SÍŤ SLUŽEB PRO
TĚHOTNÉ ŽENY
V OBTÍŽNÉ
ŽIVOTNÍ SITUACI

Síť sociálních služeb poskytující služby těhotným ženám
v obtížné životní situaci vznikla v rámci projektu Na
začátku II. Projekt realizovala Amalthea ve spolupráci
s Nadací Terezy Maxové dětem, probíhal od července
2013 do června 2014. Jednou z jeho hlavních náplní byla
terénní práce s těhotnými ženami nacházejícími se
v obtížné životní situaci. Druhým cílem projektu bylo
zmapování, koordinace a zasíťování služeb pro tuto
cílovou skupinu. Na následujících stránkách naleznete
informace a kontakty na služby z Pardubického kraje,
které se do síťování zapojily. Společně jsme tak podpořily
zpřehlednění možností a podpory pro těhotné ženy
v rámci kraje.
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TERÉNNÍ SLUŽBY
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Název organizace:

Amalthea

Druh poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa a kontakt:

Městský park 274, 537 01 Chrudim
Telefon: 466 302 058, 777 033 602
E-mail: jana@amalthea.cz
Hýblova 546, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 773 512 525
E-mail: petr@amalthea.cz

Webové stránky:

www.amalthea.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Těhotné ženy zletilé i nezletilé z Pardubického a Královehradeckého
kraje.

Způsob přijetí:

Ženy nás mohou kontaktovat samy i prostřednictvím pracovníků sociálně
právní ochrany dětí, lékařů i dalších odborníků.

Délka poskytování služby:

Dle individuální potřeby, zpravidla 1 rok s možností prodloužení.

Způsob poskytování
služby:

Terénní služba poskytovaná v pracovní dny od 8 do 18 hod., konzultace
probíhají zpravidla 1x týdně v domácnosti klientky dle individuální
domluvy.
Ambulantně:
Chrudim - Po-Pá - 9.00-17.00
Česká Třebová - Po - 9.00-11.00
V případě plné kapacity možnost zařazení do pořadníku či doporučení
jiné služby.

Další informace o službě:

Pomoc se zajištěním základní výbavičky pro dítě, doprovod na úřad, k
lékaři, pomoc s řešením finanční situace (řešení dluhů), podpora při péči
o dítě a domácnost, podpora při hledání bydlení, materiální pomoc (z
darů organizaci).

Platba za službu:

Služba je poskytována zdarma.

3

Název organizace:

Fond ohrožených dětí, Pobočka Pardubice

Druh poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa a kontakt:

Nerudova 880, Pardubice
Telefon: 466 530 981, 724 567 900
E-mail: fod.pardubice@fod.cz

Webové stránky:

www.fod.cz

Cílové skupiny se
zaměřením na těhotné
ženy:

Ženy z krajů Pardubický a Královehradecký, asistované styky s druhým
rodičem.

Způsob přijetí:

Obrátit se na nás může matka sama, přes OSPOD či jinou organizaci.

Délka poskytování služby:

Smlouva uzavírána na rok, může být prodloužena.

Způsob poskytování
služby:

Terénní služba - v týdnu, ve výjimečných případech i o víkendu;
ambulantní - v Pardubicích, Po 8-18, St 13-17 + dle dohody.

Další informace o službě:

Materiální podpora, pomoc s pořízením výbavičky, zprostředkování
utajovaného porodu, doprovod na úřady a pomoc se zařizováním
různých záležitostí (dávky, otcovtství aj.); návazné služby - Klokánek (zde
mohu být děti matky po dobu jejího pobytu v nemocnici, po porodu) +
provoz telefonické krizové linky 776 833 333 pro anonymní porody (pro
těhotné ženy nebo ženy, které porodily).

Platba za službu:

služby Pobočky zdarma
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POBYTOVÉ SLUŽBY
Azylové domy
Název organizace:

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Azylový dům Chrudim

Adresa a kontakt:

Malecká 613, 537 05 Chrudim
Telefon: 469 311 460, 469 311 611, 725 719 028
E-mail: ad.chrudim@pestalozzi.cz

Webové stránky:

www.pestalozzi.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Oběti domácího násilí, osoby od 18-26 let odcházející ze zařízení ústavní
výchovy nebo jsou bez rodinného zázemí, rodiny s nezletilými dětmi.

