
 

Název standardu 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další 
subjekty. 
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standardu 
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doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob 
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- sociální pracovník odkazuje klienty sociálně-právní ochrany primárně na činnost 

Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, kde se nachází příslušné pracoviště OSPOD. 

Sociální pracovník předává kontakty na příslušnou pracovnici OSPOD nebo schůzku 

dojedná s klientem přímo na místě dle časových možností pracovnic. 

 odpovědná pracovnice pro výkon sociálně právní ochrany OSPOD Kostelec nad 

Orlicí je pro Týnišťsko, paní Irena Mertlíková, Tel. 602 174 415, e- mail: 

imertlikova@muko.cz. 

 odpovědná pracovnice pro výkon náhradní rodinné péče OSPOD Kostelec nad Orlicí 

je pro Týníšťsko, paní Bc. Jiřina Altová, Tel. 778 752 092, e-mail: jaltova@muko.cz 

- sociální pracovník POU má podobně jako pracoviště OSPOD Kostelec nad Orlicí 

zmapovanou síť poskytovatelů sociálních služeb i jiných subjektů pro výkon sociálně-

právní ochrany a může klientům sociálně-právní ochrany doporučit nebo zprostředkovat 

další služby (viz příloha č. 1 tohoto standardu). 

- dále má k dispozici pro případné zájemce o službu také Adresáře poskytovatelů 

sociálních služeb a souvisejících služeb na Kostelecku, který je dostupný sociálnímu 

pracovníkovi a široké veřejnosti jak v tištěné podobě, tak elektronicky na webových 

stránkách města (www.kostelecno.cz, v sekci Město – Komunitní plánování sociálních 

služeb). 

- sociální pracovník rovněž při hledání vhodné služby pro klienta čerpá z Registru 

poskytovatelů sociálních služeb dostupný na: 

<http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1428661884045_2)>.  

mailto:imertlikova@muko.cz
mailto:jaltova@muko.cz
http://www.kostelecno.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1428661884045_2)
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- sociální pracovník POU dbá na to, aby poskytovaná pomoc prostřednictvím sociálních 

služeb byla v souladu se zájmem dítěte a v souladu s cíli stanovenými v IPOD pracovníka 

OSPOD Kostelec nad Orlicí 

- sociální pracovník se aktivně podílí na komunitním plánování sociálních služeb na 

Městském úřadě Kostelec nad Orlicí a má povědomí o tom, které služby v regionu chybí, 

formuluje priority a vytváří cíle a opatření pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, mládež a 

menšiny a zaměřuje se také na prevenci kriminality (viz kritérium 7b) 
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PŘÍLOHA 1 – KRITÉRIUM 14A 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kostelec nad Orlicí v rámci výkonu své činnosti: 

 zajišťuje péči psychologů

 spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními ve správním obvodu i mimo něj

 spolupracuje se sítí dětských domovů a diagnostických ústavů v celé České republice

 spolupracuje se zařízeními pro nezl. cizince (dětský domov pro cizince, diagnostické ústavy pro

cizince ad.)

 spolupracuje s ostatními organizacemi a institucemi v rámci celé ČR (Z kapacitních důvodů

nebudeme všechny spolupracující subjekty uvádět. Některé služby rovněž naleznete v Adresáři

poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb na Kostelecku.)
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Instituce a organizace pomáhající dětem 

a jejich rodinám, se kterými 

spolupracuje orgán sociálně-právní 

ochrany dětí Městského úřadu 

v Kostelci nad Orlicí. 

 Aktivity/programy 

     instituce/organizace 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště 

Kostelec nad Orlicí 
Komenského 583 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

Aktivní politika zaměstnanosti, stání sociální 

podpora, hmotná nouze 

Správa uprchlických zařízení MV ČR 

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí 

Rudé armády 1000 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

 sociální práce doplněná o 

volnočasové aktivity

 provoz dětského centra, výtvarné

dílny, knihovny, čajovny, hřiště,

 sportovní vyžití, kulturních akce,

výlety

Zvláštní pozornost je věnována nezletilým 

žadatelům bez doprovodu, samotným ženám s 

dětmi, obětem fyzického nebo psychického 

násilí ad.  

Dětské centrum Veská 

Veská čp. 21 

533 04 Sezemice 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc 

 zajistit ochranu a pomoc dětem v nouzi
nebo v krizi, zejména jsou-li ohrožena
jejich základní práva

 pomáhat rodinám s dětmi, které to
potřebují

Salinger, o. s. 

