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Použité zkratky 
 

OSPOD    orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSVZ    odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ    městský úřad 

MAS    místní akční skupina 

SPOD    sociálně-právní ochrana dětí  

ZSPOD    zákon o sociálně-právní ochraně dítěte 

ADHD    Attention Deficit Hyperactivity Disorder                                                                    

Tento materiál vznikl ve spolupráci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška a MAS POHODA venkova, z.s. 
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 Úvod 

Ohrožené je zejména dítě: 

• týrané, 

• zneužívané, 

• vážně zanedbávané, 

• dítě páchající trestnou činnost, 

• dítě, na kterém je páchána trestná činnost. 

 

V tomto případě je nutné vždy kontaktovat OSPOD Dobruška. 

http://www.mestodobruska.cz/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/#OSPOD 

§ 7 ZSPOD Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv. 

 

Potenciálně ohrožené je např. dítě: 

• ze sociálně znevýhodněného prostředí (problémy s hygienou, s přípravou 

do školy, opakovanou absencí, chudobou atd.), 

• se specifickými potřebami (zdravotní handicap, sociální handicap atd.), 

• s problematickými vztahy (v rodině, ve školním kolektivu apod.), 

• v krizi (ztráta blízké osoby, rozvod, psychické obtíže, problémy s příjmem  

 potravy a další). 

 

Pro oznámení školy OSPODU z důvodu možného ohrožení dítěte vytvořil OSPOD 

školám vzorový formulář.  

 

Je účelné, aby školy kontaktovaly i neziskové organizace, poradenská zařízení nebo sociální 

služby. Služby jsou většinou zdarma a jejich využití je postaveno na principu dobrovolnosti, tzn. že záleží 

na rodiči, případně samotném dítěti, zda chce služby využít. Poskytování informací o dítěti je možné pouze 

se souhlasem rodičů, případně zákonných zástupců dítěte. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny zdroje podpory, které mohou školy využít ve vyspecifikovaných 

oblastech.  

 

"...primární odpovědnost za blaho 
dítěte náleží rodičům, nikoli státu 
či konkrétnímu poskytovateli 

odborné služby..." 

Aktivní spolupráce škol, OSPOD 

a dalších subjektů v síti 

pro ohrožené děti a jejich rodiny 

je velmi potřebná a důležitá.  

http://www.mestodobruska.cz/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/#OSPOD
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Sociálně-právní ochrana dětí je primárně vymezena Zákonem č. 359/1999 Sb.,        

o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů. 

Na koho se OSPOD zaměřuje? 

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou 

takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo 

jsou případně příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

V případě podezření na spáchání trestného činu 

je nutné kontaktovat Policii ČR (158).  

  

§ 6 Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte – SPOD se zaměřuje zejména na ohrožené 
děti:  

a) jejichž rodiče 

1. zemřeli, 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato 
osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, 
že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj 
obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se 
prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, 
spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně 
páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují 
občanské soužití; 

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických 
osob odpovědných za výchovu dítěte; 

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich 
umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 
za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami 
požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí 
bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; 



 
 

5 
 

 Specifické potřeby a zdravotní obtíže dítěte 

 

Dítě s tělesným a kombinovaným postižením 

 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum  

Rychnov nad Kněžnou – SPC pro děti s vadami řeči, mentálním postižením  

a poruchou autistického spektra (PAS)  

web: www.ppprychnov.cz a www.spcrychnov.cz  

 

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou  

individuální, rodinná, případně skupinová terapie, problémy se vztahy, chováním, 

 psychosomatické potíže 

web: www.psychologrk.com 

 Centrum Orion, z.s. 

web: www.centrum-orion.cz 

  

 Centrum LIRA, z.ú. – raná péče pro děti od narození do 7 let věku 

web: www.centrumlira.cz  

  

 Speciálně pedagogické centrum PROINTEPO 

web: www.prointepo.org 

 

 Arteterapie Mgr. Josef Kotek – pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové  

Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 

  

 Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová 

web: https://hzakourilova.proweb.cz/ 

http://www.ppprychnov.cz/
http://www.spcrychnov.cz/
http://www.psychologrk.com/
http://www.centrum-orion.cz/
http://www.centrumlira.cz/
http://www.prointepo.org/
http://www.psychologrk.com/
https://hzakourilova.proweb.cz/
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Dítě s vadou sluchu 

 

Dítě s vadou řeči 

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče – terénní služba pro rodiny 

s dětmi od 0 do 7 let věku, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

– ambulantní i terénní služba pro rodiny s dětmi od 0 do 18 let věku 

web: www.detskysluch.cz 

  

 Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči – SPC Duháček 

web: http://spcduhacek.cz/specialne-pedagogicke-centrum-pro-deti-s-vadami-sluchu/ 

 Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou 

web: www.spcrychnov.cz 
  

 Klinický logoped Mgr. Pavlína Kulhavá 

web: http://www.logoped-kulhava.euweb.cz/ 
  

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou 

opožděný vývoj řeči, zadrhávání 

web: www.psychologrk.com 
  

 Mgr. Eva Kocábková (klinický logoped, Dobruška) 

web: https://www.logomedic.cz/ 
  

 Mgr. Věra Kejdanová (klinický logoped, Náchod) 

web: https://www.klinickalogopedie.cz/  
  

 Mgr. Radka Stratílková (klinický logoped, Dobruška) 

web: https://www.logomedic.cz/ 
 

 Mgr. Daniela Koblásová (logoped, Dobruška) 

web: https://www.logomedic.cz/ 
 

 Mgr. Kateřina Fritzlová (klinický logoped, Žamberk) 

web: http://www.logopedie-fritzlova.cz/ 
 

http://www.detskysluch.cz/
http://spcduhacek.cz/specialne-pedagogicke-centrum-pro-deti-s-vadami-sluchu/
http://www.spcrychnov.cz/
http://www.logoped-kulhava.euweb.cz/
http://www.psychologrk.com/
https://www.logomedic.cz/
https://www.klinickalogopedie.cz/
https://www.logomedic.cz/
https://www.logomedic.cz/
http://www.logopedie-fritzlova.cz/
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Dítě s vadou zraku 

Dítě s mentálním postižením 

Dítě s poruchou autistického spektra 

 Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku, Hradec Králové 

web: www.spczphk.wbs.cz 
  

 TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. – centrum sociálních služeb pro nevidomé 

a slabozraké občany, služby jsou určeny pro osoby s těžkým zrakovým postižením, 

od pásma těžké slabozrakosti vizus 6/60 a horší, starších 8 let a v některých případech 

starších 15 let 

web: www.tyflocentrum-hk.cz 

 Centrum Orion, z.s. 

web: www.centrum-orion.cz 
 

 PFERDA, z.ú. – pro žáky nad 18 let, možnost návazného uplatnění žáků s mentálním 

postižením 

web: www.pferda.cz  
  

 Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou 

web: www.spcrychnov.cz 
  

 Arteterapie Mgr. Josef Kotek – pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové 

Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 

 Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou 

web: www.spcrychnov.cz 
  

 Centrum Orion z.s. 

web: www.centrum-orion.cz 
  

 Arteterapie Mgr. Josef Kotek – pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové   

Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 
  

 Křesadlo Hradec Králové – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. 

web: www.kresadlohk.cz  

http://www.spczphk.wbs.cz/
http://www.tyflocentrum-hk.cz/
http://www.centrum-orion.cz/
http://www.pferda.cz/
http://www.spcrychnov.cz/
http://www.psychologrk.com/
http://www.spcrychnov.cz/
http://www.centrum-orion.cz/
http://www.psychologrk.com/
http://www.kresadlohk.cz/
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Dítě s ADHD (Porucha pozornosti s hyperaktivitou) 

 

Dítě s poruchou potravy  

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou 

web: www.ppprychnov.cz 
  

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové Rychnov nad Kněžnou 

dlouhodobá spolupráce s dítětem i rodinou 

web:  www.psychologrk.com 
  

 Centrum Orion z.s. – terapie EEG Biofeedback a psychoterapie 

web: www.centrum-orion.cz 
  

 Klinický psycholog Mgr. Darina Fialová – Kostelec nad Orlicí 

web: www.psycholog-terapie.cz 
 

 Arteterapie Mgr. Josef Kotek – pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové  

Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 

 Centrum Anabell, z.ú. – internetové poradenství 

web: www.anabell.cz 
  

 Klinický psycholog Mgr. Darina Fialová – Kostelec nad Orlicí 

– pro dospívající dívky – sebehodnocení, problémy s vnímáním těla apod. 

web: www.psycholog-terapie.cz 
  

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou  

– individuální, rodinná, případně skupinová terapie; práce s prožíváním, vztahy i tělem 

web: www.psychologrk.com 

  

http://www.ppprychnov.cz/
http://www.psychologrk.com/
http://www.centrum-orion.cz/
http://www.psycholog-terapie.cz/
http://www.psychologrk.com/
http://www.anabell.cz/
http://www.psycholog-terapie.cz/
http://www.psychologrk.com/
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 Psychické obtíže dítěte 

Jedná se např. o obtíže spojené s psychickou nepohodou, krizí, při úmrtí v rodině apod.   

 Manželská a rodinná poradna Rychnov nad Kněžnou – Mgr. Benedikt J. Križan 
– nabízí bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodin s dětmi 

web: http://psycholog-rychnov.cz/ 
 

 Týmové pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov 
nad Kněžnou – individuální, rodinná, případně skupinová terapie s dětmi i dospělými; 
práce s prožíváním, vztahy i tělem, psychosomatické potíže, práce s úzkostnými dětmi, 
s poruchami příjmu potravy, sebepoškozováním, fobiemi, PAS, ADHD atd. psychoterapie 
i diagnostika 

web: www.psychologrk.com 
  

 Dětská psychiatrická ambulance MUDr. Věra Ruferová (Rychnov nad Kněžnou) 
web: https://mudr-vera-ruferova.zdravotniregistr.cz/ 
  

 MUDr. Ivo Kunst, ambulance dětské a dorostové psychiatrie (Hradec Králové) 
web: http://www.offreud.cz/ 
  

 MUDr. Martin Správka, psychiatrická ambulance (Náchod) 
web: https://mudr-spravka.sluzby.cz/ 
  

 Mgr. Barbara Bašková, psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé 
(Dobruška) 

web: https://bbpsychologie.webnode.cz/ 
  

 Mgr. Jana Cozlová, klinický psycholog (Náchod) 
web: https://www.klinicka-psychologie.com 
   

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou 
web: www.ppprychnov.cz 
  

 Klinický psycholog Mgr. Darina Fialová – Kostelec nad Orlicí, mj. práce s dětskými 
pacienty – dg. ADHD, PAS, úzkostných a psychosomatických onemocnění, 
psychoterapeutická péče o rodinu, dětské skupiny pro děti s poruchami chování, 
úzkostmi; pro dospívající dívky – sebehodnocení, problémy s vnímáním těla apod. 

web: www.psycholog-terapie.cz 
 

 NOMIA, z.ú. – Dětské krizové centrum – zaměřují se zejména na rozvodové 
a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí 
a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, pracují rovněž 
s pachateli trestné činnosti a provozují poradnu pro oběti násilí 

web: https://nomiahk.cz/ 

  
 

http://psycholog-rychnov.cz/
http://www.psychologrk.com/
https://mudr-vera-ruferova.zdravotniregistr.cz/
http://www.offreud.cz/
https://mudr-spravka.sluzby.cz/
https://bbpsychologie.webnode.cz/
https://www.klinicka-psychologie.com/
http://www.ppprychnov.cz/
http://www.psycholog-terapie.cz/
https://nomiahk.cz/
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 Domácí hospic Setkání, o.p.s. - pomáhají v situacích úmrtí v rodině 
web: www.hospicrychnov.cz 
  

 Psychoterapeut Mgr. Hana Zakouřilová 
web: https://hzakourilova.proweb.cz/  
 

 Arteterapie Mgr. Josef Kotek – pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové  
– Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 
  

