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Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve měs-
tě Berouně. Přehled poskytovatelů je také k dispozici na webových strán-
kách www.mesto-beroun.cz, dále v městském informačním centru na Hu-
sově náměstí 69 a na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Beroun, Pod Kaplankou 21.
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Poskytovatelé sociálních služeb a doplňkových progra-
mů jsou pro lepší orientaci označeni barevným obdélní-
kem podle toho, na jakou skupinu uživatelů se zaměřují. 

  senioři

  zdravotně postižení

   rodiny s dětmi

   ostatní služby sociální péče

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 
– Klub Klubíčko Beroun 
Integrační centrum KLUBíčko Beroun

Cílová skupina: Rodiny se zdravotně postiženými blízkými, osoby se zdravot-
ním postižením.
Poskytované služby: Osobní asistence; denní stacionář; týdenní stacionář; 
odlehčovací služby; sociálně terapeutické dílny.
Ostatní služby: Bezbariérová doprava; terapie a rehabilitace (individuální rehabili-
tační cvičení, perličkové koupele, masáže, míčkování , snoezelen, arteterapie, canisterapie); 
všeobecná pohybová stimulace (jízda na rotopedu a motomedu, výlety na koloběžkách, spe-
ciálních tříkolkách, kolech, pěší výlety, jízdy na koních, plavání, bowling, skupinové cvičení 
s rehabilitačními prvky, taneční cvičení); všeobecné výchovné, vzdělávací, aktivizační čin-
nosti (činnosti zaměřené na udržení a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, na udr-
žení a rozvoj schopností čtení, psaní, počítání a všeobecných znalostí, práce s počítačem, vý-
tvarné a pracovní činnosti, keramika, zpívání včetně používání hudebních nástrojů).

  Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   322 312 702, 311 516 405, 311 514 370 
Fax:   311 516 405
E-mail:   info@klubicko.org
Internetové stránky:  www.klubicko.org
Kontaktní osoby:  Alena Pecková

Centrum adiktologických služeb Příbram, Magdaléna, o.p.s.
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  Sídlo:   Žežická 193, 261 01 Příbram VII

Telefon:   318 622 010, 739 612 018 
E-mail:   vavrincova@magdalena-ops.cz
Internetové stránky:  www.magdalena-ops.cz
Kontaktní osoba:  Hana Vavřincová
Terénní program
Telefon:   605 311 146 
Terénní mobil:  737 603 698 (pro klienty)
E-mail:   teren.pb@magdalena-ops.cz
Kontaktní osoba:  Klára Pšeničková - koordinátorka terénních programů

Cílová skupina: Injekční uživatelé drog bez ohledu na frekvenci a délku uží-
vání, uživatelé nelegálních drog bez ohledu na frekvenci, délku a způsob užívání, 
abstinující uživatelé nelegálních drog, osoby blízké uživatelů nelegálních drog, kli-
enti substitučního programu (klienti užívající látku k léčbě závislosti na opiátech 
a opioidech).
Poskytované služby: Jedná se o mobilní sociální službu, jež vyhledává uživate-
le drog přímo v jejich přirozeném prostředí (ulice, parky, kluby atd.), kontaktuje je a v pří-
padě zájmu jim poskytuje služby. 
Cílem programu je minimalizovat zdravotní a sociální rizika a dopady užívání nelegál-
ních návykových látek. Tohoto se snaží docílit prostřednictvím vydávaného zdravotnic-
kého materiálu pro snížení zdravotních komplikací a různými druhy intervence (např. 
poradenství, krizová intervence). Služba poskytuje informace o rizicích spojených s uží-
váním drog, distribuuje veřejně osvětové materiály (např. průvodce bezpečným sexem, 
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méně rizikovým užíváním drog atd.), poskytuje aktuální informace o dostupných odbor-
ných službách (o poradenských, léčebných a jiných odborných programech, o výměn-
ných programech sterilního injekčního náčiní, o možnostech testování ve zdravotnických 
zařízeních, očkování proti hepatitidě, programech právní a sociální asistence). Zajišťuje 
asistenci při řešení sociálních a zdravotních problémů, výměnný program injekčního náči-
ní, distribuuje desinfekční polštářky, injekční vody, filtry, kyseliny askorbové, alobal a zdra-
votnický materiál (zejména prostředky k ošetření žil), kondomů atd. Zabývá se sběrem na-
lezených injekčních stříkaček, poskytováním minimální krizové a situační intervence (pro-
střednictvím poradenství, krizové intervence) monitoruje drogové scény v dané lokalitě 
(vyhledávání lokalit, kde se drogy užívají).

n Program primární prevence 3P

Telefon:   731 625 960
E-mail:   prevence.pb@magdalena-ops.cz 
Kontaktní osoba:  Vojtěch Zeman - koordinátor programu primární prevence

Cílová skupina: Žáci 6. - 9. tříd ZŠ, studenti SOŠ, SOU, SŠ nebo VOŠ, skupiny pe-
dagogů, rodiče, profesní skupiny , široká veřejnost.
Poskytované služby: Dlouhodobé programy pro žáky 2. stupně ZŠ; interaktiv-
ní semináře pro studenty a učně; školení a metodická podpora pedagogů a metodiků 
prevence - projekt EUDAP; exkurze do K-centra.

