–80 let) s kombinovaným
postižením
dospělí (27–64 let) a mladší senioři (65–80 let) s mentálním postižením
Poskytujeme asistentskou podporu vedoucí k rozvoji a udržení dovedností
potřebných pro vedení domácnosti (vaření, praní, úklid, hospodaření
s penězi, nákupy) a zajištění každodenních záležitostí (podpora při
vyřizování záležitostí na úřadech, trávení volného času). Vše zajišťujeme
na základě individuálního přístupu dle možností a schopností daného
uživatele.

poznámka:
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:

provozní doba:

pro koho tu jsme:

HOSPIC TEMPUS, z.s.
Odborné sociální poradenství
3208168
Pražská 530/21, 276 01 Mělník
Mgr. Dita Brezováková
720 557 554
hospic@hospictempus.cz
www.hospictempus.cz
ambulantní, terénní
3; 2
ambulantní: čtvrtek: 14:00–17:00 – sociálně právní poradna,
doporučujeme předem si domluvit schůzku
terénní: pondělí: 9:00–12:00
úterý: 14:00–17:00
středa: 9:00–12:00
čtvrtek: 9:00–12:00
pátek: 9:00–12:00
mimo uvedené hodiny dle požadavku klientů
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

co nabízíme:

odborné sociální poradenství – především pro rodiny, jejichž příbuzný se
nachází v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

poznámka:

bez omezení věku

název organizace:

Tichý svět, o.p.s.

sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Odborné sociální poradenství
1679799
Váňova 3180, 272 01 Kladno
Mgr. Lucie Rydlová
702 131 115

lucie.rydlova@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz/pobocky/stredocesky-kraj
ambulantní, terénní
200
ambulantní: úterý, čtvrtek:
9:00–16:00 – po domluvě lze i jinak
terénní:
pondělí až pátek: 8:00–16:00 – po domluvě lze i jinak
osoby s kombinovaným postižením
osoby se sluchovým postižením
Tichý svět poskytuje podporu osobám se sluchovým a kombinovaným
postižením při řešení náročných životních situacích a podporu při hájení
jejich práv. V rámci odborného sociálního poradenství nabízí také možnost
využití právní poradny.
dorost (16–18 let)
mladí dospělí (19–26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)
starší senioři (nad 80 let)

- 16 -

název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Centrum seniorů Mělník
Odlehčovací služba
2202989
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Bc. Soňa Kyselová, sociální pracovnice
315 630 040
605 231 905
s.kyselova@ssmm.cz
http://www.ssmm.cz/www.ssmm.cz
pobytová
9
celoroční pobytová služba
osoby starší 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
celodenní stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační a vzdělávací činnosti
sociální poradenství
pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv a
oprávněných zájmů
zdravotní a ošetřovatelská péče
-

HOSPIC TEMPUS, z.s.
Odlehčovací služba
4829159
Pražská 530/21, 276 01 Mělník
Mgr. Dita Brezováková
720 557 554
hospic@hospictempus.cz
www.hospictempus.cz
terénní
8
pondělí až pátek 8:00–17:00
sobota, neděle
8:00– 9:00
mimo uvedené hodiny dle požadavku klientů
osoby se zdravotním postižením
domácí hospicová péče zdravotní a sociální
(pomoc při hygieně a při zvládání běžných úkonů, sociálně terapeutická
činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, umožnění odpočinku pečujícím osobám).
bez omezení věku
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Maltézská pomoc, o.p.s.
Osobní asistence
7030099
náměstí Karla IV. 184/16, 276 01 Mělník
Mgr. Andrea Edrová
736 620 807
andrea.edrova@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz
terénní
90
nepřetržitě
osoby se zdravotním postižením
senioři
Pomoc a podpora lidem se sníženou soběstačností, aby mohli zůstat
doma, jak nejdéle je to možné.
Snažíme se časově přizpůsobit potřebám klientů, rozsah služby je
nastaven dle individuálních požadavků. Jedná se především o pomoc
s hygienou, oblékáním, chodem domácnosti, nákupy, pochůzky, doprovod
na úřad či k lékaři, procházky apod.
Služba je poskytována v Mělníku a v dalších obcích v ORP Mělník.

Domov seniorů Mšeno
Pečovatelská služba
8363329
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
315 694 720
dsmseno@seznam.cz
www.dsmseno.cz
ambulantní, terénní
20
pondělí až pátek 7:00–15:00
osoby se zdravotním postižením
senioři
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-
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název organizace:

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory

sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:

Pečovatelská služba

provozní doba:

pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:
poznámka:

9121980
Kojetická 1414, 277 11 Neratovice
Mgr. Jarmila Jandová
315 630 550
605 579 872
jandova@demmy.cz
www.demmy.cz
terénní, ambulantní
100 klientů terénní služba, 10 klientů ambulantní
ambulantní: pondělí až pátek: 7:00–15:30
terénní:
pondělí až pátek: 7:00–18:00
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
-

Maltézská pomoc, o.p.s.
Průvodcovské a předčitatelské služby
- doprovázení dětí s postižením do školských zařízení
5361326
náměstí Karla IV. 184/16, 276 01 Mělník
Mgr. Andrea Edrová
733 468 074
andrea.edrova@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz
terénní
31
pondělí až pátek 6:30–8:00, 11:30–15:00
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
odvoz z domova do školy a zpět
Služba je poskytována v Mělníku a okolí osobám od 3 do 26 let.
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název organizace:
sociální služba:

Domov seniorů Mšeno
Sociálně aktivizační služby
zdravotním postižením

pro

seniory

a

osoby

se

číslo podle registru
2759388
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
315 694 720
dsmseno@seznam.cz
www.dsmseno.cz
ambulantní
30
pondělí až pátek 7:00–15:00
osoby se zdravotním postižením
senioři
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-