 Salesiánský klub mládeže, z. s. – Centrum Don Bosco – věnují se dětem a mladým 
lidem, kteří jsou znevýhodněni nebo se potýkají s těžkou životní situací 

web: www.dozivota.cz 
  

 Mgr. Martina Švadlenková – psychoterapie, speciálně pedagogické a výchovné 
poradenství; podpora pedagogů v chápání mnohdy odlišného chování dětí emočně 
deprivovaných; metodická podpora při řešení konkrétních výchovných obtíží; pomoc 
při zavádění struktury do výchovně vzdělávacího procesu, jež pomáhá dětem se zvládnutím 
vnitřního chaosu 

e-mail: svadlenkova-martina@seznam.cz 
 

http://www.hospicrychnov.cz/
https://hzakourilova.proweb.cz/
http://www.psychologrk.com/
http://www.dozivota.cz/
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 Potíže dítěte s učivem/přípravou do školy 
 

Jedná se např. o situaci, kdy dítě nestihá látku, má špatné známky apod. 

  

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou – věnují se rovněž dětem 

mimořádně nadaným 

web: www.ppprychnov.cz 
 

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

– individuální doučování dětí se sluchovým postižením, integrovaných do běžných ZŠ, které 

mají potíže s porozuměním čtenému textu, podmínkou je, že nelze doučování zajistit jinak, 

případně selhávají podpůrná opatření 

web: www.detskysluch.cz 

http://www.ppprychnov.cz/
http://www.detskysluch.cz/
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 Výchovné problémy u dítěte 

Nepozorné a neposedné dítě, které se obtížně soustředí 

Dítě nerespektující autoritu, záškoláctví 

 Mgr. Martina Švadlenková – psychoterapie, speciálně pedagogické a výchovné 
poradenství; podpora pedagogů ve zvládání náročných výchovných situací 
prostřednictvím náhledu a pochopení prožívání "problémového" dítěte v jeho životních 
souvislostech 

e-mail: svadlenkova-martina@seznam.cz 
 

 Manželská a rodinná poradna Rychnov nad Kněžnou – Mgr. Benedikt J. Križan  
– nabízí bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodin s dětmi 

web: http://psycholog-rychnov.cz/ 
 

 Semiramis, z.ú. – Centrum primární prevence Královehradeckého kraje – poradenství 
pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy 

web: www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje 
 

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou 

web: www.ppprychnov.cz 
 

 Centrum Orion, z.s. – terapie EEG Biofeedback a psychoterapie 

web: www.centrum-orion.cz 

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 
 

 OD5K10, z.s. – NZDM Centrum 5KA – e-mailová poradna: poradenstvi@od5k10.cz 

web: www.od5k10.cz  
 

 Salinger, z.s. TRIANGL – podporují rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní 

docházka, výchovné problémy dětí atd.), nabízí dětem a mladistvým prostor pro  jejich 

pohled a společně hledají řešení složitých situací 

web: www.salinger.cz/triangl 
 

 Středisko výchovné péče Kompas Náchod 

web: www.svpkompas.cz 
 

 Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové 

web: www.svphk.cz 
 

 Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví 

web: https://svppyramida.cz/ 
 

 OD5K10, z.s. – NZDM Centrum 5KA – nespecifický streetwork – Dan Horák – terénní 

forma poskytování služby v Dobrušce – úterý, čtvrtek (od 14:00 do 18:00 hod.) 

http://psycholog-rychnov.cz/
http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje
http://www.ppprychnov.cz/
http://www.centrum-orion.cz/
http://www.psychologrk.com/
mailto:poradenstvi@od5k10.cz
http://www.od5k10.cz/
http://www.salinger.cz/triangl
http://www.svpkompas.cz/
http://www.svphk.cz/
https://svppyramida.cz/


 
 

13 
 

Dítě má problémy ve vztazích se spolužáky, obtížně se začleňuje do kolektivu 

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 
 

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou  

– metodik prevence Mgr. Zdenka Ženatová 

web: www.ppprychnov.cz 
 

 Mgr. Barbara Bašková, psychologické poradenství a terapie pro děti i dospělé 

(Dobruška) 

web: https://bbpsychologie.webnode.cz/ 
 

 Středisko výchovné péče Kompas Náchod 

web: www.svpkompas.cz 
 

 Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví 

web: https://svppyramida.cz/ 
 

 Volnočasový klub Vješáček (6-12 let) a Vješák (12-26 let) - volnočasové aktivity, kluby 

zaměřené na sport, pobyt v přírodě; důraz klade na práci s kolektivem, týmovou 

spolupráci, řešení konfliktů ve vrstevnické skupině 

web: www.vjesak.cz. 