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
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  Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město

Telefon:   311 625 025, 603 575 640, 721 440 904 (jen SMS)
Fax:   311 625 025
E-mail:   centrum.sluzeb@tiscali.cz
Kontaktní osoba:  Dagmar Radilová, Mgr. Šárka Prokopiusová

  

Cílová skupina: Zdravotně postižení (sluchově, tělesně, zrakově) všech věkových 
skupin bez ohledu na členství v organizacích.
Poskytované služby: Odborné sociální poradenství; osobní asistence; sociál-
ně aktivizační služby.  
Ostatní služby: Rekondiční pobyty, masáže, měření krevního tlaku a kontrola glykemie.
Provozní doba: Po, St  8:00 - 11:00 a 11:30  -  17:00
                                        Út, Čt, Pá  práce v terénu, možnost telefonického objednání

n Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   603 575 640, 605 862 078 (pouze SMS), 311 625 025
Fax:   311 612 509 
E-mail:   simova.beroun@seznam.cz
Kontaktní osoby:  Věra Šímová, Dagmar Radilová

Cílová skupina: Sluchově postižení (nedoslýchaví, neslyšící, ohluchlí) všech vě-
kových kategorií bez ohledu na členství v organizacích. 
Poskytované služby: Odborné sociální poradenství; sociálně aktivizační služby.
Ostatní služby: Půjčování kompenzačních pomůcek; prodej baterií do slucha-
del; servis sluchadel; rekondiční pobyty; výuka odezírání a znakového jazyka; spole-
čenská činnost.
Provozní doba: Po - Pá  8:00 - 16:00

n Svaz postižených civilizačními chorobami

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   731 215 615
Fax:   311 612 509
E-mail:   kartan@seznam.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Karel Tancl

Cílová skupina: Onkologičtí pacienti , kardiaci , diabetici , pacienti s ROS.
Poskytované služby: Sociální poradenství.
Ostatní služby: Měření glykemie; krevního tlaku; rekondice (solná jeskyně); 
vycházky; zájezdy; společenská činnost.
Provozní doba: Po 8:00 - 12:00
                                        sociální poradenství - St, Pá (telefonické obj.)
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n Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
     - místní organizace Beroun

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   737 756 254
E-mail:   kolowratova@seznam.cz
Kontaktní osoba:  Bohuslava Kolowratová

Cílová skupina: Tělesně postižení občané.
Poskytované služby: Aktivizační činnost; příspěvek na rehabilitaci na rekon-
dičních pobytech; pořádání společných výletů a vycházek; přednášky, besedy; výroční 
schůze s hudbou a tombolou; cvičení.

n Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Sídlo:   Komunitní centrum,  Bezručova 928, 266 01 Beroun - Město
Telefon:   776 669 176, 311 610 977
Fax:   311 625 025
E-mail:   centrum.sluzeb@tiscali.cz
Kontaktní osoba:  Marie Karelová

Cílová skupina: Zrakově postižení (nevidomí, slabozrací) všech věkových skupin 
bez ohledu na členství v organizacích.
Poskytované služby: Průvodcovská služba, předčítání, soc. poradenství.
Ostatní služby:  Rekondiční pobyty; turistika.
Provozní doba: St 11:00 - 14:00 

Český červený kříž 
Azylový dům a dům na půl cesty Berounka

Cílová skupina: Matky s dětmi, oběti domácího násilí , mládež opouštějící ústav-
ní zařízení.
Sociální služby: Azylový dům, Dům na půl cesty.
Ostatní služby: Školení zdravotníků zotavovacích akcí; školení první pomoci 
ve školách, firmách, autoškolách; pořádání letních táborů pro zdravotně oslabené děti; 
oceňování bezpříspěvkových dárců krve.

  Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 611 725,  311 611 724, 311 510 653 
Fax:   311 611 725
E-mail:   cckberoun@o2active.cz, beroun@cervenykriz.eu
Internetové stránky:  www.grafart.cz/cckberoun
Kontaktní osoba:  Renáta Roubalová
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Dětský domov a Mateřská škola speciální, 
Beroun, Mládeže 1102

  Sídlo:   Mládeže 1102, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 611 726, -727, -728, 311 610 734 
Fax:   311 610 734
E-mail:   ms.beroun@tiscali.cz
Internetové stránky:  www.hluchoslepota-deti.cz
Kontaktní osoba:  Jana Müllerová
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Cílová skupina: Děti a mládež s kombinovaným postižením se zaměřením 
na zrak, sluch a hluchoslepotu.
Poskytované služby: MŠ speciální a Dětský domov pro děti s kombinovaným 
postižením. MŠ přijímá děti ve věku 3 až 7 let k polodenní docházce. Dětský domov je 
určen pro děti s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 3. do 18. let.
Ostatní služby: Součástí DD a MŠ speciální je Speciálně pedagogické centrum 
(SPC). SPC  je zaměřeno na poskytování poradenské a školské poradenské péče pro 
děti ve věku 3 až 26 let s postižením sluchu, postižením zraku, s duálním senzorickým 
postižením (hluchoslepota) a s jiným kombinovaným postižením. 
Kontakt: Mgr. Šárka Prokopiusová, tel. 311 514 535
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Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.

Cílová skupina: Děti od 6 do 15 let a jejich rodiny, které pochází ze sociálně, kul-
turně, etnicky a jinak znevýhodněných skupin. 
Poskytované služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Pět P - 
pravidelné scházení dítěte z cílové skupiny s dospělým dobrovolníkem, který je dítěti 
kamarádem a pomáhá mu v jeho osobnostním rozvoji. Hlavní cíle jsou prevence soci-
álního vyloučení a prevence sociálně patologických jevů jako je záškoláctví, gambler-
ství, šikana aj.  
Ostatní služby: Realizace dobrovolnických programů v zařízeních zdravotní 
a sociální péče v Kladně a okolí; vzdělávací semináře (např. Základy první pomoci, Vý-
vojová psychologie aj.); společenské akce (Křesadlo, Den dětského úsměvu).

  Sídlo:   5. května 1870, 272 01 Kladno
Telefon:   312 660 139 
E-mail:   dckladno@seznam.cz
Internetové stránky:  www.dckladno.estranky.cz
Kontaktní osoba:  Bc. Kateřina Morávková
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Domácí zdravotní péče s.r.o.

