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Městský úřad Vrchlabí 
Odbor sociální a zdravotní 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

Tel.: 499 405 749 

 
 
 

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 

 
 Vážení občané Vrchlabska, 
dostává se vám do rukou přehled organizací poskytujících sociální služby a další související 
služby obce s rozšířenou působností Vrchlabí a okolí.  
 Základní a odborné sociální poradenství vám poskytne také sociální a zdravotní odbor 
MÚ Vrchlabí, popřípadě vám poradí, kam se obrátit při řešení vaší životní situace. 
 Jednotlivé typy služeb jsou barevně rozlišeny a rozděleny do kapitol podle cílových 
skupin takto: 
 
I. Senioři 

II. Osoby se zdravotním postižením 

III. Děti 

IV. Občané v nepříznivé sociální situaci, v krizi, 
uživatelé návykových látek 

 
 Oblast sociálních služeb se neustále mění, některé služby zanikají a jiné vznikají a 
reagují tak na aktuální poptávku uživatelů. Doporučujeme vám tedy, abyste náš přehled 
služeb považovali za orientační. Informace o službách zde uvedených naleznete taktéž na 
webových stránkách iregistr.mpsv.cz nebo máte možnost kontaktovat pracovníky sociálního 
odboru MÚ Vrchlabí k ověření aktuálnosti informací. 
 Přejeme vám, abyste v tomto přehledu našli právě tu službu, kterou potřebujete, a stali 
se jejími spokojenými uživateli. 
 
 
 
 
 

I. Senioři 
 

DOMOV PRO SENIORY 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři, kteří potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Adresa organizace: Žižkova 590 
543 01 Vrchlabí 
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Kontakty: 499 405 263 
702 292 453 
ddsocialni1@volny.cz 

Webová prezentace: www.domov-vrchlabi.cz 

Kontaktní osoba: Barbora Nechanická, DiS., sociální pracovnice 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb.: Domov pro seniory 
Domov se zvláštním režimem 
Odlehčovací služby 

Spádová oblast:  Vrchlabsko 

1. domov pro seniory se sníženou soběstačnosti 
zejména z důvodu věku 

2. domov se zvláštním režimem pro seniory s 
demencí Alzheimerova typu 

Poznámka: 

3. odlehčovací služba na nezbytně nutnou dobu 
seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení 

 
TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři nad 65 let, 
dospělé osoby s tělesným postižením 

Zřizovatel: Město Vrchlabí 

Adresa organizace: Pražská 1343 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty: 499 421 961 
499 421 935 
736 171 732 
pec.sluzba.vr@centrum.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Martina Lukášková 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast: Vrchlabí, Benecko (spádové obce Benecka- 
Horní a Dolní Štěpanice, Mrklov, Štěpanická 
Lhota)  

Poznámka: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, půjčování 
speciálních zdravotnických pomůcek, dovoz 
obědů 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
HOSTINNÉ 

Cílová skupina: senioři se sníženou 
soběstačností, dospělí s tělesným nebo 
kombinovaným postižením 

Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec 

Adresa organizace: Labská fortna 230, 543 71 Hostinné 

Kontakty: 499 441 140  
polesovska@hospic.cz  

Webová prezentace: www.pecovatelky.ochck.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Luisa Polešovská 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast: Hostinné, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, 
Chotěvice, Klášterská Lhota, Ždírnice, Prosečné, 
Čermná, Rudník 

Poznámka: Pečovatelská služba jako komplex služeb 
poskytovaných klientům. Soustředí se zejména 
na pomoc při zajišťování chodu domácnosti- 
nákupy, úklid, praní, žehlení a mandlování 
prádla, stravování- dovoz obědů, pomoc při 
osobní hygieně, ale i zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. Oblastní charita 
také organizuje sběr oblečení pro Diakonii 
Úpice. 

 
OSOBNÍ ASISTENCE VRCHLABÍ 
 

Cílová skupina: osoby s mentálním 
postižením, osoby s tělesným 
postižením, osoby s kombinovaným 
postižením, osoby s jiným zdravotním 
postižením, senioři  

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 423 900 
739 244 667 
asistence.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Palmová- sociální pracovník, vedoucí 
služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Osobní asistence 
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Poznámka: Provozní doba : PO-NE 7.00 - 20.00 hodin. 
Terénní služba poskytovaná v přirozeném, 
rodinném prostředí. 
Osobní asistence: péče o vlastní osobu – péče o 
osobní hygienu a koupání, pomoc s vařením a 
podáním jídla, péče o domácnost, nákupy, 
doprovod k lékaři, na úřady apod. a s dalšími 
úkony běžného života 

 
SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ Cílová skupina: senioři, osoby se 

zdravotním postižením starší 7 let 

Zřizovatel: Obec Dolní Kalná 

Adresa organizace: Dolní Kalná 178 
543 74 Dolní Kalná 

Kontakty: 775 911 177 
sluzby@dolnikalna.cz  

Webová prezentace: http://dolnikalna.cz/pecovatelka  

Kontaktní osoba: Ing. Vendula Nosková 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast: Dolní Kalná, Slemeno i další obce v okolí, např. 
Horní Kalná, Čistá u Horek, Bukovina u Čisté, 
Horní a Dolní Olešnice (vč. Vrchlabí, 
Hostinného apod.) 

Poznámka: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, základní sociální 
poradenství, doplňkové služby (dohled nad 
nemohoucími lidmi v domácnosti, společník na 
procházku apod.)  