http://www.psychologrk.com/
http://www.ppprychnov.cz/
https://bbpsychologie.webnode.cz/
http://www.svpkompas.cz/
https://svppyramida.cz/
http://www.vjesak.cz/
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 Bezpečí dítěte 

 

 
  

 Linka bezpečí, z.s. – rodičovská linka +420 606 021 021, na kterou se může obrátit                      

 i pedagog  

web: www.linkabezpeci.cz 

 

 NOMIA, z.ú. – Dětské krizové centrum, zaměřují se zejména na rozvodové 

a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí 

a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracují rovněž 

i s pachateli trestné činnosti; rovněž provozují poradnu pro oběti násilí 

web: https://nomiahk.cz/ 

 

 Oblastní Charita Hradec Králové – Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 

   násilím, pro starší 16 let  

web: www.charitahk.cz 

 

 Bílý kruh bezpečí, z.s. (nonstop, zdarma)  

– Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 

 

 Poradenská telefonní linka pro pedagogy (nonstop, zdarma, po celé ČR, možnost        

  anonymity) – Linka pro rodinu a školu 116 000 

web: https://www.linkaztracenedite.cz/ 

 

 - když zachytíte signály, že s dítětem není něco v pořádku 

 - máte podezření, že se děje něco, co dítěti ubližuje 

 - obáváte se, zda dítě neohrožuje samo sebe 

 - víte o tom, že dítě plánuje útěk nebo k vám uteklo 

 

 Policie České republiky – institut vykázání 

web: www.mvcr.cz 

http://www.linkabezpeci.cz/
https://nomiahk.cz/
http://www.charitahk.cz/
https://www.linkaztracenedite.cz/
http://www.mvcr.cz/
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 Dítě v náhradní rodinné péči 

Jedná se o případy dítěte u pěstounů, osvojitelů, poručníků, v péči jiné osoby. 

 

 Diamant, z. s. – poradenství týkající se práce s dětmi z náhradní rodinné péče (dětí  

z pěstounských rodin, osvojení, vzdělávání pedagogů na téma attachmentu (vztahové 

vazby) a jeho poruch u dětí žijících v náhradní rodinné péči, komunikace s náhradní 

rodinou a dítětem;  

web: www.diamant-kralovehradecky.cz 

  

 Salinger, z.s. STOPA ČÁPA – spolupráce v jakékoli záležitosti, která se týká náhradní 

rodiny a dětí, které v nich žijí (jedná se o pěstouny, poručníky, osvojitele, péče jiné osoby 

než rodiče, atd.);  tyto děti velmi často trpí poruchou attachmentu, která se projevuje různě 

- příznaky mohou připomínat ADHD, poruchy autistického spektra, disociační poruchu, 

děti mohou mít afektivní stavy, psychosomatické projevy, poruchy  učení, ve škole 

a v kolektivu velice často selhávají; rovněž možnost přednášky pro pedagogy (oblast 

legislativy nebo terapeutická témata) 

web: www.salinger.cz/stopa-capa 

 

 Služby pro pěstouny Oblastní charity Pardubice – podpora rodin s dětmi v náhradní 

rodinné péči (pěstouni, osoby v evidenci a poručníci z Pardubického a Královehradeckého 

kraje) doprovázením, vzděláváním, poskytováním či zprostředkováním poradenství 

a zajištěním odlehčovací péče; školám nabízí workshop s tématikou náhradní rodinné 

péče pro zaměstnance, žáky, studenty, jejich rodiče i veřejnost 

web: https://pardubice.charita.cz/jak-pomahame/sluzby-pro-pestouny/  

  

 Centrum pěstounských rodin z.s. – nabízí spolupráci ve všech oblastech, které 

se týkají dětí v náhradní rodinné péči (pěstounská péče, osvojení); nabízí také 

poradenství, jak pracovat s dětmi, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu; v případě, 