Způsob přijetí:

Na základě telefonické domluvy se dohodne termín osobního setkání
pracovníka a zájemce. Na tomto vstupním pohovoru je sepsáno sociální
šetření - zmapování celkové situace zájemce. Nástup není možný bez
osobního kontaktu (např. pouze po předchozí telefonické domluvě z
porodnice). Zájemce si může podat žádost sám, není nutné např.
doporučení OSPOD.

Délka poskytování služby:

Služba je poskytována na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok.

Způsob poskytování
služby:

Pobytová služba je poskytována nepřetržitě, ostatní činnosti v běžné
pracovní dny - dle pracovní doby. Kapacita 30 osob (15 ubytovacích
jednotek 2kk). Ubytovací jednotka je vybavena nábytkem a zařízením
běžným v domácnosti (postel, šatní skříně a další úložné prostory, sedací
souprava, lednička, pračka, sporák a další drobné vybavení domácnosti
např. nádobí).
Maximální počet osob v ubytovací jednotce jsou 4 osoby včetně dětí.

Další informace o službě:

Služba má k dispozici sociální šatník - materiální pomoc - oblečení pro
ženu i dítě (závisí vždy na aktuálním stavu šatníku). Pomáháme s
přípravou stravy (samostatný kuchyňský kout v každé ubytovací
jednotce). Ženy mohou využít ve službě terapeuta, příp. pro děti
zprostředkujeme dětského psychologa. Pomáháme s péčí o novorozence
a řešíme i další výchovné situace jak individuálně, tak i v rámci
skupinových aktivit. Dbáme na vytváření žádoucího vztahu rodič - dítě.

Platba za službu:

Dospělá osoba (těhotná) 110,-Kč/den, rodič s dítětem 90,-Kč a dítě 30,Kč. Za každé další dítě se platí 30,-Kč. Jednorázová kauce při nástupu do
AD je 1.000,-Kč. Pokud nejsou způsobeny žádné škody v průběhu
poskytování služby ani dluhy na nájmu, pak je kauce v celé výši vratná.
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Název organizace:

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Druh poskytované služby:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Adresa a kontakt:

Čs. armády 728, 564 01 Žamberk
Telefon: 465 321 295, 465 321 327
E-mail: domov@cema-nno.cz

Webové stránky:

www.cema-nno.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Ženy zletilé, ochotné spolupracovat na své životní situaci, zdravotní
hledisko - neinfekční, schopné pobytu v kolektivu; nevyžadující
tlumočníka, ochotné dodržovat základy slušného chování, přednostně z
PK kraje a Rychnovska, výjimečně z celé ČR

Způsob přijetí:

Na základě osobní návštěvy v azylovém domě a sepsání Dohody se
zájemkyní o službu azylového domu.

Délka poskytování služby:

Zpravidla 1 rok, výjimka až 3 roky – v případě, kdy matka spolupracuje a
pro vhodné řešení situace je nutné prodloužení na více než 1 rok.

Způsob poskytování
služby:

Služba je pobytová, nepřetržitá, kapacita 32 lůžek s možností dalších
postýlek. Klientka může přijít opakovaně.
Na pokoj umísťujeme vždy jen jednu matku s dětmi. Větší počet lůžek na
pokoji je z důvodu umístění více dětí s matkou.

Další informace o službě:

Ubytování - 10 samostatně vybavených pokojů s kuchyňkou a sociálním
zařízením. Klientka si může přivést částečně drobné vlastní vybavení.
Materiální zajištění: oblečení, drogérii a stravu mají klientky vlastní.
Návazné služby - dle potřeby klientů, nejčastěji spolupracující subjekty sociální pracovnice MÚ a ÚP.

Platba za službu:

Ubytování - žena bez dětí 120 Kč / den, matka s dětmi 90 Kč / den + 30 Kč
/ den za každé dítě. V ceně ubytování jsou energie, využívání zařízení
bytu, společných prostor a spolupráce dle jejich osobního plánu. Sami si
hradí potraviny, drogérii apod. Při zahájen služby platí vratnou kauci
1200 Kč.