Fokus Praha, z.ú.
Sociální rehabilitace
4134002
Kamenická 3451, 276 01 Mělník
Bc. Lucie Pešáková
774 804 931
kt.melnik@fokus-praha.cz
pesakova.lucie@fokus-praha.cz
www.fokus-praha.cz
ambulantní, terénní
pondělí až pátek 8:00–16:30
osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodiny
pomoc lidem s duševním onemocněním
naplnění jejich potřeb
zprostředkování odborných i veřejných služeb
koordinace sociálních služeb
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Tichý svět, o.p.s.
Sociální rehabilitace
4385424
Váňova 3180, 272 01 Kladno
Mgr. Lucie Rydlová
702 131 115

lucie.rydlova@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz/pobocky/stredocesky-kraj
ambulantní, terénní
500
ambulantní: úterý, čtvrtek: 9:00–16:00 – po domluvě lze i jinak
terénní:
pondělí až pátek: 8:00–16:00 – po domluvě lze jinak
osoby s kombinovaným postižením
osoby se sluchovým postižením
Posláním služby je zvyšování sociálních návyků a dovedností u
klientů/klientek se sluchovým a kombinovaným postižením, které vede k
jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících. Cílem je
co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, nevytvářet závislost na
sociální službě, naučit klienta jednat samostatně. Služba se věnuje nácviku
sociálních dovedností, rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném
životě. Podporuje vytvoření takového sociálního prostředí, ve kterém je
minimalizován či úplně odstraněn handicap ztráty sluchu, usiluje tak o
bezbariérovost veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.
bez omezení věku

Centrum seniorů Mělník
Terénní pečovatelská služba
6442394
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Mgr. Jana Hostáková, vedoucí služby
315 630 040
723 842 480
j.hostakova@ssmm.cz
www.ssmm.cz
terénní
270
pondělí až pátek 7:00–19.00
sobota, neděle 7:00–14:00
čas poskytování služeb o víkendu lze po domluvě přizpůsobit individuálním
potřebám klienta
dospělí od 18 let a senioři od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí a území města
Mělníka
Nabízíme pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (např. pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím).
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:
poznámka:
název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Obec Chorušice
Pečovatelská služba
6293859
Pečovatelská služba obce Chorušice, Chorušice 89, 277 37 Chorušice
Martin Bauer
315 693 221
720 512 658
ou@chorusice.cz
www.chorusice.cz
terénní
48
pondělí až pátek 7:00–15:30
(15.30–19.00 dle konkrétních potřeb)
sobota, neděle
8.00–13.00
(dle konkrétních potřeb)
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-

Obec Mělnické Vtelno
Terénní pečovatelská služba
4344492
Terénní pečovatelská služba, Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
Bc. Martina Karbanová, vedoucí služby
326 337 221
725 021 116
obec@melnickevtelno.cz, pecovatelky@melnickevtelno.cz
www.melnickevtelno.cz
terénní
100
pondělí až pátek 7:00–19:00
sobota, neděle 8:00–19:00 – pohotovost, případně dle potřeb klientů
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
Cílovou skupinou nejsou osoby s psychiatrickou diagnózou.
Služba je poskytována i v okolních obcích: Byšice, Řepín, Liblice, Čečelice,
Zamachy.
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:

Senior-komplex s.r.o. Lužec nad Vltavou
Terénní pečovatelská služba
7376225
1. máje 22, 277 06 Lužec nad Vltavou
Petr Tauchman
739 900 897
tauchman@senior-komplex.cz
www.senior-komplex.cz
terénní
20
pondělí až pátek: 7:00–16:00
senioři a osoby v seniorském věku se zdravotním znevýhodněním
pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
-

Spokojený domov, o.p.s.
Pečovatelská služba

sociální služba:
číslo podle registru
5245237
soc. služeb:
Spokojený domov, o.p.s. - region Mělník
kde nás najdete:
Horní Počaply 178, 277 03 Horní Počaply
kontaktní osoba:
Bc. Mária Okruhlicová
telefon:
725 447 312
mobil:
e-mail:
maria.okruhlicova@spokojeny-domov.cz
webové stránky:
www.spokojeny-domov.cz
forma služby:
terénní
kapacita služby:
20
provozní doba:
pondělí až neděle 6:00–22:00
osoby se zdravotním postižením
pro koho tu jsme:
senioři
co nabízíme:
poznámka:

sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotních problémů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
-
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název organizace:
sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Tichý svět, o.p.s.
Tlumočnické služby
8477576
Váňova 3180, 272 01 Kladno
Mgr. Lucie Rydlová
702 131 115

lucie.rydlova@tichysvet.cz
prepis@tichysvet.cz
tlumoceni@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz/pobocky/stredocesky-kraj
www.tichalinka.cz
terénní
600
nepřetržitě
7:00-22:00 – běžný provoz
22:00-7:00 – pohotovost
Fyzické tlumočení a přepis dle předešlé dohody.
osoby s kombinovaným postižením
osoby se sluchovým postižením
Služba funguje prostřednictvím webových stránek nebo mobilních aplikací
a je k dispozici nonstop.
Nejčastěji je zpřostředkován telefonní hovor nebo osobní rozhovor
například s lékařem nebo zaměstnavatelem. Dále je možné využít službu
úprava textu, během které tlumočník/přepisovatel upraví text do gramaticky
správné češtiny, a také překlad textu, kdy tlumočník v reálném čase přeloží
obsahově krátké sdělení z českého jazyka do českého znakového jazyka a
naopak.
bez omezení věku
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OSOBY V KRIZI A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
název organizace:

Město Mělník, Služby prevence města Mělníka
Azylový dům Mělník

sociální služba:
číslo podle registru
4206859
soc. služeb:
kde nás najdete:
Na Malém Spořilově 819 a 820, 276 01 Mělník
kontaktní osoba:

Ing. Lucie Klášterková

telefon:
mobil:
e-mail:

315 626 439
734 704 497
lucie.klasterkova@melnik.cz

webové stránky:

www.spmm.cz

forma služby:

pobytová

kapacita služby:

62

provozní doba:

nepřetržitě
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Služba je poskytována jednotlivcům a rodinám s dětmi, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je
prostřednictvím sociální intervence pracovníků, individuálních plánů
a programů individuálního rozvoje pomáhat uživatelům v začlenění
do společnosti a zmírnění negativních dopadů sociálního vyloučení.

