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Potřebujete pomoci s péčí o svou osobu, nebo svého blízkého?  
Neumíte si poradit s řešením krizové situace? 
Nevíte, jak se v nové situaci orientovat?

Pak je obsah tohoto katalogu určen i Vám! 

Naleznete zde přehled sociálních služeb a služeb souvisejících, které Vám mohou pomoci při 
řešení zdánlivě neřešitelné situace a přispět k tomu, abyste získali vědomí, že v obtížné situaci 
nezůstanete sami.

Katalog, který právě držíte v ruce obsahuje všechny sociální a související služby na Poličsku, 
které můžete využít. Jsou zde uvedeny služby poskytovatelů se sídlem v území, mimo území 
i celokrajské. Najdete zde základní informace o nabízených službách včetně kontaktů. 

Jak katalog využívat? 

Služby jsou seřazeny pro: 
• rodiče s dětmi, děti a mládež
• seniory a osoby se zdravotním postižením 
• osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 
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Rodiny s dětmi,
děti a mládež
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Amalthea z.s.
Podpora pro rodinu a dítě; Centrum náhradní rodinné péče

Co nabízíme? • Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho 
rozvoj (posilování rodičovských kompetencí,  
řešení výchovných problémů, komunikace 
se školou).

• Sociální poradenství (bydlení, hospodaření, 
zaměstnání, úřady).

• Podporu a pomoc při posilování vazeb  
v rodině.

• Podporu kontaktu s rodičem, pokud je 
dítě umístěno mimo rodinu a pomoc při 
vytváření podmínek pro jeho návrat domů.

• Poradenství (závislosti, domácí násilí).
• Terapeutické a psychologické služby.
• Zajištění bezpečného kontaktu dítěte  

s vlastní rodinou. 

Kde službu 
poskytujeme? 

V prostorách organizace, nebo u Vás 
doma. Působíme na celém území 
Pardubického kraje.

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi a těhotným ženám  
v obtížné životní situaci. Dětem  
v pěstounské péči, pěstounům.  
Služba není placená.

Provozní doba Po-Pá   9:00-17:00

Sídlo spolku: 
Městský park 274, 
537 01  Chrudim IV
Pobočka:  
T. G. Masaryka 115, 
562 01  Ústí nad Orlicí

773 512 525

rodina@amalthea.cz

pestouni@amalthea.cz

Rodiny s dětmi,
děti a mládež
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Bonanza Vendolí z.ú.
Drž se na uzdě

Co nabízíme? • Sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi – práce v rodinách (SAS).

• Výcvik sociálních dovedností (VSD).
• Posilující výcvik sociálních dovedností 

(POS – navazuje na Výcvik sociálních 
dovedností).

• Preventivní a aktivizační program pro 
rodiny s dětmi (dále jen PAPRD). 

• Mentorská asistence  
(MA – ve Svitavách).

Kde službu 
poskytujeme? 

SAS – v rodinách, v kanceláři Bonanzy 
ve Svitavách.  
VSD, POS, PAPRD – Vendolí.

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi, dětem a mládeži  
ve věku 8-26 let.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po-Pá   8:00-20:00 (SAS)

Vendolí 18, 
569 14  Vendolí
Milady Horákové 337/10, 
568 02  Svitavy

608 218 847

info@osbonanza.cz

www.osbonanza.cz

Mgr. Lenka Buchtová
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Fond ohrožených dětí 
Sociálně-právní ochrana dětí,
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Co nabízíme? • Zřizujeme a provozujeme zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek.

• Osvětu veřejnosti.
• Snažíme se o zlepšení legislativy  

i praxe na úseku ochrany dětí.
• Poskytujeme výchovnou péči.

Kde službu 
poskytujeme? V našem domě.

Komu službu 
poskytujeme?

Dětem, které potřebují okamžitou 
pomoc.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu. 
Kontaktní hodiny pro veřejnost: 
Po-Čt 8:30-16:00
Pá 8:30-14:00

Nerudova 880/8, 
530 02  Pardubice

466 530 981

724 667 629 
(pohotovostní linka)

fod@fod.cz

www.fod.cz
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Oblastní charita Polička
Centrum náhradní rodinné péče

Co nabízíme? • Doprovázení pěstounů, poskytnutí 
informací ohledně výchovy, vzdělání  
a samotných potřeb dítěte. 

• Odborné poradenství v oblasti 
pěstounské péče.  

• Pravidelné vzdělávací akce pro 
pěstounské rodiny, kdy je zajištěno 
hlídání svěřených dětí. 

• Pomoc se zprostředkováním kontaktu 
s biologickou rodinou v příjemných 
prostorách. 

• Víkendové akce, prázdninové tábory 
pro děti.

• Sociálně-právní ochranu dětí.

Kde službu 
poskytujeme? V naší konzultovně, u Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Pěstounským rodinám, zájemcům  
o pěstounskou péči.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po-Pá   7:00-18:00  
              (po předchozí domluvě)

Vrchlického 16, 
572 01  Polička 

733 676 736

730 167 860

sas.nrp@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Bc. Pavel Šimon
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Oblastní charita Polička
Šance pro rodinu 

Co nabízíme? • Pomoc a podporu rodinám při 
obtížných a stresových situacích.

• Hledání řešení v těžkostech  
s bydlením, prací, školou a rodinným 
rozpočtem.

• Podporu v krizových nebo psychicky 
náročných situacích.

• Upevnění nebo obnovení vztahů 
mezi členy rodiny.

• Pomoc v případě hmotné nouze. 

Kde službu 
poskytujeme? V naší konzultovně, u Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi ve složité životní 
situaci.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po-Pá   7:00-18:00  
              (po předchozí domluvě)

Vrchlického 16, 
572 01  Polička

733 676 736

730 167 860

sas.nrp@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Bc. Pavel Šimon
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Poradna pro rodinu  
Pardubického kraje
Odborné sociální poradenství 

Co nabízíme? • Psychologické poradenství, 
poradenské, psychoterapeutické  
a sociálně – právní služby.

• Pomoc při hledání řešení problémů.
• Prostor ke sdílení rodinné situace. 
• Získání informací potřebných k řešení 

situace.

Kde službu 
poskytujeme? V naší poradně.

Komu službu 
poskytujeme? Jednotlivcům, párům, rodinám.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po, St 8:00-11:00   12:00-17:00
Út, Čt 8:00-11:00   12:00-14:00
Pá 8:00-12:00

Riegerova 2063, 
586 02  Svitavy

461 532 604

604 867 581

svitavy@poradnapardubice.cz
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Rodinné centrum Podané srdce z.s.
Integrace a snížení sociální izolace osob s PAS

Co nabízíme? • Volnočasové aktivity, dohlídání dítěte.
• Poradenství pro rodiče a blízké osoby 

dětí či dospělé s PAS.
•  Individuální konzultace pro rodiče  

a osoby s PAS.

Kde službu 
poskytujeme? 

V komunitním centru na adrese  
Riegrova 52, Polička.

Komu službu 
poskytujeme? Rodinám s dětmi s PAS a osobám s PAS.

Je služba placená? Není.

Provozní doba St     9:00-12:00  
         (individuální konzultace)
St     13:00-17:00  
         (volnočasové aktivity, poradna)

Svépomoc 188,
572 01  Polička

776 639 996

info@rcpas.cz

www.rcpas.cz

Petra Habrmanová

PAS – Porucha autistického spektra
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Rodinné integrační centrum z.s.
Raná péče

Co nabízíme? • Zajištění včasné, komplexní  
a intenzivní pomoci a podpory rodině  
a dalším pečujícím osobám.

• Pomoc při začlenění rodiny do 
přirozeného sociálního prostředí.

Kde službu 
poskytujeme? 

V naší ambulanci (A). U Vás doma (T).
Případně v místě, které si přejete (T).

