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MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
Odbor sociálních věcí 

 Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 
 475 271 111 

www.usti-nad-labem.cz 
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz  
 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE 
Na oddělení sociální prevence pracují kurátoři pro mládež. Spolupracují s dětmi na 2. stupni školy, které mají závažné 
výchovné problémy, dopouštějí se útěků z domova, záškoláctví, zneužívají návykové látky. Dále pracují s nezletilými  
i mladistvými pachateli protiprávních činů. Poskytují rodičům  poradenství při výchově jejich dětí.  
Podrobnější informace o činnosti kurátorů pro mládež najdete na internetových stránkách magistrátu. 
 
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 
Na tomto oddělení sociální pracovníci spolupracují s oběťmi trestné činnosti, s dětmi, které jsou týrané, sexuálně 
zneužívané. Když se rodiče rozvádí, hájí zájmy nezletilých dětí u soudních jednání (svěření dítěte do péče jednoho 
z rodičů, stanovení výživného, úprava styku apod.). Pomáhají řešit krizové situace v rodině (např. násilí nebo 
závislosti rodičů). Pracují také se záškoláky a s dětmi, které mají závažné výchovné problémy na 1. stupni školy. 
Zajišťují náhradní rodinnou péči (adopce, pěstounská péče, svěřování dětí do péče jiných osob než rodičů).  

VOLNÝ ČAS 

YMCA v Ústí nad Labem  
Nízkoprahový klub Orion  
 

 Drážďanská 106, Ústí nad Labem, 400 07 
 477 753 636, 733 125 720 

www.usti.ymca.cz                e-mail: orion@usti.ymca.cz 

Nízkoprahová sociální služba, která poskytuje poradenství, informace, asistenci a další pomoc mladým lidem od 12 do 
18 let. Pro volný čas klub v odpoledních hodinách nabízí stolní fotbal a tenis, stolní a deskové hry, žonglovací  
a hudební vybavení, počítače s internetem a různé kroužky (zpěv, cizí jazyky, atp.).   
 

Nízkoprahový klub Nový svět (Člověk v tísni) 

 Matiční 182, Ústí nad Labem, 400 07 

 411 140 160, 731 690 479  

www.clovekvtisni.cz     
e-mail: alena.malatova@clovekvtisni.cz 
Klub Mixér (Člověk v tísni) 
 Hrbovická 60, Ústí nad Labem, 400 01 
 739 220 251 – Pavlína Daňhelková 

www.integracniprogramy.cz 
e-mail: pavlina.danhelkova@clovekvtisni.cz 

Stromeček  – Centrum pro maminky s dětmi 
 Hrbovická 60, Ústí nad Labem, 400 01 
 734 428 151 – Michaela Píšová 

www.integracniprogramy.cz 

Stonožka – Centrum pro maminky s dětmi 
 J. Plachty 183, Ústí nad Labem  

734 428 201 – Michaela Mrňousová 

Dětem a mládeži od 6 do 26 let ze sociálně vyloučeného prostředí nabízí bezpečný prostor pro volnočasové (tanec – 
čardáš, orientální tance, break, kapela, stolní a deskové hry, počítače s internetem, sportovní aktivity – fotbal, florbal, 
trampolína aj., výlety a výjezdy mimo lokalitu), výchovně preventivní a vzdělávací aktivity (domácí úkoly, příprava do 
školy, výtvarná dílna, řemeslná dílna, didaktické hry) jako alternativu k životu „na ulici“, profesionální pomoc  
a provázení při řešení obtížných životních situací. 
 
Nabízí mládeži od 15 do 26 let ze sociálně vyloučeného prostředí, bezpečný prostor pro volnočasové aktivity, 
vzdělávací aktivity (profesní příprava a příprava do školy), profesionální pomoc a provázení při řešení obtížných 
životních situacích.  
 
