
K A T A L O G 
sociálních služeb 

a služeb návazných 
T U R N O V S K O 





Vážení občané, 
připravili jsme pro vás aktualizaci Katalogu sociálních služeb 
a služeb návazných v regionu Turnovska. Doufám, že v případě 
potřeby zde naleznete vhodnou službu, která vám pomůže řešit 
nelehkou životní situaci a poskytne potřebnou podporu a po-
moc. V případě, že budete při hledání služby bezradní, bude-
te potřebovat doplňující informace, či nám budete chtít sdělit 
podnět k současné síti současných služeb, s důvěrou se obraťte 
na odbor sociálních věcí našeho městského úřadu (potřebné 
kontakty naleznete na straně 72). 

Mgr. Petra Houšková
 místostarostka



K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Služby pro seniory
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace  
– Domov důchodců Pohoda

sociální služba: DOMOVY PRO SENIORY     
   (POBYTOVÁ SLUŽBA, §49 ZÁKONA   
   O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH)
adresa:  28.října 812, 511 01 Turnov
statut. zás.  a ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál
telefon:   recepce 481 320 070
    sociální pracovnice  775 727 881 
                  775 727 882
e-mail:   info@zsst.cz  
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme:  Posláním je poskytování pobytových 
služeb seniorům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku a zdravotní-
ho stavu, pro které jsou jiné sociální služby, 
péče rodiny a nebo blízkých v jejich domác-
nostech již nedostačující. Kapacita je 29 lů-
žek.

co nabízíme:   Pobytovou sociální službu pro seniory  
s celotýdenním provozem.

základní činnosti: Poskytování ubytování, stravy. Pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím. Sociálně terapeutické 
činnosti. Aktivizační činnosti. Pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba:  24 hodin denně.
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace 
– Domov důchodců Pohoda

sociální služba: DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM   
   (POBYTOVÁ SLUŽBA, §50)
adresa:  28.října 812, 511 01 Turnov
statut. zás. a ředitel:  Bc. Jaroslav Cimbál
telefon:   recepce 481 320 070
   sociální pracovnice 775 727 881
                 775 727 882
e-mail:   info@zsst.cz  
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme:  Posláním je poskytování pobytových 
služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku a stařecké, 
Alzheimerové demence a ostatních typů 
demencí a dalšího duševního onemocnění. 
Seniorům je zajištěno bezpečí v rámci mož-
ností zařízení Domova důchodců Pohoda. 
Kapacita je 42 lůžek.

co nabízíme:   Pobytovou sociální službu pro seniory 
s celotýdenním provozem.

základní činnosti:  Poskytování ubytování, stravy. Pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím. Sociálně terapeutické 
činnosti. Aktivizační činnosti. Pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Provozní doba:  24 hodin denně.
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace 
– Domov důchodců Pohoda

sociální služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
   (POBYTOVÁ SLUŽBA, §44)
adresa:  28.října 812, 511 01 Turnov
statut. zás. a ředitel:  Bc. Jaroslav Cimbál
telefon:   recepce 481 320 070
   sociální pracovnice 775 727 881
                 777 767 872
e-mail:   info@zsst.cz  
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme:  Posláním je poskytování pobytových 
služeb seniorům, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, 
o které je jinak pečováno v jejich přiroze-
ném sociálním prostředí. Cílem služby je 
umožnit pečující osobě nezbytný odpoči-
nek. Kapacita je 5 lůžek.

co nabízíme:   Pobytovou sociální službu pro seniory 
s celotýdenním provozem – krátkodobá.

základní činnosti: Poskytování ubytování, stravy. Pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím. Sociálně terapeutické 
činnosti. Aktivizační činnosti. Pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba:  24 hodin denně.
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace

sociální služba: TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)
adresa:  28.října 812, 511 01 Turnov
statut. zás. a ředitel:  Bc. Jaroslav Cimbál
kontaktní osoba: Bc. Renata Poláková, Dis.
telefon:   481 322 814, 777 767 870
e-mail:   info@zsst.cz, r.polakova@zsst.cz 
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění a žijí na území města Turnova, 
dosáhly věku pro přiznání starobního dů-
chodu nebo pobírají invalidní důchod, žijí 
v nepříznivé sociální situaci, osoby s kom-
binovaným a duševním onemocněním, 
osoby se smyslovým postižením.

co nabízíme:   Terénní pečovatelská služba poskytuje 
pečovatelské služby osobám se sníženou 
soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
domova.

základní úkony pečovatelské služby: 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygie-
ně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu. Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy. Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti a zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Provozní doba:  Služby jsou poskytovány v pracovních 
dnech od 7 do 19 hod. O víkendech a svátcích je možné požá-
dat v případě volné kapacity o služby od 7.30 – 14hod.  
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace

sociální služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)
   DPS VÝŠINKA, PENZION ŽIŽKOVA 
adresa:  28.října 812, 511 01 Turnov
statut. zást. a ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál
kontaktní osoba:  Jana Čejková, Vladimíra Chuchlíková
telefon:  481 322 410, 777 767 875
   481 324 125, 777 767 876
e-mail:   j.cejkova@zsst.cz, v.chuchlikova@zsst.cz  
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění a žijí na území města Turnova. 
Osoby s kombinovaným a duševním one-
mocněním, osoby se smyslovým posti-
žením a pro osoby, které žijí v nepříznivé 
sociální situaci. Služba je určena lidem, 
kteří dosáhli věku pro přiznání starobního 
důchodu nebo jsou příjemci invalidního 
důchodu a kteří nepotřebují pomoc v prů-
běhu celého dne.

co nabízíme:   Poskytovat pečovatelské služby osobám 
se sníženou soběstačností v bytech zvlášt-
ního určení (DPS Výšinka, Penzion Žižkova).

základní úkony pečovatelské služby: 
 Poskytujeme stravy nebo pomoc při zajiš-
tění stravy. Nákupy - běžný nákup a velký 
nákup. Úklid a údržba domácnosti. Praní 
a žehlení osobního a ložního prádla, pří-
padně jeho drobné opravy. Pomoc při 
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osobní hygieně nebo poskytnutí podmí-
nek pro osobní hygienu. Péče o vlastní oso-
bu. Doprovod dospělých, pochůzka, změny 
v poskytování služeb. 

Provozní doba:  DPS Výšinka, Žižkova - v pracovních 
dnech od 7 do 15.30 hod., o víkendech a svátcích je možné po-
žádat o službu od 7.30 – 14 hodin, je možné při volné kapacitě 
odpolední služby využít rozšířenou provozní dobu TPS úsek 
28. října, kde je provozní doba do 19 hod.
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace

sociální služba: CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 
   (AMBULANTNÍ SLUŽBA, §45)
adresa:  28.října 812, 511 01 Turnov
statut. zást. a ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál
kontaktní osoba:  Bc. Renata Poláková, Dis.
telefon:  481 322 814, 777 767 870
e-mail:   info@zsst.cz, r.polakova@zsst.cz 
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Kapacita 12 osob.

co nabízíme:   Posláním služby je umožnit seniorům 
trávit část dne ve společnosti svých vrs-
tevníků a předcházet tak celodenní izo-
laci seniorů v jejich domácnostech. Cen-
trum podporuje seniory v udržování 
a rozšiřování dovedností v péči o vlastní 
osobu a soběstačnosti pro možnost se-
trvání v přirozeném prostředí. Je zajiš-
těna i doprava pro osoby, které nemají 
možnost vlastní dopravy do centra, a to vo-
zidlem upraveným pro přepravu vozíčkářů.

základní úkony:  Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy. Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti. Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím. Sociálně terapeu-
tické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, 
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oprávněných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí. Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti a zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím.

Provozní doba:  Služba jsou poskytována v pracovních   
   dnech  od 7 do 15.30 hod. 
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Zdravotně sociální služby Turnov, 
příspěvková organizace 
Klub aktivních seniorů

adresa:  PENZION, ŽIŽKOVA ULICE 2047, 
   511 01 TURNOV
statut. zást. a ředitel: Bc. Jaroslav Cimbál
kontaktní osoba:  Vladimíra Chuchlíková, Marie Sejkorová
telefon:   481 324 125, 777 767 876
e-mail:   info@zsst.cz  
webové stránky:  www.zsst.cz 

pro koho tu jsme a co nabízíme:  V tomto klubu se scházejí 
senioři, kteří si sami organizují svoji činnost 
za částečného � nančního přispění Zdravot-
ně sociálních služeb Turnov. Jedná se o ote-
vřený klub, docházka je dobrovolná, bez 
závazků, registrace, členských příspěvků, 
apod. Střídají se různé činnosti např. hu-
dební kavárna, besedy, hry, cvičení, tvořivé 
dílny, apod.
 