6

Název organizace:

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Druh poskytované služby:

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Adresa a kontakt:

Hamry 107, 539 01 Hlinsko
Telefon: 733 125 261, 469 311 021, 739 302 619
E-mail: ad@dlanzivotu.cz

Webové stránky:

www.dlanzivotu.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Služba je poskytována těhotným ženám od 18 let věku. Mohou být
přijaty zájemkyně s místem trvalého pobytu či povolením k pobytu
kdekoliv v ČR. Důvody pro odmítnutí zájemkyně o službu
Poskytování sociální služby může být odmítnuto:
1. Pokud zájemce žádá službu, kterou zařízení neposkytuje
2. Z kapacitních důvodů
3. Pokud to vylučuje zdravotní stav zájemce v případě, že:
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
zdravotnickém zařízení
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů
akutní infekční nemoci
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití (např. stavy dekompenzovaného
psychiatrického onemocnění, stavy intoxikace, závislostí a v době jejich
léčby)
4. Po dobu 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu závažného
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Způsob přijetí:

Těhotné ženy mohou být přijímány bezprostředně a přímo, "ihned",
nebo jinak dle aktuální dohody se sociálními pracovníky azylového domu.
Způsob přijetí je závislý na aktuálních možnostech azylového domu, ve
většině případů jsou pracovníci schopni zajistit ubytování bez prodlení.

Délka poskytování služby:

Těhotné ženě může být služba poskytována nejdéle do roku věku dítěte.
Prodloužení pobytu o 6 – 18 měsíců nad uvedenou dobu poskytovatel
umožňuje klientce, která patří minimálně do jedné z uvedených skupin:
1. matka ve věku do 25 let, která vychovává t. č. své první dítě
2. matka, která v dětství strávila více než 1 rok v ústavní péči nebo NRP
3. matka, která je v pravidelné péči psychiatra; byla v minulosti
hospitalizovaná déle než 3 měsíce na psychiatrickém oddělení z různých
důvodů; byla v minulosti uživatelkou drog nebo alkoholu apod.
4. matka, která pobírá inval. důchod nebo je u ní zahájeno šetření pro
účely invalid. důchodu
Klientka může o prodloužení pobytu požádat po uplynutí min. 6 měsíců
poskytování služby.
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Způsob poskytování
služby:

Sociální služba v azylovém domě je pobytová, je poskytována 24 hodin
denně.
V azylovém domě může být ubytováno max. 7 žen.

Další informace o službě:

Specifika služby:
Klientku můžeme přijmout téměř okamžitě.
Klientka nemusí jezdit na jednání předem. Den nástupu může být
zároveň prvním dnem, kdy se potkáme - pokud je to potřeba.
Přijmeme i klientku, která je bez finančních prostředků - nemusí hradit za
svůj pobyt předem.
Přijímáme klientky bez hlubšího sociálního šetření.
Sociální práce s klientkou je individuální - kapacita azylového domu
umožňuje věnovat se každé klientce velice individuálně. Intenzivní práce
s nezkušenými matkami.
Azylový dům může sloužit jako úkryt pro motivované oběti domácího
násilí.
Klientky mají v průběhu pobytu možnost přivýdělku.
Možnost materiální výpomoci pro matku a dítě
Návaznost lékařské, psychologické aj. pomoci ve městě Hlinsku.
Možnost účastnit se programu rozvoje mateřských dovedností včetně
videotréninku a předporodní přípravy.

Platba za službu:

Výše úhrady pro těhotné:
Úhradu není nutné platit před nástupem do azylového domu.
* těhotná žena 100,- Kč za den (dokud je sama)
Výše úhrady v období po porodu se zvyšuje od kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém klientka porodila.
Příklad:
Dítě se narodilo 15. ledna, výše úhrady se zvyšuje od 1. února.
* matka s dítětem/ dětmi 90,- Kč za dospělou osobu a 40,- Kč za dítě,
+ každé další dítě 20,- Kč/den
Příklad:
Matka s 1 dítětem celkem 130,- Kč/ den
Matka se 2 dětmi celkem 150,- Kč/ den
Matka se 3 dětmi celkem 170,- Kč/ den
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Název organizace:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Adresa a kontakt:

Na Spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 636 077, 777 765 835
E-mail: madz@skp-centrum.cz

Webové stránky:

www.skp-centrum.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Plnoleté těhotné ženy (i s dalšími dětmi) v rodinné krizi, ohrožené
domácím násilím, bez přístřeší či po návratu z výkonu trestu.

Způsob přijetí:

Nutné osobní podání žádosti v azylovém domě (písemně + formou
rozhovoru se sociálním pracovníkem), podání žádosti v pracovní dny od
8:00 do 15:00 (nejlépe po předchozí domluvě, ale možné i přímo).

Délka poskytování služby:

Uzavření smlouvy na 3 měsíce s možností prodloužení až na 1 rok.