Cílová skupina: Osoby vyžadující zdravotní péči v domácím prostředí.
Poskytované služby: Aplikace injekcí, inzulínu; krevní odběry, glykemie; mě-
ření krevního tlaku; odběry biologického materiálu (stěry, moč); infuzní terapie (zajiště-
ní hydratace, léčba bolesti); péče o stomii (nácvik výměny a ošetření); výměny katetrů 
(močové cévky aj.); zajištění péče o umírající v domácím prostředí.
Veškeré výkony ordinované ošetřujícím lékařem jsou plně hrazeny zdravotní pojišťov-
nou.

  Sídlo:   Sklenářka 689/53, 268 01 Hořovice
Telefon:   Nižbor  602 881 946
                Komárov 602 280 381
Fax:   311 693 041
E-mail:   domacipece@tiscali.cz
Kontaktní osoby:  Zuzana Tíkalová, Veronika Toušová

7

Domov Hostomice - Zátor
poskytovatel sociálních služeb

  Sídlo:   Hostomice 373, 267 24 Hostomice
Telefon:   311 584 456, 602 140 587
Fax:    311 584 456
E-mail:   alena.kachova@domovhostomice.cz
Internetové stránky:  www.domovhostomice.cz
Kontaktní osoba:  Alena Káchová
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Cílová skupina: Občané, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu 
a kterým z důvodu trvalých změn zdravotního stavu nemůže být zajištěna péče v do-
mácím prostředí.
Není určen pro: Do cílové skupiny nejsou zařazeni občané trpící Alzheimerovou 
chorobou, občané závislí na návykových látkách a občané, kteří svým chováním naru-
šují společné soužití.
Poskytované služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso-
bu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; ak-
tivizační činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.
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Domov penzion pro důchodce Beroun 
- Dům s pečovatelskou službou s rozšířenými službami
Pečovatelská služba - poskytovatel sociálních služeb

Cílová skupina: Senioři, zdravotně postižení občané, rodiny s narozenými třemi 
a více dětmi.
Poskytované služby: Jsou poskytovány v bytech domů s pečovatelskou služ-
bou a v terénu: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání včet-
ně spec. pomůcek), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy (dovoz a podá-
ní stravy), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžné úklidy, velké úklidy s mytím oken, 
úklid po malování, zajištění nákupů a pochůzek na úřady, poštu, k lékaři), praní a žehlení 
ložního i osobního prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, služby 
střediska osobní hygieny, ochrana práv a právem chráněných zájmů uživatelů.
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  Sídlo:   Na Parkáně 111, 266 01 Beroun–Město

Telefon:   311 610 351, 313 128 119
Fax:   311 610 355
E-mail:   dpdberoun@tiscali.cz
Kontaktní osoby:  Ing. Miroslava Kučerová, Jitka Selmbacherová, Dis.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 
a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kom-
plexní služby pro osoby s uvedeným postižením v rozsahu stálé péče Domova pro oso-
by se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře, po dohodě možnost denního sta-
cionáře či víkendových pobytů, osoby s mentálním postižením a dalším kombinovaným 
postižením (tělesné, smyslové), věková struktura klientů od 10 do 64 let.
Není určen pro: Osoby s psychiatrickou poruchou narušující soužití s ostatními 
klienty, osoby s těžkým stupněm mentálního postižení, osoby imobilní či inkontinentní 
(pouze po dohodě), kuřáky.
Poskytované služby: Týdenní stacionář a domov pro osoby se zdravotním 
postižením - poskytnutí ubytování a stravy; pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu a při osobní hygieně; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; po-
moc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; 
poskytování zdravotní péče klientů - nestátní zdravotní zařízení.
Fakultativní poskytované služby: Hipoterapie; zdravotně rehabitační péče 
a terapie; pořádání rekondičních a rehabilitačních akcí či pobytů; počítačová herna a výu-
ka PC; činnost chráněných dílen;  možnost chráněného bydlení; pracovní terapie a praco-
viště pro klienty; obstarávání nákupů klientům; kadeřnické služby; půjčovna sportovních 
potřeb a dalšího vybavení klientů; osobní či skupinová přeprava klientů; sportovní klub.
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  Sídlo:   Lochovice 222, 267 51 pošta Zdice

Telefon/Fax:  311 516 194
E-mail:   domov@dzp-lochovice.cz 
Internetové stránky:  www.dzp-lochovice.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Jaroslav Křivánek

Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb
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  Sídlo:   Ke Školce 1070, 252 19 Rudná

Telefon:   311 677 807, 311 677 839
Fax:      311 677 558
E-mail:   info@ddrudna.cz
Internetové stránky:  www.ddrudna.cz
Kontaktní osoba:  Ivana Šimková



7

Cílová skupina: Domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům ve věku 
nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejich stav vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat v rodinné péči, za pomo-
ci rodiny nebo terénních služeb.  
Poskytované služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy a ubytování, praní prádla, úklid, sociální po-
radenství, sociálně-terapeutické činnosti, rehabilitační činnosti.
Ostatní služby: Univerzita volného času.

Domov V Zahradách Zdice
poskytovatel sociálních služeb

Cílová skupina: Senioři, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu po-
třebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina nebo terén-
ní sociální služby a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytované služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso-
bu; pomoc při osobní hygieně; poskytnutí stravy a ubytování; praní prádla a úklidu; so-
ciální poradenství; sociálně terapeutické činnosti; rehabilitační činnosti. 
Odlehčovací služba: Pomoc rodinám, které mají seniora v domácí péči a po-
třebují zastoupit v péči o něj.
Ostatní služby: Praní prádla; občerstvení; odlehčovací služba.
Od 1. 1. 2011 bude provozována terénní pečovatelská služba.
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  Sídlo:   Čs. armády 969, 267 51 Zdice

Telefon:   311 690 211
Fax:   311 690 286
E-mail:   rabochova.ivana@seniori-zdice.cz 
Internetové stránky:  www.seniori-zdice.cz
Kontaktní osoba:  Ivana Rabochová

  

Farní charita Beroun
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  Sídlo:   Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun-Centrum