Provozní doba: každý čtvrtek od 12 do 16 hod.
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Anděl na drátě, z.ú.

sociální služba:  ASISTENČNÍ A TÍSŇOVÁ SLUŽBA 
   PRO SENIORY 
adresa:  Mělčany 38, 518 01 Dobruška
kontaktní osoba:  Martina Galbová, ředitelka
telefon:   774 705 824
e-mail:   info@andelnadrate.cz
webové stránky:  www.andelnadrate.cz

pro koho tu jsme:  Pro osoby, které potřebují mít pomoc 
stále na blízku. Pro seniory osaměle žijí-
cí, pro osoby se zdravotním omezením 
či chronickými obtížemi, také pro osoby 
se zdravotním postižením i seniory, kteří 
byli propuštěni z nemocnice do domácího 
léčení.  

co nabízíme:   Řešení krizové životní situace 
v přirozeném domácím i venkovním pro-
středí, a tím poskytujeme maximum samo-
statnosti, bezpečí a jistoty pro klienta i jeho 
rodinu. 

poznámka:   Cena zařízení činí 2 580 Kč    
   (jednorázová částka).
   Paušální platba je 380 Kč měsíčně.
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Anděl na drátě, z.ú.

sociální služba: LINKA DŮVĚRY A BEZPEČÍ 
   PRO SENIORY
adresa:  Mělčany 38, 518 01 Dobruška
kontaktní osoba: Martina Galbová, ředitelka
telefon:   774 705 824
e-mail:   info@andelnadrate.cz
webové stránky:  www.andelnadrate.cz

pro koho tu jsme:  NON-STOP pomoc při úzkostech 
a depresivních pocitech, pomoc při strachu 
ze samoty. 

co nabízíme:   Bez obav se můžeme pustit do jakékoliv 
konverzace! Stačí zmáčknout nouzové tla-
čítko, a trápení, obavy svěřit operátorům 
služby Anděl na drátě. Ztráta partnera, 
strach ze stáří, ze samoty, ze ztráty zdraví – 
o všech těchto tématech umíme hovořit, na-
slouchat klientům a společně hledat řešení. 
Naši operátoři jsou proškoleni ve všech té-
matech sociální komunikace a krizové psy-
chologické intervence. Linka bezpečí pro 
seniory rovněž pomáhá při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí a dále zprostředková-
ní kontaktu se společenským prostředím. 
Naslouchání klientům, hledání společných 
řešení (téma stáří, strach ze samoty, ztráta 
partnera,…). Proškolení operátoři v téma-
tech sociální komunikace, krizové psycho-
logické intervence. 
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Anděl na drátě, z.ú.

sociální služba: PORADNA PRO SENIORY 
adresa:  Mělčany 38, 518 01 Dobruška
kontaktní osoba:  Martina Galbová, ředitelka
telefon:   774 705 824
e-mail:   info@andelnadrate.cz
webové stránky:  www.andelnadrate.cz

pro koho tu jsme:  Pro osoby seniorského věku.

co nabízíme:   Poradny chránící seniory před 
podvodnými a nekalými praktikami do-
davatelů. Jedná se například o: Odečet či 
smlouvy na dodávky energií (plynu, elek-
třiny, vody). Prodej a dodání různého zboží 
či služby za maximální slevy a nejvýhodněj-
ší ceny. Řemeslnické a instalatérské práce. 
Donášku nákupů, obědů apod. Součástí 
poradny „Anděla na drátě“ je také sociální 
poradenství - ucelené informace o dostup-
ných sociálních službách, materiální pod-
poře (např. příspěvek na péči) a pomůc-
kách, které mohou usnadnit život.
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Dům s pečovatelskou službou 
– Mírová pod Kozákovem

sociální služba:  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§ 40)
adresa:  MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM 
   – BĚLÁ 104, 511 01 TURNOV
Provozní doba: pracovní dny od 7 do 15 hod.
kontaktní osoba:  Jitka Havlíčková
telefon:   481 363 071
e-mail:   DPSbela@seznam.cz
webové stránky:  www.mirova.cz

pro koho tu jsme:  Dům s pečovatelskou službou je určen 
občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání 
starobního důchodu a občanům, kterým 
je přiznán plný invalidní důchod, jsou 
soběstační a jejich zdravotní stav je takový, 
že nepotřebují komplexní péči. 

co nabízíme:   V domě s pečovatelskou službou se 
nachází celkem 36 bytů, z toho 10 dvou-
pokojových určených pro páry a 26 garso-
niér. Celý objekt je bezbariérový, 2 byty jsou 
upraveny pro vozíčkáře a další 3 je možno 
kdykoliv pro tento účel upravit.  Poskytovat 
pečovatelské služby osobám se sníženou 
soběstačností v bytech. Základní úkony 
pečovatelské služby:  Pomoc při zvládání 
běžných úkonů. Péče o vlastní osobu. Po-
moc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu. Zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostře-
dím. Odvoz / doprovod k lékaři. Společen-
ské a zájmové aktivity. Pomoc při zajištění 
stravy (dovoz). Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti.

Provozní doba:  pracovní dny od 7 do 15 hod.
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Dům s pečovatelskou službou 
– Př íšovice

sociální služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)                      
adresa:  Příšovice 66, 463 46 Příšovice
kontaktní osoba:  Marcela Krátká
telefon:   608 267 098
e-mail:   dps.prisovice@centrum.cz 
webové stránky:  www.prisovice.cz 

pro koho tu jsme:  Dům s pečovatelskou službou je určen 
občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání 
starobního důchodu a občanům, kterým 
je přiznán plný invalidní důchod, jsou 
soběstační a jejích zdravotní stav je takový, 
že nepotřebují komplexní péči. 

co nabízíme:   K dispozici je celkem 26 bytů, z toho je 
16 jednopokojových a 10 dvoupokojo-
vých. Všechny byty mají vlastní balkon, 
kuchyňskou linku s vařičem nebo spo-
rákem, telefon. V domě je obyvatelům 
k dispozici prádelna s pračkou, kolárna, 
společenská místnost, knihovna, internet. 
V domě je obyvatelům dále k dispozici ka-
deřnictví, kosmetika, pedikúra a masáže. 
V okolí Domu s pečovatelskou službou mají 
obyvatelé možnost se sami starat o květiny.  
Prostřednictvím pečovatelské služby je za-
jištěna pomoc se zvládáním běžných úko-
nů. Pečovatelská služba poskytuje i terénní 
formu pomoci od pondělí do pátku od 6.30 
do 15.30 hod., po dohodě je možné sjed-
nat i jiný čas.  Terénní pečovatelská služba 
je poskytována občanům obce Příšovice 
v jejich domácím prostředí. 

Provozní doba: Po a Pá 6.30 - 15.30 hod, žádost je možné si 
vyzvednout a podat na OÚ Příšovice nebo přímo v DPS.
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Pečovatelská služba Radvánovice 

sociální služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)                      
adresa:  Dům seniorů, 
   Radvánovice 100, 511 01 Karlovice
kontaktní osoba:  Pavla Šmídová
telefon:   481 319 360
e-mail:   dps@karlovice-sedmihorky.cz 
webové stránky:  www.karlovice-sedmihorky.cz 

pro koho tu jsme:  Služba je poskytována lidem, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální situaci a neváhají 
využít pečovatelské služby. Cílovou skupi-
nou služeb jsou senioři a osoby s tělesným 
a zdravotním postižením. Služba je posky-
tována v domácnostech v Domě seniorů 
Radvánovice a na území obce Karlovice for-
mou terénní služby. 

co nabízíme:   Pomoc při zvládání běžných úkonů. 
Pomoc při hygieně, poskytnutí podmí-
nek pro osobní hygienu. Poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy. Pomoc 
s chodem domácnosti. Zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím.
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Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

sociální služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY  
   PRO SENIORY (§65)                       
adresa:  Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Mirka Kyksová, DiS.
telefon:  607 013 206
e-mail:   kyksova@sdruzenidrak.org
webové stránky:  www.sdruzenidrak.cz 

pro koho tu jsme:  Služba je určena pro seniory. 

co nabízíme:   Podpora sociálních dovedností.  Zlepšení 
kontaktu se společenským prostředím. 
Podpora uživatelů při participaci na běžně 
dostupných aktivitách. Činností jsou aktivi-
ty zájmové, vzdělávací a volnočasové. 

Provozní doba:   ambulantní každý čtvrtek od 8 - 16 hod, 
   (po předchozí tel. dohodě).
   terénní formou pondělí až pátek
   od 8 - 16hod.
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Spokojený domov, o.p.s., 
Dům s pečovatelskou službou 
Vlastibořice

sociální služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)
adresa:  Vlastibořice
kontaktní osoba:  Blanka Menclová
telefon:  485 146 033
e-mail:   dps.vlastiborice@seznam.cz
webové stránky:  www.vlastiborice.cz

pro koho tu jsme:  Pečovatelskou službou umožňují lidem 
se ztrátou soběstačnosti důstojný život ve 
vlastním, domácím prostředí v průběhu ce-
lého dne, a to po celý týden, dle přání uži-
vatele.

co nabízíme:  Pomoc při péči o vlastní osobu. 
Stravování. Péči o domácnost. Pomoc s na-
vázáním kontaktu se společenským pro-
středím.
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Spokojený domov, o.p.s.

sociální služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§44)
adresa:  Zborovská 519 (budova hotelové školy – 
   boční vchod ze Žižkovy ulice), 
   511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Petra Skalická
telefon:   773 503 087 
   (pondělí až pátek 8 – 16 hod)
e-mail: petra.  skalicka@spokojeny-domov.cz 
webové stránky:  www.spokojeny-domov.cz 

pro koho tu jsme:  Odlehčovacími službami pracovníci 
nahrazují pečující o osoby se ztrátou 
soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle 
jejich potřeb.

co nabízíme:   Odlehčovací služba zajistí pomoc při péči 
o vlastní osobu, stravování, pomoc s navá-
záním kontaktu se společenským prostředí.