Stromeček a Stonožka nabízí dětem pocházejícím ze sociálně vyloučeného prostředí pravidelné a programově 
připravované tematické aktivity předškolní výchovy (pí Píšová - e-mail: michaela.pisova@clovekvtisni.cz), rozvíjí 
jejich dovednosti a znalosti v přátelském a bezpečném prostředí. Maminkám nabízí pravidelné kluby, při kterých je 
kladen důraz na posilování jejich mateřské role i role ženy ve společnosti a rozvíjí jejich individuální potenciál (pí 
Bartůňková e-mail: romana.bartunkova@clovekvtisni.cz). 

Člověk v tísni – doučování 
 Pařížská 16, Ústí nad Labem, 400 01 
 734 428 151 – Michaela Píšová 
 734 428 391 – Jiří Starý 

www.clovekvtisni.cz 

Možnost individuálního bezplatného doučování dětí ze sociálně vyloučeného prostředí.  
V případě zájmu dítěte o doučování ve věku 6-14 let kontaktujte : 
Michaelu Píšovou ( e-mail:michaela.pisova@clovekvtisni.cz) 
V případě zájmu o doučování dítěte ve věku 15 let a více (které navštěvuje školu v městském obvodě Neštěmice, či 
v tomto obvodu bydlí) kontaktujte Jiřího Starého (e-mail: jiri.stary@clovekvtisni.cz). 

Dobrovolnické centrum, o.s. 

 Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01 
 475 216 684 

www.dcul.cz 
e-mail: dcul@seznam.cz 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi:  
. Program Pět P (dvojice složené z jednoho malého a jednoho velkého kamaráda – vyškoleného dobrovolníka; dělají 
co oba baví a co je pro dítě přínosem);  
. Program KOMPAS® (dva dospělí vyškolení dobrovolníci se věnují skupince šesti dětí a nabízejí jim hodnotné trávení 
volného času takovou formou, která je osloví a zároveň podpoří rozvoj jejich komunikačních a sociálních dovedností);  
. Terénní sociální práce (pomoc rodinám při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, např. 
podpora při komunikaci s úřady, školou apod.). 
 

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Ústí nad Labem p.o. 

 Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, 400 01 

vchod z ulice Bělehradská 

 475 210 861 

www.ddmul.cz                   e-mail: reditel@ddmul.cz 

Školské zařízení pro zájmové vzdělávání, volný čas dětí a mládeže zaměřující svou činnost na pravidelné  
i příležitostné aktivity, táborovou činnost, soutěže, spontánní i poradenskou činnost. 
 
  

Centrum pro rodinu Ovečka 
 Poláčkova 2, Ústí nad Labem, 400 11 
 475 212 314 

www.charitausti.cz            e-mail: ovecka@charitausti.cz 
 
Nízkoprahový klub Tykadlo 
 Poláčkova 2, Ústí nad Labem, 400 11 
 475 212 314-Petra Balochová 

www.charitausti.cz            e-mail: tykadlo@charitausti.cz 

Nabízí zájmové činnosti pro děti i rodiče, besedy, workshopy, zájmové činností pro plnohodnotné vyplnění volného 
času. K dispozici herna s nekuřáckou  kavárnou, v létě zahrada s obsluhou. Nabízí bezpečné a důvěrné prostředí pro 
hru, možnost seznámení dětí  s kolektivem před vstupem do MŠ.  pomoc rodičům, sociální poradenství. Pronájem 

prostor pro narozeninové oslavy, semináře, firemní akce. Ceník na www stránkách.  Pořádání příměstských táborů 
pro děti ve věku 6 – 13 let. Pro děti od 3 – 6 let Prázdniny s Ovečkou. 
 
Nízkoprahový klub Tykadlo  je určen pro trávení volného času dětí od 6 do 15 let, které jsou ze sociálně slabých rodin.  
Zajišťuje jejich vzájemná setkání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, doučování a pomoc s domácími úkoly, 
vyplnění volného času činnostmi, které podporují zdravý životní styl a působí zároveň preventivně proti nežádoucím 
společenským jevům.  