Pracoviště ústředí:  Tyršova 510, Beroun 2 (budova TJ Sokol)
Telefon:   311 622 422 
Fax:   311 622 422
E-mail:   sekretariat@charita-beroun.cz
Internetové stránky:  www.charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  JUDr. Jana Civínová

n Charitní pečovatelská a odlehčovací služba 
    a osobní asistence

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 510 652 (311 622 422)
Fax:   311 510 652 (311 622 422)
E-mail:   chpos@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Patricie Bedrnová (tel. 724 084 368), 
  patricieb.fchberoun@seznam.cz
                                           Marta Altmanová (tel. 724 216 813)

n Pečovatelská služba

Cílová skupina: Službu mohou využívat senioři a zdravotně postižení občané 
Berounska a Hořovicka.
Poskytované služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso-
bu; pomoc se sebeobsluhou; jednoduché úkony (převazy, péče o kůži, aj.); pomoc při 
osobní hygieně; pomoc při obnovování pohybu, chůze, hygienických návyků; zajišťová-
ní stravy a pomoc při přípravě jídla a pití; pomoc při zajišťování chodu domácnosti; kon-
takt se společenským prostředím, hlavně doprovody k lékaři, na úřady, do kostela, po-
případě jiné doprovody dle potřeby klienta. 
Provozní doba: Služba zajišťována v domácnostech denně včetně víkendů 
a svátků, dle potřeby v rozmezí od 7:00 do 19:00.
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n Odlehčovací služba

Cílová skupina: Služba je určena rodinným příslušníkům nebo jiným blízkým 
osobám trvale pečujícím o seniory nebo osoby, které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a žijí na Berounsku.
Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
Poskytované služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso-
bu; pomoc při osobní hygieně; poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy; zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím - doprovod klienta k lékaři, na procházky 
apod.; pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů; aktivizační činnosti.
Provozní doba: Služba je zajišťována v domácnostech denně včetně víkendu, 
dle potřeby v rozmezí 7:00 - 19:00.

n Osobní asistence

Cílová skupina: Službu mohou využívat senioři a osoby se zdravotním postiže-
ním žijící na Berounsku.
Poskytované služby:  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso-
bu; pomoc při osobní hygieně; poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy; zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím - doprovod klienta k lékaři, na procházky 
apod.; pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů; aktivizační činnosti.
Provozní doba: Služba je zajišťována v časovém rozsahu vyplývajícím ze smlou-
vy s uživatelem.

  

n Stacionář sv. Anežky  pro seniory - denní a týdenní stacionář, 
    aktivizační služby pro seniory a zdravotně handicapované

Sídlo:   Pražská 108, 266 01 Beroun-Závodí
Telefon:   311 613 612,  606 639 627
Fax:   311 613 612 
E-mail:   stacionar@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Martina Mihaľková, Lenka Kopecká, DiS.

n Denní stacionář

Cílová skupina: Stacionář je určen pro seniory od 60 let věku z Berouna a blíz-
kého okolí, kteří potřebují z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického 
stavu pomoc se sebeobsluhou. Z kapacitních a provozních důvodů jsou služby posky-
továny především seniorům, kteří rozumí jednoduché verbální komunikaci, mají zájem 
o sociální kontakt a aktivní využití času.
Poskytované služby: Pomoc při zajištění stravy; pomoc při osobní hygieně 
a sebeobsluze; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a obstarávání 
osobních záležitostí (doprovod k lékaři, nákupy, procházky a podobně); základní soci-
ální poradenství; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; aktivizační činnosti 
(zájmové aktivity); socioterapeutické činnosti (aktivity, které vedou k rozvoji nebo udr-
žení osobních a sociálních schopností a dovedností); ergoterapie (léčba činností smě-
řující k soběstačnosti - například procvičování jemné motoriky pomocí výtvarných tech-
nik a cvičení paměti).
Od března 2010 nově zavedena a zaregistrována služba sociálně aktivizačních progra-
mů pro seniory, tak jak je definuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Ostatní služby: Svoz klientů; možnost individuálního odpočinku. 
Provozní doba: Stacionář je otevřen denně 7:00 - 19:00, včetně sobot a nedělí. 
Dopolední aktivizační program pro klienty probíhá 9:15 - 12:00, odpolední 13:30 - 16:00.

n Týdenní stacionář

Cílová skupina: Týdenní stacionář poskytuje respitní péči o klienta v rozsahu 
24 hodin denně po přechodnou dobu, například v případě, kdy pečující osoba odjíždí 
do lázní, na dovolenou a podobně. 
Je určen pro seniory od 60 let věku z celé ČR, kteří potřebují z důvodu vysokého věku 
či zdravotního nebo psychického stavu pomoc se sebeobsluhou. Z kapacitních a pro-
vozních důvodů jsou služby poskytovány především seniorům, kteří rozumí jednodu-
ché verbální komunikaci, mají zájem o sociální kontakt a aktivní využití času.
Poskytované služby: Ubytování po přechodnou dobu; pomoc při zajištění 
stravy; pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze; zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím a obstarávání osobních záležitostí (doprovod k lékaři, náku-
py, procházky a podobně); základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů; aktivizační činnosti (zájmové aktivity); socioterapeutické činnos-
ti (činnosti k udržení osobních a sociálních dovedností), ergoterapie (léčba činností 
směřující k soběstačnosti - například procvičování jemné motoriky pomocí výtvarných 
technik a cvičení paměti). 
Od března 2010 zavedena služba sociálně aktivizačních programů pro seniory zdra-
votně postižené, tak jak je definuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Provozní doba: Týdenní stacionář je otevřen nepřetržitě. Dopolední aktivizační 
program pro klienty probíhá 9:15 - 12:00, odpolední 13:30 - 16:00.
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n Denní centrum pro osoby bez přístřeší