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

-

název organizace:

SEMIRAMIS z. ú.
Centrum terénních programů Středočeského kraje

sociální služba:
číslo podle registru
6586559
soc. služeb:
Sídlo: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav,
kde nás najdete:
Působnost: v ulicích Mělníka 1x týdně
kontaktní osoba:
Ondřej Šulc, DiS., vedoucí Centra terénních programů
telefon:
724 557 503
mobil:
terénní mobil 724 087 925, 728 245 196
e-mail:
streetwork@os-semiramis.cz
webové stránky:
www.os-semiramis.cz
forma služby:
terénní
kapacita služby:
20
provozní doba:
pondělí až pátek 9:00–17:00
pro koho tu jsme:
uživatelé návykových látek a osoby blízké
výměnný program injekčního materiálu
monitorování drogové scény
co nabízíme:
sběr a bezpečnou likvidaci injekčního materiálu
informační servis a zprostředkování kontaktu s návaznými zařízeními
poznámka:
-
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název organizace:

RESPONDEO, z.s.
Intervenční centrum

sociální služba:
číslo podle registru
9900930
soc. služeb:
kde nás najdete:

Sirotkova 1242 (bývalá budova Telecomu), 293 01 Mladá Boleslav

kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:

Mgr. Denisa Sachomská

provozní doba:
pro koho tu jsme:

775 561 881
obeti@respondeo.cz
www.respondeo.cz
ambulantní (Mladá Boleslav, Nymburk), terénní (Mělník)
1 ambulantní, 1 terénní
pondělí až pátek: 8:00–16:00 telefonické konzultace, terénní konzultace
po předchozí domluvě
středa: 10:00–16:00 (Mladá Boleslav)
osoby ohrožené domácím násilím, oběti domácího násilí, osoby v krizi

co nabízíme:

sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

poznámka:

-

název organizace:

Město Mělník, Služby prevence města Mělníka
Noclehárna Mělník

sociální služba:
číslo podle registru
soc. služeb:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

7182053
Na Malém Spořilově 819, 276 01 Mělník
Ing. Lucie Klášterková
315 626 439
734 704 497
lucie.klasterkova@melnik.cz
www.spmm.cz
ambulantní
12
květen až září 19:00 – 8:00
říjen až duben 17:00 – 8:00
osoby bez přístřeší
služba pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o přenocování
zajištění hygienických potřeb.
-
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a

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
název organizace:

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Odborné sociální poradenství

sociální služba:
číslo podle registru
3364695
soc. služeb:
Městský úřad, 3. patro, Náměstí Míru 51, 276 01 Mělník
kde nás najdete:
Lenka Drahozalová
kontaktní osoba:
telefon:
735 755 200
mobil:
lenka.drahozalova@cicops.cz
e-mail:
www.cicpraha.org
webové stránky:
ambulantní, terénní
forma služby:
100 konzultací/týden/10 krajů
kapacita služby:
pondělí 9:00–13:00 (jiné časy po dohodě)
provozní doba:
cizinci s povoleným pobytem a jejich rodinní příslušníci
pro koho tu jsme:
odborné poradenství v oblasti pobytu v ČR, zaměstnání, vzdělávání,
co nabízíme:
začlenění dětí do školského systému, práva a povinnosti cizinců v ČR
Na službu navazují dobrovolnické a vzdělávací programy.
poznámka:
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název organizace:
sociální služba:

Město Mělník, Služby prevence města Mělníka
Odborné sociální poradenství – Sociálně právní poradna
Mělník

číslo podle registru
5570843
soc. služeb:
kde nás najdete:
nám. Míru 1, 276 01 Mělník (v prostorách Radničního dvora)
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme

poznámka:

Ing. Lucie Klášterková, vedoucí SPMM
734 704 497
lucie.klasterkova@melnik.cz
www.spmm.cz
ambulantní
intervence (30 min. jednání) – 4
aktuální informace na www.spmm.cz
oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Cílem služby je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní
situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a
diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další
pomoci.Klientům je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti
sociální problematiky (např. sociální dávky), bydlení, financí a dluhů,
zaměstnání a pracovně právních vztahů, vzdělání, občansko-právních
vztahů a trestního práva, mezilidských vztahů, zdravotnictví, lidských práv
apod.
zdarma
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název organizace:

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

sociální služba:
číslo podle registru
5418910
soc. služeb:
Městský úřad, 3. patro, Náměstí Míru 51, 276 01 Mělník
kde nás najdete:
Lenka Drahozalová
kontaktní osoba:
telefon:
777 402 129735 755 200
mobil:
lenka.drahozalova@cicops.cz
e-mail:
www.cicpraha.org
webové stránky:
ambulantní, terénní
forma služby:
70 rodin/rok/4 kraje
kapacita služby:
pondělí 9:00 až 13:00 (jiné časy po dohodě)
provozní doba:
pro koho tu jsme:
rodiny s migrační minulostí s dětmi ve věku 3–18 let
intenzivní podpora rodinám s migrační minulostí v dlouhodobě krizové
situaci, která ohrožuje vývoj dítěte
podpora při začleňování dítěte s odlišným mateřským jazykem do
školského systému
co nabízíme:
nácvik rodičovských kompetencí
podpora při komunikaci se školou, úřady a institucemi
mentoring a doučování pro děti a mládež
motivační a podpůrné rozhovory s dospívajícími migranty.
Na službu navazují další programy, např. psychologická podpora
poznámka:
pro mládež, dobrovolnické a vzdělávací programy.