 
Pečovatelská služba PETRKLÍČ 
 
 
  

Cílová skupina: osoby s chronickým 
duševním onemocněním, osoby s chro-
nickým onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby se zdra-
votním postižením, rodiny s dětmi, 
senioři 

Zřizovatel:  Komunitní centrum Petrklíč, z. s. 

Adresa organizace: Křižíkova 65 
541 01 Trutnov 1 - Horní Předměstí 

Kontakty:   603 523 400 
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Milan.trcka@petrklice.cz  

Webová prezentace: www.petrklice.cz  

Kontaktní osoba: Milan Trčka 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast:  Královéhradecký a Pardubický kraj 

Poznámka: Cílem je poskytovat uživatelům kvalitní, 
dostupnou a efektivní sociální službu, sestávající 
z pomoci se sebeobsluhou, pomoci při osobní 
hygieně, pomoci se zajištěním stravy, pomoci 
s obsluhou domácnosti a pomoci se sociálním 
začleňováním, vždy podle skutečných 
individuálních potřeb každého uživatele a podle 
dobré praxe sociální péče a sociální práce. 
Služba je k dispozici 24 hodin denně, včetně dnů 
pracovního volna, pracovního klidu a státních 
svátků a je určena uživatelům starším 17 let. 

 

ŽIVOT 90- TÍSŇOVÁ PÉČE Cílová skupina: senioři od 65 let, 
osoby se zdravotním postižením 

Zřizovatel: Život 90 

Adresa organizace: Karoliny Světlé 18 
Praha 1 

Kontakty: 222 333 555 
222 333 546 příjem nových klientů 
800 157 157 SENIOR TELEFON 

Webová prezentace: www.tisnovapece.cz 
www.zivot90.cz  

Kontaktní osoba: p. Kolářová 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. 
dostupné na Vrchlabsku: 

Tísňová péče 
Telefonická krizová pomoc 

Poznámka: Nepřetržitá komplexní sociální služba. 
Dispečink Tísňové péče Života 90 monitoruje 
uživatele služby v jeho bytě i venku, je s ním v 
hlasovém spojení a v krizové situaci zajišťuje 
poskytnutí okamžité pomoci, kterou si uživatel 
přivolá stiskem tísňového tlačítka. 
Služba SENIOR TELEFON je zdarma a 
funguje nepřetržitě z celé ČR. 

 
 
 



 

 6 
 
 

PENZION PRO SENIORY 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři nad 65 let, 
osoby s tělesným postižením 

Zřizovatel: Město Vrchlabí 

Adresa organizace: Pražská 1343  
543 01 Vrchlabí  

Kontakty: 499 421 961 
499 424 186 
736 171 732  
pec.sluzba.vr@centrum.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Martina Lukášková 

Poznámka: Péče a podpora je poskytována lidem, kteří 
vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu potřebují pomoc jiné osoby. 

 
PENZION DOMOV HOSTINNÉ Cílová skupina: senioři 

Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec 

Adresa organizace: Labská fortna 230 
543 71 Hostinné 

Kontakty: 499 441 140  
polesovska@hospic.cz  

Webová prezentace: www.pecovatelky.ochck.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Luisa Polešovská 

Poznámka: V Penzionu Domov je 53 bytů. Pečovatelská 
služba zde pomáhá seniorům s omezenou 
soběstačností a dospělým osobám se 
zdravotním postižením, kteří si nemohou 
obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci 
blízkého okolí. 

 
AGENTURA ZDRAVÍ- DOMÁCÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři, dlouhodobě 
nemocní, zdravotně znevýhodnění 
občané 

Zřizovatel: Jana Stránská 

Adresa organizace: Žižkova 521, 543 01 Vrchlabí 

Kontakty: 608 257 783  
janastran@seznam.cz  

Kontaktní osoba: Jana Stránská 

Spádová oblast: Vrchlabsko 

Poznámka: domácí zdravotní péče, poradenství 
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍCH 
SESTER DOMÁCÍ PÉČE- 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři, dlouhodobě 
nemocní, osoby s tělesným postižením 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj 

Adresa organizace: Pražská 1343, 543 01 Vrchlabí  

Kontakty:   737 140 626 
vera.rihova@tiscali.cz  

Kontaktní osoba: Věra Říhová 

Poznámka: Komplexní ošetřovatelská služba, poradenství, 
léčení v domácím prostředí, zdravotnické 
výkony, zajišťování kompenzačních pomůcek 

Spádová oblast: Vrchlabsko 

 
MĚSTSKÝ KLUB SENIORŮ 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři 

Zřizovatel: Město Vrchlabí 

Adresa: Nádražní 471 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty: 605 375 106 

Kontaktní osoba: Josef Kalenský 

Poznámka: Volnočasové aktivity seniorů, poradenství.  
Pravidelné schůzky každý čtvrtek od 13.00- 
16.00 hod. v budově „Zámečku“ ve Vrchlabí 

Spádová oblast:  Vrchlabsko 

 
DŮM PRO SENIORY RUDNÍK Cílová skupina: soběstační senioři 

Zřizovatel: Obec Rudník 

Adresa: Rudník 75 
543 72 Rudník 

Kontakty: 499 440 281 
606 062 760  
svobodova@rudnik.cz  

Kontaktní osoba: Iva Svobodová, OÚ Rudník 

Poznámka: Byty v majetku obce jsou prioritně pronajímány 
seniorům.  
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II. Osoby se zdravotním postižením 
 
TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři, osoby se 
zdravotním postižením 

Zřizovatel: Město Vrchlabí 

Adresa organizace: Pražská 1343 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty: 499 421 961 
499 424 186 
736 171 732 
pec.sluzba.vr@centrum.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Martina Lukášková 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast: Vrchlabsko 