Způsob poskytování
služby:

Pobytová služba, nepřetržitý provoz, kapacita 50 lůžek ve 24 pokojích,
pokoje v bytových jednotkách se společnou kuchyní, koupelnou pro 3 - 4
pokoje.

Další informace o službě:

Služba nabízí ubytování ve vybaveném pokoji, možnost zapůjčení potřeb
k vaření a péči o domácnost, nutná zakázka pro spolupráci se sociálním
pracovníkem, zprostředkování návazných služeb v Pardubicích a
Pardubickém kraji (další neziskové organizace, úřady apod.).

Platba za službu:

Bezdětná žena 90,- Kč/den, matka s dětmi 70,- Kč/den + 40,- Kč/den za 1.
a 2. dítě, za 3. a další dítě + 20,- Kč, nutné složit kauci 500 Kč.
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Domy na půl cesty
Název organizace:

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Dům na půl cesty

Adresa a kontakt:

Riegrova 356-7, 538 62 Hrochův Týnec
Telefon: 469 692 014
E-mail: dpc@pestalozzi.cz

Webové stránky:

www.pestalozzi.cz

Cílové skupiny se
zaměřením na těhotné
ženy:

Ženy ve věku 16-26 let, bez rodinného zázemí, odcházející ze zařízení
ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, vyrůstající bez podpory a
péče své rodiny.

Způsob přijetí:

Na základě žádosti, pokud žena splňuje výše uvedenou cílovou skupinu
nebo musí doložit potvrzení od kurátora, že její situace vyžaduje pomoc
sociální služby DPC.

Délka poskytování služby:

Zpravidla 1 rok.

Způsob poskytování
služby:

Pobytová služba - ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní služby
jsou poskytovány v pracovní dny a běžnou pracovní dobu (nutný
telefonický kontakt), kapacita 12 lůžek.

Další informace o službě:

Mimo základní sociální služby nabízí pomoc při výchově a péči o dítě,
terapeutickou pomoc pro matku.

Platba za službu:

3000 Kč/měsíc
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Název organizace:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

Adresa a kontakt:

Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod

Webové stránky:

www.pestalozzi.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Mladé ženy ve věku 18-26 let odcházející ze zařízení ústavní výchovy
nebo náhradní rodinné péče. Mladí lidé vyrůstající bez podpory a péče
své rodiny, ocitající se v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje
nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti. Služba není
určena pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče
ve zdravotnickém zařízení, dále pro osoby s duševní poruchou, která by
závažným způsobem narušovala kolektivní soužití, nebo pro osoby s
akutní infekční nemocí.

Způsob přijetí:

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobrovolnost a aktivní přístup
k řešení vlastní situace. Prvním kontaktem je telefonické nebo osobní
jednání informačního charakteru, kdy je domluven termín vstupního
pohovoru. Při vstupním pohovoru je zájemce o službu informován
kvalifikovaným pracovníkem, co služba DPC nabízí, jaký je způsob práce a
obecné podmínky poskytování služby. Dále je zjišťována míra motivace a
potřebnost zájemce. Pokud služba odpovídá jeho potřebám, je seznámen
s Domovním řádem, vnitřními pravidly a prostředím DPC. Následně
vyplní žádost a další formuláře pro poskytování služby, včetně
individuálního plánu. Současně se stanoví termín začátku poskytování
služby.

Délka poskytování služby:

Služba DPC je poskytována na základě oboustranné smlouvy nejčastěji po
dobu jednoho roku. V případě studentů lze smlouvu prodloužit do doby
ukončení studia. Ostatní případy jsou vždy individuálně posuzovány.

Způsob poskytování
služby:

Dům na půl cesty je pobytová sociální služba. Ubytování je poskytováno
ve dvou bytech 3+1 (dva dvoulůžkové pokoje, obývací pokoj, kuchyň,
koupelna, toaleta). Byty jsou plně vybaveny nábytkem a zařízením
běžným v domácnostech. Soukromým prostorem uživatele je jeho pokoj,
popř. jeho část, ostatní prostory bytu jsou společné. Uživatelé si sami
zajišťují stravu, úklid, praní prádla, nakupování… Provoz se řídí
Domovním řádem služby a provozní řádem. Ubytování je poskytováno
nepřetržitě, ostatní služby jsou poskytovány v běžnou pracovní dobu v
pracovní dny (po – pá: 8:00 – 14:30h) nebo dle dohody. Kapacita služby
je 8 uživatelů.