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi s PAS do 7 let věku 
včetně.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Pardubice:
Po, St-Pá 7:30-16:00 (T)
Út 7:30-12:00 (A) 12:00-16:00 (T)

Lanškroun:
Po 7:30-12:00 (A) 12:00-16:00 (T)
Út-Pá 7:30-16:00 (T)

Sídlo organizace:
Náměstí Republiky 2686,
532 27  Pardubice
Kontaktní místo:
Bedřicha Smetany 460,
563 01  Lanškroun

739 025 071

info@ric.cz

www.ric.cz

PAS – Porucha autistického spektra
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Rodinné integrační centrum z.s.
Sociálně aktivizační služby

Co nabízíme? • Posílení schopností a dovedností 
rodin k samostatnému zvládání 
náročných a krizových situací. 

• Podpora psychomotorického  
a sociálního vývoje dítěte.

Kde službu 
poskytujeme? 

V naší ambulanci (A). U Vás doma (T).
Případně v místě, které si přejete (T).

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi s PAS od 8 do 
dovršení 18 let věku.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Pardubice:

Po, St-Pá 7:30-16:00 (T)

Út 7:30-12:00 (A) 12:00-16:00 (T)

Lanškroun:

Po 7:30-12:00 (A) 12:00-16:00 (T)

Út-Pá 7:30-16:00 (T)

Sídlo organizace:
Náměstí Republiky 2686,

532 27  Pardubice
Kontaktní místo:

Bedřicha Smetany 460,
563 01  Lanškroun

739 025 071

info@ric.cz

www.ric.cz

PAS – Porucha autistického spektra
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Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.
Raná péče

Co nabízíme? • Podporu rodiny a dítěte s ohroženým 
vývojem (komplikovaný porod, nízká 
porodní hmotnost, nedonošenost, 
hypoxie atd.).

• Výchovné a vzdělávací aktivity.
• Sociálně terapeutické činnosti.
• Pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Kde službu 
poskytujeme? V našem středisku. U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi s ohroženým 
vývojem do 7 let věku.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po   8:00-12:00   13:00-15:00

Bělehradská 389,
530 09  Pardubice

736 512 613

466 641 031

stredisko@ranapece-pce.cz

www.ranapece-pce.cz
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Centrum technického vzdělávání _Půda 
Vzdělávací a volnočasové aktivity

Co nabízíme? • Volnočasové a vzdělávací aktivity 
zaměřené na digitální vzdělávání, 
informatické myšlení, STEAM výuku  
a kutilství 21. století, makers, robotika, 
3D tisk, CO2laser, CNC frézka.

• Prezenční výpůjčky techniky: 
notebooky, tablety, různé roboty  
a robotické stavebnice.

• Pořádání různých školení a workshopů 
pro odbornou veřejnost, pro 
pedagogické pracovníky vybraná 
školení akreditovaná v systému DVPP 
MŠMT, konzultace.

• Na míru vytvořené projektové dny 
pro školy/ třídy.

Kde službu 
poskytujeme? Ve druhém patře knihovny Polička.

Komu službu 
poskytujeme? Široké veřejnosti (od dětí po seniory).

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po   13:30-18:00
Čt    13:30-17:00
Ne   14:00-18:00

Městská knihovna Polička, 
Palackého náměstí 64, 
572 01  Polička

606 793 097

puda@knihovna.policka.org

puda.knihovna.policka.org

Hanka Šandová
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Dětský domov Polička
Školské zařízení

Co nabízíme? Plné přímé zaopatření a výchovnou 
péči dětem v zájmu jejich zdravého 
vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, 
podle jejich individuálních potřeb.

Kde službu 
poskytujeme? V našem domě a pronajatých bytech.

Komu službu 
poskytujeme?

Ohroženým dětem, které nemohou ze 
závažných důvodů vyrůstat ve vlastní 
rodině a byla jim soudem nařízena 
ústavní výchova.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém provozu.

Bezručova 1250,
572 01 Polička

727 902 064

reditelka@ddpolicka.cz

www.ddpolicka.cz
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Ekocentrum Skřítek z.s.
Volnočasové a vzdělávací aktivity

Co nabízíme? • Environmentální a ekologickou 
výchovu dětí, mládeže  
i dospělých.

• Protidrogovou prevenci dětí, 
mládeže. 

• Projekty pro MŠ, ZŠ, SŠ.
• Přednášky, workshopy.

Kde službu 
poskytujeme? 

V našem centru, ve školách,  
v přírodě.

Komu službu 
poskytujeme? Dětem, rodinám, dospělým.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Dle domluvy.

Pomezí 128, 
569 71 Pomezí 

731 563 819

ekocentrumskritek@seznam.cz

www.ekocentrumskritek.cz

Ing. Eva Janečková
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MaTami, centrum pro rodinu z.s.
Volnočasová organizace

Co nabízíme? • Vzdělávací činnost, volnočasové 
aktivity, podporu rodiny s nejmenšími 
dětmi na Poličsku.

• Pořádání letních příměstských 
táborů, výletů.

• Možnost hlídání dětí – Hlídáček.
• Vzdělávací akce pro širokou veřejnost 

– speciální poradny.

Kde službu 
poskytujeme? V našem centru.

Komu službu 
poskytujeme?

Rodinám s dětmi. Matkám a otcům  
na mateřské či rodičovské dovolené.
Široké veřejnosti.

Je služba placená? Částečně, některé aktivity  
(besedy, Hlídáček) jsou hrazené.

Provozní doba Po-Pá 8:00-19:00

Šaffova 112, 
572 01 Polička

737 964 913

brennanlenka@gmail.com

Lenka Brennan
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Pedagogicko-psychologická poradna  
Ústí nad Orlicí
Školské zařízení

Co nabízíme? • Psychologické poradenství pro děti, 
žáky, rodiče.

• Poradenské a terapeutické vedení 
rodin v krizi.

• Terapeutickou činnost (závislosti, 
osobní krize, šikana, poruchy příjmu 
potravy, psychosomatické potíže).

• Kariérní poradenství.
• Preventivní programy na školách, 

organizace seminářů, přednášek.

Kde službu 
poskytujeme? V naší poradně v Poličce.

Komu službu 
poskytujeme? Žákům, rodičům, pedagogům.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Dle telefonické domluvy.

Elokované pracoviště: 
ZŠ Masarykova, 

nábřeží Svobody 447, 
572 01  Polička

775 575 484

Mgr. Vlasta Tvrdíková
Psycholog



2322

Speciálně pedagogické centrum Polička
Školské zařízení

Co nabízíme? • Speciálně pedagogickou, 
logopedickou  
a psychologickou diagnostiku.

• Konzultace školám, rodičům.
• Primárně se věnujeme dětem a žákům  

se zdravotním postižením.

Kde službu 
poskytujeme? V našem centru.

Komu službu 
poskytujeme?

Školám, školským zařízením a rodinám  
s dětmi se zdravotním postižením, 
především mentálním postižením, 
vadami řeči, tělesným postižením, více 
vadami a autismem.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po-Ne   7:30-16:00  
               Je nutné se objednat.

Nádražní 775,  
572 01  Polička
nám. Na Podkově 68, 
569 92  Bystré

724 291 333

spcpolicka@seznam.cz

www.szspolicka.cz

Mgr. Dita Bomberová
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Speciální základní škola  
a mateřská škola Polička
Školské zařízení

Co nabízíme? • Vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

• Rozvoj komunikace mezi vrstevníky  
i vůči okolnímu světu.

• Rozvoj individuálních dovedností dle 
potřeb a možností dítěte.

• Vzdělávání žáků s lehkým, středně 
těžkým a těžkým mentálním 
postižením, více vadami a autismem.

• Pomoc při získávání dovedností. 
• Přípravu na budoucí povolání a život 

žáků.

Kde službu 
poskytujeme? V prostorách školy.

Komu službu 
poskytujeme?

Žákům s lehkým, středně těžkým  
a těžkým mentálním postižením, více 
vadami a autismem.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Každý pracovní den.

Jiráskova 825, 
572 01  Polička

461 725 707

602 191 229

szspolicka@szspolicka.cz

www.szspolicka.cz

Mgr. Dita Bomberová
Ředitelka školy

Speciálně pedagogické centrum Polička
Školské zařízení
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Středisko volného času Mozaika Polička
Vzdělávací a volnočasové aktivity

Co nabízíme? • Preventivní programy pro školy.
• Volnočasové a zájmové aktivity  

pro děti a dorost.
• Letní tábory, přednášky a besedy. 
• Provoz dopravního hřiště v Poličce.