Provozní doba:  Odlehčovací služby poskytují dle přá-
ní uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně po dobu maximálně
14 dní v jednom měsíci, další službu poskytují po uplynutí
14 kalendářních dnů od poslední realizace služby. Jednorá-
zové služby poskytují dle potřeby uživatele. O službu je nutno
zažádat nejpozději 30 dní předem.
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Spokojený domov, o.p.s.

sociální služba: OSOBNÍ ASISTENCE (§39)
adresa:  Zborovská 519 (budova hotelové školy – 
   boční vchod ze Žižkovy ulice), 
   511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Petra Skalická
telefon:   773 503 087 
   (pondělí až pátek 8 – 16 hod)
e-mail:   petra.skalicka@spokojeny-domov.cz 
webové stránky:  www.spokojeny-domov.cz 

pro koho tu jsme:  Osobní asistencí pomáhají osobám 
s postižením zvládat každodenní běžné 
činnosti v jejich přirozeném prostředí.

co nabízíme:   Osobní asistence umožňuje osobám se 
zdravotním postižením žít plnohodnotný 
nezávislý život ve vlastním přirozeném pro-
středí, který se co nejvíce blíží jejich běžné-
mu standardu. 

Provozní doba:  Osobní asistenci poskytujeme dle přání   
   uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
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Spokojený domov, o.p.s.

sociální služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)
adresa:  Zborovská 519 (budova hotelové školy – 
   boční vchod ze Žižkovy ulice), 
   511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Petra Skalická
telefon:   773 503 087 
   (pondělí až pátek 8 – 16 hod)
e-mail: petra.  skalicka@spokojeny-domov.cz 
webové stránky:  www.spokojeny-domov.cz 

pro koho tu jsme:  Pečovatelská služba umožňuje lidem se 
ztrátou soběstačnosti důstojný život
ve vlastním, domácím prostředí v průběhu 
celého dne, a to po celý týden, dle přání uži-
vatele.

co nabízíme:   Zajistí pomoc při péči o vlastní osobu. 
Stravování. Péči o domácnost. Pomoc
s navázáním kontaktu se společenským 
prostředím.

Provozní doba:  Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní 
   v týdnu, zpravidla v čase od 6 do 22 hod.,
   po dohodě je možné sjednat i jiný čas.
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K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Služby pro 
zdravotně post ižené
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DĚTSKÉ CENTRUM Turnov, 
př íspěvková organizace

adresa:  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Bc. Eva Havlištová
telefon:  481 322 602
e-mail:   detcentrum@quick.cz
webové stránky:  www.detskecentrumturnov@webnode.cz 

pro koho tu jsme:  Dětské centrum Turnov je nestátní 
zdravotnické zařízení, které poskytuje 
komplexní péči o postižené děti a mládež 
s kombinovanými vadami, které pro trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potře-
bují. Dětské centrum je určeno pro děti od 
0 do 26 let na doporučení odborného nebo 
obvodního lékaře. 

co nabízíme:   Péče je zajištěna formou ambulantních, 
denních, týdenních cyklů. Poskytuje se 
komplexní péče zaměřená na soustavnou 
zdravotní a ošetřovatelskou péči o klien-
ty, rehabilitaci – Vojtova metoda, kondiční 
cvičení, míčkování, dechová rehabilitace, 
vířivá vana, masáže, motomed, laserová te-
rapie, canisterapie.

Provozní doba:  pondělí až pátek od 7 – 15 hod.
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Mateřská škola 
a Základní škola Sluníčko, 
příspěvková organizace

sociální služba: DENNÍ STACIONÁŘ (§46)
adresa:  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Mgr.  Dagmar Rakoušová
telefon:  481 322 611
e-mail:   slunicko.turnov@centrum.cz
webové stránky:  www.slunickoturnov.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby s kombinovaným postižením 
(těžké a hluboké mentální postižení, poru-
cha autistického spektra) od 2 do 26 let.

co nabízíme:   Podporujeme samostatnost a co největší 
možnou míru zapojení do společnosti 
v rámci postižení klienta po ukončení výu-
ky formou pracovních činností a volnoča-
sových aktivit. Navazujeme na výchovně 
vzdělávací činnost školy.  Pomoc rodinám 
s péčí o těžce postižené děti a mladé 
dospělé = resilienční činnost. To znamená 
předcházení vyčerpání, vyhoření z důvo-
du dlouhodobé péče o znevýhodněného 
člověka. Respektujeme přání, vůli, práva 
klientů a podporujeme je v aktivním životě.

Provozní doba:  pondělí až pátek  od 7 - 8 a od 12 - 16 hod.
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Mateřská škola 
a Základní škola Sluníčko,
příspěvková organizace

sociální služba: OSOBNÍ ASISTENCE (§39)
adresa:  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov
kontaktní osoba: Mgr.  Dagmar Rakoušová
telefon:  481 322 611
e-mail:   slunicko.turnov@centrum.cz 
webové stránky:  www.slunickoturnov.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby s kombinovaným, mentálním 
postižením od 2 do 26 let, osoby se sníže-
nou soběstačností.

co nabízíme:   Poskytujeme dětem a žákům s těžkým 
a hlubokým stupněm postižení takovou 
podporu, aby se mohli vzdělávat v pro-
středí jim blízkém a měli možnost prožít 
radostné dětství s přihlédnutím k míře je-
jich postižení. Podpora při vyrovnávání se 
s handicapem, příprava na život a situace 
z něho vyplývající, nácvik základních sebe 
obslužných dovedností.

Provozní doba:  pondělí až pátek od 8 - 16 hod.
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1.turnovská chráněná dí lna

adresa:  Příšovice 140, 463 46 Příšovice
kontaktní osoba:  Ing. František Stiller
telefon:   603 163 107, 485 104 081
e-mail:   chd.stiller@centrum.cz
   info@turnovska-chranena-dilna.cz 
webové stránky:  www.turnovska-chranena-dilna.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby se zdravotním postižením. 

co nabízíme:  Pomoc zdravotně postiženým ve 
společnosti. Rozvíjení různých možností 
pro jejich pracovní a sociální uplatnění.
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Centrum LIRA, z.ú.

sociální služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY   
   PRO RODINY S DĚTMI (§65)
adresa:  Matoušova 406/20, 460 07 Liberec
kontaktní osoba:  Jírová Kateřina
telefon:  724 400 832, 727 834 311
e-mail:   katerina.jirova@centrumlira.cz 
webové stránky:  www.centrumlira.cz 

pro koho tu jsme:  Tato služba je určena pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra (PAS), pří-
padě s podezřením na PAS do 10 let věku.

co nabízíme:   Cílem služby je poskytování komplexní 
podpory rodinám s dětmi s PAS v předškol-
ním a raném školním věku., nabídka pro-
gramů pro všechny členy rodiny a podpora 
úspěšného začlenění dítěte s PAS a jeho 
rodiny do přirozené komunity. Služba nabí-
zí programy pro děti, programy pro rodiče 
i programy pro celé rodiny. 

Provozní doba:  pondělí až pátek 7 – 19 hod.
   terénní forma.
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Centrum LIRA, z.ú.

sociální služba: RANÁ PÉČE (§54)
adresa:  Matoušova 406/20, 460 07 Liberec
kontaktní osoba:  Jírová Kateřina
telefon:  724 400 832, 727 834 311
e-mail:   katerina.jirova@centrumlira.cz 
webové stránky: www.centrumlira.cz 

pro koho tu jsme: Raná péče je terénní sociální služba pro 
rodiny s dětmi se zdravotním postižením 
nebo ohrožením vývoje od narození do 
7 let. 

co nabízíme:   Poskytuje odborné služby.  Podporu a po
moc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se 
zdravotním postižením nebo ohrožením 
vývoje v raném věku.  Staví na vlastních si-
lách a schopnostech každého člena rodiny.  
Snaží se umožnit rodičům nebo zákonným 
zástupcům vychovávat dítě v jeho přiroze-
ném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, 
aby dokázalo plně využít všechny své mož-
nosti, schopnosti a nadání.