Poznámka: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, půjčování speciálních 
pomůcek, dovoz obědů 

Spádová oblast: Vrchlabí, Benecko (spádové obce Benecka- 
Horní a Dolní Štěpanice, Mrklov, Štěpanická 
Lhota)  

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
HOSTINNÉ 

Cílová skupina: senioři se sníženou 
soběstačností, dospělí s tělesným nebo 
kombinovaným postižením 

Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec 

Adresa organizace: Labská fortna 230 
543 71 Hostinné 

Kontakty: 499 441 140 
polesovska@hospic.cz  

Webová prezentace: www.pecovatelky.ochck.cz  

Kontaktní osoba: Bc. Luisa Polešovská 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast: Hostinné, D. Olešnice, H. Olešnice, Chotěvice, 
Klášter. Lhota, Ždírnice,Prosečné,Čermná 
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Poznámka: Pečovatelská služba jako komplex služeb 
poskytovaných klientům. Soustředí se zejména 
na pomoc při zajišťování chodu domácnosti- 
nákupy, úklid, praní, žehlení a mandlování 
prádla, stravování- dovoz obědů, pomoc při 
osobní hygieně, ale i zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. Farní charita také 
organizuje sběr oblečení pro Diakonii Úpice. 

 
SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ Cílová skupina: senioři, osoby se 

zdravotním postižením starší 7 let 

Zřizovatel: Obec Dolní Kalná 

Adresa organizace: Dolní Kalná 178 
543 74 Dolní Kalná 

Kontakty: 775 911 177 
sluzby@dolnikalna.cz  

Webová prezentace: http://dolnikalna.cz/pecovatelka  

Kontaktní osoba: Ing. Vendula Nosková 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast: Dolní Kalná, Slemeno i další obce v okolí, např. 
Horní Kalná, Čistá u Horek, Bukovina u Čisté, 
Horní a Dolní Olešnice (vč. Vrchlabí, 
Hostinného apod.) 

Poznámka: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, základní sociální 
poradenství, doplňkové služby (dohled nad 
nemohoucími lidmi v domácnosti, společník na 
procházku apod.)  

 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením, ve věku 7 - 
64 let 

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616 
543 01 Vrchlabí  

Kontakty:   tel. 499 423 566 
mobil : 739 244 639 
cds.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 
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Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Cupáková, Dis. - sociální pracovník, 
vedoucí služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Centra denních služeb 

 Cílem služby je podporovat klienty v dosažení 
co největší míry samostatnosti ve všech 
oblastech jejich života. Služba nabízí výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně – 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, zajištění stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně. 
Provozní doba : 7.30  - 15.00 

 
OSOBNÍ ASISTENCE VRCHLABÍ 
 

Cílová skupina: Děti od 7 let věku a 
dospělí s mentálním postižením, osoby 
s tělesným postižením, osoby s 
kombinovaným postižením, osoby s 
jiným zdravotním postižením, senioři  

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 423 900 
739 244 667 
asistence.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Palmová- sociální pracovník, vedoucí 
služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Osobní asistence 

Poznámka: Pracovní doba : PO-NE 7.00 - 20.00 hodin. 
Terénní služba poskytovaná v přirozeném, 
rodinném prostředí. 
Osobní asistence: péče o vlastní osobu – péče o 
osobní hygienu a koupání, pomoc s vařením a 
podáním jídla, péče o domácnost, nákupy, 
doprovod k lékaři, na úřady apod. a s dalšími 
úkony běžného života 
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AGENTURA ZDRAVÍ- DOMÁCÍ 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři, dlouhodobě 
nemocní, zdravotně znevýhodnění 
občané 

Zřizovatel: Jana Stránská 

Adresa organizace: Žižkova 521 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty: 608 257 783  janastran@seznam.cz  

Kontaktní osoba: Jana Stránská 

Spádová oblast: Vrchlabsko 

Poznámka: domácí zdravotní péče, poradenství 

 
Pečovatelská služba PETRKLÍČ 
 
 
  

Cílová skupina: osoby s chronickým 
duševním onemocněním, osoby s chro-
nickým onemocněním, osoby s jiným 
zdravotním postižením, osoby se zdra-
votním postižením, rodiny s dětmi, 
senioři 

Zřizovatel:  Komunitní centrum Petrklíč, z. s. 

Adresa organizace: Křižíkova 65 
541 01 Trutnov 1 - Horní Předměstí 

Kontakty:   603 523 400 
Milan.trcka@petrklice.cz  

Webová prezentace: www.petrklice.cz  

Kontaktní osoba: Milan Trčka 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba 

Spádová oblast:  Královéhradecký a Pardubický kraj 

Poznámka: Cílem je poskytovat uživatelům kvalitní, 
dostupnou a efektivní sociální službu, sestávající 
z pomoci se sebeobsluhou, pomoci při osobní 
hygieně, pomoci se zajištěním stravy, pomoci 
s obsluhou domácnosti a pomoci se sociálním 
začleňováním, vždy podle skutečných 
individuálních potřeb každého uživatele a podle 
dobré praxe sociální péče a sociální práce. 
Služba je k dispozici 24 hodin denně, včetně dnů 
pracovního volna, pracovního klidu a státních 
svátků a je určena uživatelům starším 17 let. 
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DOMÁCÍ HOSPIC DUHA, O.P.S. Cílová skupina: osoby s chronickým 
onemocněním, osoby v krizi 

Zřizovatel: Domácí hospic Duha, o.p.s. 