Kde službu 
poskytujeme? V našem středisku.

Komu službu 
poskytujeme? Dětem do 15 let věku.

Je služba placená? Ano, volnočasové aktivity jsou placené 
dle platného ceníku (pro sociálně slabé 
rodiny je nastaven seznam výjimek, 
kdy je možné cenu snížit).

Provozní doba Dle rozvrhu zájmových a volnočasových 
aktivit.

náměstí B. Martinů 85, 
572 01  Polička

461 725 352

736 761 281

mozaika@mozaika-policka.cz

www.mozaika-policka.cz
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Středisko výchovné péče Svitavska – Alfa
Školské zařízení

Co nabízíme? • Preventivně výchovnou péči,  
poradenství dětem a mladistvým, 
rodičům a dále pedagogům. 

• Můžeme pomoci se školními 
výchovnými problémy, výchovnými 
obtížemi v rodině, osobnostními  
a psychickými problémy, 
vrstevnickými vztahy a potížemi  
v komunikaci.

Kde službu 
poskytujeme? V prostorách areálu SOŠ a SOU Polička.

Komu službu 
poskytujeme?

Dětem a mladistvým ve věku 3-18 let  
(max. 26 let v případě soustavné 
přípravy na budoucí povolání).

Je služba placená? Není.

Provozní doba Konzultace probíhají dle předchozí 
domluvy.

Hlavní pracoviště:
Purkyňova 284/1, 

568 02  Svitavy
Detašované pracoviště Polička:

ČS. armády 485,
572 01 Polička

731 712 458

svpsy@seznam.cz
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Senioři a osoby 
se zdravotním postižením
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DOMOV Bystré, o.p.s.
Pečovatelská služba

Co nabízíme? • Žít doma, i když potřebujete péči druhých.
• Pomoc s osobní hygienou, oblékáním  

a další péčí o osobu, pomoc s přípravou 
a podáním stravy.

• Nákupy a vyřízení pochůzek, pomoc  
s chodem domácnosti (úklid, praní, 
topení).

• Pomoc s orientací v prostoru, čase 
a osobách (zajištění režimu dne), 
zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, doprovod.

Kde službu 
poskytujeme? 

U Vás doma a ve středisku hygieny  
v DPS Bystré.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením a chronickým 
onemocněním od 18 let věku. 

Je služba placená? Ano, je hrazená dle platného ceníku. 

Provozní doba U Vás doma:
Po-Pá     7:00-20:00
So, Ne, svátky  7:00-19:00

Středisko osobní hygieny:
Po-Pá    8:00-10:00   13:00-15:00

Školní 453,
569 92  Bystré

607 785 488

722 358 855

pecdomov@atlas.cz

www.domovbystre.cz

Mgr. Marie Štouračová 

Martina Střešňáková, DiS.

Senioři a osoby 
se zdravotním postižením
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Domov na zámku Bystré
Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Co nabízíme? • Poskytnutí ubytování a stravy  
v rozsahu min. 3 hlavních jídel denně, 
zajišťujeme nutričně vyváženou 
stravu včetně základních diet.

• Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu.

• Výchovné a vzdělávací činnosti. 
• Zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím.
• Terapeutickou činnost.

Kde službu 
poskytujeme? V našich bytech a domech.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám s mentálním postižením od  
18 let věku, popřípadě s kombinovaným 
postižením nebo přidruženým 
smyslovým postižením lehčího stupně 
nebo tělesným postižením.

Je služba placená? Ano, je hrazená dle platného ceníku. 

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Školní 319,
569 92  Bystré

468 001 115

dnzbystre@dnzbystre.cz

dagmar.mickova@cssbystre.cz

www.dnzbystre.cz

www.cssbystre.cz

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně názvu organizace 
na Centrum sociálních služeb Bystré.
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Domov na zámku Bystré
Chráněné bydlení

Co nabízíme? • Ubytování, pomoc a podporu při 
zajištění a přípravě celodenní stravy.

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti.
• Zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím.
• Sociálně terapeutické činnosti.

Kde službu 
poskytujeme? V našich bytech a domcích.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám od 18 let věku s lehkým 
a středně těžkým mentálním 
postižením, které mohou mít též 
přidružené tělesné nebo smyslové 
postižení lehčího stupně.

Je služba placená? Ano, je hrazená dle platného ceníku.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Školní 319,
569 92  Bystré

468 001 115

dnzbystre@dnzbystre.cz

dagmar.mickova@cssbystre.cz

www.dnzbystre.cz

www.cssbystre.cz

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně názvu organizace 
na Centrum sociálních služeb Bystré.
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Domov na zámku Bystré
Podpora samostatného bydlení 

Co nabízíme? • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti.
• Zprostředkování kontaktu  

se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti.

• Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

• Klient je prostřednictvím telefonu  
v kontaktu se sociální pracovnicí.

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám s mentálním postižením od 
18 let věku z okresu Svitavy, především 
města Bystré a jeho okolí.

Je služba placená? Ano, je hrazená dle platného ceníku.

Provozní doba Po-Pá  6:00-19:30 
So   9:00-18:00 
Ne, svátky 9:30-13:30 
(Vždy po dohodě s klientem)

Školní 319,
569 92  By stré

468 001 115

dnzbystre@dnzbystre.cz

dagmar.mickova@cssbystre.cz

www.dnzbystre.cz

www.cssbystre.cz

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně názvu organizace 
na Centrum sociálních služeb Bystré.
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Domov na zámku Bystré 
Sociálně terapeutické dílny

Co nabízíme? • Podporu při vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků  
a dovedností.

• Pomoc s nácvikem dovedností 
pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti.

• Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy.

Kde službu 
poskytujeme? V naší dílně.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám s lehkým až středně těžkým 
mentálním nebo kombinovaným 
(mentálním a tělesným) postižením  
od 18 do 65 let.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po-Pá   8:00-15:00

nám. Na Podkově 6,
569 92  Bystré

468 001 140

dnzbystre@dnzbystre.cz

dagmar.mickova@cssbystre.cz

www.dnzbystre.cz

www.cssbystre.cz

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně názvu organizace 
na Centrum sociálních služeb Bystré.
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Dům s pečovatelskou službou 
Penzion Polička
Pečovatelská služba

Co nabízíme? • Pomoc při přípravě a podání jídla, 
oblékání, při hygieně, přesunu z lůžka, 
dodržování léčebného režimu apod.

• Zajištění nákupu, praní prádla, úklid 
domácnosti, donáška léků apod.

• Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím - doprovod, 
dovoz k lékaři apod.

• Možnost zapůjčení kompenzačních 
pomůcek.

Kde službu 
poskytujeme? 

U Vás doma a v bezbariérových 
koupelnách v DPS Polička.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám chronicky nemocným, 
zdravotně postiženým a rodinám s dětmi  
z Poličky a spádových obcí.

Je služba placená? Ano, je hrazená dle platného ceníku. 

Provozní doba U Vás doma: 
Po-Ne 7:00-19:00 

V bezbariérových koupelnách a prádelně: 
Po-Čt 7:30-16:30 
Pá 7:30-15:00

Družstevní 970,
572 01  Polička

461 753 122

730 892 031

smolkova@dpspolicka.cz

www.dpspolicka.cz
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Charita Svitavy
Světlanka – centrum denních služeb

Co nabízíme? • 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 společenským prostředím.

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

• Zajištění kulturního programu.

Kde službu 
poskytujeme? V našem centru.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám starším 19 let se zdravotním 
postižením nebo s jiným chronickým 
onemocněním a seniorům.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Provozní doba na ulici Jungmannova:
Po–Pá 7:00-16:00 

Provozní doba na ulici Polní:
Po 9:00-11:30 
Út-Pá 7:30-11:30

Jungmannova 1558/6,
568 02  Svitavy

Polní 354/2, 
568 02  Svitavy

731 646 945

cds@svitavy.charita.cz

svitavy.charita.cz

Mgr. Eva Šolcová



3534

Oblastní charita Polička
AC dílny

Co nabízíme? • Podporu při vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků  
a dovedností. 