Provozní doba:  pondělí až pátek 7 – 19 hod.
   terénní forma.
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37)
adresa:  Archivní 570, 513 01 Semily
kontaktní osoba:  Bc. Terezie Hlubučková
telefon:  488 577 841, 731 653 025
e-mail:   semily@czplk.cz
webové stránky:  www.czplk.cz 

pro koho tu jsme:  Odborné sociální poradenství je 
poskytováno osobám starším 15 let věku 
v obtížné životní situaci, která nastala 
v souvislosti se zdravotním postižením 
nebo věkem a k jejímu řešení požadují 
a potřebují odbornou pomoc při uplatňo-
vání práv a oprávněných zájmů nebo od-
bornou radu v oblastech příspěvků a vý-
hod pro osoby se zdravotním postižením, 
orientace v sociálních systémech a platné 
legislativy, práva, sociálního zabezpečení, 
odstraňování bariér, vzdělávání, pracovní-
ho uplatnění, kompenzačních a rehabili-
tačních pomůcek a dalších individuálních 
problémů souvisejících se zdravotním po-
stižením nebo věkem.

co nabízíme:   Podpora specializovaných poraden pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory.
Odborní pracovníci pomohou najít a reali-
zovat cestu, která povede k řešení a zlepše-
ní obtížné životní situace.
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

sociální služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§44)
adresa:  Archivní 570, 513 01 Semily
kontaktní osoba:  Bc. Terezie Hlubučková
telefon:  488 577 841, 731 653 025
e-mail:   semily@czplk.cz
webové stránky:  www.czplk.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby se zdravotním postižením 
a osoby s těžkým chronickým onemocně-
ním od 3 let věku, žijící v Libereckém kraji, 
o které je jinak pečováno v jejich domácím 
prostředí, k odlehčení pro pečující blízké 
osoby, které o tuto službu požádaly a v roz-
sahu, který potřebují k nutnému odpočin-
ku nebo realizaci svých potřeb a přání.

co nabízíme:   Služba nabízí odbornou a profesionální 
odlehčovací službu, aby byl blízkým oso-
bám poskytnut čas na odpočinek a realiza-
ci vlastních potřeb, přání a zájmů, přičemž 
osoba, o kterou se pečuje, může nadále 
zůstat ve svém prostředí a zachovat si vlast-
ní důstojnost a životní styl, který jí vyhovu-
je.  Služba v nejvyšší možné míře respektu-
je individuální potřeby a zájmy uživatelů 
a podporuje jejich samostatnost.
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

sociální služba: OSOBNÍ ASISTENCE (§39)
adresa:  Archivní 570, 513 01 Semily
kontaktní osoba: Bc. Terezie Hlubučková
telefon:  488 577 841, 731 653 025
e-mail:   semily@czplk.cz
webové stránky:  www.czplk.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby se zdravotním postižením, 
chronickým onemocněním, které nezvlá-
dají běžné činnosti a aktivity každodenní-
ho života. Služba je poskytována osobám 
od 3 let. 

co nabízíme:   Služba, u které se sám potřebný rozhodne 
kde, kdy a při kterých činnostech bude 
služba napomáhat. Nabízí možnost žít dů-
stojně tam, kde se osoba cítí doma, s rodi-
nou, přáteli a vším, co má ráda a dělá věci, 
které ji baví, žít plnohodnotný život ve spo-
lečnosti.
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

sociální služba: TLUMOČNICKÉ SLUŽBY (§56)
adresa:  Archivní 570, 513 01 Semily
kontaktní osoba:  Mgr. Karel Redlich
telefon:  731 653 008
e-mail:   tlumocnici@czplk.cz
webové stránky:  www.czplk.cz 

pro koho tu jsme:  Tlumočnická služba je poskytována bez
platně osobám starším 7 let věku, které žijí 
v Libereckém kraji. Služba je poskytována 
na pobočkách organizace, v terénu a v při-
rozeném prostředí klienta. Tuto službu je 
možné využívat i on-line prostřednictvím 
videohovoru.

co nabízíme:   Služba je určena osobám v obtížné 
životní situaci, která nastala v souvislosti 
se sluchovým nebo kombinovaným zrako-
vým a sluchovým postižením, popř. přidru-
ženým zdravotním postižením. Tedy lidem, 
kteří potřebují pro komunikaci s okolím 
český znakový jazyk nebo jeho modi� ko-
vanou či taktilní (hmatovou) formu. Službu 
mohou využívat i lidé ohluchlí a nedoslý-
chaví.

K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Služby pro rodiny, 
děti  a mladistvé
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FOKUS Turnov, z.s.

sociální služba: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB (§45)
adresa:  Skálova 415, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Luďka Kanclířová
telefon:  481 321 424, 775 083 008
e-mail:   fokus@fokusturnov.cz
webové stránky:  www.fokusturnov.cz

pro koho tu jsme:  Služba Centrum denních služeb je 
ambulantní služba poskytovaná v prosto-
rách FOKUSU Turnov, z.s., kam uživatelé 
denně dochází ze svých domovů. Pro oso-
by s chronickým duševním onemocněním, 
mentálním a kombinovaným postižením 
(horní věková hranice 64 let). 

co nabízíme:   Cílem služby je podpora uživatele v jeho 
snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, 
která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu 
sebevědomí a pomůže mu zmírnit nega-
tivní dopad nemoci, zdravotního postiže-
ní nebo nalézt a udržet vhodné zaměst-
nání. Napomáhá zlepšovat komunikační 
dovednosti, navazovat sociální kontakty, 
vzájemnou komunikaci, naučit se prosadit, 
nastolit a trénovat pravidelný denní režim, 
schopnost sebeobsluhy, rozvíjet jemnou 
a hrubou motoriku, osamostatnit se, získat 
základní pracovní návyky.

Poznámka:   Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 85 Kč.  
Platbu za sociální službu hradí uživatel, který pobírá příspěvek na péči, 
a to pouze v maximální výši příspěvku. Uživatelům, kterým nebyl přiznán 
příspěvek na péči, je služba poskytována bezplatně (zdarma).

Provozní doba: Po - Pá (mimo státní svátky) od 7 do 15 hod.
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FOKUS Turnov, z.s.

sociální služba: PODPORA SAMOSTATNÉHO 
   BYDLENÍ (§43)
adresa:  Skálova 415, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Eva Cinková
telefon:  774 004 803
e-mail:   fokus@fokusturnov.cz 
webové stránky:  www.fokusturnov.cz 

pro koho tu jsme:  Služba je poskytována terénní formou. 
Služba je určena pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním, s mentálním 
a kombinovaným postižením starší 16 let, 
kteří v důsledku své nemoci, dlouhodobé 
hospitalizace či postižení potřebují pod-
poru v činnostech souvisejících se samo-
statným bydlením. Horní věková hranice je 
neomezena.

co nabízíme:   Základem služby je nácvik dovedností 
spojených se samostatným bydlením. 
V rámci služby se uživatelé učí zvládat 
a zdokonalovat se ve veškerých doved-
nostech potřebných k zajištění soběstač-
nosti při vedení domácnosti. To znamená, 
že společně s pracovníkem FOKUSU Tur-
nov, z.s. probíhá nácvik domácích prací, 
hospodaření s penězi, péče o vlastní osobu 
a vlastní domov.  Dále se uživatelé učí vy-
užívat běžně dostupná místa, zvládat kon-
takt se společenským prostředím a aktivně 
využívat svůj volný čas.

poznámka:   Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 10,- Kč. 
Platbu za sociální službu hradí uživatel, který pobírá příspěvek na péči 
druhého a vyššího stupně, a to pouze v maximální výši příspěvku. Uživa-
telům, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči či mají příspěvek na péči 
prvního stupně, je služba poskytována bezplatně. 
Provozní doba: Po - Pá (mimo státní svátky) od 8 do 16 hod.
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FOKUS Turnov, z.s.

sociální služba: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (§67)
adresa:  Skálova 415, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Luďka Kanclířová
telefon:  481 321 424, 775 083 008
e-mail:   fokus@fokusturnov.cz 
webové stránky:  www.fokusturnov.cz 

pro koho tu jsme:  Služba Sociálně terapeutická dílna je 
ambulantní služba poskytovaná v prosto-
rách FOKUSU Turnov, z.s., kam uživatelé 
denně dochází ze svých domovů. Pro oso-
by s chronickým duševním onemocněním, 
mentálním a kombinovaným postižením 
(horní věková hranice 64 let).

co nabízíme:   Cílem služby je podpora uživatele v jeho 
snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, 
která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu 
sebevědomí a pomůže mu zmírnit nega-
tivní dopad nemoci, zdravotního postižení 
nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání. 
Napomáhat zlepšovat komunikační do-
vednosti, navazovat sociální kontakty, 
vzájemnou komunikaci, naučit se prosa-
dit, nastolit a trénovat pravidelný denní 
režim, schopnost sebeobsluhy, rozvíjet 
jemnou a hrubou motoriku, osamostatnit 
se, získat základní pracovní návyky. 

Provozní doba: Po - Pá (mimo státní svátky) od 7 do 15 hod.
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SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

sociální služba: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB (§45)
adresa:  Brigádnická 2260, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Marcela Kur� rstová
telefon:  607 791 769, 605 107 813
e-mail:   slunce.vsem@seznam.cz 
webové stránky:  www.sluncevsem.cz 

pro koho tu jsme:  Centrum denních služeb slouží pro 
dospělé osoby s těžkým mentálním posti-
žením a autismem starším 18 let. Kapacita 
centra 10 uživatelů.

co nabízíme:   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hy-
gienu. Poskytnutí stravy. Výchovné, vzdělá-
vací a aktivizační činnosti. Zprostředková-
ní kontaktu se společenským prostředím. 
Sociálně terapeutická činnost.  Pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Provozní doba:  pondělí až pátek od 8 do 15 hod.
   (podle potřeb klientů a jejich pečujících 
   zástupců lze provozní dobu pobytu upravit).
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SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

sociální služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§44)
adresa:  Brigádnická 2260, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Marcela Kur� rstová
telefon:  607 791 769, 605 107 813
e-mail:   slunce.vsem@seznam.cz 
webové stránky:  www.sluncevsem.cz

pro koho tu jsme:  Dospělé osoby s těžkým mentálním 
postižením a autismem i s poruchami
chování.

co nabízíme:   Posláním odlehčovací služby je 
poskytnout sociální službu osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdra-
votního postižení, o které je jinak pečová-
no v jejich přirozeném prostředí.

Provozní doba:  Ambulantní (kapacita 2 uživatelé), 
   pátek: 15 – 18 hod., sobota: 8 – 18 hod., 
   neděle: 8 – 18 hod. 