že se jedná o jimi doprovázenou pěstounskou rodinu, může jejich psycholožka pomoci 

pedagogům vytvořit individuální plán, jak přistupovat k dítěti  

web.: www.pestounskerodiny.cz 

 

 Dobrá rodina, o.p.s. - věnují se ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat 

ve vlastní rodině; nabízí vzdělávání, doprovází a připravují pěstouny i osvojitele; 

pravidelně vypisují semináře (i akreditované) z oblasti náhradní rodinné péče, pořádají je 

i na individuální objednávku; nabízí podporu odborníkům všech profesí, která souvisí 

s náhradní rodinnou péčí 

web: www.dobrarodina.cz 

 

http://www.diamant-kralovehradecky.cz/
http://www.salinger.cz/stopa-capa
https://pardubice.charita.cz/jak-pomahame/sluzby-pro-pestouny/
http://www.pestounskerodiny.cz/
http://www.dobrarodina.cz/
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 Mgr. Martina Švadlenková – psychoterapie, speciálně pedagogické a výchovné 

poradenství; podpora pedagogů v chápání mnohdy odlišného chování dětí emočně 

deprivovaných; metodická podpora při řešení konkrétních výchovných obtíží; pomoc 

při zavádění struktury do výchovně vzdělávacího procesu, jež pomáhá dětem 

se zvládnutím vnitřního chaosu 

e-mail: svadlenkova-martina@seznam.cz 
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 Třídní kolektiv 

Osvětové besedy a přednášky 

 OD5K10, z.s. – nabízí semináře primární prevence na ZŠ a SŠ, pro ZŠ nabízí ucelený 

systém, besedy realizují odborní lektoři, kteří jsou zároveň pracovníci NZDM Centrum 

5KA, kde je mohou žáci a studenti kontaktovat pro následnou návaznou pomoc 

web: www.od5k10.cz 
 

 Péče o duševní zdraví, z.s. – nabízí besedy o duševních onemocněních 

web: http://pdz.cz/pobocka-rychnov-nad-kneznou.html 
 

 Domácí hospic Setkání, o.p.s. – téma hospicové problematiky 

web: www.hospicrychnov.cz 
 

 ABATOP, z.s. – přednášky na školách o rizikovém chování a možných způsobech 

přenosu HIV/AIDS, nakažení HPV, zneužívání návykových látek a drog, o poruchách 

příjmu potravy a nebezpečí anorexie a bulimie, a další 

web: www.abatop.cz 
 

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – interaktivní přednáškové programy pro děti 

a žáky MŠ, ZŠ a SŠ; primárním cílem těchto programů je přiblížit přiměřenou formou 

dětem a žákům svět neslyšících a nedoslýchavých lidí a učit je tak úctě a toleranci 

k vrstevníkům s odlišnými komunikačními požadavky 

web: www.detskysluch.cz  
 

 Psychoterapeut Mgr. Hana Zakouřilová 

web: https://hzakourilova.proweb.cz/ 
 

 Rodinné centrum Sedmikráska – základní poradenství: rodinné, výchovné a manželské 

/pedagogické a speciální pedagogické / právní a dluhové / zdravotní; vzdělávací aktivity: 

besedy, interaktivní zdravotní semináře, kurzy na téma výchova dětí, rodičovské 

kompetence, dětský vztek a vzdor, právní minimum – ochrana spotřebitele, nástrahy 

a nebezpečí internetu, školní zralost, prevence logopedických vad atd.  

web: http://www.sedmikraska.jbdobruska.cz/  
 

 NOMIA, z.ú. – Dětské krizové centrum, zaměřují se zejména na rozvodové a porozvodové  

konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, 

týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracují rovněž i s pachateli trestné 

činnosti; rovněž provozují poradnu pro oběti násilí 

web: https://nomiahk.cz/ 

http://www.od5k10.cz/
http://pdz.cz/pobocka-rychnov-nad-kneznou.html
http://www.hospicrychnov.cz/
http://www.abatop.cz/
http://www.detskysluch.cz/
https://hzakourilova.proweb.cz/
http://www.sedmikraska.jbdobruska.cz/
https://nomiahk.cz/
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Preventivní práce s třídním kolektivem 