Adresa organizace: Riegrova 665 (areál Městské nemocnice) 
508 01 Hořice 

Kontakty: 773 652 844 – domácí hospicová péče 
739 912 781 – sociální poradna 
733 741 594 – půjčovna pomůcek 
hospic-horice@seznam.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Kolátorová 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství 

Webová prezentace: http://www.hospic-horice.cz  

Poznámka: Podmínky přijetí do péče: 
Terminální stadium nádorového onemocnění 
Poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění 
Doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího 
lékaře k poskytování domácí hospic. Péče 
Informovaný souhlas pacienta 
Vyplněná žádost o poskytování dom. hosp. péče 
Souhlas s ceníkem služeb 
Zajištěná celodenní péče jiné osoby nebo rodiny 
pacienta 

Spádová oblast: Vrchlabí  

 
 
SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 

Cílová skupina: nemocní civilizačními 
chorobami 

Zřizovatel: zapsaný spolek 

Adresa: Kunčice nad Labem 129, 543 61 

Kontakt: 776 135 112   
ruuik@atlas.cz  

Webová prezentace: www.civilky.cz  

Kontaktní osoba: Hana Novotná 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství  

Poznámka: Rekondiční pobyty, ozdravné pobyty, pravidelné 
setkávání, masáže, návštěvy solné jeskyně, 
plavání a další sportovní a volnočasové aktivity. 
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SJEDNOCENÁ ORGANIZACE 
NEVIDOMÝCH A 
SLABOZRAKÝCH  

Cílová skupina : nevidomí, zrakově 
postižení a jejich rodinní příslušníci 

Zřizovatel:  SONS ČR, občanské sdružení 

Adresa organizace: Palackého 926, 543 01 Vrchlabí 

Kontaktní místo SONS:  
 

Oční optika Zvoníček 
Krkonošská 29, 543 01 Vrchlabí   

Kontakty: 499 424 949, 605 706 358 
optika.zvonicek@email.cz 
karolina.dvor@seznam.cz 

Webová prezentace: www.sons.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Leoš Zvoníček 
Bc. Karolína Dvořáková 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství 

Spádová oblast:  Vrchlabsko 

Poznámka: Sociálně-právní poradenství nevidomým a 
zrakově postiženým občanům, dobrovolnická 
pomoc, podpora integračních aktivit,  
kompenzační pomůcky. 
PO- PÁ 9- 11, 14-16 hod. 

 
TYFLOSERVIS  
HRADEC KRÁLOVÉ 

Cílová skupina: Služby Tyfloservisu 
jsou určeny všem lidem ve věku 
patnácti a více let, kteří mají výrazné 
potíže se zrakem nebo jsou zcela 
nevidomí.  

Zřizovatel: obecně prospěšná společnost 

Kontakty: 495 273 636 
h.kralove@tyfloservis.cz 

Adresa: M. Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové 

Webová prezentace: www.tyfloservis.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Daniela Morávková  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Sociální rehabilitace 

Spádová oblast:  Královéhradecký kraj 

Poznámka: Terénní individuální práce s klientem, 
ambulantní služby. K dispozici jsou informace, 
pomůcky a systematický nácvik dovedností, 
které pomohou zvýšit samostatnost v 
každodenních činnostech.  
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APPN, O. P. S.   
(AGENTURA PRO NESLYŠÍCÍ) 

Cílová skupina: osoby se sluchovým 
nebo kombinovaným postižením 

Zřizovatel: Tichý svět, obecně prospěšná společnost 

Adresa organizace:  
Krajská pobočka:   

Staňkovská 378, 198 00 Praha 9  
Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové  

Kontakty: 602 635 100 
michaela.novotna.hkk@appn.cz 

Webová prezentace: www.appn.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Novotná 

Registrované služby dle zákona 108/2006 
Sb. 

Odborné sociální poradenství 
Tlumočnické služby 
Sociální rehabilitace 

Poznámka: On-line tlumočnická služba NONSTOP je 
založena na tlumočení do znakového jazyka „na 
dálku“. Podstatou je možnost přenosu 
znakového jazyka prostřednictvím webkamery a 
zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím 
běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit 
jednak osobní rozhovor neslyšícího například 
s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i 
telefonický hovor. Dále je možné poslat 
slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu. 

 

ŽIVOT 90- TÍSŇOVÁ PÉČE Cílová skupina: senioři od 65 let, 
osoby se zdravotním postižením 

Zřizovatel: Život 90 

Adresa organizace: Karoliny Světlé 18, Praha 1 

Kontakty: 222 333 555 
222 333 546 příjem nových klientů 
800 157 157 SENIOR TELEFON 

Webová prezentace: www.tisnovapece.cz          www.zivot90.cz  

Kontaktní osoba: p. Kolářová 

Registrované služby dle zákona 108/2006 
Sb. dostupné na Vrchlabsku: 

Tísňová péče 
Telefonická krizová pomoc 

Poznámka: Nepřetržitá komplexní sociální služba. 
Dispečink Tísňové péče Života 90 monitoruje 
uživatele služby v jeho bytě i venku, je s ním v 
hlasovém spojení a v krizové situaci zajišťuje 
poskytnutí okamžité pomoci, kterou si uživatel 
přivolá stiskem tísňového tlačítka. 
Služba SENIOR TELEFON je zdarma a 
funguje nepřetržitě z celé ČR. 
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNÍCH 
SESTER DOMÁCÍ PÉČE- 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: senioři, dlouhodobě 
nemocní, osoby s tělesným postižením 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj 