Pobytová odlehčovací služba (kapacita 2 uživatelé),
pátek: 15 hod. až neděle 18  hod.
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Spokojený domov, o.p.s.

sociální služba: OSOBNÍ ASISTENCE (§44)
adresa:  Jirásková 129, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Marie Kočová
telefon:  773 565 341 
   (pondělí až pátek 8 – 16 hod)
e-mail:   marie.kocova@spokojeny-domov.cz
webové stránky:  www.spokojeny-domov.cz 

pro koho tu jsme:  Pro osoby se zdravotním postižením
   ve věku 15 – 65 let. 

Projekt:  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdra-
votním postižením v Libereckém kraji“.  Tento projekt je spolu� -
nancován Evropskou unií.

co nabízíme:   Osobní asistence umožňuje osobám se 
zdravotním postižením žít plnohodnot-
ný život ve vlastním domácím prostředí, 
který se co nejvíce blíží jejich běžnému 
standardu. 

Provozní doba:  Osobní asistenci poskytujeme dle přání   
   uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
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Svaz post ižených civi l izačními 
chorobami v ČR, z.  s .  

adresa:  Studentská 1598, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Božena Zajíčková
telefon:  720 469 825
webové stránky:  www.civilky.cz

pro koho tu jsme:  Sdružení se zaměřuje na dospělé občany 
– kardiaky, diabetiky, tělesně, zrakově a slu-
chově postižené. 

co nabízíme:  Organizování besed a přednášek. 
Pořádání vycházek, poznávacích výletů 
a zájezdů do divadla pro členy organizace. 
Rekondiční pobyty – zajištění permanen-
tek do bazénu.

poznámka:   Výborové schůze se konají v Klubu důchodců –  
každé první pondělí v měsíci – mimo červenec a srpen.
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Tyf locentrum Liberec, o.p.s.

sociální služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
   PRO OZP A SENIORY (§66)                            
adresa:  Jeronýmova 517, 511 01; Turnov 
   (suterén knihovny)
kontaktní osoba:  Bc. Anna Burianová
telefon:  488 577 661, 777 647 499
e-mail:   burianova@ty� ocentrum.cz 
webové stránky:  www.liberec.ty� ocentrum.cz  

pro koho tu jsme:  Pro osoby se zrakovým postižením 
   a osoby nevidomé. 

co nabízíme:  Zlepšovat kvalitu života osob se 
zrakovým postižením, a to formou setká-
vání, přednáškové, osvětové a vzdělávací 
činnosti a poskytováním základního soci-
álního poradenství. Sociálně aktivizační 
služby poskytujeme osobám od 18 let, kte-
ré mají těžké zrakové postižení (případně 
kombinované s dalším postižením lehčího 
stupně). V rámci Libereckého kraje pak 
poskytujeme Sociální rehabilitaci osobám 
od 11 let s těžkým zrakovým postižením. 
V rámci provozní doby jsou poskytovány 
poradenské a aktivizační služby pro výše 
uvedené osoby i organizacemi Ty� oservis 
Liberec, o.p.s. a SONS pobočka Jablonec 
nad Nisou.

Provozní doba:  Úterý: 13 - 15 hod. 
   Středa:  10 - 16 hod. po předchozí domluvě





K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Služby pro rodiny, 
děti  a mladistvé
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Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Ředitelka:   Tereza Linhartová
adresa:  Skálova 540, 511 01 Turnov
e-mail:   naruc@naruc.cz
webové stránky:  www.naruc.cz

Činnosti Centra pro rodinu Náruč jsou určeny pro rodiny s dětmi. 

Jsou to:  1. RODINNÉ CENTRUM NÁRUČ
kontaktní osoba:  Tereza Linhartová
telefon:  775 964 312

pro koho tu jsme:  Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní 
nezisková organizace, jejíž hlavní ideou 
jsou spokojené a šťastné děti ve fungují-
cích rodinách.

Posláním Centra je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci 
všem jejím členům a subjektům spolupracujících s rodinou.

co nabízíme:   Odborné poradenství. Setkávání rodičů 
dětí s autismem/ADHD. Cvičení pro do-
spělé – pilates, powerjóga. Aktivity pro 
dospělé s dětmi – zpívánky, mimicvičení, 
mimihrátky, besedy. Aktivity pro děti od 
3 let – šikovné ručičky, tanečky, jóga pro 
děti, veselá školička. Klub diabeťáčků.  
Podpora rodin – poradenství, vzdělávání. 
Humanitní projekty - adopce na dálku, 
sbírkové akce, dobrovolníci v Náruči, cha-
ritativní šatník.
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   2. CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ 
   RODINNÉ PÉČE
kontaktní osoba:  Bc. Jitka Altmanová
telefon:  734 307 520
e-mail:   nrp@naruc.cz

pro koho tu jsme:  Centrum podpory náhradní rodinné péče, 
která podporuje rodiny, poskytuje služ-
by a pomáhá všem jejím členům a dalším 
subjektům spolupracujícím s rodinou. 
Centrum poskytuje služby v oblasti ná-
hradní rodinné péče. 

co nabízíme:   Doprovázení pěstounských rodin, 
uzavírání dohod, vzdělávání, setkávání, 
apod. Jsou pořádány informační kampaně 
o náhradní rodinné péči – otevřená setká-
ní pro veřejnost.

Provozní doba: Pondělí    9 – 15 hod.
   Středa      9 – 15 hod.

   3. MINIŠKOLKA
kontaktní osoba:  Kateřina Hornová
telefon:  775 964 311
e-mail:   naruc@naruc.cz
pro koho tu jsme:  Miniškolka je primárně určena pro malé 

děti (cca od 2 let).

co nabízíme:   Rozvoj sociálních, verbálních, 
pohybových a výtvarných dovedností.

Provozní doba:  Pondělí až pátek 8 – 12 hod.,
   dle potřeb klientů do 15 hod.
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Centrum LIRA, z.ú.

sociální služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
   PRO RODINY S DĚTMI (§65)
adresa:  Matoušova 406/20, 460 07 Liberec
kontaktní osoba:  Jírová Kateřina
telefon:  724 400 832, 727 834 311
e-mail:   katerina.jirova@centrumlira.cz 
webové stránky:  www.centrumlira.cz 

pro koho tu jsme:  Tato služba je určena pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra (PAS), pří-
padě s podezřením na PAS do 10 let věku.

co nabízíme:   Cílem služby je poskytování komplexní 
podpory rodinám s dětmi s PAS v předškol-
ním a raném školním věku., nabídka pro-
gramů pro všechny členy rodiny a podpora 
úspěšného začlenění dítěte s PAS a jeho 
rodiny do přirozené komunity. Služba na-
bízí programy pro děti, programy pro rodi-
če i programy pro celém rodiny. 

Provozní doba:  pondělí až pátek 7 – 19 hod.
   terénní forma.
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Centrum LIRA, z.ú.

sociální služba: RANÁ PÉČE (§54)
adresa:  Matoušova 406/20, 460 07 Liberec
kontaktní osoba:  Jírová Kateřina
telefon:  724 400 832, 727 834 311
e-mail:   katerina.jirova@centrumlira.cz 
webové stránky:  www.centrumlira.cz 

pro koho tu jsme:  Raná péče je terénní sociální služba pro 
rodiny s dětmi se zdravotním postiže-
ním nebo ohrožením vývoje od narození
do 7 let. 

co nabízíme:   Poskytuje odborné služby.  Podporu 
a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 
se zdravotním postižením nebo ohrože-
ním vývoje v raném věku.  Staví na vlast-
ních silách a schopnostech každého člena 
rodiny.  Snaží se umožnit rodičům nebo zá-
konným zástupcům vychovávat dítě v jeho 
přirozeném prostředí a podpořit vývoj dí-
těte tak, aby dokázalo plně využít všechny 
své možnosti, schopnosti a nadání.

Provozní doba:  pondělí až pátek 7 – 19 hod.
   terénní forma.
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Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

sociální služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
   PRO RODINY S DĚTMI (§65)
adresa:  Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Jana Bartošová, Yvette Isabell Richtrová 
telefon:  778 451 405, 601 010 550
e-mail:   bartosova@sdruzenidark.org
   richtrova@sdruzenidark.org 
webové stránky:  www.sdruzenidrak.cz 

pro koho tu jsme:  Služba je určena rodinám s dětmi. 
Posláním služby je aktivizovat rodiny 
v nepříznivé životní situaci v takové míře, 
aby byly schopny za pomoci sociálního pra-
covníka svou nepříznivou situaci řešit.

co nabízíme:   Zvýšení informovanosti rodin 
v nepříznivé životní situaci o možnostech 
využití běžně dostupných veřejných služeb 
pro řešení své nepříznivé životní situace. Po-
skytovat rodinám podporu v takové míře, 
aby je nezbavila zodpovědnosti a přiroze-
ných rizik při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a obstarávání osobních záleži-
tostí.  Zvýšení uplatnitelnosti uživatelů na 
trhu práce.  Snížení ohrožení rodin a zvláště 
pak dětí v rodinách se společensky nežá-
doucími jevy (např. týrání, zneužívání dětí, 
zneužívání návykových látek, krádeže, ši-
kana, útěk od rodiny,...). Aktivizace rodin 
tak, aby mohly řešit aktuální problémy a tím 
se lépe vyrovnávat s různými životními si-
tuacemi samy. Zprostředkování aktivit ve-
doucích k zapojení rodiny do společnosti, 
zlepšení komunikace se společenským pro-
středím i kvalitnímu trávení volného času.
  