- 29 -

OSTATNÍ – služby neregistrované podle rejstříku MPSV
název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Maltézská pomoc, o.p.s.
„Adopce seniorů“ sociálně aktivizační služby pro seniory
náměstí Karla IV. 184/16, 276 01 Mělník
Mgr. Andrea Edrová
736 620 807
andrea.edrova@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz
pondělí až pátek, dle dohody
osamělí senioři
společnost vyškoleného dobrovolníka (např. doprovod na procházku,
předčítání apod.)
Cílem je zamezit sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností.
Služba je poskytována v Mělníku a okolí.

Rodinné centrum Chloumek, z.s.
Komunitní centrum
Trojická 2803, 276 01 Mělník
Jitka Koutenská
608 470 597
rcchloumek@gmail.com
www.rcchloumek.cz
pravidelný program: pondělí – pátek
pravidelný i mimořádný program naleznete na webových stránkách
organizace
rodiče malých dětí, kteří chtějí aktivně trávit čas na rodičovské dovolené
obyvatelé Chloumku a Mělníka, kteří chtějí cvičit jógu, zumbu, chodit do
knihovny, apod.
cvičení pro děti i dospělé
knihovna
volné odpolední herny a výtvarné aktivity
mimořádné kulturní akce pro děti (karnevaly, divadelní představení pro
děti, drakiády, pohádkový les) i pro dospělé (kurzy první pomoci a další
vzdělávací kurzy)
pronájem centra na oslavy narozenin apod.
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.
Dětská skupina Rolnička
nám. Karla IV. 3359, 276 01 Mělník, obchodní dům 2.patro
Ing. Helena Frýdlová
737 133 068
rolnicka@kasparek-melnik.cz
www.kasparek-melnik.cz
pondělí až pátek 6:45–16:15
děti ve věku 2–4 roky
individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj rozumových
a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných
schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte
Kapacita dětské skupiny je 12 dětí.

Charita Neratovice
Domácí zdravotní péče
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
Bc. Kateřina Doležalová, vedoucí zdravotní péče
315 685 190
731 625 989
zdravotni@charita-neratovice.cz
www.neratovice.charita.cz
nepřetržitě, dle indikace praktického lékaře
pro všechny, kdo si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami
zabezpečit plnohodnotný život a přesto chtějí setrvat ve své domácnosti
komplexní, odborná a kvalifikovaná péče
Naše organizace Charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení,
poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů od roku 1991.
Domácí zdravotní péči poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně, dle
indikace praktického lékaře, tato péče je hrazena pojišťovnou.

- 31 -

název organizace:
zdravotní služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
forma služby:
kapacita služby:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

Malyra s.r.o.
Domácí zdravotní péče
Pražská 338, 276 01 Mělník
Ilona Nováková, vedoucí pracoviště Mělník
777 412 496
domaci.pecemelnik@malyra.cz
www.malyra.cz
terénní
8
v domácnostech klientů nepřetržitě
na kontaktním pracovišti individuálně dle předchozí domluvy
osoby bez omezení věku, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt
v lůžkovém zařízení, ale potřebují odbornou zdravotní péči
Poskytujeme odbornou zdravotní, ošetřovatelskou péči, prováděnou
kvalifikovanými zdravotními sestrami ve vlastním sociálním prostředí
pacienta, hrazena je ze zdravotního pojištění.
Péče je indikována praktickým lékařem, případně ošetřujícím lékařem,
který pacienta propouští z nemocniční péče do domácího ošetřování.
Pomáháme rodinám v péči o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné –
domácí hospicová (paliativní) péče.
Konkrétní činnosti - aplikace injekcí, odběry, převazy všech druhů ran,
péče o imobilní pacienty, pacienty po úrazech pohybového aparátu a
páteře apod.

poznámka:

kde nás najdete:

Městský úřad Mělník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
koordinátor komunitního plánování
Koordinace komunitního plánování
nám. Míru 51, 276 01 Mělník

kontaktní osoba:

Mgr. Petra Novotná, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

telefon:

315 635 311

mobil:

607 120 795

e-mail:

p.novotna@melnik.cz

webové stránky:

www.melnik.cz
pondělí a středa: 7:00–17:00
ostatní dny po telefonické či osobní domluvě
státní i nestátní organizace, které jsou zapojeny či chtějí vstoupit do
komunitního plánování města Mělníka
podpora v rozvoji sociálních služeb, zprostředkování kontaktů mezi
organizacemi, setkání organizací a jejich prezentace na veřejnosti při
pořádání akcí v rámci KP

název organizace:
sociální služba:

provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:

Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí
Léčba a poradenství pro závislé a jejich blízké

telefon:
mobil:
e-mail:

Bezručova 715, 276 01 Mělník
MUDr. Petr Nevšímal, psychiatr; Mgr. Alena Černá, klinický psycholog,
Lenka Hroníková, adiktolog
315 670 511
731 947 512
atmelnik@seznam.cz

webové stránky:

www.adiktologickecentrum.cz

provozní doba:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

kontaktní osoba:

pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:

8:00–18:00
8:00–18:00
8:00–15:00
8:00–15:00
8:00–14:30

pacienti s problematikou užívání alkoholu, ostatních návykových látek a
patologickým hráčstvím a jejich rodinní příslušníci
Poskytujeme lékařskou a psychologickou péči, psychoterapii, substituční
léčbu, ambulantní detoxifikaci, doléčování, skupinové terapie, poradenství
pro rodinné příslušníky klientů.
Služby jsou určeny pro klienty starší 15 let, bez jakýchkoli dalších omezení,
jsou poskytovány zdarma.

