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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE
Na oddělení sociální prevence pracují kurátoři pro děti a mládež. Spolupracují s dětmi, které mají závažné výchovné
problémy. Dále pracují s nezletilými i mladistvými pachateli protiprávních činů. Poskytují rodičům poradenství při výchově
jejich dětí.
ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Na tomto oddělení sociální pracovníci spolupracují s oběťmi trestné činnosti, s dětmi, které jsou týrané, sexuálně zneužívané.
Pracovníci se věnují problematice svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, stanovení výživného, úpravě styku. Pomáhají řešit
situace v rodině.
ODDĚLENÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Pracovníci zde zajišťují úkony spojené s výkonem náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče, svěřování dětí do péče
jiných osob než rodičů), spolupracují s pěstouny a dalšími institucemi a pomáhajícími organizacemi.

volnočasové aktivity
Nízkoprahový klub Nový Svět
Člověk v tísni

služby, které Vaše město nabízí
731 690 479

alena.malatova@clovekvtisni.cz

Matiční 182, Ústí nad Labem

Dětem a mládeži ze sociálně vyloučeného prostředí nabízí bezpečný prostor pro volnočasové aktivity, výchovně preventivně vzdělávací aktivity jako alternativu k životu „na ulici“.
Profesionální pomoc a provázení při řešení obtížných životních situací.
Klub Mixér
Člověk v tísni

739 220 251

klara.jezkova@clovekvtisni.cz

Hrbovická 60, Ústí nad Labem

Klub Mixér je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který se nachází v Předlicích. Klub je v lokalitě místem, kam se dá jít, když člověk nechce být sám nebo se nudí, nechce být na ulici,
doma anebo se třeba ocitl v situaci, kdy se potřebuje poradit. Mixér dělá koktejl aktivit, který míchají pracovníci společně s těmi, kteří sem přicházejí.

Stromeček - Předškolní klub
Člověk v tísni

777 367 872

veronika.blazkova@clovekvtisni.cz

Hrbovická 60, Ústí nad Labem

Stromeček nabízí dětem pocházejícím ze sociálně vyloučeného prostředí pravidelné a programově připravované tematické aktivity předškolní výchovy, rozvíjí jejich dovednosti a znalosti
v přátelském a bezpečném prostředí.
Stonožka - Předškolní klub
Člověk v tísni

778 442 546

cecilie.beranova@clovekvtisni.cz Jindřicha Plachty 183, Ústí nad Labem

Stonožka nabízí dětem pocházejícím ze sociálně vyloučeného prostředí pravidelné a programově připravované tematické aktivity předškolní výchovy, rozvíjí jejich dovednosti a znalosti v
přátelském a bezpečném prostředí.
Podpora vzdělávání Ústí nad Labem
Člověk v tísni

734 428 151

michaela.palascakova@clovekv tisni.cz

Hrbovická 60, Ústí nad Labem

Zajišťuje doučování pro děti, které mají potíže ve škole, a doma se jim nedostává adekvátní podpora. Doučování je určeno žákům základních škol přímo v jejich domácnosti. Kariérní
poradenství určené dětem vycházejícím ze základní školy a studentům středních škol či učilišť. Možnost stipendia. Předškolní kluby.
Dobrovolnické centrum

775 873 937

lucie.palascakova@dcul.cz

Prokopa Diviše 1605/5 Ústí nad Labem

Posláním je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Jedná se o rodiny s dětmi z Ústí nad Labem a blízkého
okolí. Rodinám nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Mentoringové dobrovolnické programy.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charita Ústí nad Labem

731 128 247

saska@charitausti.cz

Poláčkova 2, Ústí nad Labem

Posláním je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Oblastní charita Ústí nad Labem

736 785 956

tykadlo@charitausti.cz

Poláčkova 2, Ústí nad Labem

Je určeno pro trávení volného času dětí od 6 do 15 let, které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je nabídnout bezpečné prostředí pro vzájemná setkávání, komunikaci,
výměnu zkušeností, vzdělávání a vyplnění volné času prospěšnými činnostmi, které podporují zdravý životní styl a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům.
Mateřské centrum
Oblastní charita Ústí nad Labem

734 768 399

hernaovecka@charitausti.cz

Poláčkova 2, Ústí nad Labem

Nabízí prostory pro smysluplné trávení volného času rodičů s dětmi. Realizují různorodé zájmové aktivity, besedy, workshopy, základní sociální a právní poradenství. Pro děti je
k dispozici bezpečná herna s nekuřáckou kavárnou, v létě je možné využívat zahradu s herními prvky. Prostory jsou též k pronájmu na narozeninové dětské oslavy.