Provozní doba: pondělí až pátek 8 – 16 hod., terénní forma 
   Pá 9 - 12 hod., ambulantní forma.



K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Služby pro osoby 
v t íž ivých si tuacích
a ohrožené návyko-
vými látkami

52



Advaita, z.ú.  –  Poradna pro 
gambling a j iné závis lost i

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37)
adresa:  Žižkova 2031, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Bc. Blanka Budinská
telefon:  720 158 739
e-mail:   turnov@advaitaliberec.cz 
webové stránky:  www.advaitaliberec.cz 

pro koho tu jsme:  Služba je určena lidem, kteří se dostali do 
problémů kvůli hazardnímu hráčství či sá-
zení, nebo kteří ztrácejí kontrolu nad hra-
ním počítačových her či užíváním inter-
netu. Dále pak lidem, kteří řeší problémy 
související se závislostí na drogách včetně 
alkoholu. Na poradnu se mohou obracet 
i blízcí těchto osob – rodiče, partneři nebo 
přátelé, kteří jejich situací trpí také.

co nabízíme:   Poradenské a terapeutické služby v péči 
o závislé a jejich blízké.  Zaměřuje se na ob-
lasti nelátkových závislostí (gambling, hry 
na počítači, internet) a závislost na alkoho-
lu a drogách.  Je možné využít jednorázové 
poradenství nebo delší program zahrnující 
komplexní pomoc.  Nabízí pomoc v krizi, 
zprostředkování péče dalších odborníků 
a institucí. Pomoc při vyřízení ústavní léčby.

Provozní doba:  každé liché úterý od 10 – 17 hod.

Služby jsou určené osobám ve věku od 15 let. Služby jsou poskytovány 
zdarma. Na konzultaci je třeba se předem objednat.
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Déčko Liberec z.s.

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37)
adresa:  Žižkova 2023, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Ing. Romana Lakomá
    – poradkyně Občanské poradny
telefon:  777 098 277
e-mail:   poradna.turnov@d-os.net 
webové stránky:  www.d-os.net 

pro koho tu jsme:  Pro lidi, kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace v oblasti rodiny a mezilid-
ských vztahů. V oblasti pracovního práva, 
lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociál-
ních dávek a sociální pomoci, v oblasti byd-
lení, spotřebitelských problémů a zadluže-
nosti. 

co nabízíme:   Umožnit lidem, kteří se dostali do 
nepříznivé životní situace, řešit ji na princi-
pech bezplatnosti, nestrannosti, nezávis-
losti a diskrétnosti, prostřednictvím infor-
mací, rad a případné další pomoci. Působit 
na chod veřejné správy a samosprávy ve 
prospěch občanů. Zachovávat a rozvíjet 
důstojný život těch, kteří službu využívají.
Služba je bezpečná a odborná. Naše orga-
nizace je akreditovaná k poskytování slu-
žeb v oddlužení dle Insolvenčního zákona 
v platném znění. 

Provozní doba:  každé pondělí v lichém týdnu od 10.30
   do 14.30 hod., doporučujeme objednat
   se předem na čísle 777 098 277
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MOST K NADĚJI, zapsaný spolek

sociální služba: TERÉNNÍ PROGRAMY (§69)
adresa:  Rumunská 5a, Liberec 1
kontaktní osoba:  Lukáš Ron
telefon:  728 485 012
e-mail:   Tp.liberec@mostknadeji.cz
webové stránky: www.mostknadeji.eu

pro koho tu jsme:  Služba je poskytována uživatelům drog, 
rodině a blízkým, příležitostným uživate-
lům, osobám experimentujícím s drogami, 
osobám ohroženým užíváním drog, pohy-
bujících se v prostředí s výskytem drog. 

co nabízíme:   Informace o bezpečnějším braní, sexu, 
pohlavně přenosných nemocech, atd.
Individuální poradenství (drogové, sociál-
ní, trestně-právní, zdravotní, apod.). Krizo-
vá intervence osobní i telefonická - aktuální 
pomoc v tísni. Výměna použitých stříkaček 
za sterilní + HR materiál: desinfekce, voda, 
kyseliny, prezervativy, � ltry, alobal, želati-
nové kapsle, mastičky a jiný zdravotnický 
materiál. První pomoc a základní zdravot-
ní ošetření. Zprostředkování kontaktu na 
odbornou pomoc, K-centrum, detox, lé-
čebnu, psychiatra, terapeuta apod. Osobní 
asistence - spoluúčast při návštěvě lékaře, 
doprovod na úřad apod. Testování na HIV, 
žloutenku typu C a sy� lis, těhotenské testy.
poznámka: Služby poskytujeme anonym-
ně a bezplatně.
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ADRA Chari tat ivní  Obchůdky

adresa:  Nádražní ulice 1130, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Bc. Milena Čančíková
telefon:  737 441 159
e-mail:   milena.cancikova@adra.cz
webové stránky:  www.adraturnov.cz 

pro koho tu jsme:  Pro rodiny s dětmi, seniory, pro osoby 
   sociálně vyloučené. 

co nabízíme:   Smyslem Charitativního obchůdku ADRA 
je nabídnout za příznivé ceny obleče-
ní, rozmanité doplňky, hračky a dárkové 
předměty.  Jedná se o věci, které už někde 
dosloužily a jinde najdou svého nositele 
a spotřebitele.  Touto cestou se získávají pe-
níze, které se následně věnují na podporu 
charitativních projektů.  Turnovský Charita-
tivní obchůdek ADRA podporuje dobrovol-
nické programy pro seniory. 

Provozní doba:  pondělí až pátek 9 – 16 hod.
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Dobrovolnické centrum ADRA

adresa:  Nádražní ulice 1130, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Bc. Milena Čančíková
telefon:  737 441 159
e-mail:   milena.cancikova@adra.cz
webové stránky:  www.adraturnov.cz
 
pro koho tu jsme:  Senioři v Turnově a okolí.

co nabízíme:   Smyslem Dobrovolnického centra je 
propojovat dobrovolníky, kteří chtějí
pomáhat seniorům.  Dobrovolníci pů-
sobí jako společníci u lůžka v domácím
prostředí seniorů a v sociálních a zdra-
votních zařízeních nebo vytváří pro 
tuto cílovou skupinu kulturní programy.
Úsilím dobrovolnického centra je také
snaha o šíření znalosti významu slov úcta 
k druhému člověku, respekt, spolupráce
a vzájemná mezilidská podpora. 

poznámka:   Setkání s dobrovolníky a se zájemci
   o dobrovolnictví je možné na základě
   individuální dohody s koordinátorem
   programu.



K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Služby společné více 
oblastem
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Hospic sv.  Zdis lavy, o.p.s.

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37) 
adresa:  Pod Perštýnem 321/1, 
   460 01 Liberec IV-Perštýn
kontaktní osoba:  Mgr. Michala Oravcová
telefon:  734 435 305
e-mail:   michala.oravcova@hospiczdislavy.cz
webové stránky:  www.hospiczdislavy.cz

pro koho tu jsme:  Poradna je určena nevyléčitelně 
nemocným a umírajícím bez omezení věku 
v domácím prostředí, zdravotnickém nebo 
sociálním zařízení. Blízkým nevyléčitelně 
nemocných a umírajících. Pozůstalým. Pro-
fesionálům pečujícím o umírající. Dobro-
volníkům, kteří se chtějí věnovat nevyléči-
telně nemocným a umírajícím.

co nabízíme:   Psychosociální a spirituální pomoc těžce 
nemocným, umírajícím a jejich blízkým. 
Podporu pozůstalým, možnost být v kon-
taktu také po úmrtí jejich blízkého pro-
střednictvím písemného, telefonního nebo 
osobního setkání. Psychickou i profesně 
odbornou podporu profesionálům pečující 
o umírající. Poskytnutí informací laické i od-
borné veřejnosti o hospicové problemati-
ce. Program pro zaškolování dobrovolníků.
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Hospic sv.  Zdis lavy, o.p.s.

sociální služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§44) 
   – POBYTOVÁ FORMA
adresa:  Pod Perštýnem 321/1, 
   460 01 Liberec IV-Perštýn
kontaktní osoba:  Bc. Jiří Vencl
telefon:  733 627 749
e-mail:   jiri.vencl@hospiczdislavy.cz
webové stránky:  www.hospiczdislavy.cz

pro koho tu jsme:  Služba je určena osobám se sníženou 
soběstačností v důsledku věku, chronické 
nemoci nebo jiného zdravotního postižení, 
kde lze předpokládat zhoršení jejich zdra-
votního stavu (terminálně nemocní s růz-
nými diagnózami, onkologicky nemocní, 
kardiaci, klienti s CHOPN, klienti po CMP), 
o které pečuje rodina nebo jiné osoby v do-
mácím prostředí.

co nabízíme:   Ubytování včetně úklidu a praní. Celo
denní stravování. Pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu dle indivi-
duálních potřeb. Pomoc při osobní hygieně 
dle individuálních potřeb. Zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. Ak-
tivizační činnosti. Duchovní a pastorační 
služba.
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Hospic sv.  Zdis lavy, o.p.s.