Městský úřad Mělník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Odborné poradenství

telefon:
mobil:
e-mail:

nám. Míru 51, 276 01 Mělník
Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová, DiS., vedoucí oddělení sociálně právní
ochrany dětí
315 635 404
601 102 188
l.sagnerova@melnik.cz

webové stránky:

www.melnik.cz

provozní doba:

pondělí a středa 7:00–17:00
ostatní dny po telefonické či osobní domluvě

kontaktní osoba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

děti, rodiče a jejich příbuzné
zastupování nezletilých dětí před soudem (úprava výkonu rodičovské
zodpovědnosti)
intervence v otázkách styku rodičů s dětmi (také prarodičů)
řešení situace dětí, jejichž rodiče se rozcházejí
řešení situací, kdy rodiče o děti řádně nepečují
řešení situace dětí zneužívaných, týraných a zanedbávaných
zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče)
řešení situace dětí, které páchají trestnou činnost či mají výchovné
problémy
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Městský úřad Mělník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociální práce a samosprávy – kurátor pro dospělé
Odborné poradenství
nám. Míru 51, 276 01 Mělník
Bc. Blanka Šubrtová, sociální kurátorka
315 635 329
604 380 712
b.subrtova@melnik.cz
www.melnik.cz
pondělí a středa 7:00–17:00
ostatní dny po telefonické či osobní domluvě
osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo
ochranné výchovy nebo výkonu trestu
osoby, jejichž zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
pro rodiny a blízké osoby shora uvedených skupin osob
odborné poradenství v oblasti průběhu trestního řízení, výkonu trestu
odnětí svobody, léčby závislostí
odborné poradenství v oblasti bydlení, dluhového poradenství
koordinace spolupráce s dalšími subjekty odborné pomoci
podpora při přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením
podpora v obtížných životních situacích, např. domácí násilí
-

Městský úřad Mělník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociální práce a samosprávy – protidrogový
koordinátor
Odborné poradenství
nám. Míru 51, 276 01 Mělník
Bc. Blanka Šubrtová, protidrogová koordinátorka
315 635 329
604 380 712
b.subrtova@melnik.cz
www.melnik.cz
pondělí a středa 7:00–17:00
ostatní dny po telefonické či osobní domluvě
subjekty zaměřující se na protidrogovou prevenci a pomoc osobám
ohroženým závislostí
koordinace činností v oblasti protidrogové prevence (školení, síťování,
mapování drogové scény), vytváření platformy pro mezioborovou
spolupráci
-
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název organizace:

Sun of Art, o. p. s.

sociální služba:

PACka - Poradenské a aktivizační centrum Mělník
Muzikoterapie

kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:

provozní doba:

pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

Kpt. Jaroše 292, 276 01 Mělník
Bc. Jana Laubová, ředitelka
722 955 540
sunofart.cz@gmail.com; laubova.j@seznam.cz
www.sunofart.cz
muzikoterapie každý pátek v časech dle dohody pod vedením zkušené
muzikoterapeutky
poradenství v sociální oblasti vždy ve středu od 15.00 se sociální
pracovnicí
konzultace s psychologem 1x měsíčně
rodiny pečující o děti s mentálním či fyzickým postižením i psychickými
poruchami
muzikoterapie
poradenství v sociální oblasti
konzultace s psychologem
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Český červený kříž Oblastní spolek Mělník
Pečovatelské služby na základě živnostenského listu
Kokořínská 3465, 276 01 Mělník
Ivana Dvořáková
315 623 040
736 620 931
melnik@cervenykriz.eu
www.cckmelnik.cz
pondělí až pátek: 8:00–15:00
všechny skupiny obyvatel
zajištění domácí ošetřovatelské péče Alice Homecare
půjčování zdravotnických pomůcek
spolupráce při odběrech krve
školení první pomoci na základě akreditace
zajištění zdravotnického dozoru na sportovních akcích
provozování sociálního šatníku
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:

poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Charita Neratovice
Pečovatelská služba, osobní asistence a poradenství
U Závor 1458, 277 11 Neratovice
Jitka Bugelová – vedoucí sociálních služeb
315 685 190
736 670 631
sekretariat@charita-neratovice.cz, socialni@charita-neratovice.cz
www.neratovice.charita.cz
7 dní v týdnu, dle potřeby klientů 7:00 - 19:00
všichni, kdo si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami
zabezpečit plnohodnotný život, a přesto chtějí setrvat ve své domácnosti
komplexní odborná a kvalifikovaná péče o klienty, na jedenácti místech střediscích a ve dvou denních stacionářích
Naše organizace Charita Neratovice, je nestátní zdravotnické zařízení,
poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů od roku 1991.
Sociální pečovatelskou službu poskytujeme našim klientům výhradně dle
přání, požadavků a smlouvy. Tuto službu si klient hradí dle zákona
108/2006 Sb.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště
Mělník - Oddělení státní sociální pomoci - agenda dávek
hmotné nouze
Pomoc v hmotné nouzi
ulice Nová 2571, 276 01 Mělník
Mgr. Martina Štrofová
950 135 331
podatelna.me@uradprace.cz
www.uradprace.cz
pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00
úterý a čtvrtek 8:00–11:00
pátek pro pozvané
pro klienty, kteří mají na tyto dávky nárok
dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá
pomoc
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:

sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Úřad práce ČR - Krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště
Mělník – Oddělení PnP a DOZP (příspěvek na péči a dávky
osobám se ZP)
Pomoc osobám zdravotně znevýhodněným
ulice Nová 2571, 276 01 Mělník
Bc. Markéta Šenkýřová
950 135 314
marketa.senkyrova@uradprace.cz
www.uradprace.cz
pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00
úterý a čtvrtek 8:00–11:00
pátek pro pozvané
pro klienty, kteří mají na tyto dávky nárok
dávky: příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy pro osoby se
zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P), příspěvek na zvláštní pomůcku
-

Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s.
Poradenství, prevence, rekondice
Mělnické kulturní centrum,U Sadů 323, 276 01 Mělník
Radana Hniličková
775 339 287
radana.hnilickova@post.cz
www.civilky.cz/oo-melnik
1. pondělí v měsíci 14:00–15:30
červenec, srpen neprovozujeme žádné činnosti
osoby zdravotně postižené kardiovaskulárním onemocněním
rekondiční pobyty, ozdravné pobyty, výlety
-

Úřad práce ČR - Krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště
Mělník – Oddělení zaměstnanosti
Pro nezaměstnané, osoby ohrožené nezaměstnaností,
zájemce o zaměstnání a osoby žádající o pracovní
rehabilitaci
Nová 2571, 276 01 Mělník
Bc. Markéta Balcarová
950 135 316
podatelna@me.mpsv.cz, Marketa.Balcarova@me.mpsv.cz
www.uradprace.cz
pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00
úterý a čtvrtek 8:00–11:00
pátek pro pozvané
občané okresu Mělník starší 15 let.
poradenství pro nezaměstnané, pomoc při hledání vhodného zaměstnání,
podpora hrazenou z aktivní politiky zaměstnanosti, možnost rekvalifikace
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.
Služby pro rodinu
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník
Ing. Helena Frýdlová
777 573 442
rc.kasparek@email.cz
www.kasparek-melnik.cz
pondělí až pátek 8:00–12:00, odpoledne dle aktuálního rozvrhu
rodiny s dětmi ve věku 0–6 let, manželské a partnerské dvojice
pomoc v přípravě na rodičovství, při výchově, komunikaci a práci s dětmi
(besedy, přednášky a kurzy s odborníky - psychology, lékaři,
fyzioterapeutkou, laktační poradkyní, porodní asistentkou)
smysluplné využití volného času spolu s dětmi (herny s programem, kde je
důraz kladen na rozvoj rozumových a řečových dovedností, jemné i hrubé
motoriky, výtvarného i hudebního projevu)
jednorázové akce (masopust, drakiáda, jarmark, divadelní představení pro
nejmenší, různé kroužky pro děti, cvičení pro ženy)
Děti získávají sociální dovednosti při zapojení do kolektivu, které jim
usnadní nástup do MŠ. Při vzdělávacích pořadech pro rodiče zajišťujeme
hlídání dětí.

Místní organizace Svazu tělesně postižených, z.s.
Sociální poradenství, rekondiční a ozdravné pobyty
Městský úřad, 3. patro, Náměstí Míru 51, 276 01 Mělník
Jozefa Fiedorová
777 061 806
jojkaf18@centrum.sk
www.stp-melnik-2010.webnode.cz
pondělí 14:00–16:00
všichni zdravotně postižené i ostatní občané
cvičení a plavání v krytém bazénu, rekondiční a ozdravné pobyty, pobyty
v hotelích a penzionech, distribuce euroklíčů pro zdravotně postižené
zdarma, sociální poradenství v rámci právního minima, návštěvy hradů a
zámků, výlety do okolí a po památkách
-

Fokus Praha, z.ú.
Sociálně – terapeutická dílna
Kamenická 3451, 276 01 Mělník
Radka Jarošová
773 743 248
cda.melnik@fokus-praha.cz
www.fokus-praha.cz
po telefonické domluvě
osoby s duševním onemocněním
podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností
-

- 38 -

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:

provozní doba:

pro koho tu jsme:

co nabízíme:

poznámka:

název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:
poznámka:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje,
odloučené pracoviště Mělník
Školské poradenské zařízení
Bezručova 109, 276 01 Mělník
PaedDr. Zuzana Černá
315 623 045
ppp.melnik@worldonline.cz
www.pppstredoceska.cz
pondělí 7:00–17:00
úterý
7:00–15:00
středa 7:00–16:00
čtvrtek 7:00–15:00
pátek
7:00–15:00
děti od 3 let, žáci a studující mladí dospělí
Řešíme výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního
a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let).
Zajišťujeme odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby
dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám,
předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního,
sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. Poskytujeme
diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní
péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými
problémy či výukovými obtížemi. Zajišťujeme psychologické poradenství
při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích
a obdobích. Zpracováváme odborné podklady pro správní rozhodnutí
a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy.
Poskytujeme informační a metodickou pomoc školám a pedagogickým
pracovníkům (zejména výchovným poradcům). Podílíme se na aktivitách
souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Každé první pondělí a první čtvrtek v měsíci máme konzultační hodiny
15.00 – 17.00. Konzultační hodiny mohou využít klienti i bez objednání.