Adresa organizace: Pražská 1343 
543 01 Vrchlabí  

Kontakty:   737 140 626 
vera.rihova@tiscali.cz  

Kontaktní osoba: Věra Říhová 

Poznámka: Komplexní ošetřovatelská služba, poradenství, 
léčení v domácím prostředí, zdravotnické 
výkony, zajišťování kompenzačních pomůcek 

Spádová oblast: Vrchlabsko 

 
JEDNOTNÁ ORGANIZACE 
ZDRAVOTNĚ  POSTIŽENÝCH  

Cílová skupina: handicapovaní, 
senioři, ZTP 

Zřizovatel :  JOZP 

Adresa organizace :  
 
 

Nádražní 471 
(Zámeček) 
543 01 Vrchlabí 

Dělnická 73 
543 03 Vrchlabí 

Kontakty: 776 384 989 
zdenobart@seznam.cz  

737 369 614 
 

Kontaktní osoba:  Zdeněk Bartoň Jaroslav Pražák 

Poznámka:  Sociálně právní poradenství, zájmová a 
rehabilitační činnost ZTP, rehabilitační a 
rekondiční pobyty.  
Schůzky spolku probíhají každou 2. středu 
v měsíci od 13 – 16 hodin v budově Zámečku ve 
Vrchlabí 

Spádová oblast: Vrchlabsko 

 
SVAZ DIABETIKŮ VRCHLABÍ Cílová skupina: diabetici 

Zřizovatel :  Svaz diabetiků Česká republika 

Adresa organizace:  Svaz diabetiků- územní organizace Vrchlabí 

Kontakt:  732 134 206, 733 316 471 
alenastejna@seznam.cz   

Kontaktní osoba :  Mgr. Alena Stejná 

Poznámka: Edukační, rehabilitační a poradenská činnost: 
přednášky diabetologa, 1x ročně týdenní 
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rekondiční pobyt v Jánských Lázních, 
jednodenní výlety, oslavy Světového dne 
diabetiků 14. 11. 

Spádová oblast:  Vrchlabsko 

 
FIDES GROUP HOSTINNÉ Cílová skupina: zdravotně postižení 

občané 

Zřizovatel: Fides group s.r.o. 

Adresa: Centrála a provozovna Hostinné- areál KRPA 
Nádražní 863 
543 71 Hostinné 

Kontakty: 734 677 497  
director@fides-group.cz  

Webová prezentace: www.fides-group.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Cvrkal- ředitel společnosti 

Poznámka: Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, 
chráněná dílna. 

 
SPIRÁLA - služba sociální 
rehabilitace 
 
 
 

Určeno pro osoby, jejichž schopnosti a 
dovednosti jsou sníženy zejména 
z důvodu mentálního, kombinovaného 
či tělesného postižení nebo z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu, ve věku 16 – 64 let, kteří žijí ve 
Vrchlabí a okolí (tzn. ve vzdálenosti do 
20 km od Vrchlabí).  

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616, Vrchlabí, 543 01 

Kontakty:   499 423 566 
734 244 639  
spirala.svetlo@diakonie.cz  
cds.svetlo@diakonie.cz  

Webová prezentace: http://www.vrchlabi.diakonie.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Cupáková 

Poznámka: Cíle služby:  
- příprava a podpora k samostatnému bydlení  
- nácvik dovedností pro získání a udržení práce 
-zvládání a nácvik cestování, hospodaření 
s penězi, nakupování a dalších dovedností 
potřebných k samostatnému nezávislému životu 
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- rozvoj schopností a dovedností, které klientovi 
umožní řešení jeho situace 
- učíme klienty řešit své záležitosti co nejvíce 
samostatně 
- podporujeme je k zodpovědnému rozhodování 
o vlastním životě       
Služba je poskytována bezplatně. 

 
ÚŘAD PRÁCE VRCHLABÍ  

Adresa: Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí  

950 168 240 Ivana Šebková-  vedoucí 
kontaktního pracoviště Vrchlabí  

950 168 250 Věra Korhelová- vedoucí oddělení 
nepojistných soc. dávek   

Kontakt: 

950 168 242 Lenka Pertlová- poradce pro 
zprostředkování zaměstnání 

Webová prezentace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/vrchlabi  

Poskytuje: Zprostředkování zaměstnání 
Státní sociální podpora 
Hmotná nouze 
Sociální služby, příspěvek na péči 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Obecné informace z oblasti působnosti Úřadu 
práce poskytuje od pondělí do pátku od 8.00 
do 20.00 hodin Kontaktní centrum Úřadu 
práce na čísle 844 844 803.  

 
 
 

III. Děti 
 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI 

Cílová skupina: rodiče s jedním nebo 
více dětmi z ORP Vrchlabí, u kterých 
je jejich vývoj ohrožen kvůli 
dlouhodobě nepříznivé sociální 
situaci, kterou rodiče nejsou schopni 
sami bez pomoci překonat a jejíž 
důsledky ohrožují fyzický, psychický 
a sociální vývoj dětí. 