• Nácvik dovedností pro zvládání péče  
o vlastní osobu, soběstačnosti  
a dalších činností vedoucích  
k sociálnímu začlenění.

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy.

• Pomoc s naplňováním kulturních, 
sociálních a duchovních potřeb.

Kde službu 
poskytujeme? V našich dílnách.

Komu službu 
poskytujeme?

Dospělým lidem s mentálním nebo 
kombinovaným postižením.

Je služba placená? Není. Klient platí pouze dopravu do 
zařízení (pokud je objednaná), pitný 
režim a objednaný oběd.

Provozní doba Po-Pá   7:00-15:00

Vrchlického 22,
572 01  Polička

731 598 815

739 003 340

acd@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Jaroslava Trmačová
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Oblastní charita Polička
Denní stacionář

Co nabízíme? • Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně.

• Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc 
při uplatňování práv,  oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.

• Poskytnutí stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti. 

• Sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc s naplňováním kulturních, 
sociálních a duchovních potřeb.

Kde službu 
poskytujeme? V našem stacionáři.

Komu službu 
poskytujeme?

Lidem s mentálním, nebo 
kombinovaným postižením od 14 let.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Po-Pá   7:00-15:00

Vrchlického 10,
572 01  Polička

734 683 073

ds@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Milena Nedělová, DiS. 
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Oblastní charita Polička
Domácí hospic sv. Michaela Polička

Co nabízíme? • Komplexní péči o nevyléčitelně 
nemocného člověka v závěru života. 

• Nepřetržitý kontakt se zdravotníky:  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu,  
365 dní v roce.

• Podporu v péči o Vašeho blízkého 
za pomocí lékařů, sester, sociálního 
pracovníka, psychoterapeutů  
a duchovních.

Kde službu 
poskytujeme? V domácím prostředí pacienta.

Komu službu 
poskytujeme?

Nevyléčitelně nemocným všech 
věkových kategorií v pokročilém 
stádiu nemoci, kteří mají před sebou 
odhadovou prognózu v řádu týdnů.

Je služba placená? Není, je hrazena ze zdravotního 
pojištění, dotací a darů.

Provozní doba Kancelář: 
Po-Pá   8:00-16:00

Péče o klienta: 
Celoročně v nepřetržitém režimu.

Vrchlického 10,
572 01  Polička

731 598 819

hospic@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Jitka Kosíková
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Oblastní charita Polička
Charitní ošetřovatelská služba

Co nabízíme? • Domácí zdravotní péči.
•  Poskytování odborné zdravotní péče 

všeobecnou sestrou v domácím 
prostředí. 

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Pacientům propuštěným z nemocnice, 
chronicky nemocným lidem, seniorům, 
dlouhodobě nemocným a lidem 
po úrazech, osobám s fyzickým, 
psychickým nebo mentálním 
handicapem.

Je služba placená? Není, je hrazena ze zdravotního 
pojištění. 

Provozní doba Po-Ne včetně svátků 
(dle ordinace lékaře)

Zájemci o službu:
Po-Pá   7:00-15:30

Vrchlického 185,
572 01  Polička

461 722 218

731 598 817

chos.dhp@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Želmíra Plecháčková
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Oblastní charita Polička
Charitní pečovatelská služba

Co nabízíme? •  Péči osobám, se sníženou 
soběstačností v přirozeném prostředí 
domova.

•  Pomoc při zvládání běžných úkonů: 
oblékání, přesun z lůžka, podávání 
jídla, pomoc při přípravě jídla  
a pití, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti (úklid, nákupy, donáška 
léků), doprovázení, doprava uživatelů.

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám s tělesným 
postižením, zrakovým a sluchovým 
postižením, mentálním a 
kombinovaným postižením, osobám  
s chronickým onemocněním.

Je služba placená? Částečně, dle platného ceníku.

Provozní doba Po-Pá   6:00-20:00
So-Ne   po domluvě.

Zájemci o službu:
Po-Pá   7:00-15:30

Vrchlického 10,
572 01  Polička 

731 598 814

603 282 525

chps.oa@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Bc. Karel Indruch
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Oblastní charita Polička
Osobní asistence

Vrchlického 10,
572 01  Polička 

731 598 814

603 282 525

chps.oa@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Bc. Karel Indruch

Co nabízíme? • Podporu uživatele v důstojném životě v přirozeném 
sociálním prostředí. 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, 
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací  
a aktivizační činnosti.

• Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

• Podporu uživatele, aby mohl zůstat ve svém prostředí, 
mohl žít běžným způsobem, využívat své možnosti  
a udržovat své vztahy.

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám s tělesným postižením, zrakovým  
a sluchovým postižením, mentálním a kombinovaným 
postižením, osobám s chronickým onemocněním.

Je služba placená?  
Částečně, dle platného ceníku.
Provozní doba:
Po-Pá  7:00-18:00 (v jinou dobu po telefonické domluvě).
Zájemci o službu:  Po-Pá  7:00-15:30
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Oblastní charita Polička
Otevřené dveře

Tylova 248, 
572 01 Polička

731 598 763

730 169 191

od@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Jana Dobrovolná

Co nabízíme? • Služby sociální rehabilitace.
• Nácvik dovedností pro zvládání péče  

o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k samostat-nosti a 
společenskému uplatnění a začlenění.

• Pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, při vyřizování úředních 
záležitostí, s finančním hospodařením, 
v oblasti bydlení, péče o domácnost 
a zaměstnání, při zvládání svého 
onemocnění, v mezilidských vztazích  
a v dalších aktivitách.

Kde službu 
poskytujeme? 

U Vás doma nebo jinde dle potřeby,  
v naší ambulanci v Poličce.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám s chronickým duševním 
onemocněním. 
Služba není placená.

Provozní doba St   8:00-10:00   V naší konzultovně 
Po-Pá   7:00-15:30    U Vás doma



4140

Oblastní charita Polička
Půjčovna zdravotních pomůcek Polička

Co nabízíme? • Zapůjčení pomůcky na nezbytně 
nutnou dobu (zlepšení stavu  
či nabytí vlastní pomůcky).

• Kompenzační pomůcky jsou 
pronajímané / zapůjčované na 
základě smlouvy.

Kde službu 
poskytujeme? 

Oblastní charita Polička  
(charitní dům IV.)

Komu službu 
poskytujeme? Služby jsou určené široké veřejnosti.

Je služba placená? Ano, zapůjčení je zpoplatněno dle 
platného ceníku 
(viz www.policka.charita.cz).

Provozní doba Po-Pá   7:00-14:30  
(po telefonické domluvě).

Vrchlického 16,
572 01  Polička

604 468 364

sarka.pesinova@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz



4342

Poličská nemocnice, s.r.o.
Sociální lůžka

Co nabízíme? • Sociální služby poskytované 
zdravotnickým zařízením lůžkové péče.

•  Ubytování, stravování.
•  Pomoc při péči o vlastní osobu.

Kde službu 
poskytujeme? V areálu Poličské nemocnice, s.r.o.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám, které již nevyžadují lůžkovou 
péči, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nejsou schopny se 
obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Eimova 294, 
572 01  Polička

737 432 644

socialni.ldn2@azass.cz



4342

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Sociální rehabilitace

Co nabízíme? • Pomoc při rozvoji sociálních a komunikačních 
dovedností. 

• Podporu při výchovných, vzdělávacích  
a aktivizačních činnostech. 

• Vedení osob s PAS k soběstačnosti  
a smysluplnému trávení volného času.

• Vytváření podmínek pro uplatnění osob s PAS 
na trhu práce. 

• Posílení schopností a dovedností osob  
s PAS k samostatnému zvládání náročných  
a krizových životních situací.

Kde službu 
poskytujeme? 

V naší ambulanci (A), u Vás doma, příp.  
v místě, které si přejete (T).