Městský úřad Mělník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociální práce a samosprávy
Terénní sociální práce
nám. Míru 51, 276 01 Mělník
Bc. Renata Trnková, DiS., vedoucí oddělení sociální práce a samosprávy
315 635 345
603 786 174
r.trnkova@melnik.cz
www.melnik.cz
pondělí a středa: 7:00–17:00
ostatní dny po telefonické či osobní domluvě
osoby, které v důsledku obtížné sociální, zdravotní či ekonomické situace
potřebují pomoc
podpora v obtížných životních situacích
bezplatné základní a odborné sociální poradenství, zprostředkování
kontaktu s institucemi, se sociálními službami, s příslušnými zařízeními,
s úřady, nápomoc při vyplňování žádostí o sociální služby či dávky, apod.
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

co nabízíme:
poznámka:

název organizace:
sociální služba:

Městský úřad Mělník – odbor sociálních věcí a zdravotnictví –
oddělení sociální práce a samosprávy – veřejný opatrovník
Veřejné opatrovnictví
nám. Míru 51, 276 01 Mělník
Bc. Renata Trnková, DiS., veřejný opatrovník
315 635 345
603 786 174
r.trnkova@melnik.cz
www.melnik.cz
pondělí a středa: 7:00–17:00, ostatní dny po telefonické či osobní domluvě
osoby, které byly na základě rozhodnutí soudu zbaveny či omezeny ve
způsobilosti k právním úkonům a jejich rodiny
na základě soudního rozhodnutí zastupování výše uvedených osob, jimž je
město Mělníku stanoveno opatrovníkem
poradenství opatrovníkům ustanovených soudem a ostatním občanům
v této oblasti
-

Klub seniorů Mělník, z.s.
Výlety, plavání

kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:

Městský úřad, 3. patro, Náměstí Míru 51, 276 01 Mělník
(sídlo: Vlasákova 2759/1, Mělník)
Olga Pokorná
603 706 698
středa 14:00–16:00
pro mělnické seniory

co nabízíme:

-

poznámka:

-

název organizace:

Úřad práce ČR – Krajská pobočka Příbram, kontaktní
pracoviště Mělník – Oddělení dávek státní sociální podpory

kde nás najdete:

sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:
pro koho tu jsme:
co nabízíme:
poznámka:

Vyplácení dávek (nepojistné)
ulice Nová 2571, 276 01 Mělník
Věra Šimková
950 135 560
podatelna.me@uradprace.cz
www.uradprace.cz
pondělí a středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00
úterý a čtvrtek 8:00–11:00
pátek pro pozvané
pro všechny, kteří splňují zákonné podmínky pro poskytnutí dávek státní
sociální podpory
vyplácené dávky: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na
bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.
-
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název organizace:
sociální služba:
kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:

provozní doba:

pro koho tu jsme:

Probační a mediační služba ČR
Zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání
následků trestného činu
Vodárenská 210, 276 01 Mělník
(budova Okresního státního zastupitelství)
Mgr. Lenka Hažmuková
734 362 964
lhazmukova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
pondělí 8:00–16:00
úterý
8:00–15:00
středa
8:00–16:00
čtvrtek 8:00–15:00
pátek
8:00–13:00
PMS pracuje s obviněnými a odsouzenými pachateli, oběťmi trestné
činnosti, jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Pracuje jak s
dospělými, tak i s mladistvými a dětmi mladšími 15 let.
Poskytuje pomoc obětem trestních činů.

poznámka:

PMS ČR nabízí možnost zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí
o urovnání následků trestného činu.
-

název organizace:

Mělnická zdravotní, a.s. – Nemocnice Mělník

sociální služba:

kde nás najdete:
kontaktní osoba:
telefon:
mobil:
e-mail:
webové stránky:
provozní doba:

neposkytují se
zdravotně sociální pracovník
Domácí zdravotní péče
Pražská 528, 276 01 Mělník
Bc. Alena Chadim Pětníková, DiS.
315 639 111 – 112
603 880 455
alena.petnikova@mediterra.cz
www.nemocnice-melnik.cz
pondělí až pátek 8:00 – 15:00

pro koho tu jsme:

pacienti Nemocnice Mělník a jejich blízcí

co nabízíme:

další služby:

co nabízíme:
poznámka:

Posláním pracoviště je pomáhat klientům Nemocnice Mělník a jejich
rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků
nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.
-
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DALŠÍ KONTAKTY
PŘEHLED KONTAKTŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola Jaroslava Seiferta
Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník
ředitelka: Mgr. Michaela Vacková
www.seifert-melnik.cz

315 622 374
michaelavackova@seznam.cz

Základní škola Mělník-Pšovka
Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník
ředitel: Mgr. Martin Kružica

315 624 308
zspsovka@seznam.cz
www.zspsovka.cz

Základní škola Mlazice
315 670 355 Českolipská 1386, 276 01 Mělník
reditel@zsmlazice.cz
ředitelka: Mgr. Petra Hrušková

www.zsmlazice.cz

Základní škola Jindřicha Matiegky
315 623 015 Pražská 2817, 276 01 Mělník
skuta@zsjm-me.cz
ředitel: Mgr. Vladimír Škuta
www.zsjm-me.cz
Základní škola Jungmannovy sady
315 622 060 Jungmannovy sady 93, 276 01 Mělník
reditel@zsjungsady.cz
ředitel: PaedDr. Dalibor Ullrych

www.zsjungsady.cz

Základní škola se speciálními třídami Mělník
315 622 203 Jaroslava Seiferta 179, 276 01 Mělník
zs-prakticka.melnik@tiscali.cz
ředitelka: MgA. Mgr. Kateřina Laloušková
www.zsp-melnik.cz
Základní škola umělecká škola
315 622 336 Palackého 122, 276 01 Mělník
zus.melnik@cmail.cz
ředitel: Jiří Lechner

www.zusmelnik.cz

PŘEHLED KONTAKTŮ NA MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ Motýlek
315 623 114
Nemocniční 107, 276 01 Mělník
ředitelka: Mgr. Hana Nováková
www.ms-motylek.cz

skolka.nemocnicni@seznam.cz

MŠ Čtyřlístek
315 622 632 Pod Vrchem 2995, 276 01 Mělník
reditelka@msctyrlistek.cz
ředitelka: Bc. Šárka Škrabalová
MŠ Pohádka
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www.msctyrlistek.cz