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Labská 964 
543 01 Vrchlabí 
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Kontakty:   499 423 566 
733 780 504 
kalvachova.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kalvachová - sociální pracovník, 
vedoucí služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi 

Poznámka: Cílem poskytování služby je předejít, zmírnit 
či zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte 
v rodině a poskytovat dítěti pomoc a podporu 
k zachování rodiny jako celku. 
Provozní doba : 7.30  - 17.00 

 
 
 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením, ve věku 7 
- 64 let 

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616 
543 01 Vrchlabí  

Kontakty:   499 423 566 
739 244 639 
cds.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Cupáková, Dis. - sociální 
pracovník, vedoucí služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Centra denních služeb 

Poznámka: Cílem služby je podporovat klienty v dosažení 
co největší míry samostatnosti ve všech 
oblastech jejich života. Služba nabízí 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
sociálně – terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, zajištění stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní 
hygieně. 
Provozní doba : 7.30  - 15.00 
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RANÁ PÉČE VRCHLABÍ 
 
 
 

Cílová skupina: rodiče s dětmi raného 
věku od 0 - 7 let s mentálním, 
pohybovým, kombinovaným 
postižením a s ohroženým vývojem v 
důsledku jejich postižení. 

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 423 566, 739 244 665 
ranapece.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Sobotková - sociální pracovník, 
vedoucí služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Raná péče 

Poznámka: Cílem služeb je podpora celé rodiny, podpora 
psychomotorického vývoje dítěte, 
podpora a pomoc při začleňování rodiny s 
dítětem s postižením do běžného 
způsobu života. 
Provozní doba : 8.00 -16.00 hodin 

 
OSOBNÍ ASISTENCE VRCHLABÍ 
 

Cílová skupina: Děti od 7 let věku a 
dospělí s mentálním postižením, osoby 
s tělesným postižením, osoby s 
kombinovaným postižením, osoby s 
jiným zdravotním postižením, senioři  

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Komenského 616 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 423 900 
739 244 667 
asistence.svetlo@diakonie.cz 

Webová prezentace: http://vrchlabi.diakonie.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Iveta Palmová- sociální pracovník, vedoucí 
služby 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Osobní asistence 

Poznámka: Provozní doba : PO-NE 7.00 - 20.00 hodin. 
Terénní služba poskytovaná v přirozeném, 
rodinném prostředí. 
Osobní asistence: péče o vlastní osobu – péče o 
osobní hygienu a koupání, pomoc s vařením a 
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podáním jídla, péče o domácnost, nákupy, 
doprovod k lékaři, na úřady apod. a s dalšími 
úkony běžného života 

 
CENTRUM NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE- DOMOV A 
RODINA, BENECKO 

Cílová skupina: Podpora náhradní 
rodiny a dětí v pěstounské péči 

Zřizovatel:  Most ke vzdělání- Bridge to education, o.s. 

Adresa organizace: Pražská 1548, 543 01 Vrchlabí 

Kontakty: 730 897 062 
krelinova@mostkevzdelani.eu  
604 109 594 
maslo@mostkevzdelani.eu  

Webová prezentace: http://centrumdar.cz  

Kontaktní osoby: Ing. Anna Křelinová 
Bc. Ondřej Máslo 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Poznámka: Cílem centra je spoluvytvářet podmínky pro 
zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách 
prostřednictvím setkávání, doprovázení, 
poradenství a vzdělávání.  Poradenství pro 
zájemce o náhradní rodinnou péči. Uzavírání 
dohod o výkonu pěstounské péče. 
PO, ÚT, ČT 15.00- 17.00 

 
RIAPS Cílová skupina: dle jednotlivých 

programů 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj 

Adresa organizace: Procházkova 818 
541 01 Trutnov 

Kontakty:   725 720 341 
riaps@riaps.cz  

Webová prezentace: www.riaps.cz  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství 
Kontaktní centra 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Sociální rehabilitace 

Spádová oblast:  Preferenčně bývalý okres Trutnov 
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RIAPS poskytuje ambulantní psychosociální 
služby dětem i dospělým také ve Vrchlabí. 
Poskytování ambulantních služeb dětem i 
dospělým  Vedlejší činností je pak výchova a 
vzdělávání. Zahrnuje pět programů: 

1. ambulance 

2. manželské a rodinné poradenství 

3. programy pro děti se specifickými potřebami 

4. nízkoprahové zařízení pro mládež 

Poznámka: 

5. kontaktní centrum a terénní programy pro 
problémové uživatele návykových látek 

 
CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ 
PODPORY 

Cílová skupina: děti i dospělé osoby v 
krizi nebo obtížné životní situaci 

Zřizovatel:  založeno s podporou města Vrchlabí 

Adresa organizace: Komenského 1248 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   734 708 449  
cpp@poradna-vrchlabi.cz  

Webová prezentace: www.poradna-vrchlabi.cz  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jarmila Kupčeková 

Poznámka: Poradenské služby v oblasti řešení problémů a 
krizí nebo těžkých životních situací, 
poradenské služby v oblasti celkového 
osobnostního rozvoje, psychologická 
diagnostika,  coaching, mediace  

 
JESLE VRCHLABÍ Cílová skupina: děti od 1 do 3 let 

věku 

Zřizovatel:  Město Vrchlabí 

Adresa organizace: Palackého 721 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 422 195 
733 674 899 
jeslevrchlabi@seznam.cz  

Kontaktní osoba: Vlasta Švadlenová 

Poznámka: Celodenní péče o děti především zaměstnaných 
matek, hlídání na 5 dnů v měsíci pro matky na 
rodičovské dovolené 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PELÍŠEK 

Cílová skupina: děti a mládež 

Zřizovatel:  Město Vrchlabí 

Adresa organizace: Husova 212 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 422 142, 739 303 701  
info@ddmvrchlabi.cz  

Webová prezentace: www.ddmvrchlabi.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Čivrná 

Poznámka: Pravidelná zájmová činnost v kroužcích, 
příležitostná a spontánní činnost, prázdninové 
aktivity, realizace soutěží a další poskytování 
služeb v oblasti volnočasových aktivit.  