PhDr. Jan Vyhnálek – psycholog 

Hradec Králové 

 Stopa čápa (viz adresář)

 Triangl (viz adresář)

V rámci projektu zajišťuje psychologické 

konzultace na pracovišti orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí v Kostelci nad Orlicí. 

 vzdělávání pěstounských rodin

o. s. CEMA Žamberk

Nádražní 22 

564 01 Žamberk 

Dům na půli cesty 

 poskytování sociální pobytové služby

mladým lidem od 18 do 26 let, kteří se

ocitli bez zázemí, podpora

k samostatnému způsobu života

Azylový dům pro matky s dětmi 

Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc 

Oddělení pro matky s dětmi 

Oddělení kojenců, mladších a starších 

batolat 
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Instituce a organizace pomáhající dětem 

a jejich rodinám, se kterými 

spolupracuje orgán sociálně-právní 

ochrany dětí Městského úřadu 

v Kostelci nad Orlicí. 

Aktivity/programy 

 instituce/organizace 

Most k životu, o. p. s. 

Šikmá 300 

541 03 Trutnov 

Azylový dům pro ženy a matky s dítětem/s 
dětmi 

 poskytování sociální služby - azylový
dům a výkon sociálně právní ochrany
dětí

Farní charita Náchod 

Av. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod 

Borská 616/621 
547 01 Náchod 

Mezi základní činnosti služby patří: 

 Dočasné ubytování

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy

 Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a pomoc při
obstarávání osobních záležitostí

 Základní sociální poradenství

Péče o duševní zdraví, o. s. 

Panská 1492 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Práce v přirozeném prostředí osob, které trpí 
duševním onemocněním, dále poradenství, 
doprovázení, spolupráce při komunitním 
plánování. 

Dětský diagnostický ústav, 

středisko výchovné péče, 

základní škola a školní jídelna 

Říčařova 277 

503 01 Hradec Králové 

Pobytové zařízení, které z hlediska 

psychologického a pedagogického komplexně 

vyšetřuje děti ve věku od 3 let do ukončení 

povinné školní docházky a poskytuje jim 

potřebnou odbornou péči. 

Středisko výchovné péče Návrat 

Brandlova 112 

500 03 Hradec Králové 

 ambulantní pedagogické -

psychologické služby

 dětská terapeutická skupina

 celodenní péče

 dobrovolný internátní pobyt

 smluvní pobyt v dětském 

diagnostickém ústavu

Pedagogicko-psychologická poradna 

Královéhradeckého kraje 

Javornická 1501 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Komplexní psychologické a speciálně 

pedagogické služby dětem a mládeži od 3 do 

19 let. 

Šťastný domov, o. p. s. 

Líšnice 82, 561 84 

Víkendové pobyty, výchovné tábory pro děti 

s výchovnými problémy a pro děti ze sociálně 

slabých rodin. Spolupráce v rámci KPSS. 
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Instituce a organizace pomáhající dětem 

a jejich rodinám, se kterými 

spolupracuje orgán sociálně-právní 

ochrany dětí Městského úřadu 

v Kostelci nad Orlicí. 

Aktivity/programy 

 instituce/organizace 

ADRA ČR 

Pracoviště Hradec Králové 

Dětské krizové centrum 

Poradna pro lidi v tísni 

Třída Edvarda Beneše 

500 12 Hradec Králové 

 Dětské krizové centrum

 pomáhá dětem a rodinám ohroženými

patologickými jevy ve společnosti,

zejména domácím násilím, týráním

svěřené osoby, zanedbáváním,

zneužíváním a jinou trestnou činností

 Poradna pro oběti násilí

 cílem poradny je svou činností,

v oblasti psychosociální a trestně –

právní, zajistit pomoc osobám

či rodinnému systému, kde se vyskytlo

domácí násilí nebo jiná trestná činnost

Fond ohrožených dětí Pardubice 

Nerudová 880 

530 02  Pardubice 

Pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným 

opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým 

dětem, s působností na celém území České 

republiky. 