Centrum služeb pro rodinu Světluška 
 Národního odboje 23, Ústí nad Labem, 400 03 
 739 161 739  

e-mail : cihlarova@charitausti.cz 
e-mail: bohacova@charitausti.cz 
Dům Světluška – Terénní programy 
 Národního odboje 23, Ústí nad Labem, 400 03 
 739 402 487 

e-mail : dramneh@charitausti.cz 
hillerova@charitausti.cz 
www.charitausti.cz 
Kub Světluška 
e-mail : cihlarova@charitausti.cz 
ignacova@charitausti.cz 
davidova@charitausti.cz 

Pomáhají rodinám řešit krizové situace, které nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem Centra je umožnit rodinám 
ze sociálně vyloučených lokalit efektivně využívat jejich volný čas, v bezpečném a důvěrném prostředí. Předcházet či 
omezit vznik rizikového chování uživatelů a pomoci řešit nepříznivé situace. Motivovat děti a rodiče a pomáhat jim při 
plnění školních povinností. Podporovat uživatele v pozitivním vnímání sebe sama, zlepšovat sociální schopnosti  
a dovednosti uživatelů. Formou terénních programů pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 
(pomoc s vyřizování běžných záležitostí, s upevňováním rodinných vztahů, s podporou rodičovské zodpovědnosti 
apod.). Vše nabízeno formou odpoledního klubu, zájmových aktivit, vzdělávacích aktivit, besed či terénní práce s 
rodiči. 
Terénní programy jsou určeny osobám ze sociálně vyloučených lokalit. Jedná se zejména o: etnické menšiny, osoby 
s dluhy,  osoby závislé na dávkách SSP a HN, osoby žijící v náhradním či nevyhovujícím bydlení, osoby nezaměstnané, 
osoby, které řeší rodinné problémy, osoby, které potřebují pomoci  při řešení konfliktů v komunitě i mimo  ni, osoby s  
nedostatečnými sociálními kompetencemi (pomoc  při jednání na úřadech včetně doprovodu pomoc při sepisování 
dokumentů. Cílem Klubu Světluška je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin efektivně využívat jejich 
volný čas, pomoci jim s přípravou do školy a zapojit je do zájmových činností. 

Rodinné centrum Slunečník 
 Důlce 74, Ústí nad Labem, 400 01 
 725 176 939 www.slunecnik.org 
e-mail: rcslunecnik@volny.cz 

Zprostředkovávají plnohodnotné využití volného času rodičům a jejich dětem. Nabízejí volnou hernu, kroužky pro 
děti, Dětský klub Větrník a vzdělávací kurzy pro rodiče. Dále pořádají nepravidelné jednorázové akce (karneval, 
pohádkový park, mikulášská apod.) nebo zajímavé besedy, přednášky a workshopy. Pořádají tábory pro děti a 
rekreace pro rodiny s dětmi.             
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PORADENSTVÍ 

Poradna pro mezilidské vztahy, o. s. p. 

 Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01 
 475 216 504, 731 004 095 

www.poradna-ul.cz  
e-mail: poradna.ul@centrum.cz 

Odborné sociální poradenství - osobní, párové a rodinné poradenství, předrozvodová a porozvodová mediace za 
účelem úpravy styku rozvádějících se rodičů s dětmi, pomoc rekonstituovaným rodinám, základní sociální poradenství, 
sociálně-právní poradenství a další služby určené především sociálně slabším jedincům a osobám v přechodné krizové 
situaci. Jedná se o psychologické poradenství, sociálně-právní poradenství, diagnostiku, výchovně-vzdělávací 
programy pro školy, psychoterapii, základní a odborné sociální poradenství, informační servis. Na konzultace 
s psychologem, právníkem či manželským a rodinným poradcem je nutné se předem objednat. 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – tato služba je založena na intenzivní práci s rodinou v oblasti 
rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, upevňování kontaktu s rodinou, zefektivnění komunikačních 
dovedností v rámci rodiny.  Cílem služby je realizovat aktivity zaměřené na zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, 
upevňování rodinných vazeb, prohlubování sebepoznání, rozvoj rodičovských dovedností a dalších aktivit směřujících 
k řešení konfliktních situací. 
Poradna pro mezilidské vztahy, o. p. s. nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Poradna se 
zaměřuje v této oblasti na poradenské, podpůrné a vzdělávací aktivity pro pěstounské a adoptivní rodiny.  
Dále poskytuje sociálně aktivizační činnosti v oblasti výchovně-vzdělávacích přednášek, seminářů a debat směřujících 
k prohloubení a upevnění kontaktů ve skupině, se spolužáky, vrstevníky a pedagogickým sborem v oblasti 
mezilidských vztahů.  