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 516 657, 724 310 939 
Fax:   311 516 657
E-mail:   dennicentrum@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Soňa Křikavová

Cílová skupina: Muži a ženy starší 18 let bez přístřeší a v sociální tísni.
Poskytované služby: Zajištění podmínek pro osobní hygienu včetně praní 
osobního prádla; zajištění základní stravy, teplé jídlo denně 11:00 - 14:00; sociální po-
radenství, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; vyřizování běžných zále-
žitostí.
Ostatní služby: Aktivizační programy - podpora a rozvoj sociálních návyků; klu-
bová činnost; zprostředkování přístupu k informacím prostřednictvím denního tisku, 
informační tabule a internetu; sociální šatník; úschovná služba - možnost uskladně-
ní osobních věcí.
Provozní doba: Denní centrum je otevřeno v pracovní dny 8:00 - 14:00.
Aktivizační program probíhá v pracovní dny 8:30 - 12:30.  
Pravidelně vždy 1. středu v měsíci je centrum uzavřeno, probíhá zde sanitární den.

n Program Jinou cestou

Sídlo:   Švermova 1591, 266 01 Beroun- Město
Telefon:   724 310 939 
E-mail:   terenniprogram@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Soňa Křikavová

Cíl programu: Pomoc při překonávání obtíží v průběhu povinné školní docház-
ky; podpora školní úspěšnosti; prevence předčasného ukončování vzdělávání; podpo-
ra při přípravě a úspěšném přechodu ze základní na střední školu; podpora spoluprá-
ce rodiny a školy, smysluplné využití volného času. 
Cílová skupina: Služba je zaměřena především na děti ze sociokulturně znevý-
hodňujícího prostředí. 
Poskytované služby: Doučování dle individuální potřeby (učivo základní ško-
ly, příprava na přijímací zkoušky na SŠ); zájmové kroužky: výtvarný a hudební kroužek, 
kroužek základů práce na počítači; základní sociální poradenství; podpora při jedná-
ní rodiny a školy.
Provozní doba: Út - Pá: 15:30 – 18:00 (popř. dle individuální domluvy).

n Pomůžeme vám uspět

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město     
Telefon:   311 510 652, 724 310 939
E-mail:   socrehabilitace@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Soňa Křikavová, Mgr. Blanka Kadeřábková

Cíl projektu: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným k návratu na trh práce.
Cílová skupina: Služba je zaměřena především na osoby, kteří mají problém za-
členit se na trh práce - osoby po výkonu trestu odnětí svobody, osoby pečující o dítě 
do 15 let, osoby starší 50 let a osoby do 25 let, osoby ze sociokulturně znevýhodňu-
jícího prostředí.
Poskytované služby: Základní sociální a pracovní poradenství, psychologic-
ké poradenství, JOB kluby - besedy a přednášky, ruční práce, krátkodobé zaměstnání, 
kurz přípravy na získání zaměstnání, další doprovodná opatření.
Provozní doba: Út, Čt, Pá - 8:00 - 12:00, St 10:00 - 16:00

n Azylový dům u sv. Jakuba a noclehárna

Sídlo:   Roháče z Dubé 131, 266 01 Beroun – Zavadilka
Telefon:   311 621 783, 724 216 051
Fax:   311 621 783
E-mail:   adsvjakuba@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Karel Schreiber

Cílová skupina: Muži starší 18 let bez přístřeší v krizové situaci. Zařízení slou-
ží přednostně klientům s trvalým bydlištěm v regionu Beroun. Při volné kapacitě slu-
žeb lze přijmout i klienty z jiných oblastí ČR nebo příslušníky států, které jsou členy EU.
Poskytované služby: Ubytování/nocleh; zajištění podmínek pro osobní hygi-
enu - včetně možnosti vyprání osobního prádla; v případě akutní krize základní materi-
ální pomoc (potraviny, ošacení, hygienické potřeby); základní sociální poradenství; po-
moc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Provozní doba ubytovny: V zařízení je zajištěna nepřetržitá služba. Příjem 
klientů je denně 8:00 - 21:00.
Provozní doba noclehárny: Provozní doba služby je 18:00 - 8:00. Příjem 
klientů je denně od 18:00 do 21:00. 
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n Počítačové a vzdělávací centrum

Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   721 773 499 (Alena Stryková - kurzy poč. gramotnosti)
  724 700 351, 311 624 140 (Marie Borská - kurzy AJ)
Fax:   311 510 652
E-mail:   pcvzdelavacicentrum@charita-beroun.cz
  alenas.fchberoun@seznam.cz
  sekretariat@charita-beroun.cz, borska.marie@seznam.cz
Kontaktní osoba:  Alena Stryková, Marie Borská

n Kurzy počítačové gramotnosti

Farní charita Beroun nabízí volná místa v kurzech počítačové gramotnosti. Naučíte se 
základy práce s počítačem, internetem a e-mailem, psát, vytvářet tabulky a prezenta-
ce v programech MS Office.
Cena kurzu je 500,- Kč/ měsíc, pro seniory 40% sleva. 
Výuka probíhá 1x týdně v bloku 90 minut. Zaručujeme osobní přístup.
Kurzy počítačové gramotnosti zajišťuje vyškolený lektor s akreditací. Absolventi kurzů 
počítačové gramotnosti získají osvědčení. 

n Kurzy angličtiny

n Možnost pronájmu PC a vzdělávací učebny

V počítačové učebně je 8 počítačů pro klienty a 1 PC pro lektora. Pro výuku je k dis-
pozici promítací plátno a dataprojektor. Pro celou místnost slouží jedna multifunkč-
ní tiskárna.
Výuková část je vybavena 6 stoly pro 12 osob. K dispozici je dalších 20 židlí pro potře-
by větších setkání a jednání. Učebna je dále vybavena přenosným plátnem, magnetic-
kými tabulemi, flipcharty a velkokapacitní kopírkou.
Provozní doba: Počítačové kurzy dle rozvrhu; vzdělávací kurzy, semináře, ško-
lení a členské schůze pracovníků NNO dle potřeb jednotlivých NNO, popř. další akce 
po dohodě s vedoucím střediska.