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37) 
   – RODINNÉ POKOJE
adresa:  Krajská nemocnice Liberec, a.s., 
   Nemocnice Turnov, 28. října 1000, 
   Turnov 511 01
kontaktní osoba:  PaedDr. Ivana Vacardová
telefon:  731 626 197
e-mail:   ivana.vacardova@hospiczdislavy.cz
webové stránky:  www.hospiczdislavy.cz

pro koho tu jsme:  Rodinné pokoje jsou určeny pacientům 
v terminálním stavu (umírajícím) a jejich 
rodinným příslušníkům nebo blízkým, kteří 
nemají možnost postarat se o umírajícího 
doma, ale zároveň s ním chtějí v jeho po-
sledních dnech života být.

co nabízíme:  Psychosociální pomoc – doprovázení 
pacienta i jeho blízkých. Možnost využití 
dobrovolníků Hospice – společnost pro pa-
cienta.

Navazující služby Poradny Zdislava – poradenství sociální pra-
covnice, péče spolupracujícího psychologa, zprostředkování 
kontaktu duchovního jakékoli církve. Program pro zaškolování 
dobrovolníků.

poznámka: Možnosti zdravotní a ošetřovatelské péče o pacienta
ze strany nemocnic vychází ze standartního způsobu na oddělení LDN,
s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav pacienta.
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Hospic sv.  Zdis lavy, o.p.s.

sociální služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§44) 
   – TERÉNNÍ FORMA
adresa:  Pod Perštýnem 321/1, 
   460 01 Liberec IV-Perštýn
kontaktní osoba:  Ing. Marie Rissová
telefon:  734 435 145
e-mail:   marie.rissova@hospiczdislavy.cz
webové stránky:  www.hospiczdislavy.cz

pro koho tu jsme:  Služba je určena nemocným lidem trpícím 
chronickým nebo jiným onemocněním, 
lidem závislým na pomoci druhé osoby 
i těm, kteří o ně pečují.

co nabízíme:   Pomoc při sebeobsluze (asistentky 
pomohou s hygienou, oblékáním, podáním 
stravy, apod.). Pomoc v kontaktu s vnějším 
světem (doprovod na vycházku, k lékaři, 
na úřady, apod.). Aktivizační činnosti (cvi-
čení, společenské hry, předčítání, apod.). 
Možnost odpočinku, věnovat se svým
věcem, neztratit společenské kontakty. 
Pečující zaučíme v základních ošetřovatel-
ských dovednostech. Zapůjčení kompen-
začních pomůcek.
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Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37)
adresa:  Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Mgr. Martin Korych
telefon:  725 952 088
e-mail:   korych@sdruzenidrak.org 
webové stránky: www.sdruzenidrak.cz 

pro koho tu jsme:  Sociální služba je určena pro osoby 
s kombinovaným postižením, s tělesným 
postižením, pro osoby v krizi, pro rodiny 
s dětmi (zejména pro ty, které pečují o dítě 
se zdravotním postižením).

co nabízíme:   Poskytovat bezpečnou, bezplatnou 
a kvali� kovanou podporu osobám se 
zdravotním postižením a jejich pečujícím
rodinám při řešení jejich nepříznivé životní
situace.

Provozní doba:  ambulantní každý čtvrtek od 8-16 hod, 
(po předchozí telefonické dohodě) terénní formou pondělí
až pátek od 8-16 hod. 
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Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

sociální služba: TERÉNNÍ PROGRAMY (§69)
adresa:  Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Bc. Lenka Bobvošová
telefon:  602 440 731
e-mail:   bobvosova@sdruzenidrak.org 
webové stránky: www.sdruzenidrak.cz 

pro koho tu jsme:  Sociální služba je určena pro osoby 
s kombinovaným postižením, osoby s těles-
ným postižením, osoby v sociálně vylouče-
ných komunitách, děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené sociálním vyloučením.
 

co nabízíme:   Služba pomáhá lidem, kteří se dostali do 
nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta 
bydlení nebo již nemají kde bydlet. Ztratili 
zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá neza-
městnanost.  Finanční možnosti jim nedo-
volí splácet dluhy. Nedostanou se k infor-
macím a potřebují podpořit tak, aby zvládli 
svou situaci vyřešit.

poznámka:   Služba je provozována terénní formou.
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Pedagogicko-psychologická 
poradna Semily, 
př íspěvková organizace 
– pracoviště TURNOV

adresa:  28. října 1872, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Mgr. Věra Provazníková, ředitelka
telefon:  481 625 390, 607 935 878
e-mail:   poradna.turnov@pppsemily.cz
webové stránky:  www.pppsemily.cz

pro koho tu jsme:  Pro děti a žáky mateřských, základních 
a středních škol, pro jejich rodiče
a pedagogy.

co nabízíme:   Individuální diagnostická vyšetření.  
Posouzení školní připravenosti.
Činnost reedukační, metodická. Individu-
ální krizová intervence formou konzultace.
Primární prevence.

provozní doba:  pondělí 13 – 15 hod.
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Poradna pro rodinu, manželství 
a mezi l idské vztahy v L iberci, 
odloučené pracoviště Turnov 

sociální služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37)
adresa:  Žižkova 2030, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Mgr. Ivo Lánský (vedoucí služby)
telefon:  731 926 889, 481 540 325
e-mail:   rodpor.turnov@volny.cz 
webové stránky:  www.rpliberec.cz

pro koho tu jsme:  Poradna slouží lidem, kteří se ocitnou ve 
složité životní situaci. 

co nabízíme:   Odborná psychologická a sociálně-právní 
pomoc. Podpora a provázení při řešení 
osobní problematiky. Pomoc řešit těžkosti 
v partnerském a rodinném soužití i v šir-
ších mezilidských vztazích. Pomoc klien-
tům společně hledat východiska ze složité
životní situace, objevovat možnosti
a dovednosti.

Provozní doba:  Po 7.30 - 12, 13 - 17 hod. 
   Út 12 -15.30 hod.
   každá 1. středa v měsíci
   7.30 - 12, 13 - 17 hod. 
   Čt 7.30 - 12, 13 - 17 hod.
   Pá 7.30 - 11, 12 - 13.30 hod.
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Probační a mediační s lužba 
Semily

adresa:  Bítouchovská 1, 513 01 Semily
kontaktní osoba:  Mgr. Martin Doležal, vedoucí střediska
telefon:  731 692 762
e-mail:   mdolezal@pms.justice.cz
webové stránky:  www.pmscr.cz

pro koho tu jsme:  Probační a mediační služba usiluje
   o zprostředkování účinného a společensky  
   prospěšného řešení kon� iktů spojených   
   s trestnou činností a současně organizuje  
   a zajišťuje efektivní a důstojný výkon
   alternativních trestů a opatření s důrazem   
   na zájmy poškozených, ochranu komuni-  
   ty a prevenci kriminality.

co nabízíme:   Integrace pachatele – Probační a mediační
služba usiluje o začlenění obviněného 
resp. pachatele do života společnosti bez 
dalšího porušování zákonů. Integrace je 
proces, který směřuje k obnovení respektu 
obviněného k právnímu stavu společnosti, 
jeho uplatnění a seberealizaci. Participace 
poškozeného – Probační a mediační služba 
se snaží o zapojení poškozeného do „pro-
cesu“ vlastního odškodnění, o obnovení 
jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve 
spravedlnost. Ochrana společnosti – Pro-
bační a mediační služba přispívá k ochraně 
společnosti účinným řešením kon� iktních 
a rizikových stavů spojených s trestním 
řízením a efektivním zajištěním realizace 
uložených alternativních trestů a opatření.



68

Sbor Jednoty bratrské v Turnově

adresa:  28.října 543, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Ing. Jiří Bárta - administrátor
   Jitka Bártová 
   – vedoucí Rodinného centra Deštník
telefon:  605 483 324, 604 317 507
e-mail:   sbor@jbturnov.cz, bartova@jbturnov.cz 
webové stránky:  www.jbturnov.cz

pro koho tu jsme:  Sbor je součástí jedné z nejstarších pro
testantských církví Jednoty bratrské. Jeho 
bohatá historie nás inspiruje, abychom 
byli aktuální a reagovali na výzvy součas-
nosti podobně jako naši předkové.  Sbor 
se zaměřuje na zlepšování kvality života 
dětí, mládeže a rodin z Turnovska, Semilska 
a spádové oblasti Českého ráje.  Pomocí 
projektu Rodinného centra oslovuje rodiče, 
děti, mládež z Turnova a okolí.  

Provozní doba:  NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
   neděle od 9.30 hodin na faře
   Jednoty bratrské.
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Středisko volného času 
ŽLUTÁ PONORKA TURNOV

adresa:  Husova 77, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil
telefon:  722 642 287
e-mail:   info@ponorkaturnov.cz
webové stránky:  www.ponorkaturnov.cz

pro koho tu jsme:  Středisko volného času je školské 
zařízení (dle školského zákona 561/2004 
Sb.) zajišťující mimoškolní zájmové aktivi-
ty dětí a mládeže z Turnova a okolí. Nepo-
skytujeme tedy sociální služby dle zákona 
o sociálních službách. Jsme zařízení ote-
vřené pro osoby s fyzickým či sociálním 
znevýhodněním, jejichž začlenění závisí na 
konkrétním prostoru a možnostech dané-
ho kroužku.

co nabízíme:   Žlutá ponorka Turnov organizuje více než 
45 zájmových kroužků nejrůznějšího za-
měření, které probíhají nejen v budově 
Žluté ponorky, ale také na základních ško-
lách v Turnově a na sportovištích TJ či TSC 
Turnov. Kromě pravidelných kroužků a kur-
zů dále organizujeme: výukové programy, 
příměstské tábory, velké pobytové tábory 
o letních prázdninách, dílny výtvarné a ke-
ramické pro dospělé i mládež, veřejné akce, 
přehlídky, sportovní postupové soutěže.