Další informace o službě:

Pro matky s dětmi je možnost zapůjčení dětské postýlky (včetně dětské
ložní soupravy a ložního prádla), dětské vaničky a přebalovací podložky.
Součástí poskytování služby je sociální poradenství, psychologické
poradenství, nácvik sociálních dovedností, nácvik pracovních dovedností
v rámci ergoterapie, nácvik vedení domácnosti, nácvik péče o dítě,
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trénink hospodaření s penězi, pomoc při jednání s úřady a dalšími
organizacemi, výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při hledání
zaměstnání a při obstarávání osobních záležitostí.
Platba za službu:

Služba je zpoplatněna v souladu s platnou vyhláškou. Poplatek za službu
DPC HB činí v případě zletilého uživatele 100 Kč/den (3000 Kč/měsíc), za
každé nezletilé dítě hradí uživatel 20 Kč/den (600 Kč/měsíc). Při nástupu
do služby uživatel hradí jednorázovou vratnou kauci ve výši 1000 Kč.
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Název organizace:

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Druh poskytované služby:

Dům na půl cesty

Adresa a kontakt:

Sadová 1475, 564 01 Žamberk
Telefon: 465 322 858, 774 165 295
E-mail: dpc@cema-nno.cz

Webové stránky:

www.cema-nno.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Ženy zletilé, ochotné spolupracovat na své životní situaci, zdravotní
hledisko - neinfekční, schopné pobytu v kolektivu; nevyžadující
tlumočníka, ochotné dodržovat základy slušného chování, přednostně z
Pardubického, Královéhradeckého a případně z Olomouckého kraje, při
větším počtu volných míst i z ostatních krajů ČR (max. 3 místa)

Způsob přijetí:

Na základě osobního jednání se zájemcem v DPC (vyjasnění zakázky a
prohlídka prostor DPC), které je podloženo písemnou Dohodou se
zájemcem.

Délka poskytování služby:

Zpravidla přibližně 1 rok, lze prodloužit podle individuální situace
uživatele (např. uživatel má přislíbený byt, který se uvolní např. za 2
měs.).

Způsob poskytování
služby:

Pobytová služba, nepřetržitá, garantovaná přítomnost pracovníků v
pracovní dny min. 8 - 17 hod. (většinou přítomni 7-18 hod.),
pohotovostní služba na telefonu mimo uvedenou dobu v pracovní dny, o
víkendech a svátcích. Kapacita 8 lůžek s možností umístění postýlky, pro
uživatele s dítětem (dětmi) vyhrazena především garsonka v přízemí
domu, uživatel může využít službu opakovaně

Další informace o službě:

Ubytování - v přízemí garsonka pro 2 uživatele (+ dítě) s kuchyní a
sociálním zařízením - zde preferujeme umístění matky s dítětem nebo
celé rodiny s dítětem, v patře 2 dvoulůžkové pokoje a 2 jednolůžkové
pokoje, které mají společné sociální zařízení a kuchyň. Uživatel si může
přivést drobné vlastní vybavení, případně zde máme věci k vypůjčení.
Oblečení, drogerii a stravu si zajišťuje uživatel. Návazné služby - dle
potřeby klientů, nejčastěji spolupracující subjekty - sociální pracovnice
MÚ a ÚP.

Platba za službu:

Ubytování - uživatel bez dětí 100 Kč / den, matka s dětmi 80 Kč / den +
30 Kč / den za dítě. V ceně ubytování jsou energie, využívání zařízení
bytu, společných prostor a spolupráce dle jejich osobního plánu. Sami si
hradí potraviny, drogerii apod. Při zahájení služby platí vratnou kauci
1000 Kč.
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Název organizace:

SKP-CENTRUM, o. p. s.

Druh poskytované služby:

Dům na půli cesty

Adresa a kontakt:

Jungmannova 2550, Pardubice
Telefon: 464 629 612, 774 658 590
E-mail: dpc.info@skp-centrum.cz

Webové stránky:

www.skp-centrum.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Můžeme přijmout těhotnou ženu ve věku od 18 - 26 let.

Způsob přijetí:

Podání žádosti při osobním rozhovoru.

Délka poskytování služby:

Do porodu. Služba nemá vhodné prostory a vybavení pro malé dítě.

Další informace o službě:

Pomoc při vyřizování základní výbavy pro dítě, pomoc s vyřízením všech
potřebných dokumentů a žádostí. Nakontaktování na následné bydlení.
Ubytování v jednolůžkovým pokoji.