774 623 817 Slovany 2966, 276 01 Mělník
pohadkams@seznam.cz
ředitelka: Bc. Jitka Andrlová
www.mspohadka-melnik.cz
MŠ Mělník-Mlazice
315 670 218 V Zátiší 2948, 276 01 Mělník-Mlazice
v.horejsi@seznam.cz
ředitelka: Mgr. Vladimíra Hořejší

www.msmlazice.cz

MŠ Zvoneček
315 118 228 Dukelská 2598, 276 01 Mělník
mszvonecek@email.cz
ředitelka: Bc. Ivana Hořejší
www.mszvonecek-melnik.cz

DALŠÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI
MŠ Čtyřlístek – dětská skupina „Jeslata“
315 622 632 Pod Vrchem 2995, 276 01 Mělník
reditelka@msctyrlistek.cz
ředitelka: Bc. Šárka Škrabalová

www.msctyrlistek.cz

Dětská skupina Rolnička – Rodinné centrum Kašpárek
737 133 068 nám. Karla IV. 3359, 276 01 Mělník
rolnicka@kasparek-melnik.cz
Předsedkyně spolku: Ing. Helena Frýdlová
www.kasparek-melnik.cz/rolnicka

TELEFONNÍ INFORMAČNÍ A KRIZOVÉ LINKY A ONLINE POMOC
Linky jsou s celorepublikovou působností, obrátit se na ně mohou tedy i občané města Mělníka.
Bílý kruh bezpečí

257 317 110

www.bkb.cz
Nabízí odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální
a emocionální podpory.
Linka pracuje nonstop.

DONA
257 511 313
www.dolinka.cz
DONA linka je celostátní telefonická služba poskytující pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím.
Linka pracuje nonstop.
Na telefonní číslo můžou volat i lidé, kteří se stali svědkem domácího násilí, nebo přátelé osob, které
domácí násilí podstupují a neví si rady.
DONA linka respektuje anonymitu a diskrétnost osob, kteří se svěří se svým problémem.

Linka seniorů ELPIDA

800 200 007

www.elpida.cz
Denně od 8:00 do 20:00
Linka seniorů je bezplatná linka, na kterou můžete kdykoliv zavolat.
Obracet se na ni mohou zejména senioři a osoby o seniory pečující, ale také osoby v krizi. V provozu je i
internetová poradna na adrese: linkasenioru@elpida.cz .
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Senior telefon (Život 90)
800 157 157

Bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry
www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon
Linka pracuje nonstop

Zelená linka (Anděl Strážný)
800 603 030
www.andelstrazny.eu/zelena-linka2/
Smyslem Povídavé linky je přispět ke kvalitnímu a důstojnému životu bez pocitu osamění, obav a strachu.
Linka pracuje nonstop.
Zvláště v současné nelehké době je Povídavá linka velmi využívanou doplňkovou službou tísňové péče.

Linka bezpečí
Rodičovská linka
606 021 021

840 111 234

www.linkabezpeci.cz
Po–Čt 13:00–21:00
Pá 9:00 – 17:00
Cílem sociální služby je umožnit rodičům, prarodičům, ostatním rodinným příslušníkům a pedagogům
prostřednictvím krizové pomoci a základního sociálního poradenství řešit svoji nepříznivou situaci, která se
týká dětí, a zároveň zůstat součástí přirozeného místního společenství a žít běžným způsobem.
Služba Rodičovské linky zachovává a rozvíjí důstojný život uživatelů a je poskytována odborníky. Bezplatná
linka.

Linka bezpečí

840 111 234

www.linkabezpeci.cz
Bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé do 26 let.
Linka pracuje nonstop.
Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak
i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami
nechtějí, nemusí sdělovat své osobní údaje.

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize)

116 000

www.linkaztracenedite.cz
Bezplatná linka určená rodinám, dětem a dospělým, která pomáhá najít východisko ze situací, které
momentálně nejsou schopni zvládat sami.
Linka pracuje nonstop.

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize)

116 123

www.linkapsychickepomoci.cz
Bezplatná linka pomáhá dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat
sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven.
Linka pracuje nonstop

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)
116 006
www.116006.cz
Telefonická bezplatná krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.
Linka pracuje nonstop

Národní linka pro odvykání
800 350 000
www.chciodvykat.cz
Po–pá 10:00–18:00
Bezplatná pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.
(Od 17. 3. 2020 do odvolání odpovídá i na otázky týkající se COVID-19.)

Linka důvěry pro dospělé ve Středočeském kraji:
• Linka důvěry Kladno (nonstop) - 777 684 444
• SKYPE: linka.duvery.kladno (denně: 8:00–20:00) - 312 684 444
• Linka důvěry Kutná Hora (denně: 8:00–22:00) - 602 874 470
• Linka důvěry Mladá Boleslav (po–pá: 9:00–18:00) - 326 741 481, 327 511 111
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
150

Hasiči

155

Záchranná služba

158

Policie ČR

112

Integrovaný záchranný systém (Hasiči, Záchranná služba, Policie ČR)

MĚSTSKÁ POLICIE MĚLNÍK
156

Linka tísňového volání

315 635 129 Služebna Městské policie
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