Úřední hodiny kanceláře: Út a Čt 10 - 12, 13 - 16 hod.



K ATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Úřady a inst i tuce, 
kde Vám poradí 

70



71

Městská pol icie Turnov

adresa:  Skálova 466, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  Luboš Trucka
telefon:  156, 481 366 600
e-mail:   mp.turnov@seznam.cz
webové stránky:  www.turnov.cz

pro koho tu jsme:  Pro občany města Turnova. 

co nabízíme:   Pravidelné pochůzky – ochrana osob 
a majetku. Bezpečnost a plynulost silnič-
ního provozu. Hlášení komunikačních
závad. Odchycení zatoulaných psů. Řeše-
ní dopravních přestupků. Spolupráce se 
soudem a s odbory městského úřadu při
doručování zásilek do vlastních rukou. 
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Městský úřad Turnov 
– odbor sociálních věcí

adresa:  Skálova 466, 511 01 Turnov, 
kontaktní osoba:  Mgr. Hana Kocourová
telefon:  481 366 854
e-mail:   h.kocourova@mu.turnov.cz
webové stránky:  www.turnov.cz 

pro koho tu jsme: Odbor sociálních věcí organizuje 
a poskytuje sociální péči pro občany Turno-
va a spádových obcí dle platných právních 
předpisů.

Úsek sociálních činností a sociální prevence
Činnosti v přenesené působnosti: 
Poskytuje základní sociální poradenství a pomoc osobám, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 
postižení, způsobu života, příjmovou nedostatečností nebo jinou soci-
ální událostí, včetně kompletního sociálního poradenství (provázanost 
všech sociálních oblastí).  

Vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí 
Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.  

Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o ustanovení zvláštního pří-
jemce dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní 
své povinnosti.

Vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou (označení O7) a označení vozidla řízeného slucho-
vě postiženou osobou (označení O2).  

Podává zprávy soudu a policii.  

V oblasti zdravotnictví zajišťuje výkon obecního úřadu obce
s rozšířenou působností dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových 
látkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Podává zprávy soudu a policii, v oblastech zdravotnictví zajišťuje výkon 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zabývá se problematikou národnostních menšin a etnik. 

Zajišťuje pohřbení osob v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti v samostatné působnosti: 
Realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunit-
ního plánování, podporuje (metodicky, � nančně, aj.) sociální práci v obci 
a sociální či jiné související služby.  

Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institu-
cemi.  

Realizuje protidrogovou politiku v obci.  

Zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti. 

Zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chová-
ní v obci.

Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů.  

Sestavuje návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok ve spolupráci s ře-
diteli a vedoucími jednotlivých organizací v sociální oblasti před prvním 
projednáváním rozpočtu na FO.

Jako příkazce operace převádí � nanční prostředky příspěvkovým orga-
nizacím a nestátním neziskovým organizacím v rámci schváleného roz-
počtu.

Sestavuje podklady pro činnost sociálně bytové komise, komise ZSST.  

Spravuje Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova. 
 
Spolupracuje s komisí pro občanské záležitosti a školskou komisí.  
Eviduje pohledávky, které patří do kompetence OSV.
Vede evidenci osob omezených ve svéprávnosti a vykonává funkci
veřejného opatrovníka.
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Účastní se aktivit Zdravé město Turnov a pořádá akce ke zvýšení image 
města.

Hospodaří s � nančními prostředky odboru (režie) – tj. vypracování a se-
stavování návrhu rozpočtu, sleduje a kontroluje čerpání této kapitoly, 
projednává plnění rozpočtu, provádí návrhy rozpočtových změn.  

Podílí se na rozvoji a plánování sociálních služeb v regionu prostřednic-
tvím komunitního plánování a střednědobého plánování rozvoje sociál-
ních služeb Libereckého kraje. 

Úsek sociálně-právní ochrany dětí 
Činnosti v přenesené působnosti: 
Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům sociálně právní poradenství 
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

V rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy půso-
bící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a přijímá opatření k omezování 
jejich působení na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problé-
mů s dětmi. 

Poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek
a výchovných vlivů s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně 
začlenění pracovního.

Provádí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlu-
bování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vý-
voje dítěte.

Pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává indivi-
duální plán ochrany dítěte.

Pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených 
dětí a jejich rodin.

V rámci poradenské činnosti pořádá přednášky a kurzy zaměřené na ře-
šení výchovných, sociálních a jiných problémů při výchově dětí. 

Poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymá-
hání vyživovací povinnosti k dítěti. 
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Poskytuje rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní 
výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Sleduje dodržování práv dítěte při výkonu ústavní výchovy a ochranné 
výchovy, vydává písemný souhlas s pobytem dítěte mimo ústav. 

Vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte v případech stanove-
ných platnými právními předpisy. 
Podává za podmínek stanovených zákonem o rodině návrhy 
k soudu v zájmu dětí, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhod-
nutí o výchově nezletilých dětí. 

Poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poraden-
skou pomoc související s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstoun-
ské péče, zejména v otázkách výchovy dětí.

Zajišťuje náhradní rodinnou péči (např. osvojení, pěstounská péče), 
vč. spisové dokumentace vedené dle platných právních předpisů. 

Na vyžádání podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství, krajskému 
úřadu o poměrech dítěte. 

Vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí dle zákona o sociálně-práv-
ní ochraně dětí. 

Zabezpečuje činnost komise pro sociálně – právní ochranu dětí.

Činnosti v samostatné působnosti: 
V rámci preventivní a poradenské činnosti zajišťuje práva dětí na přízni-
vý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte a působí 
k obnovení narušených funkcí rodiny.  

Zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se náhle ocitlo bez rodičů.  
Poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek 
a výchovných vlivů při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost.  

Na vyžádání podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství o poměrech 
dítěte.

Úřední hodiny:  pondělí 8 – 12,  13– 17 hod.,
   středa 8 – 12,  13 – 17 hod.
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Okresní správa sociálního 
zabezpečení Semily

adresa:  Bořkovská 571, 513 01 Semily
kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Krausová, ředitelka
telefon:  481 651 111, 481 651 200
e-mail:   posta.sm@cssz.cz
webové stránky:  www.cssz.cz/cz

co nabízíme:   Důchodové pojištění.
Nemocenské pojištění.
Pojištění OSVČ.
Pojistné na sociální zabezpečení.
Lékařská posudková služba.
Osoby zdravotně znevýhodněné. 
Odškodnění.
Evropská unie.
Mezinárodní smlouvy.
Vydávání tiskopisů.
e-Podání.

Úřední hodiny:                                         Úřední hodiny – podatelna:
Pondělí      8 - 17 hod.                               Pondělí    8 - 17 hod.                                 
Úterý          8 - 14  hod.                                  Úterý        8 - 16 hod.     
Středa       8 - 17 hod.                                   Středa      8 - 17 hod.    
Čtvrtek     8 - 14 hod.                                   Čtvrtek     8 - 16 hod.                                  
Pátek      Zavřeno                                      Pátek        8 - 12 hod.                                          
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Úřad práce České republiky – 
kontaktní  pracoviště Turnov

adresa:  Nám. Českého ráje 94, 511 01 Turnov
kontaktní osoba:  JUDr. Alice Řeháková
telefon:  950 160 235, 950 160 111
e-mail:   podatelna@sm.mpsv.cz
webové stránky:  www.uradprace.cz

pro koho tu jsme:  Úřad práce České republiky je správním 
úřadem s celostátní působností a je or-
ganizační složkou státu. Úřad práce ČR 
byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem 
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České repub-
liky a o změně souvisejících zákonů. Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad 
práce ČR a je jeho nadřízeným správním 
úřadem. Jednotlivá kontaktní pracoviště 
ÚP ČR jsou organizačními útvary krajských 
poboček a plní úkoly nejenom v tradiční 
oblasti zprostředkování zaměstnání, evi-
dence uchazečů a zájemců o zaměstnání, 
podpory v nezaměstnanosti, ale i v oblas-
ti nepojistných sociálních dávek, v nichž 
jako správní orgán prvního stupně dle 
zákona o státní sociální podpoře, zákona 
o pomoci v hmotné nouzi, zákona o so-
ciálních službách, zákona o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením 
a zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
rozhoduje ve správních řízení o přiznání 
příslušné dávky a zároveň zajišťuje výpla-
tu jednotlivých dávek. 
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Jedná se o tyto nepojistné dávky - Státní sociální podpora:
přídavek na dítě
rodičovský příspěvek
příspěvek na bydlení
porodné
pohřebné
dávky pěstounské péče

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
příspěvek na péči
příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní pomůcky
průkaz osoby se zdravotním postižením

Dávky hmotné nouze:
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc

Úřední hodiny:  
Po  8 – 12, 13 – 17 hod.
ÚT  8 – 11 hod.
St  8 – 12, 13 – 17 hod.
Čt 8 – 11 hod.
Pá  8 – 11 hod.



Vydalo město Turnov, odbor sociálních věcí.
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