 

Preventivní programy 

 

 

 OD5K10, z.s. 
web: www.od5k10.cz 
 
 

 Etická výchova, o.p.s. – kurzy etické výchovy pro pedagogy (obsahují témata: práce 
s třídním kolektivem, komunikace, konstruktivní kritika, kompromis, sebedůvěra atd.) 

web: http://evops.cz/ 
 
 

 Volnočasový klub Vješák, Vješáček – nabízí klubové prostory pro setkání pedagogů 
se svými žáky, pro stmelení kolektivu mimo školní budovu; k dispozici je vždy zkušený 
pracovník s dětmi a mládeží, který po dohodě může připravit program zaměřený 
na spolupráci mezi žáky, posílení vztahů ve třídě apod.;  

web:  www.vjesak.cz 

 

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou 
web: www.ppprychnov.cz 
 

 Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou 
web: www.spcrychnov.cz 
 

 OD5K10, z.s. 
web: www.od5k10.cz 
 

 Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová 
web: https://hzakourilova.proweb.cz/ 
 

 Semiramis, z.ú. – Centrum primární prevence Královehradeckého kraje 
web: www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje 
 

 PROSTOR PRO o.p.s. – preventivní programy SPIRÁLA – preventivní programy 
pro základní školy, střední školy i gymnázia 

web: www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala 
 

 Křesťanská akademie mladých, z.s. – preventivní programy Úcta k životu 
web: http://uctakzivotu.cz/ 
 

 Rodinné centrum Sedmikráska – preventivní programy na podporu rodin – rozvoj 
vztahu rodič a dítě – Sedmikráska v akci. Interaktivní programy pro rodiny s dětmi; 
všechny aktivity napomáhají k prohloubení vztahu rodiče s dítětem, rozvíjejí schopnosti 
rodiče ve výchově a péči o dítě 

web: http://www.sedmikraska.jbdobruska.cz/ 

http://www.od5k10.cz/
http://evops.cz/
http://www.vjesak.cz/
http://www.vjesak.cz/
http://www.ppprychnov.cz/
http://www.spcrychnov.cz/
http://www.od5k10.cz/
https://hzakourilova.proweb.cz/
http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje
http://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala
http://uctakzivotu.cz/
http://www.sedmikraska.jbdobruska.cz/
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Práce s narušenými vztahy v třídním kolektivu 

 

 

  

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou – metodička prevence 

 Mgr. Zdenka Ženatová 

web: www.ppprychnov.cz 

http://www.ppprychnov.cz/
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 Rodič/Zákonný zástupce 
 

Bariéry v komunikaci s rodičem 

Jazyková bariéra 

 

Rodič se sluchovým postižením 

Rodič s duševním onemocněním 

 

 

 

 

 

 Koordinační centrum pro cizince – vzdělávání dětí cizinců, integrace cizinců, 

zprostředkování poradenství pro cizince, zprostředkování poradenství pro pedagogy 

v problematice vzdělávání a integrace dětí cizinců, zprostředkování poradenství 

pro cizince, zprostředkování poradenství při interakci školy, žáků či pedagogů s cizinci 

i mimo školu 

web: www.koordinacnicentrum.cz 
 

 Integrační centrum pro cizince Hradec Králové 

web: www.cizincihradec.cz 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. – Centrum zprostředkování 

tlumočníků pro neslyšící 

web: https://cztn.cz/ 

 Péče o duševní zdraví, z.s. – pomáhá zprostředkovávat komunikaci se školou,    

 zprostředkování profesionální pomoci, nastavení individuální pomoci se zvládáním   

  výchovy a školní docházky apod. 

web: http://pdz.cz/pobocka-rychnov-nad-kneznou.html 
 

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou 

web:  www.psychologrk.com 

http://www.koordinacnicentrum.cz/
http://www.cizincihradec.cz/
https://cztn.cz/
http://pdz.cz/pobocka-rychnov-nad-kneznou.html
http://www.psychologrk.com/
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Bariéra v komunikaci – ostych ze strany rodiče, neporozumění apod. 