Platba za službu:

90,- Kč/den
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Dětská centra
Název organizace:

Dětské centrum Svitavy

Druh poskytované služby:

Dětské centrum

Adresa a kontakt:

U Kojeneckého ústavu 2, 568 02 Svitavy
Telefon: 461 535 131, 727 827 374 , 727 827 373
E-mail: dc@dc-svitavy.cz

Webové stránky:

www.dc-svitavy.cz

Cílové skupiny se
zaměřením na těhotné
ženy:

Matky zletilé i nezletilé, z celého území ČR.

Způsob přijetí:

- žádost a) přímo v zařízení b) prostřednictvím OSPOD

Délka poskytování služby:

Těhotné ženy cca 1 měsíc před porodem, na žádost ženy i dříve. Možnost
pobytu i po narození dítěte, společně s ním (délka pobytu 2-6 měsíců).
Přijata může být i těhotná žena společně s dalším dítětem, v době pobytu
v porodnici – zajištění péče o druhé dítě.

Způsob poskytování
služby:

Jedná se o pobytovou službu s nepřetržitou provozní dobou. Kapacita
zařízení je 5 lůžek, na každém lůžku možnost pobytu společně s dalším
dítětem, případně dětmi.

Další informace o službě:

Zařízení umožňuje ve spolupráci s okolními gynekologickými
ambulancemi a porodnicemi tzv. diskrétní a utajované porody.
Zabezpečení péče a poradenství při řešení případného zdravotního
problému dítěte či matky ve spolupráci s odbornými ambulancemi a
spádovými nemocnicemi, multioborovou zdravotní péči. Dále
poskytujeme sociálně právní a zdravotní poradenskou činnost týkající se
problematiky adopce, pěstounské péče, svěření dítěte do výchovy apod.
Komplexní péče (diagnostická, léčebná, ošetřovatelská, rehabilitační a
výchovná) je doplňována péčí psychologickou, resocializační. Následně
spolupracujeme s OSPOD, soudy, azylovými domy pro matky s dětmi, či s
okolními organizacemi umožňujícími sociální bydlení.

Platba za službu:

Těhotná žena, bez dalšího dítěte 80,-Kč/den, těhotná žena – jako
průvodce dalšího dítěte – 150,-Kč/den, dítě – dle věku, dle zákona č.
372/2011 Sb. o zdravotních službách a vyhlášky č. 56/2012 – dítě do 1
roku 45,-Kč/den, od 1-3 let 50,-Kč/den, od 3 let výše 55,-Kč na den.
Nezletilá matka přijata do ZDVOP 10% Rodičovského příspěvku.
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Název organizace:

Dětské centrum Veská

Druh poskytované služby:

Zdravotnické zařízení pro děti a jejich rodiče. Komplexní péče pro
těhotné a matky s dětmi v nepříznivé zdravotní či sociální situaci.

Adresa a kontakt:

Veská 21, 533 04 Sezemice
Telefon: 466 934 001, 466 934 004, 702 284 843, 702 284 842
E-mail: social@dcveska.cz

Webové stránky:

www.dcveska.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Nezletilé těhotné z celé ČR, nezletilé matky z celé ČR, těhotné cizinky bez
finančního zajištění (nutný legální pobyt v ČR) a cizinky s malými dětmi
bez finančního zajištění (nutný legální pobyt v ČR), těhotné ženy se
zdravotním omezením (dle posouzení), matky se zdravotním omezením s
malými dětmi (dle posouzení), matky s malými dětmi se zdravotním
omezením u dítěte (dle posouzení).

Způsob přijetí:

Osobní žádost, prostřednictvím OSPOD, prostřednictvím úřadu,
prostřednictvím neziskové organizace, u nezletilého žádost zákonného
zástupce nebo z rozhodnutí soudu (usnesení o předběžné opatření,
rozsudek o nařízené ústavní výchově).

Délka poskytování služby:

U nezletilých možno až do zletilosti, jinak doba nezbytně nutná.
Většinou, dokud není zajištěno návazné odpovídající bydlení a finanční
zabezpečení.

Způsob poskytování
služby:

Pobytová služba. Nutno dodržovat domácí řád a vnitřní pravidla
stanovená v DC Veská. Ve výjimečných případech nabízíme i následné
doprovázení. Celkem 9 lůžek ve dvou kategoriích - na hlavní budově s
celodenním dohledem a ve vedlejší budově v rámci komunitního
samostatného bydlení.
Je možné přijmout k zaučení v péči o dítě i otce, popřípadě jiného člena
širší rodiny, který se o dítě bude starat.