Formika, o. s. - „Podporované zaměstnání v regionech 
hl. m. Praha a Středočeský kraj“

  Sídlo:   Konstantinova 1476, 148 00 Praha 11, Chodov
Služby poskytovány na adrese: Filipova 2013/3, 148 00 Praha 11, Chodov 
Telefon:   271 910 016, 775 350 115
Fax:   271 910 016
E-mail:   formika@formika.org
Internetové stránky:  www.formika.org
Kontaktní osoba:  Hana Pekárková, DiS.
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Cílová skupina: Služba je určena lidem od 18 do 65 let, žijícím na území Hl. m. 
Prahy nebo Středočeského kraje, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a sta-
bilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností 
k tomu potřebných. Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravot-
ní postižení však není podmínkou pro poskytování služby.
Poskytované služby: Sociální rehabilitace „Podporované zaměstnávání v regio-
nech Hl. m. Praha a Středočeský kraj“.

Klub důchodců Beroun

  Sídlo:   U Kasáren 813, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 622 103
Kontaktní osoby:  Věra Bočková

15
Cílová skupina: Občané města Berouna v důchodovém věku nebo invalidní dů-
chodci.
Poskytované služby: Různorodá zájmová činnost - přednášky, výlety, zájezdy, 
návštěvy divadel, tělesná cvičení, pravidelná posezení apod.
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Klub Zvonek, 
Sdružení zdravotně postižených Králův Dvůr

Cílová skupina: Onkologicky nemocní, rodinní příslušníci onkologicky nemoc-
ných, nemocní trpící civilizačními chorobami. 
Poskytované služby: Poradenské centrum, aktivizační programy, přednášky 
odborníků (pomoc psychologa), zapůjčování odborné literatury týkající se daných one-
mocnění, zapůjčování některých léčebných přístrojů, plavání a léčebná cvičení, výu-
kové programy a školení, ergoterapie, rekondiční pobyty, akce Květinový den, výsta-
vy, masáže.

  Sídlo:   Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr
Telefon:   602 850 264, 311 637 780 – pouze ve středu
E-mail:   jarka.dolejsi@seznam.cz 
Internetové stránky:  www.zvonek.kraluvdvur.cz
Kontaktní osoba:  Jarmila Dolejší

16

Koniklec Suchomasty
poskytovatel sociálních služeb

Cílová skupina: Mentálně postižená mládež.
Poskytované služby: Ústavní komplexní péče; ubytovací a rehabilitační služ-
by; zdravotní, výchovná a pečovatelská činnost.
Ostatní služby: Chráněné bydlení Beroun a Liteň.

17
  Sídlo:   Suchomasty 1, 267 22 Suchomasty

Telefon:   311 689 860, 311 689 859
E-mail:   ustav.suchomasty@worldonline.cz
Internetové stránky:  www.koniklec.suchomasty.cz
Kontaktní osoba:  Zdeňka Králová

Lomikámen, o.s.

Cílová skupina: Lidé s psychickými problémy.
Kontaktní den pro obě služby: Úterý: 09:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
Poskytované služby: 
Služba sociální rehabilitace: RE-START
Služba je poskytována zdarma. Cílem je posilovat soběstačnost lidí s psychickými problé-
my a to tím, že jim je poskytován prostor a podpora při nácviku potřebných dovedností; po-
radenství při samostatném bydlení, případně krátkodobá výpomoc při zvládání domácnos-
ti (vaření, úklid, hospodaření s penězi) a při péči o vlastní osobu; podpora při plánování vol-
ného času a při uplatňování práv a zájmů; nácvik komunikačních dovedností a případný do-
provod; poradenství při hledání zaměstnání a kontaktech s úřady; pomoc při řešení konflik-
tů na pracovišti; nácvik pracovních dovedností, možnost vyzkoušet si samostatně pracovat 
(možnost zaměstnání na Dohodu o pracovní činnosti maximálně na dobu 1 roku). 
Služba sociálně terapeutická dílna: DÍLNA JINÁ KÁVA
Služba je poskytována zdarma. Cílem je podpora lidí s psychickými problémy, aby mohli 
vést spokojený život a to tím, že se jim umožní v milém a tolerantním prostředí upevnit či 
získat nové sociální dovednosti a pracovní návyky; možnost vyzkoušet si a naučit se sa-
mostatně pracovat v provozovně Jiná káva na pozicích: pomocný kuchař/ barman/ úkli-
dový pracovník (zaměstnání na Dohodu o pracovní činnosti maximálně na dobu 1 roku); 

  Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 510 651, 776 484 955
Fax:   311 510 651
E-mail:   alena.novakova@lomikamen.cz
Internetové stránky:  www.lomikamen.cz
Kontaktní osoba:  Alena Nováková

18
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možnost se naučit zejména tyto dovednosti: obsluha zákazníků, vaření, úklid, dodržování hy-
gieny, zacházení s penězi a pokladnou, uspořádání pracovního dne, spolupráce s kolegy; po-
můžeme také při vytváření návyků pro zvládání péče o vlastní osobu (podmínky pro osobní 
hygienu, výhodné stravování, všechny pracovní pozice zahrnují různé úklidové práce). 

Mateřské centrum Slunečnice, o.s.

   Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Pobočka MC:   Sportovní centrum EDEN, Karla Čapka 1482, Beroun-Velké sídliště 
Telefon:   311 510 541, 739 359 114 
E-mail:   info@mcslunecnice.cz
Internetové stránky:  www.mcslunecnice.cz
Kontaktní osoba:  Gabriela Horná - Bulková

19

Cílová skupina: Rodiče na MD se svými dětmi ve věku od 0 do 6 let, nastávají-
cí rodiče, prarodiče
Poskytované služby: Občanské sdružení Mateřské centrum Slunečnice, o. s. 
Vám nabízí kulturní, sportovní, relaxační, pobytové akce a kroužky pro rodiče s dětmi, 
těhotné, děti samotné a celé rodiny. 
K dispozici: Útulné herny, pestrý program, nízké ceny, profesionální přístup
Programy pro rodiče: Výukové programy s hlídáním dětí (kurzy aj), vzděláva-
cí v oblasti výchovy a péče o děti (odborné semináře), inspirativní - jak aktivně trávit vol-
ný čas s dětmi, nabízející prostor pro seberealizaci 
Programy pro děti (od 6. týdnů až po předškoláky): Podporu-
jí zdravý psychomotorický vývoj, zdokonalují schopnosti a dovednosti dětí,rozvíjí tvoři-
vost, vychovávají k toleranci a k respektu k druhým.
Raný kontakt s vrstevníky napomáhá citlivému přechodu do prostředí mateřské 
školky.
Programy pro těhotné: Přinášejí informace o zdravém průběhu těhotenství, 
porodu a šestinedělí, připravují na přirozený porod plný ženské energie (posilování, re-
laxace, tanec, konzultace).
Ostatní služby: Půjčovna potřeb pro děti (cestovní postýlku, krosničku, babyšá-
tek, koupací kbelík, monitor dechu), knihovna odborné i dětské literatury - zdarma, po-
radna pro kojící matky, kurzy angličtiny pro rodiče s hlídáním dětí.

Medicentrum Beroun, spol. s r.o.

Cílová skupina: Senioři.
Poskytované služby:  Paměťový trénink (po telefonické domluvě).

20
  Sídlo:   Politických vězňů 40, 266 01 Beroun

Telefon:   311 746 111
Fax:   311 746 100
E-mail:   medicentrum@medicentrum.cz, holubova.marketa@gmail.com
Internetové stránky: www.medicentrum.cz
Kontaktní osoba:   Markéta Holubová, B. A.

Město Beroun - Městský úřad Beroun
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

21
  Sídlo:   Pod Kaplankou 21, 266 01 Beroun-Město

Telefon:   311 630 235, 311 630 252
Fax:   311 630 234
E-mail:   osvz3@muberoun.cz
Internetové stránky:  www.mesto-beroun.cz
Kontaktní osoby:  Bc. Marie Marková, Zuzana Zelenková



Cílová skupina: Občané všech věkových kategorií.
Nabízíme: Spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, podporu aktivizačních 
programů, domy s pečovatelskou službou (přidělování bytů), sociální poradenství, ko-
munitní plánování sociálních služeb v Berouně.

13

Občanská poradna Beroun

Cílová skupina: Všechny osoby potenciálně ohrožené sociálním vyloučením.
Poskytované služby:  Odborné sociální poradenství lidem ohroženým sociál-
ním vyloučením: lidem navracejícím se z výkonu trestu; žijícím ve vyloučených lokali-
tách; etnickým menšinám či migrantům; bezdomovcům; seniorům.
Ostatní služby: Specializované odborné sociální poradenství pro osoby navrace-
jící se z výkonu trestu odnětí svobody; terénní práce; dluhové poradenství.

22  Sídlo:   Na Příkopě 1, Panský mlýn , 266 01 Beroun-Centrum
Telefon:   311 625 206, 603 115 377, 604 272 576  
E-mail:   info@opberoun.cz
Internetové stránky:  www.opberoun.cz 
Kontaktní osoba:  Milena Přikrylová

Pedagogicko-psychologická poradna Kolín
PPP, odloučené pracoviště Králův Dvůr

Cílová skupina: Děti ve věku 3-19 let s různými pedagogicko-psychologickými 
problémy.
Poskytované služby: Poradenství při výchovných a výukových problémech; 
prevence sociálně patologických jevů; pomoc při volbě povolání. 
Ostatní služby: Návštěvy mateřských a základních škol; besedy s pedagogy, 
žáky, rodiči; kurzy grafomotorických dovedností; spolupráce s dalšími odbornými pra-
covišti při řešení problémů klientů.

  Sídlo:   Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr
Telefon:   311 637 119
Fax:   311 637 119
E-mail:   pppkraluvdvur@cbox.cz
Kontaktní osoba:  PaeDr. Libuše Hentschová 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
Okresní organizace Beroun

Cílová skupina: Tělesně postižení, občané po úrazech, občané s kombinova-
ným postižením, senioři.
Poskytované služby: Odborné sociální poradenství  sociálně aktivizační 
služby: půjčování kompenzačních pomůcek - vozíky, chodítka, hole, toaletní křes-
la a jiné;  rehabilitačních a zdravotnických pomůcek a přístrojů na potřebnou dobu 
nebo k vyzkoušení; celotýdenní provoz půjčovny kompenzačních pomůcek; do-
dání kompenzačních pomůcek na poukaz vystavený od lékaře; rekondiční poby-
ty pro tělesně postižené a seniory; jednou týdně plavání v bazénu Obchodní aka-
demie Beroun; zajištění prodeje Euroklíče pro držitele  ZTP, ZTP/P; pořádání be-
sed, přednášek.

24
  Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun - Město

Telefon:   736 282 467, 728 478 398
E-mail:   oostpberoun@seznam.cz
Kontaktní osoba:  Milada Kohoutová, Helena Netolická
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Rodinná poradna Beroun

Cílová skupina: Rodiny a partnerské páry v krizi,  jednotlivci od 16 let výše, kteří po-
ciťují narušení svých mezilidských vztahů k sociálnímu okolí a ztrátu schopnosti žít běžným 
způsobem života.
Poskytované služby: Odborné sociální poradenství v oblastech: problémy v ko-
munikaci, neshody, nedorozumění, hádky, osamělost; problémy vyplývající z rozdílných 
osobností partnerů; problémy v seznamování nebo výběru partnera; neshody v oblasti kom-
petencí, práv a povinností členů rodiny; mezigenerační problémy; výchovné problémy s dět-
mi; 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; nezaměstna-
nost; sociálně právní poradenství.