Komu službu 
poskytujeme? Osobám s PAS ve věku od 16 do 64 let.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Pardubice:
Po, St-Pá 7:30-16:00 (T)
Čt  7:30-12:00 (A), 12:00-16:00 (T)
Lanškroun:
Po  7:30-12:00 (A), 12:00-16:00 (T)
Čt-Pá  7:30-16:00 (T)

Sídlo organizace:
Náměstí Republiky 2686,

532 27  Pardubice
Kontaktní místo:

Bedřicha Smetany 460,
563 01 Lanškroun

739 025 071

info@ric.cz

www.ric.cz

PAS – Porucha autistického spektra



4544

Rytmus východní Čechy o.p.s.
Sociální rehabilitace

Co nabízíme? • Pomoc při hledání práce a bytu.
• Pomoc při zapojení do běžné 

společnosti, realizaci vlastního 
bydlení, získávání samostatnosti. 

• Pomoc při uplatňování práv.

Kde službu 
poskytujeme? V naší ambulanci, u Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám se znevýhodněním, zejména  
s mentálním postižením.

Je služba placená? Není

Provozní doba Po-Pá   8:00-16:00

Heydukova 392, 
537 01  Chrudim

777 222 139

chrudim@rytmusvychod.cz

www.rytmusvychod.cz



4544

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Odborné sociální poradenství

Co nabízíme? • Odbornou pomoc při řešení 
nenadálé situace.

• Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti.

• Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Kde službu 
poskytujeme? V poradně a na kontaktních místech.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, s chronickým 
onemocněním.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Po-Čt   8:00-12:00 12:30-17:00

První úterý v měsíci v čase:
14:00-15:00 (DPS Penzion Polička)

První čtvrtek v měsíci v čase:
12:00 -13:00 (DOMOV Bystré)

Wolkerova alej 92/18, 
568 02  Svitavy 

461 535 324

salvia@salvia.cz

www.salvia.cz



4746

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Osobní asistence

Co nabízíme? • Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, osobní hygieně, 
zajištění stravy, při zajištění běžného 
chodu domácnosti.

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti.

• Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, pomoc při 
uplatňování práv.

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, s chronickým onemocněním.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Po-Ne   7:00-18:00
(nebo dle požadavku klienta).

Wolkerova alej 92/18,  
568 02  Svitavy 

461 535 324

salvia@salvia.cz

www.salvia.cz



4746

Svazek obcí AZASS
Domov pro seniory AZASS

Co nabízíme? • Ubytování, stravování, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu, pomoc při hygieně.

• Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

• Pestrou nabídku volnočasových aktivit.
• Zdravotní a rehabilitační péči.
• Příjemné prostředí.

Kde službu 
poskytujeme? 

V pobytovém zařízení Domov pro 
seniory v Bystrém a Domov důchodců 
v Poličce.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Domov důchodců v Poličce 
Eimova 1020,  

572 01  Polička
Domov pro seniory v Bystrém  

Nad Kašpárkem 496,  
569 92  Bystré

734 673 693

domovy@azass.cz



4948

Svazek obcí AZASS
Domov se zvláštním režimem AZASS

Co nabízíme? • Ubytování, stravování, pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu, pomoc při hygieně.

• Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

• Pestrou nabídku volnočasových aktivit.
• Zdravotní a rehabilitační péči.
• Příjemné prostředí.
• Speciální péči o osoby s chronickým 

duševním onemocněním nad 50 let 
věku.

Kde službu 
poskytujeme? V Domově důchodců v Poličce.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám s chronickým 
duševním onemocněním, osobám se 
zdravotním postižením.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Domov důchodců v Poličce:
Eimova 1020, 
572 01  Polička

603 298 669

dd@azass.cz



4948

Svazek obcí AZASS
Odlehčovací služba AZASS

Co nabízíme? • Péči o osobu, o kterou trvale pečují 
rodinní příslušníci. 

•  Čas pro odpočinek pečujících osob. 
•  Podporu návratu klienta do 

domácího prostředí. 
• Služba je časově omezená.

Kde službu 
poskytujeme? V Domově pro seniory v Bystrém.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením.

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Domov pro seniory v Bystrém:
Nad Kašpárkem 496, 

569 92  Bystré

739 024 421

dps@azass.cz



5150

Svazek obcí AZASS
Pečovatelská služba AZASS

Co nabízíme? • Pomoc se zvládáním běžných úkonů 
péče, pomoc při hygieně, poskytnutí 
stravy nebo jiných úkonech. 

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, chronickým onemocněním, 
rodinám s dětmi. 

Je služba placená? Ano, je hrazena dle platného ceníku.

Provozní doba Po-Pá   7:00-15:30
So-Ne   7:00-18:00 dle individuálních 
potřeb uživatelů.

Eimova 294, 
572 01  Polička

732 453 019

605 459 830

administrativa.ps@azass.cz

socialni.ps@azass.cz



5150

Svazek obcí AZASS
Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních  
a rekondičních pomůcek

Co nabízíme? • Možnost konzultace s pracovníkem 
půjčovny a následného zapůjčení 
pomůcek, které jsou vzhledem k typu 
zdravotního postižení nejvhodnější. 

• Při zapůjčení pomůcky je uzavřena 
Smlouva o pronájmu pomůcky.

Kde službu 
poskytujeme? 

Půjčovna je v areálu Poličské 
nemocnice, s.r.o.

Komu službu 
poskytujeme?

Široké veřejnosti, přednostně 
občanům obcí SO AZASS. 

Je služba placená? Částečně, první 2 měsíce zápůjčky 
jsou zdarma, poté je možné zapůjčení 
prodloužit za úhradu dle ceníku.

Provozní doba Po, St   8:00-10:00

Eimova 294, 
572 01  Polička

461 722 700

468 001 634

sklad@azass.cz



5352

Svazek obcí AZASS
Sociální rehabilitace AZASS

Co nabízíme? • Podporu samostatnosti, nezávislosti  
a soběstačnosti při kvalitním 
prožívání života. 

• Pomoc se začleněním do běžného 
života, podpora kontaktu s rodinou. 

Kde službu 
poskytujeme? V prostorách Poličské nemocnice, s.r.o.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, chronickým onemocněním, 
jiným zdravotním postižením.

Je služba placená? Není.  

Provozní doba Po-Pá   6:00-14:30

Eimova 294, 
572 01  Polička

605 459 830

socialni.ps@azass.cz



5352

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Odborné sociální poradenství

Co nabízíme? Praktické rady přispívající k řešení 
problémů a otázek spojených  
s problematikou zrakového postižení. 
Sociálně právní poradenství  
a poradenství v oblasti kompenzačních 
pomůcek s možností jejich zapůjčení.

Kde službu 
poskytujeme? 

V našich ambulancích, ale můžeme 
přijet i k Vám. 

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám se zrakovým postižením, 
rodinným příslušníkům, organizacím  
a veřejnosti.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Pardubice:
Po-St 8:00-12:00 13:00-16:00
Čt 8:00-12:00

Chrudim:
St 13:30-15:00  
Čt 11:00-12:00

Vysoké Mýto:
Čt 8:30-9:30

nábř. Závodu míru 1961, 
530 02  Pardubice

466 500 615

Městský park 274, 
2. patro, č. dveří 33, 

537 01  Chrudim 

469 623 368

Plk. B. Kohouta 914,
566 31  Vysoké Mýto

774 415 173

www.tcpce.cz



5554

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Průvodcovské a předčitatelské služby

Co nabízíme? Zprostředkování přístupu k informacím 
(předčítání dopisů, dokumentů, třídění 
dokumentace aj.) a pomoc při vyřizování 
osobních záležitostí (přepisování či 
namlouvání textů, vyplňování formulářů, 
doprovod k lékaři, na úřad, do obchodu,  
do zaměstnání, do školy aj.).

Kde službu 
poskytujeme? 

V našich ambulancích, ale můžeme 
přijet i k Vám nebo na smluvené místo.

Komu službu 
poskytujeme? Osobám se zrakovým postižením. 