volnočasové aktivity
Školní družina Klubovna Ovečka
Oblastní charita Ústí nad Labem

731 633 462

klubovna@charitausti.cz

Poláčkova 2, Ústí nad Labem

Funguje stejně jako školní družiny na základních školách pro žáky 1. stupně, včetně doprovázení dětí do školy a jejich vyzvedávání z okolních škol (ZŠ Stříbrnická a ZŠ Rabasova).
V družině nabízejí různé kroužky a aktivity pro děti zdarma.
Centrum služeb pro rodinu – Dům svatého Materny
Oblastní charita Ústí nad Labem

739 507 615

karaffova@charitausti.cz

Karla IV. 3, Ústí nad Labem

Nabízí služby rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou.
Komunitní centrum pro děti – Lucerna
Oblastní charita Ústí nad Labem

734 786 042

kolesova@charitausti.cz

Karla IV. 3, Ústí nad Labem

Nabízí služby dětem, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Služby jsou realizovány terénní i ambulantní formou a jejich cílem je nabídnout dětem a mládeži možnost
trávit čas smysluplným způsobem v důvěrných a bezpečných podmínkách.
Dětská skupina Světluška
Oblastní charita Ústí nad Labem

731 628 594

krivska@charitausti.cz

Karla IV. 3, Ústí nad Labem

Dětská skupina je určená pro děti, které jsou schopné samostatné chůze, mají osvojené základní hygienické návyky a jsou přiměřeně samostatné svému věku.
Rodinné centrum Slunečník

607 614 766

rcslunecnik@volny.cz

Důlce 74, Ústí nad Labem

Nabízí kroužky pro děti, příměstské tábory a víkendové akce. Kroužky i pro dospělé a seniory.

Dětské skupiny
Kubelíkova 1, Ústí nad Labem

777 167 996

rcslunecnik@volny.cz

Nízkoprahový klub Orion
YMCA Ústí nad Labem

733 643 243

orion@usti.ymca.cz

Krčínova 806/1, Ústí nad Labem

Poslání nízkoprahového klubu je sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže. Klub poskytuje poradenství, informační servis, kontakt s institucemi a další.

poradenství
Středisko výchovné péče

475 240 010

j.krizkova@vuboletice.cz

Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem

Poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Poskytuje
konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu i pedagogickým pracovníkům. Nabízí možnost dobrovolného pobytu, který je zaměřen na další diagnostiku
příčin poruchového chování.
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

475 532 803

usti@pppuk.cz

Čelakovského 2, Ústí nad Labem

Poskytuje bezplatné služby dětem i dospívajícím, jejich zákonným zástupcům a učitelům škol. Hlavní činností je psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vzdělávacích nebo
výchovných obtíží, doporučení vzdělávacích i výchovných opatření, včetně posuzování školní zralosti předškolních dětí.
Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

607 451 588

ambulance@drugout.cz

Velká Hradební 47, Ústí nad Labem

Nabízí preventivní působení a edukace cílové skupiny, bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální problematické situace klienta vzniklé v souvislosti s návykovým chováním,
podporu klienta v abstinenci. Pomoc při obnovení kontaktů, zlepšení mezilidských vztahů.
White Light I

725 874 363

ambulance@wl1.cz

Pražská 166/47, Ústí nad Labem

Pro všechny, kteří experimentují nebo škodlivě užívají návykové látky, nadměrně hrají automaty, PC hry, sází, používají PC/mobil/internet/sociální sítě nebo jsou rodiči, příbuznými
či jinak blízkými osobami výše zmíněných osob a hledají pro sebe řešení.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

475 216 504, 775 234 159

poradna.ul@centrum.cz

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

Nabízí odborné sociální poradenství – osobní, párové a rodinné, před rozvodová a po rozvodová mediace, základní sociální poradenství, psychologické poradenství, sociálně-právní
poradenství, diagnostiku, výchovně-vzdělávací programy pro školy, psychoterapii.

poradenství
Poradna pro integraci

475 216 536

usti@p-p-i.cz

Velká Hradební 33, Ústí nad Labem

Nabízí bezplatně sociální a právní poradenství, poradenství k pobytovým otázkám, sociálním dávkám, doprovod na úřady, zajišťuje tlumočníky nebo pomáhá hledat bydlení, zaměstnání.
Rodinám cizincům je poskytnuta možnost navštěvovat kurzy českého jazyka, využívat doučování pro děti nebo se účastnit integračních aktivit.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