Další informace o službě:

Pomoc při diskrétním porodu, psychologická pomoc, možnost materiální
pomoci (výbavička, plenky, kočárek,…), doprovod na úřady, pomoc při
zajištění osobních dokladů a sociálních dávek, dluhové poradenství,
pomoc při hledání bydlení, nácvik rodičovských kompetencí, u nezletilých
zajištěno dokončení povinné školní docházky, případně pomoc při
dokončení školní přípravy na budoucí povolání a zvyšování kvalifikace.

Platba za službu:

Pro matku - 150,-Kč (dle vyhlášky č.56 ze dne 8.2.2012 o příspěvku na
úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do
3 let věku). Pro těhotnou ženu je to také 150,-Kč. Za nezletilou těhotnou
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nebo nezletilou matku by měl platbu uhradit zákonný zástupce. V této
částce je platba za ubytování i stravu. Je možnost platby zpětně (pokud
žena dosud nemá žádný finanční příjem). Je možnost i snížení platby z
důvodu zohlednění stávající finanční situace.

Krizová pomoc
Název organizace:

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Druh poskytované služby:

Pobytová krizová pomoc

Adresa a kontakt:

Čs. armády 728, 564 01 Žamberk
Telefon: 465 321 295, 465 321 327
E-mail: domov@cema-nno.cz

Webové stránky:

www.cema-nno.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Ženy zletilé, ochotné spolupracovat na své krizové situaci, nevyžadující
tlumočníka, ochotné dodržovat základy slušného chování, z celé ČR.

Způsob přijetí:

Různé možnosti - na základě telefonické dohody s matkou nebo na
základě osobního příchodu nebo na základě telefonického dohody s
odborným pracovníkem (intervenční centrum, OSPOD, apod.)

Délka poskytování služby:

Zpravidla 7 dní, výjimka - do doby dokud matka může využít bezpečně
jinou navazující službu.

Způsob poskytování
služby:

Pobytová služba, nepřetržitá, kapacita 4 lůžka s možností dalších dvou
dětských lehátek a postýlky, klientka může přijít opakovaně.
Na krizový pokoj umísťujeme vždy jen jednu matku, matku s dětmi, celou
rodinu s dětmi. Větší počet lůžek je z důvodu umístění více dětí s matkou
nebo i celé rodiny.

Další informace o službě:

Ubytování - samostatný vybavený pokoj s kuchyňkou a sociálním
zařízením zdarma. Klientka může přijít tzv. bez ničeho. Materiální
zajištění - pouze v případě, že nemá klientka vlastní. Možnosti oblečení,
drogérie, základní potraviny včetně od 0 věku, pro diabetiky a
bezlepkovou dietu. Službu lze využít anonymně. Krizová intervence
zajištěna nepřetržitě. Návazné služby - dle potřeby klientů, nejčastěji
spolupracující subjekty - azylové domy, ubytovny, sociální pracovnice MÚ
a ÚP.

Platba za službu:

Ubytování - vždy zdarma, materiální pomoc - základ zdarma, pouze
pokud matka nemá vlastní.
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Název organizace:

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Krizová pomoc

Adresa a kontakt:

Na Spravedlnosti 803, Pardubice
Telefon: 466 636 077, 777 765 835
E-mail: madz@skp-centrum.cz

Webové stránky:

www.skp-centrum.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Plnoleté těhotné ženy (i s dalšími dětmi), které jsou oběti domácího
násilí, v akutní partnerské, rodinné či sociální krizi a mají potřebu
krátkodobého ubytování.

Způsob přijetí:

Osobně, možný předchozí telefonický kontakt.

Délka poskytování služby:

Pobytová forma 4 dny (v případě čekání na konkrétní vyřešení situace
možno prodloužit na 7 dní).

Způsob poskytování
služby:

Nepřetržitý provoz, možné přijmout kdykoliv, kapacita 1 pokoj se třemi
lůžky a dětskou postýlkou + základní vybavení domácnosti.

Další informace o službě:

Bezplatná služba, ubytování + materiální potravinová a hygienická
pomoc, pomoc v orientaci v situaci a nalezení možností dalšího řešení,
spolupráce s úřady a dalšími organizacemi.