Je služba placená? Ano, dle aktuálního ceníku dostupného 
na www.tcpce.cz 

Provozní doba Pardubice:
Po-St 8:00-12:00 13:00-16:00
Čt 8:00-12:00

Chrudim:
St 12:30-13:30  
Čt 10:00-11:00

Vysoké Mýto:
Čt 12:00-13:00

nábř. Závodu míru 1961,  
530 02  Pardubice

466 500 615

Městský park 274, 
2. patro, č. dveří 33, 
537 01  Chrudim 

469 623 368

Plk. B. Kohouta 914,
566 31  Vysoké Mýto

774 415 173

www.tcpce.cz



5554

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým postižením 

Co nabízíme? Motivaci k rozvoji osobnosti. Motivaci k aktivnímu 
a samostatnému životu. Aktivní a smysluplnou 
náplň volného času. Vedení k rozšíření znalostí a 
všeobecnému rozhledu a k udržení nebo rozvoji 
fyzické kondice‚ a zvýšení psychické odolnosti. 
Zájmové a společenské aktivity (setkávání, výlety 
aj.), sportovní aktivity (kuželky, jízda na dvojkole, 
cvičení aj).

Kde službu 
poskytujeme? V našich ambulancích, ale můžeme přijet i k Vám.

Komu službu 
poskytujeme? Osobám se zrakovým postižením. 

Je služba placená? Není. 

Provozní doba Pardubice:
Po-St 8:00-12:00 13:00-16:00
Čt 8:00-12:00  

Chrudim:
St 8:00-10:00  
Čt 8:00-9:00

Vysoké Mýto:
Čt 9:30-10:30

nábř. Závodu míru 1961, 
530 02  Pardubice

466 500 615

Městský park 274, 
2. patro, č. dveří 33, 

537 01  Chrudim 

469 623 368

Plk. B. Kohouta 914,
566 31  Vysoké Mýto

774 415 173

www.tcpce.cz



5756

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Sociální rehabilitace

Co nabízíme? Vzdělávání, nácvik a trénink zaměřený 
na udržení a rozvoj dovedností v oblasti 
péče o vlastní osobu, o domácnost, 
nácvik obsluhy kompenzačních 
pomůcek, podporu pracovního 
uplatnění, vzdělávání v oblasti 
komunikace, výuku v anglickém jazyce 
a mnoho dalších aktivit.

Kde službu 
poskytujeme? 

V našich ambulancích, ale můžeme 
přijet i k Vám.

Komu službu 
poskytujeme? Osobám se zrakovým postižením.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Pardubice:
Po-St 8:00-12:00 13:00-16:00
Čt 8:00-12:00  

Chrudim:
St 10:00-12:00  
Čt 9:00-10:00

Vysoké Mýto:
Čt 10:30-12:00

nábř. Závodu míru 1961, 
530 02  Pardubice

466 500 615

Městský park 274, 
2. patro, č. dveří 33, 
537 01  Chrudim 

469 623 368

Plk. B. Kohouta 914,
566 31  Vysoké Mýto

774 415 173

www.tcpce.cz



5756

Domácí ošetřovatelská péče 
Irena Soukeníková

Co nabízíme? • Péči zdravotní sestry v domácím 
prostředí. 

•  Poskytování odborné zdravotní péče, 
rehabilitaci, aplikaci injekcí, odběry 
biologického materiálu, lokální 
ošetření.

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Všem osobám se zdravotním 
problémem bez omezení věku. Péči 
poskytujeme na základě ordinace 
praktického lékaře.

Je služba placená? Není, je hrazená ze zdravotního 
pojištění.

Provozní doba Dle domluvy s klientem.

Svojanov 19, 569 73

721 893 097

isouky@seznam.cz

Irena Soukeníková



5958

Domácí zdravotní péče 
Pavlína Telecká

Co nabízíme? • Péči zdravotní sestry v domácím 
prostředí klienta. 

•  Poskytování odborné zdravotní péče 
dle doporučení lékaře – rehabilitaci, 
aplikace injekcí, odběry biologického 
materiálu, lokální ošetření. 

Kde službu 
poskytujeme? U Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám s chronickým onemocněním, 
se zdravotním postižením, 
rodinám s dětmi, seniorům. 
Péči poskytujeme na základě ordinace 
praktického lékaře.

Je služba placená? Není, je hrazená ze zdravotního 
pojištění.

Provozní doba Po telefonické domluvě s klientem.  

Široký Důl 123 
572 01  Polička

733 117 737

pavlinatelecka@seznam.cz

Pavlína Telecká



5958

MEDESA care s.r.o.
Váš partner pro kompenzační pomůcky

Co nabízíme? Jsme dodavatel a výdejna zdravotnických a kompen-
začních pomůcek s více než pětadvacetiletou 
zkušeností. Nabízíme velmi kvalitní pomůcky, zejména 
výrobky belgické společnosti VERMEIREN, dětské 
kompenzační pomůcky LIW Care Technology  
a všechny další potřebné doplňky za dobré ceny,  
se zárukou 24 měsíců, s jednoduchou obsluhou, na 
kterou Vás zaškolíme, a s dobrým servisem v místě.
Ušetříme Vám čas a starosti s hledáním, výběrem  
a s vyřizováním nezbytné administrativy a předáváním 
informací (pacient, rodina, lékař, pojišťovna), 
pomůžeme v komunikaci… vyřešíme to za Vás!

Kde službu 
poskytujeme? 

U Vás doma, ve zdravotnickém či sociálním zařízení,  
u nás na prodejně.

Komu službu 
poskytujeme?

Všem, kteří v důsledku zhoršeného zdravotního 
stavu nebo tělesného postižení potřebují 
zdravotnické a kompenzační pomůcky.

Je služba 
placená? 

Služba výběru, zaměření a poradenství je zdarma 
prostřednictvím odborných konzultantů v terénu 
a sítí kamenných prodejen v celé ČR. Samotné 
pomůcky jsou převážně na lékařský poukaz, někdy  
s malými doplatky.

Provozní doba Polička - prodejna, předváděcí centrum 
Po-Pá   9:00-15:00

Na Vyšehradě 1092,
572 01  Polička

461 723 562

medesacare@medesa.cz

www.medesacare.cz

www.shop.medesacare.cz
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Osoby v krizi,
osoby ohrožené sociálním vyloučením

a osoby sociálně vyloučené
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Květná zahrada, z.ú.
Dům na půl cesty

Co nabízíme? • Podporu a poradenství, ubytování.
• Podporu při získávání pracovních 

návyků.  
• Pomoc a podporu při řešení 

problémů, podporu samostatného 
života, při hledání bydlení, práce, 
navazování osobních  
a sociálních kontaktů a vztahů.

Kde službu 
poskytujeme? V našich bytech (Květná, Svitavy).

Komu službu 
poskytujeme?

Mladým lidem od 18 do 26 let, kteří 
odcházejí z dětských domovů  
a podobných zařízení, pěstounské 
péče, nebo jsou na ulici.

Je služba placená? Částečně, klient přispívá dle platného 
ceníku.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Květná 159,
572 01  Polička

 

604 380 307

dpc159@kvetnazahrada.cz

www.kvetnazahrada.cz

Osoby v krizi,
osoby ohrožené sociálním vyloučením

a osoby sociálně vyloučené
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Oblastní charita Polička
Humanitární šatník - doplňková činnost 
Nízkoprahového denního centra

Co nabízíme? • Slouží jako zdroj ošacení, lůžkovin, 
obuvi pro potřebné napříč všemi 
středisky Oblastní charity Polička. 

• Dále je k dispozici dalším subjektům 
(neziskové organizace, úřady práce, 
sociální odbor Města Poličky, 
nemocnice, ústavní zařízení).

Je služba placená? Částečně, lze zaplatit symbolickou 
částku podle sociální situace cílového 
uživatele.

Provozní doba Pá  8:00 -13:00
Příjem šatstva, výdej po domluvě se 
sociálním pracovníkem.

 
Vrchlického 185,
572 01  Polička

461 723 758

731 604 683

731 598 812

op.ndc@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz
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Oblastní charita Polička
Nízkoprahové denní centrum

Co nabízíme? • Okamžitou a účinnou pomoc, 
primární péči pro lidi bez domova. 

• Prostor pro odpočinek v soukromí, 
klidu a teple, umožnění provedení 
osobní hygieny (osprchování, oholení, 
ošetření nehtů). Praní prádla klientů.