724 701 603

ivana.simankova@poradna-prava.cz

Fügnerova 20, Trmice
Zolova 2, Ústí nad Labem

Poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, právní poradenství, spolupráci s rodinou v dlouhodobé krizové sociální situaci jak ambulantně, tak v domácnostech, dávkové,
dluhové poradenství, poradenství v oblasti zaměstnanosti, bydlení.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Poradna pro náhradní rodinnou péči

771 770 360

dolezalova@cpnrp.cz

V Jirchářích 6, Ústí nad Labem

Služba je poskytována v domácnostech klientů, nabízí doprovody na úřady, pomoc se školními obtížemi, bytovou otázkou, vyřizováním úředních záležitostí.
Posláním sociální služby je podpora pečujících osob s dětmi v náhradní rodinné péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nedokážou účinně řešit vlastními silami.
Doprovázení pěstounských rodin
Poradna pro náhradní rodinnou péči

771 770 490

bokova@cpnrp.cz

V Jirchářích 6, Ústí nad Labem

Pěstounským rodinám, které mají s organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, nabízí v rámci doprovázení veškeré služby podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Zajišťují odborné poradenství, vzdělávání pěstounů, odlehčovací služby a asistenci při kontaktech s biologickou rodinou. Doučování a volnočasové aktivity.

Poradenství a preventivní programy pro zájemce o NRP a osvojitelské rodiny
Poradna pro náhradní rodinnou péči

771 770 380

koci@cpnrp.cz

V Jirchářích 6, Ústí nad Labem

Osvojitelským rodinám a zájemcům o náhradní rodičovství nabízíme poradenství, supervize pro rodiče, semináře, podpůrné rodičovské skupiny, víkendové pobyty,
doučování pro děti a rozvojové programy pro dospívající.
Bateau – poradenské centrum

731 172 025

bateau@bateau.cz

Vaníčkova 11, Ústí nad Labem

Poskytuje bezplatné kvalifikované služby náhradním rodinám a rodinám v krizi prostřednictvím služby odborného sociálního poradenství, psychologického, speciálně-pedagogického,
právního a sociálního poradenství, terapeutickou a mediační práci v rodinném systému, individuální práci s dětmi, asistovaný kontakt, realizaci kurzů, přednášek a workshopů, taktéž aktivity
primární prevence v rámci dětských klubů.
Intervenční centrum
Spirála

475 511 811

intervencnicentrum@spirala-ul.cz

K Chatám 22, Ústí nad Labem

Nabízí pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Sociálně-právní, právní, emoční, psychická podpora, intenzivní podpora spojená s pobytem na krizovém lůžku, výjezd k imobilním
osobám, seniorům, hospitalizovaným v důsledku zranění, spolupráce s institucemi.
Centrum krizové intervence
Spirála

475 603 390

služba Triangl

- deti@spirala-ul.cz

K Chatám 22, Ústí nad Labem

Nabízí osobám v tíživé životní situaci ambulantní i pobytovou krizovou pomoc individuálním osobám i rodinám s dětmi. Klienti ve vážném krizovém stavu mohou využít bezplatný pobyt.
Osobní konzultace sociálního pracovníka a právníka s možností sepsání právních podání. Internetová poradna. Zdravá rodina – pomoc rodinám s dětmi, které mají výchovné nebo vztahové
potíže. Právní poradna. Linka pomoci. Služba Triangl dále nabízí okamžitou pomoc, bezpečí a podporu dětem a odbornou pomoc rodičům, pěstounům, blízkým osobám dítěte, pedagogům
i dalším odborníkům. Prostupné bydlení - startovací byty pro osoby v tíživé životní situaci.
Šance pro všechny - Domov bez násilí
Spirála

725 912 694

sance.managerpodpory@spirala-ul.cz

Masarykova 75, Ústí nad Labem

Služba je zaměřena na celý rodinný systém, odborná péče je věnována dětem jako svědkům násilí, ohroženým osobám či členům rodiny, kteří nezvládají vztek a agresi ve vztazích. Cílem
je zajistit dětem zdravé prostředí a kontakt s oběma rodiči bez násilí a agrese (asistované kontakty).
Probační a mediační služba ČR

734 362 944

iteplikova@pms.justice.cz

Velká Hradební 2, Ústí nad Labem

Služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně zajišťuje výkon alternativních trestů a opatření s důrazem
na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Podpora obětí trestných činů. Právní a psychosociální podpora (osobní, telefonní, e-mailová), včetně doprovázení.

Zpracoval Magistrát města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí, oddělení sociální prevence
ve spolupráci s uvedenými organizacemi v 9/2021.