Platba za službu:

Služba je bezplatná.
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AMBULANTNÍ SLUŽBY
Krizová pomoc
Název organizace:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. (Krizové centrum Chrudim)

Druh poskytované služby:

Krizová pomoc, Odborné sociální poradenství

Adresa a kontakt:

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 623 899
E-mail: kc@pestalozzi.cz

Webové stránky:

www.pestalozzi.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Osoby v krizi bez omezení věku, oběti domácího násilí.

Způsob přijetí:

Po předchozím objednání či přímo z ulice (avšak s rizikem čekání v
případě, že je přítomen objednaný klient).

Délka poskytování služby:

Dle potřeby klienta, maximálně však 2 roky.

Způsob poskytování
služby:

Služba je ambulantní. Provozní doba: Po: 7.30 - 17.00, Út: 7.30 - 15.30,
St: 7.30 - 17.00, Čt: 7.30 - 16.00, Pá: 7.30 - 14.30 hod.

Další informace o službě:

Služba je určena pro klienty v náročné životní situaci, nabízíme komplexní
sociálně právní pomoc, psychologickou péči, pomoc ve zprostředkování
kontaktu na další zařízení či odborníky, doprovod na úřady či k soudním
jednáním. Dále nabízíme možnost Asistovaného kontaktu - kontakt
dítěte s rodičem, se kterým nežije.

Platba za službu:

Služba je bezplatná.
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Název organizace:

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Krizové centrum Svitavy

Adresa a kontakt:

Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy
Telefon: 461 321 100, 461 321 200
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz

Webové stránky:

www.pestalozzi.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Osoby v krizi, oběti domácího násilí.

Způsob přijetí:

přímo

Délka poskytování služby:

dle individuální potřeby

Způsob poskytování
služby:

ambulantní služba, provozní doba: po a st: 7:30 - 17:00, út: 7:30 - 15:30,
čt: 7:30 - 16:00 a pá: 7:30 - 14:30, okamžitá kapacita: 3

Další informace o službě:

Psychologická pomoc, odborné sociální poradenství, právní pomoc.

Platba za službu:

Služba je bezplatná.
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Odborné sociální poradenství
Název organizace:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Druh poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

Adresa a kontakt:

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 623 896, 724 837 218
E-mail: ambulance@pestalozzi.cz

Webové stránky:

www.pestalozzi.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Sociálně znevýhodněné osoby bez omezení věku, děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy, osoby opouštějící zařízení ústavní
výchovy, osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, osoby žijící v
sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné
činnosti, rodiny s dětmi.

Způsob přijetí:

Po předchozím objednání.

Délka poskytování služby:

individuální

Způsob poskytování
služby:

Služba ambulantní, provozní doba Po: 7.30 - 17.00, Út: 7.30 - 15.30, St:
7.30 - 17.00, Čt: 7.30 - 16.00, Pá: 7.30 - 14.30 hod.

Další informace o službě:

Kompletní dluhové poradenství/ např. jednání s věřiteli, exekutory,
pomoc při vytváření rodinného rozpočtu, informace o exekucích,
oddlužení, žádosti o splátkové kalendáře atd./. Doprovody při jednání v
bankách atd., pomoc při hledání bydlení a práce, základy na PC, právní
poradenství, pomoc při zprostředkování kontaktu na odborníky.

Platba za službu:

Služba je bezplatná.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Název organizace:

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Druh poskytované služby:

NZDM - Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní
výchovou

Adresa a kontakt:

Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 625 121, 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz

Webové stránky:

www.otevridvere.cz

Cílová skupina se
zaměřením na těhotné
ženy:

Nezletilé matky, které prošly ústavní výchovou.

Způsob přijetí:

Přímo - na základě vlastní žádosti.

Délka poskytování služby:

Dle potřeb klienta.

Způsob poskytování
služby:

Ambulantní, popřípadě terénní dle dohody a potřeby klienta, v rámci
pracovní doby. Kapacita je dle služby, v navazujících službách je trvale cca
10 klientů ambulantně, kontakt probíhá individuálně dle potřeby, čas a
četnost se dá přizpůsobit klientovi.

Další informace o službě:

Poradenství, pomoc a podpora pro klientku, která se po opuštění ústavní
výchovy ocitla sama s dítětem, zprostředkování kontaktů na další
instituce a odborníky, možnost materiální podpory z darů organizace.

Platba za službu:

Služby jsou poskytovány zdarma.