• Jídlo k základnímu nasycení, čaj  
a kávu. Možnost výměny prádla  
a oblečení (poskytnutí čistých věcí  
z krizového šatníku NDC).

• Konzultaci klientových problémů.

Kde službu 
poskytujeme? 

V prostorách nízkoprahového denního 
centra.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám bez domova a lidem  
v obtížných krizových životních 
situacích.

Je služba placená? Částečně, klient přispívá symbolickým 
příspěvkem.

Provozní doba Po-Pá   8:00-13:00

Střítežská 399,
572 01  Polička

 

461 723 758

731 598 812 

op.ndc@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Bc. Stanislav Větrovský, DiS.

Oblastní charita Polička
Humanitární šatník - doplňková činnost 
Nízkoprahového denního centra
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Oblastní charita Polička
Občanská poradna

Co nabízíme? • Potřebné informace, rady a účinnou pomoc  
k řešení obtížné situace lidí.  

• Zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky. 
• Orientaci a motivaci lidí k samostatnosti  

a převzetí odpovědnosti za vlastní problémy  
a život.

Kde službu 
poskytujeme? 

Na pracovištích poradny, po telefonické 
domluvě i v místě bydliště zdravotně 
znevýhodněným skupinám.

Komu službu 
poskytujeme?

Seniorům, osobám se zdravotním postižením, 
osobám v krizi, rodinám s dítětem / dětmi, 
osobám bez přístřeší, etnickým menšinám, 
obětem domácího násilí.

Je služba placená? Není, na přání klienta je služba anonymní.

Provozní doba Poradna Polička, Vrchlického 185:
Po    8:30-12:00 14:00-16:30
Čt     8:00-12:00 13:00-16:00
Konzultovna Litomyšl  
klubovní prostory Nového kostela, Moravská 1222
Út     13:00-16:00
Konzultovna Bystré
multifunkční dům, náměstí Na podkově 68
St      13:00-16:00

 
Vrchlického 185,
572 01  Polička

461 723 758

731 604 683

731 598 812

op.ndc@pol.hk.caritas.cz

www.policka.charita.cz

Mgr. Jana Flídrová 
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Pontopolis z.s.
Vzdělávací akce, podpora integrace cizinců 

Co nabízíme? • Aktivity zaměřené na globální, 
rozvojová a enviromentální témata.

• Pořádání kulturních a vzdělávacích 
akcí jako jsou výstavy, besedy aj.

• Pomoc cizincům žijícím v regionu 
začlenit se do společnosti a pochopit 
českou kulturu.

• Osvětu veřejnosti o různých 
kulturách světa.

• Připomínáme období komunismu  
v Československu a ostatních státech 
Východního bloku a Sovětského 
svazu.

Kde službu 
poskytujeme? V prostorách spolku.

Komu službu 
poskytujeme? Široké veřejnosti.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Dle domluvy.

Riegrova 52,
572 01  Polička

 

 731 462 824

pontopolis@gmail.com

www.pontopolis.cz



6766

Bílý kruh bezpečí
Poradna BKB Pardubice

Co nabízíme? • Bezpečný prostor a podporu při 
ventilaci oprávněných emocí (stud, 
ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit 
viny aj.).

• Znovuobnovení pocitu bezpečí, 
prověření základních potřeb (zdraví, 
bydlení, finance, zaměstnání, vztahy 
aj.) a hledání potřebných zdrojů. 

• Pomoc odborně způsobilých poradců, 
především právníků, psychologů  
a sociálních pracovníků.

Kde službu 
poskytujeme? V naší poradně.

Komu službu 
poskytujeme?

Obětem trestných činů,  
domácího násilí.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Út, Čt   17:00-19:00 
(Poradna bez objednání) 
 
Nonstop telefonní linka

 
PORADNA BKB 
PARDUBICE
17. listopadu 237

732 923 462

nonstop telefonní linka:
116 006

bkb.pardubice@bkb.cz    



6766

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
Krizové centrum Svitavy

Co nabízíme? • Pomoc při orientaci v sociálním 
systému, poskytnutí informací  
o možnosti a místech čerpání 
sociálních dávek.

•  Právní a rodinné poradenství.
•  Pomoc psychoterapeuta.
• Zprostředkování kontaktu na jiná 

odborná pracoviště.

Kde službu 
poskytujeme? V ambulanci.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám všech věkových kategorií, 
které se ocitly v nelehké životní situaci, 
kterou neumí samy řešit.

Je služba placená? Není. Na přání klienta je poskytnuta  
i anonymně.

Provozní doba Po, St 7:30-17:00 
Út  7:30-15:30 
Čt 7:30-16:00 
Pá 7:30-14:30

Milady Horákové 10,
568 02  Svitavy

 

461 321 100

461 321 200

kcsvi@pestalozzi.cz

Mgr. Irena Valtová
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KONTAKT Ústí nad Orlicí
Linka důvěry Ústí nad Orlicí

Co nabízíme? • Poskytnutí okamžité telefonické 
pomoci v jakékoli obtížné životní 
situaci, pomoc s jakoukoli starostí, 
pocity ohrožení. 

• První záchytnou pomoc v nouzi.

Kde službu 
poskytujeme? 

Službu poskytujeme prostřednictvím 
telefonní linky a aplikace Skype.

Komu službu 
poskytujeme?

Všem osobám, které se ocitnou v krizi 
bez omezení věku.

Je služba placená? Ano, dle telefonního tarifu volajícího.

Provozní doba Telefonní linka celoročně  
v nepřetržitém režimu.

Skype linka:
Po-Ne   9:00-21:00

Nonstop telefonní linka:
465 52 42 52
Skype linka:
linka.duvery.uo

napis@linkaduveryuo.cz
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Laxus z.ú.
Odborné sociální poradenství

Co nabízíme? • Sociální a adiktologické služby. 
• Pomoc při navrácení do běžného 

života.
• Poradenství, zprostředkování 

informací, asistenci a pomoc v krizi.

Kde službu 
poskytujeme? V naší ambulanci.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám ohroženým v důsledku 
užívání drog, alkoholu, jejich rodinným 
příslušníkům.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Út, Čt   9:00-15:00  
(V ostatní dny po telefonické  
domluvě. Telefony přijímány  
pouze v provozní dny.)

Centrum Fabrika,
Wolkerova alej 92/18,  

568 02  Svitavy 
 

733 734 912

734 319 994

ambulance.svitavy@laxus.cz

Adiktologické služby - pomoc osobám, které žijí v závislosti.
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Most pro o.p.s.
Poradna pro cizince

Co nabízíme? • Odborné sociální poradenství, pomoc 
občanům ČR i cizincům překonávat 
jazykové, společenské nebo kulturní 
bariéry.

• Předávání informací a rad za 
účelem spokojeného soužití v české 
společnosti.

• Pomoc při hájení zájmů, pobytových 
záležitostech.

Kde službu 
poskytujeme? V naší ambulanci, u Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Cizincům žijícím na území 
Pardubického kraje.

Je služba placená? Není.

Provozní doba St 8:00-12:00 12:30-17:00
Čt 8:00-12:00 12:30-15:00

 
17. listopadu 216,
530 02  Pardubice

+420 467 771 170

+420 773 223 453

info@mostpro.cz

www.mostpro.cz
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Potravinová banka
Potravinová pomoc

O nás Potravinová banka v území Poličska 
spolupracuje s koordinátorem Oblastní 
charity Polička a Odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Polička.

Co nabízíme? • Poskytnutí materiální pomoci. 
• Shromažďování potravin od dárců  

a následná distribuce potřebným. 

Kde službu 
poskytujeme? V ambulanci, u Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme? Osobám v nouzi, sociálně nejslabším.

Je služba placená? Není.

Provozní doba Celoročně v nepřetržitém režimu.

Chotovice 31,
570 01  Chotovice

 

731 598 800

reditel@charita.info

www.potravinovebanky.cz
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SKP-Centrum, o.p.s.
Intervenční centrum pro osoby  
ohrožené domácím násilím

Co nabízíme? • Pomoc při řešení krizové situace a 
návratu k běžnému životu bez násilí.