 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM 
KOPRETINA 

Cílová skupina: rodiče s dětmi v 
předškolním a školním věku 

Zřizovatel:  Kopretina Vrchlabí 

Adresa organizace: Komenského 1248 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   602 566 293- jednatelka 
732 155 396- asistentka jednatelky 
centrumkopretina@gmail.com 

Webová prezentace: www.mckopretina.cz 

Kontaktní osoba: Martina Šteincová, jednatelka 
Martina Cabáková, asistentka jednatelky 

Poznámka: Prostor pro setkávání, podpora v mateřství a 
podpora integrace v místě bydliště, osvětová a 
vzdělávací činnost, pořádání kurzů 
s důrazem na kulturně sportovní a 
psychologicko-sociální dovednosti, 
poradenství 
Provozní doba: dopoledne po - pá 9:00 - 12:00; 
odpoledne po 15.00 - 18.00, st 15.00 - 18.00, 
pá 15.00 - 18.00 

Spádová oblast:  Vrchlabsko 
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DĚTSKÁ SKUPINA MEDVÍDEK Cílová skupina: Děti  

Zřizovatel:   

Adresa organizace: Nádražní ul., 543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   731 448 168 

Webová prezentace:  

Kontaktní osoba: p. Kvapilová 

Poznámka:  

 
ÚŘAD PRÁCE VRCHLABÍ  

Adresa: Krkonošská 153 
543 01 Vrchlabí  

950 168 240 Ivana Šebková-  vedoucí 
kontaktního pracoviště Vrchlabí  

950 168 250 Věra Korhelová- vedoucí 
oddělení nepojistných soc. dávek  

Kontakt: 

950 168 242 Lenka Pertlová- poradce pro 
zprostředkování zaměstnání 

Webová prezentace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/vrchlabi  

Poskytuje: Zprostředkování zaměstnání 
Státní sociální podpora 
Hmotná nouze 
Sociální služby, příspěvek na péči 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Obecné informace z oblasti působnosti 
Úřadu práce poskytuje od pondělí do pátku 
od 8.00 do 20.00 hodin Kontaktní centrum 
Úřadu práce na čísle 844 844 803.  

 
ÚŘAD PRÁCE HOSTINNÉ  

Adresa: B. Němcové 442 
543 71 Hostinné  

Kontakt: 950 168 280 Eva Kubíková- referent 
nepojistných sociálních dávek - státní sociální 
podpora   

Webová prezentace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/trutnov  

Poskytuje: Státní sociální podpora, Hmotná nouze 
Obecné informace z oblasti působnosti 
Úřadu práce poskytuje od pondělí do pátku 
od 8.00 do 20.00 hodin Kontaktní centrum 
Úřadu práce na čísle 844 844 803. 
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU 
POMOC 

Cílová skupina: děti ve věku 0 – 18 
let, které se ocitly bez jakékoliv péče, 
děti tělesně nebo duševně týrané nebo 
zneužívané, je-li jejich život nebo 
vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li 
ohroženy závažným způsobem jejich 
základní práva. 

Zřizovatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
Procházkova 818 
Trutnov 

Adresa: ZDVOP při Dětském centru, Dvůr Králové nad 
Labem, R. A. Dvorského 1710  
ZDVOP při Dětské ozdravovně Království, 
Nový Nemojov 

Kontakt: tel: 499 622 280 

Kontaktní osoba:  Mgr. Veronika Pourová- sociální pracovnice 

Webová prezentace: www.detskecentrumdk.cz  

Cíle: Zajistit ochranu a pomoc dítěti v nouzi nebo v 
krizi, zejména jsou-li ohrožena jeho základní 
práva, a to formou dočasného pobytu po dobu 
nezbytně nutnou. Pomáhat dětem a jejich 
rodinám při řešení situace, která vedla k 
umístění dítěte do zařízení. 

 
 
 

IV. Občané v nepříznivé sociální situaci, v krizi,  
uživatelé návykových látek 

 
 
 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI 

Cílová skupina: rodiče s jedním nebo 
více dětmi z ORP Vrchlabí, u kterých 
je jejich vývoj ohrožen kvůli 
dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, 
kterou rodiče nejsou schopni sami bez 
pomoci překonat a jejíž důsledky 
ohrožují fyzický, psychický a sociální 
vývoj dětí 
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Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Labská 964, 543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 423 566 
733 780 504 
kalvachova.svetlo@diakonie.cz 

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kalvachová – sociální pracovník, 
vedoucí služby 

Poznámka: Cílem poskytování služby je předejít, zmírnit či 
zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině 
a poskytovat dítěti pomoc a podporu 
k zachování rodiny jako celku. 
Provozní doba : 7.30  - 17.00 

Spádová oblast:  Vrchlabí a okolní obce 

 
 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
VRCHLABÍ 

Cílová skupina: dospělé osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy, osoby 
v krizi a osoby bez přístřeší 

Zřizovatel:  Město Vrchlabí 

Adresa organizace: Pražská 1343 
543 01 Vrchlabí 

Lánovská 602 
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   499 421 961 
736 171 732 
pec.sluzba.vr@centrum.cz  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Sociální rehabilitace 

Kontaktní osoba: Bc. Martina Lukášková 
Bc. Iva Baumová, Dis. 

Poznámka: Principy poskytování služby: vedení 
k soběstačnosti, odpovědnosti, respektování 
důstojnosti každé osoby, vnímání životních 
hodnot, aktivizace, vzájemná dohoda založená 
na partnerství, svobodné rozhodování, osobnost 
jedince. 
Služby jsou poskytovány terénní i ambulantní 
formou. 