Oblastní charita Hradec Králové 

Domov pro matky s dětmi 

Velká 7/50 

503 41 Hradec Králové 

Poradna pro lidi v tísni 

Kotěrova 847 

500 03 Hradec Králové 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené 

domácím násilím 

Kotěrova 847 

500 03 Hradec Králové 

Středisko rané péče Sluníčko 

Středisko rané péče Sluníčko 

Ulrichovo náměstí 733 

500 02 Hradec Králové 

Domov pro matky s dětmi 

 sociální služby pro matky s dětmi

Intervenční centrum pro osoby ohrožené 

domácím násilím 

 psychologická pomoc, sociálně právní

poradenství, trestně právní

poradenství, organizační poradenství,

kontaktování a podpora ohrožené

osoby

Poradna pro lidi v tísni 

 odborné poradenství pro osoby v těžké

životní (sociální) situaci

Středisko rané péče Sluníčko 

 odborná pomoc a podpora pro rodiny

dítěte se speciálními potřebami, z

důvodu zdravotního postižení nebo

jinak ohroženým na vývoji, ve věku od

narození do 7 let, žijící v

Královéhradeckém kraji

Probační a mediační služba ČR 

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou 

Panská 79 

 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 integrace pachatelů trestné činnosti

zpět do společnosti

 nabídka účasti v probačních 

programech
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Dětská ozdravovna Království 

Nemojov 150 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 léčebné pobyty pro děti do 3 let, od 3
do 15 let, případně pro starší děti

 pobyty mateřských a základních škol v
přírodě, lyžařské výcviky, ekologické
semináře a pobyty pod dohledem
lektorů

Sananim, z. ú. 

Poradenská linka: 283 872 186 

Kancelář vedení: office@sananim.cz 

 pomáhá lidem ohroženým drogami

a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti

programů a služeb, které tvoří

komplexní systém prevence, péče,

léčby a resocializace

Instituce a organizace pomáhající dětem 

a jejich rodinám, se kterými 

spolupracuje orgán sociálně-právní 

ochrany dětí Městského úřadu 

v Kostelci nad Orlicí. 

Aktivity/programy 

instituce/organizace 

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková 

Litomyšl 
 vzdělávání pěstounských rodin

 supervize pro pracovníky OSPOD

Mgr. Martina Švadlenková 

Heřmanův Městec 
 psychoterapie

 služby speciálního pedagoga

Mgr. Jitka Kamenická 
Týniště nad Orlicí 

 služby psychologa

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Centrum denních služeb 

Havlíčkova 1129 

563 01 Lanškroun 

Šance pro rodinu 

Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které se 

ocitly v takové obtížné situaci, kde je nějakým 

způsobem narušen nebo ohrožen vývoj dítěte 

Poskytujeme ji přímo v domácím prostředí 

rodiny na celém území Orlickoústecka. 

TRIALOG, o. s. 

Colova 17 

616 00Brno - Žabovřesky 

Pracoviště v Královehradeckým kraji: 

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Kocurová 
(kocurova@trialog-brno.cz, 734 754 391) 

 vzdělávání pěstounů

 naplňování dohod o výkonu

pěstounské péče

 přípravy osvojitelů a pěstounů

 poradenské centrum

 klub pěstounů

 programy rozvoje občanské

společnosti

Centrum pěstounských rodin, o. s. 

Komunitní centrum pro pěstounské rodiny 
Kancelář občanského sdružení 

U Fotochemy 1602, Hradec Králové 

Korespondenční adresa: 

Štefánikova 379/41 

500 11 Hradec Králové 

 odlehčovací služby

 respitní pobyty

 doprovázení rodin

 podpora aktivního trávení volného času

 pravidelná setkání pěstounů

 vzdělávání pěstounů

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,111,99,117,114,111,118,97,64,116,114,105,97,108,111,103,45,98,114,110,111,46,99,122))
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PROSTOR PRO, o. p. s. 

Čajkovského 1861 

500 09 Hradec Králové 

Náhradní rodinná péče PECKA 

 podpora a pomoc pěstounským

rodinám

 provázení pěstounské rodiny

 poradenství

 vzdělávání pěstounů

 odlehčovací služby

 volnočasové aktivity (víkendové pobyt

a příměstské tábory)

Amalthea, o. s. 

Městský park 274 

537 01 Chrudim 

Hýblova 546 

560 02 Česká Třebová 

 Centrum náhradní rodinné péče

 služby pro rodinu a dítě

 podpora pro rodinu a dítě

 vzdělávání pro organizace i pro

veřejnost

Aufori, o.p.s. 

Ak. Heyrovského 1178/6 
500 03 Hradec Králové 

Terénní programy v Královéhradeckém 

kraji 

 pomoc v obtížných životních situacích

 asistence

 doprovody