Kde službu 
poskytujeme? V ambulanci, u Vás doma.

Komu službu 
poskytujeme?

Osobám ohroženým násilným 
chováním nebo jejich blízkým.

Je služba placená? Není.

Provozní doba V ambulanci:
Po 8:00-19:00
Út-Pá 8:00-16:00 (pouze po domluvě)

U Vás doma:
Po 8:00-16:00
Út-Pá 8:00-16:00 (pouze po domluvě)

 
Wolkerova alej 92/18,
568 02  Svitavy 2

774 755 744

777 765 844

ic.pardubice@skp-centrum.cz

www.skp-centrum.cz
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Úřad práce nabízí pomoc při:

• Zprostředkování zaměstnání a výplatě podpory v nezaměstnanosti (Husova 314).
• Agendě státní sociální podpory a pěstounské péče, zajištění výplaty dávek (Nádražní 591).
• Poskytování příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením (Nádražní 591).
• Nově vyplácí (od 1. července 2021) náhradní výživné. Smyslem dávky je po přechodnou dobu 

finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě 
exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy 
výživné neposílá vůbec, nebo ho platí v nižší částce. (Podání žádostí na Nádražní 591, úsek 
státní sociální podpory).

• Hmotné nouzi a výplatě dávek (Nádražní 591).

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Polička
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* pouze pro podání nové žádosti o zprostředkování 
zaměstnání a dávku mimořádné okamžité pomoci.

Provozní doba:
Po, St  8:00-12:00   13:00-17:00
Út, Čt  8:00-11:00 
Pá  8:00-11:00 *

Adresa:
Husova 314, tel.: 950 163 470 – 473   
Nádražní 591, tel.:  950 163 540 – 548, 586 
 
Kontakt:  
Mgr. Jitka Hegmonová 
podatelna.sy@uradprace.cz 
www.uradprace.cz/web/cz/policka 



Na odbor se můžete obrátit v případě, že potřebujete pomoc zejména v těchto oblastech: 
• Sociálně právní ochrany dětí (určení a změna výše výživného, úprava poměrů nezletilých dětí po rozchodu 

rodičů, otcovství, úprava styku rodiče s nezletilými dětmi, sledování nepříznivých vlivů působících na děti, 
poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, aj.). 

• Vydání „Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ držitelům 
průkazu mimořádných výhod.

• Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy  
o poskytnutí sociální služby.

• Vydání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.
• Vydání rozhodnutí o úhradách za stravu a péči u dětí umístěné do domova pro osoby se zdravotním 

postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy. 
• Sociální práce s občany ohroženými sociálním vyloučením, a to s osobami propuštěnými z výkonu trestu 

odnětí svobody, s osobami závislými na alkoholu nebo jiných návykových látkách, s osobami bez přístřeší.
• Depistáž – vyhledávání klientů ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. 
• Sociální práce s občany, kteří v důsledku snížené míry soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního postižení 

nejsou schopni řešit svoji obtížnou životní situaci.  
• Poskytnutí základního a zprostředkování odborného sociálního poradenství.
• Pomoc s orientací v nabídce sociálních služeb v Poličce a okolí.
• Zprostředkování poskytnutí sociální služby.
• Podpora pečujícím osobám a ostatním rodinným příslušníkům, pomoc při zprostředkování vhodných služeb. 
• Podpora při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se 

zdravotním postižením. 
• Distribuce Euroklíčů oprávněným osobám. 
• Podpora řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí, zprostředkování odborné pomoci.
• Úřad vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám, kterým byla omezena způsobilost k právním úkonům.
• Evidence žádostí o sociální byty a bytů zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička

Městský úřad Polička, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Provozní doba: 
Po, St   8:00-11:30,   12:30-17:00 (úřední dny)
Út, Čt   8:00-11:30,   12:30-14:00
Pá         8:00-11:30,   12:30-13:00

Adresa: 
Nádražní 304,  
572 01  Polička 
www.policka.org

Kontakt: 
Bc. Martina Černíková,  
tel.: 461 723 844 
cernikova@policka.org



Městský úřad Polička, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Tísňové volání: 112
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Důležitá telefonní čísla

Senior linka:
Po-Ne: 8:00-20:00

800 200 007

Linka bezpečí pro děti 
a mládež:
Nonstop

116 111

Linka právní pomoci:
St: 14:00-18:00

777 800 002 

Rodičovská linka:
Po-Čt: 9:00-21:00, 
Pá: 9:00-17:00                             

606 021 021 

Nádorová telefonní linka:
Po-Pá 9:00-16:00

224 920 935 

Národní linka pomoci 
AIDS:
Nonstop

800 800 980 

Drogová informační linka:
Po-Pá 10:00-18:00, 
www.drogy-info.cz

800 350 000 

DONA linka:
pomoc obětem 
domácího násilí

251 511 313

ROSA: 
Po, Út:  9:00-18:00, 
St, Čt:  9:00-16:00, 
Pá:  9:00-14:00

241 432 466

SOS linka
Po-Pá:  9:00-18:00 
pomoc obětem 
domácího násilí

602 246 102

Linka duševní tísně:
Nonstop, pomoc LGBT 
osobám

476 701 444

SOS Centrum:
pomoc v krizové situaci

222 514 040

Krizové linky bezplatné   Krizové linky hrazené   

Policie: 158
Informace o telefonních 
číslech (ČR):

1180

75

Kontakt: 
Bc. Martina Černíková,  
tel.: 461 723 844 
cernikova@policka.org
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MUDr. Veronika Kučerová 776 280 224 www.poliklinikapolicka.cz
Smetanova 55, 572 01 Polička

PhDr. Jitka Partyšová 604 945 372 www.psycholog-ordinace.webnode.cz
Purkyňova 225/37, Svitavy

Mgr. Pavla Koutníková 605 526 725 www.psycholog-ordinace.webnode.cz
Purkyňova 225/37, Svitavy

Lékařské ordinace
Psychiatrická ambulance

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Eva Dobiášová 461 722 575
www.mudrdobiasova.cz
Švermova 363, Polička   
Telecí 187

MUDr. Jana Šíchová  461 725 577 
461 724 278

www.mudrsichova.cz
Riegrova 25, Polička

MUDr. Martin Plšek 461 723 047 www.plsekpediatr.cz
Vrchlického 51, Polička

MUDr. Jarmila Laštůvková  461 742 100 
603 857 427

www.medvetsro.cz
nám. Na podkově 4, Bystré 
Trpín 55

MUDr. Hana Teplá 461 741 796 
603 816 101

www.bystre.cz
nám. Na podkově 25, Bystré *
Jedlová 382 
Rohozná 205
76
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MUDr. Alena Dvořáková 739 396 676 www.ordinacedvorakova.cz
Tyršova 175, Polička

MUDr. Jaroslav Haman 461 721 234 www.ordinacehaman.cz
Smetanova 55, Polička

MUDr. Lubomír Jílek 724 544 712 www.poliklinikapolicka.cz 
Smetanova 55, Polička

MUDr. Olga Pávková 461 721 740 www.poliklinikapolicka.cz 
Smetanova 55, Polička

MUDr. Magda Stodolová 772 727 022 Eimova 294, Polička

MUDr. Vladimír Mičan 731 164 970 www.mudrmican.wz.cz
nám. Na podkově 25, Bystré *  |  Rohozná 205 

MUDr. Emil Koza 739 821 789 www.bystre.cz
nám. Na podkově 25, Bystré * |  Jedlová 382

MUDr. Jaroslav Grodl 461 752 113 www.grodl.cz
Borová 305  |  Telecí 187

Praktický lékař pro dospělé

Interní ambulance

MUDr. Patrik Lisý 773 919 648 www.bystre.cz
Eimova 294, Polička  |  Sulkovská 340, Bystré 

MUDr. Hana Novotná 461 721 538 Eimova 294, Polička

MUDr. Simona Dvořáková 461 721 538 Eimova 294, Polička

* Po dobu rekonstrukce jsou ambulance  umístěny na adrese Zámecká 1, 569 92 Bystré 
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