Spádová oblast:  Vrchlabí 

 
 



 

 26 
 
 

RIAPS Cílová skupina: dle jednotlivých 
programů 

Zřizovatel:  Královéhradecký kraj 

Adresa organizace: Procházkova 818 
541 01 Trutnov 

Kontakty:   725 720 341  
riaps@riaps.cz  

Webová prezentace: www.riaps.cz  

Registrované služby dle zákona 108/2006 
Sb. 

Odborné sociální poradenství 
Kontaktní centra 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Sociální rehabilitace 

Spádová oblast:  Preferenčně bývalý okres Trutnov 

RIAPS poskytuje ambulantní psychosociální 
služby dětem i dospělým také ve Vrchlabí. 
Poskytování ambulantních služeb dětem i 
dospělým  Vedlejší činností je pak výchova a 
vzdělávání. Zahrnuje pět programů: 

1. ambulance 

2. manželské a rodinné poradenství 

3. programy pro děti se specifickými potřebami 

4. nízkoprahové zařízení pro mládež 

Poznámka: 

5. kontaktní centrum a terénní programy pro 
problémové uživatele návykových látek 

 
CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ 
PODPORY 

Cílová skupina: děti i dospělé osoby v 
krizi nebo obtížné životní situaci 

Zřizovatel:  založeno s podporou města Vrchlabí 

Adresa organizace: Komenského 1248, 543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   734 708 449  
cpp@poradna-vrchlabi.cz  

Webová prezentace: www.poradna-vrchlabi.cz  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství 

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jarmila Kupčeková 

Poznámka: Poradenské služby v oblasti řešení problémů a 
krizí nebo těžkých životních situací, poradenské 
služby v oblasti celkového osobnostního 
rozvoje, psychologická diagnostika,  coaching, 
mediace  
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OBČANSKÁ PORADNA FARNÍ 
CHARITY DVŮR KRÁLOVÉ N. L. 
PRACOVIŠTĚ VRCHLABÍ 

Cílová skupina: občané v nepříznivé 
životní situaci 

Zřizovatel:  Českobratrská církev evangelická 

Adresa organizace: Centrum psychologické podpory 
Komenského 1248  
543 01 Vrchlabí 

Kontakty:   731 598 850 
499 620 431 (tyto kontakty jsou dostupné 
v pondělí, úterý a čtvrtek dopoledne, osobně se 
lze objednat v pondělí a středu 11.30- 17.30 
nebo ve čtvrtek 11.30- 15.30) 
poradna@charitadk.cz  

Webová prezentace: www.dk.charita.cz/op/  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Odborné sociální poradenství 

Provozní doba: Každé úterý od 12.30- 16.30 ve Vrchlabí 
v prostorách CPP (uvedeno výše) 

Poznámka: Poskytuje poradenství pro oblast:  
- majetkoprávní 
- rodinná 
- mezilidské vztahy 
- dluhová problematika (např. oddlužení) 
- zdravotní a sociální pojištění 
- bydlení 
- pracovně právní problematika 
Poradna je poskytována bezplatně a anonymně, 
s podporou města Vrchlabí. 

 
AUFORI, o. p. s. Cílová skupina: dospělé osoby v krizi, 

ohrožené sociálním vyloučením a 
sociálně vyloučené 

Zřizovatel:  AUFORI 

Adresa organizace: Ak. Heyrovského 1178/6 
Hradec Králové 
500 03 

Kontakty:   773 194 391 
novakova.aufori@gmail.com  

Webová prezentace: www.aufori.cz  

Registrované služby dle zákona 108/2006 Sb. Terénní programy 

Kontaktní osoba: Bc. Nikola Nováková 
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Poznámka: Poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání, dluhů 
a stabilizace rodinného rozpočtu. Pomoc při 
jednáních na úřadech, ve školách a dalších 
institucích, v případě potřeby doprovod na tato 
místa. Podpora a pomoc při obstarávání 
osobních záležitostí. Pro lidi, kteří se ocitli 
v těžké sociální situaci a chtějí se podílet na její 
změně, na území celého královéhradeckého 
kraje, bezplatně.  

 
ÚŘAD PRÁCE VRCHLABÍ  

Adresa: Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí  

950 168 240 Ivana Šebková-  vedoucí 
kontaktního pracoviště Vrchlabí  

950 168 250 Věra Korhelová- vedoucí 
oddělení nepojistných soc. dávek    

Kontakt: 

950 168 242 Lenka Pertlová- poradce pro 
zprostředkování zaměstnání 

Webová prezentace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/vrchlabi  

Poskytuje: Zprostředkování zaměstnání 
Státní sociální podpora 
Hmotná nouze 
Sociální služby, příspěvek na péči 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Obecné informace z oblasti působnosti 
Úřadu práce poskytuje od pondělí do pátku 
od 8.00 do 20.00 hodin Kontaktní centrum 
Úřadu práce na čísle 844 844 803. 

 
ÚŘAD PRÁCE HOSTINNÉ  

Adresa: B. Němcové 442 
543 71 Hostinné  

Kontakt: 950 168 280 Eva Kubíková- referent 
nepojistných sociálních dávek - státní sociální 
podpora   

Webová prezentace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/trutnov  

Poskytuje: Státní sociální podpora 
Hmotná nouze 
Obecné informace z oblasti působnosti 
Úřadu práce poskytuje od pondělí do pátku 
od 8.00 do 20.00 hodin Kontaktní centrum 
Úřadu práce na čísle 844 844 803. 
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