Spirála, o. s.  
Centrum krizové intervence:  
ambulance po-pá 8,00-19,00 
krizová lůžka  : nepřetržitý provoz 

 K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice,  403 40 
 472 743 835 

Krizová linka pomoci: 475 603 390 (nepřetržitý 
provoz),  
Intervenční centrum: 475 511 811 
www.spirala-ul.cz 
e-mail: spirala.cki@volny.cz  
e-mail: intervencnicentrum.ul@seznam.cz 

Centrum krizové intervence 
Všem osobám v tíživé životní situaci nabízí poradenství, psychosociální pomoc, individuální práci s klientem, 
konzultaci s rodinou, párem. Klientům ve vážném krizovém stavu je nabízen bezplatně pobyt na krizovém lůžku až po 
dobu 7 dní a krizová strava. 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
Poskytuje bezplatně, bez objednání a anonymně právní poradenství, sociálně-právní poradenství, psychologickou 
podporu.  
Linka pomoci -  telefonická krizová pomoc všem osobám v tíživé životní situaci bez objednání a doporučení, 
v nepřetržitém provozu i pro klienty, kteří chtějí zůstat v anonymitě. 
 

Středisko výchovné péče  
(etopedicko – psychologická poradna) 

 Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem 
 475 240 010 
www.vuboletice.cz 
e-mail: h.opocenska@vuboletice.cz 

Poskytuje odbornou pomoc dětem s projevy poruch učení a chování i jejich rodičům v oblasti výchovných metod a 
postupů. Nabízí možnost dobrovolného několika týdenního pobytu ve stacionáři, který umožňuje důslednou 
diagnostiku poruch a jejich příčin, včetně stanovení optimálních postupů v jejich odstraňování. 

Dětská skupina  -  skupinová terapie, relaxační cvičení a psychorelaxační  hry 

Dámský klub – aneb o ádehadech jen dobře -  otevřená skupina pro maminky dětí s ADHD.  Každá schůzka se věnuje  

určitému tématu (diagnóza   ADHD, medikamentózní léčba apod. 
 
 

Pedagogicko-psychologická poradna  
Ústeckého kraje 

 Čelakovského 2, 400 07 Krásné Březno 
 475 532 803 

www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem       
e-mail: usti@pppuk.cz         

Poskytuje bezplatné služby dětem, žákům a studentům (i VŠ), jejich rodičům, učitelům výchovným poradcům, 
metodikům prevence. Provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, vypracovává odborné posudky, poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní 
neúspěšnosti, poskytuje metodickou podporu škole, zjišťuje prevenci sociálně patologických jevů. Poskytuje 
individuální psychoterapii (kognitivně behaviorální terapie).  
 

 
 

RELIéF - poradenské a vzdělávací centrum WL I. 

 Pražská  166/47, Ústí nad Labem, 400 01 
 : 602 378 306 

www.irelief.cz                e-mail: relief@wl1.cz 

Nabízí poradenství dětem a mladým lidem, rodičům a jiným členům rodiny, pracovníkům ve školství, kteří se potýkají 
s různými formami rizikového chování (záškoláctví, šikana, poruchy příjmu potravy, drogy, agresivní chování aj.). 
Poskytují individuální, rodinné či skupinové poradenství, speciálně-pedagogické a psychologické služby, podpůrné 
vrstevnické skupiny, telefonické poradenství.  

RUBIKON Centrum, o.s. 

 Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem  

(budova Grand, 4. patro, místnost č. 536) 
 475 209 930, 734 491 029 

www.rubikoncentrum.cz 
e-mail: krcmarova@rubikoncentrum.cz 
 

Práce s mladistvými a dospělými, kteří se potýkají s problémy v rodině, ve škole, majícími obtíže najít si své místo ve 
společnosti či mají zkušenosti s trestnou činností aj.  
Skupinové programy: 
PUNKT (Průšvihy, Už Nedělám, Kámo. Tečka) probační program zaměřený na rozvoj dovedností  potřebných k řešení 
konfliktů – pro mladistvé 
Kurzy finanční gramotnosti a řešení předluženosti pro odbornou veřejnost program zaměřený na získání znalostí a 
dovedností dluhového poradce 
Individuální programy pro osoby s kriminální minulostí: 
Mentoring individuální podpora při řešení problémů především v hledání bydlení a stabilizace situace klienta 
Dluhové poradenství řešení konkrétní dluhové situace 
Pracovní poradenství příprava na úspěch na trhu práce, nalezení práce 

 

Člověk v tísni, o.p.s. 

 Pařížská 16, Ústí nad Labem, 400 01 
 777 787 938 

www.clovekvtisni.cz       e-mail: mail@clovekvtisni.cz 
e-mail: vit.kucera@clovekvtisni.cz  
 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována především v domácnostech klientů - bezplatné 

poskytování pomoci rodinám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, případně rodinám ohroženým sociálním 
vyloučením. Služba se zaměřuje na pomoc při vytváření podmínek pro vzdělávání a volný čas dětí, při hospodaření 
s penězi, při prosazování práv a zájmů, doprovod při jednání na úřadech, pomoc s listinami (sepisování žádostí atp.) a 
při řešení dluhů, zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi.  

OBERIG o.s. 
Pařížská 19, Ústí nad Labem, 400 01  
774 909 018, 777 909 018 
www.contactline.cz 
e-mail: contactline@email.cz 
 

Multikulturní centrum Contact Line pro cílovou skupinu rodiny s dětmi cizinců nabízí: 
Spolupráci pro školy: řešení problémů v komunikaci s rodiči žáků cizinců, pomoc v počáteční komunikaci s žáky cizinci, 
realizace hodin multikulturní výchovy na školách pro žáky 7. – 9. tříd. 
Spolupráci pro rodiče: společenské aktivity pro děti a rodiče všech národnostních skupin, multikulturní programy, 
oslavy vánočních, velikonočních svátků dle zvyklostí. 
Dále rodičům nabízejí:  konzultace a v případě nutnosti služby tlumočníka (RJ, UJ) 
  

 

Kontaktní centrum pro drogově závislé 
Drug Out Klub 

 Velká Hradební 47/13, Ústí nad Labem, 400 01 
 475 210 626, 475 211 483 

www.drugout.cz            e-mail: drugout@volny.cz 

Poradenství a terapie dětí ohrožených drogou od 15 let.  
Poradenství, skupinová a individuální terapie rodičů, jejichž děti zneužívají návykové látky.  
Telefonické poradenství.  
Služby jsou bezplatné. 
 

                              
                                                             VVyyddaall  MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  ooddbboorr  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí,,  oodddděělleenníí  ssoocciiáállnníí  pprreevveennccee  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  uuvveeddeennýýmmii  oorrggaanniizzaacceemmii  vv  rrooccee  22001144  
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mailto:poradna.ul@centrum.cz
http://www.spirala-ul.cz/
mailto:spirala.cki@volny.cz
mailto:intervencnicentrum.ul@seznam.cz
http://www.vuboletice.cz/
mailto:h.opocenska@vuboletice.cz
http://www.pppuk.cz/
mailto:usti@pppuk.cz?subject=Zpráva%20z%20webu
http://www.irelief.cz/
mailto:relief@wl1.cz
mailto:krcmarova@rubikoncentrum.cz
http://www.clovekvtisni.cz/
mailto:mail@clovekvtisni.cz
mailto:vit.kucera@clovekvtisni.cz
http://www.contactline.cz/
mailto:contactline@email.cz
http://www.drugout.cz/


 

  

  
  

  

  

  

  