25
  Zřizovatel:   Kolpingova rodina Smečno, o.s.

Sídlo:   Plzeňská 117, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 516 592, 773 588 776
E-mail:   poradna.beroun@dumrodin.cz
Internetové stránky:  www.dumrodin.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. David Prokop

Senior Care pečovatelská služba o.p.s.                              

Cílová skupina: Senioři, zdravotně postižení lidé.
Poskytované služby: Pečovatelská služba a osobní asistence : pomoc při 
úkonech péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně; jednoduché masáže a jed-
noduchá cvičení; pomoc při obnovování pohybu; pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, donášky a nákupy; pomoc při udržení nebo obnovování aktivity klienta; vede-
ní rozhovorů s klientem. V rámci osobní asistence pomáháme rodinám, které potře-
bují pomoc s péčí o seniora v době jejich nepřítomnosti. Dále poskytujeme sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

26
  Sídlo:   Pražská 108, 266 01 Beroun 3 Závodí

Telefon:   606 751 449
E-mail:   vkaresova@seznam.cz
Kontaktní osoba:  Vladislava Karešová

Společnost pro ranou péči  - Středisko rané péče Praha

Cílová skupina: Rodiny s dětmi se zrakovým postižením od 0 - 4 let, rodiny s dět-
mi se zrakovým a kombinovaným postižením od 0 - 7 let.
Poskytované služby: Terénní služba, raná péče.
Ostatní služby: Ambulantní stimulace zraku pro klienty, kurzy pro rodiny.

27
  Sídlo:   Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

Telefon:   224 826 860
Fax:   224 826 857
E-mail:   praha@ranapece.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Cihlová



15

SPONTE, poradenské a terapeutické centrum

Cílová skupina: Klientem se může stát každý, kdo se ocitl v tísni, má osobní, 
vztahové nebo rodinné problémy.  Pomoc centra je bezplatná.
Poskytované služby: Poskytování poradenské a psychoterapeutické pomo-
ci při řešení manželských a partnerských krizí; předmanželské poradenství; rozvo-
dové a porozvodové poradenství a terapie; terapeutická pomoc jedincům bez part-
nerských vztahů (osobám tělesně handicapovaným, po sebevražedném pokusu; po-
radenská terapeutická pomoc dospívajícím s výchovnými, výukovými a generačními 
problémy; pomoc rodinám neúplným, s nezaměstnaným členem; osvětová a před-
nášková činnost; psychologické vyšetření osob v konkurzním řízení; aplikace rela-
xačních metod (autogenní trénink); záchyt a poskytování psychoterapeutické pomo-
ci osobám závislým na drogách, alkoholu, hracích automatech a pomoc jejich rodi-
nám.
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  Sídlo:   Náměstí Míru 221, 267 01  Králův Dvůr

Telefon:   311 636 282
E-mail:   rodina.poradna@worldonline.cz
Kontaktní osoba:  PhDr. Zuzana Černá

STŘEP - Středisko pomoci dětem a rodinám Beroun

Cílová skupina:  Rodiny s dětmi ve věku 0-15let, které jsou ohroženy různou 
mírou zanedbávání péče v rodinách anebo těžkostmi ve svém širším sociálním okolí 
(mezi vrstevníky, ve škole, ve volném čase). 
Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - podpo-
ra: rodičovského chování, rodičovských dovedností týkajících se výchovy a péče o dítě, 
v pomoci v řešení sociální situace rodiny (vedení rodinných rozpočtů, pomoc se splát-
kovými kalendáři, udržitelnost zaměstnání), v kontaktu rodiny s dítětem, které je umís-
těno v zařízení pro výkon ústavní výchovy a v úpravě podmínek, které umožní jeho ná-
vrat zpět do rodiny. Poskytované služby jsou bezplatné.
Provozní doba:  Po - Čt 7:30 - 16:30, Pá 7:30 - 13:30

  Sídlo:   Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město
Telefon:   311 611 551, 724 282 215, 602 570 302
Telefon:   311 611 551
E-mail:   strep.beroun@centrum.cz
Internetové stránky:  www.strep.cz
Kontaktní osoby:  Daniela Horská Dufková, DiS., Mgr. Denisa Dlabová
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ÚAMK AMK ZPM Příbram – Beroun
Asistenční služba PB HELP ASISTENT   

Cílová skupina: Jakkoli nemocný člověk, osoba s postižením, senioři, rodiče 
s dětmi, těhotné, lidé se svými čtyřnohými miláčky, lidé v tíživé situaci, neziskové orga-
nizace, osoby pečující o nemocného člověka. 
Poskytované služby: Odvoz občanů na místo jimi určené - na nákup, k lékaři, 
na úřady, za kulturou, do školy a školky atd. 
Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 22:00, so a ne po předchozím objednání nebo 
po domluvě s řidičem. 
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  Sídlo:   Mariánská 170, 261 01 Příbram 

Telefon:   recepce 733 708 534, přímý na řidiče 732 458 629 
E-mail:   info@pb.help-asistent.cz
Internetové stránky:  www.pb.help-asistent.cz
Kontaktní osoba:  Pavel Brychca



Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových 
programů vydalo město Beroun v říjnu 2010.

Důležité telefonní kontakty:
Policie ČR    158

Městská policie    156

Lékařská pohotovost (Záchranná služba) 155

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Hasiči     150

Život 90 Senior telefon   800 157 157

Elpida - Zlatá linka seniorů   800 200 007

Bílý kruh bezpečí    257 371 110

Dětské krizové centrum – Linka důvěry 241 484 149

Intervenční centrum Kladno (domácí násilí) 605 765 883

Městský úřad Beroun   311 654 111

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 311 630 235

✆