Nedostatky v rodičovské péči 
 
nedostatečná hygiena dítěte, neomluvené absence, rodiče se nezajímají o školní výsledky dítěte apod. 

práce s rodinou v domácím prostředí, asistence při domácí přípravě do školy, poradenství v oblasti vzdělávání, 

prohlubování rodičovských kompetencí atd. 

Rodina ohrožená chudobou 

nedostatek financí, dítě nenosí svačiny, nechodí na obědy, nejezdí na výlety, chybí mu pomůcky apod.  

podpora hledání bydlení, zaměstnání, dluhové poradenství, finanční poradenství atd.  

 Občanská poradna OD5K10, z.s. 

web: www.od5k10.cz 
 

 Aufori, o.p.s. – nabízí podporu ve všech zmíněných oblastech – nedostatek financí, 

špatná bytová situace, matky samoživitelky, neplacení výživného atd. 

web: www.aufori.cz 
 

 Salinger, z.s. TRIANGL – společně s rodinou řeší dostatek finančních prostředků 

na potřeby dětí (dojíždění do školy, obědy do školy, kroužky, které by rozvíjely potenciál 

dítěte, odpovídající bytové podmínky) 

web: www.salinger.cz/triangl 

 Salinger, z.s., TRIANGL – pomáhá jak s komunikací v rodině, tak i při jednání s úřady, 

školami a dalšími odborníky 

web: www.salinger.cz/triangl 
 

 Aufori, o.p.s. – nabízí podporu rodičům i škole, pomoc zprostředkovat vzájemnou 

komunikaci 

web: www.aufori.cz 
 

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou 

web: www.psychologrk.com 
 

 Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová 

web: https://hzakourilova.proweb.cz/ 

 Salinger, z.s. TRIANGL – podporují rodiče v oblasti péče o dítě (denní režim, stravování, 

hygiena, společné trávení volného času, uspořádání domácnosti atd.), při výchově dětí 

(domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí atd.), pomáhají s komunikací 

v rodině, pomáhají i rodinám při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování 

žádostí, doprovody atd.) 

web: www.salinger.cz/triangl 

http://www.od5k10.cz/
http://www.aufori.cz/
http://www.salinger.cz/triangl
http://www.salinger.cz/triangl
http://www.aufori.cz/
http://www.psychologrk.com/
https://hzakourilova.proweb.cz/
http://www.salinger.cz/triangl
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 Pedagog/Pedagogický sbor 

Práce s týmem, supervize, vzdělávání, podpora pedagogů 

  

 Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou 

web:  www.psychologrk.com 

 

 OD5K10, z.s. – vzdělávání pro rodiče, pěstouny a pedagogy; možnost uspořádání 

interaktivní besedy např. pro rodiče žáků na nějaké výchovné či preventivní téma 

například: nebezpečí internetu a dospívající nebo prevence šikany 

web: www.od5k10.cz 

 

 ŽIVOTpro, z.ú. – práce s pedagogickým týmem nad tématy: dětské emoce, dítě v krizi 

a co s tím jako pedagog mohu dělat, spolupráce s rodiči, supervize, pomoc při získávání 

dotací pro MŠ a ZŠ na tyto aktivity 

web: https://zivotpro.webnode.cz/ 

 

 Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou                    

metodička prevence Mgr. Zdenka Ženatová 

web: www.ppprychnov.cz 

 

 Semiramis, z.ú. – Centrum primární prevence Královehradeckého kraje 

web:http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje 

 

 Koordinační centrum pro cizince – vzdělávání dětí cizinců, integrace cizinců,    

zprostředkování poradenství pro cizince, zprostředkování poradenství pro pedagogy 

v problematice vzdělávání a integrace dětí cizinců, zprostředkování poradenství 

pro cizince, zprostředkování poradenství při interakci školy, žáků či pedagogů s cizinci 

i mimo školu 

web: www.koordinacnicentrum.cz 

 

 Psychoterapeut a speciální pedagog Mgr. Hana Zakouřilová 

web: https://hzakourilova.proweb.cz/ 

 

 NOMIA, z.ú. – Dětské krizové centrum, zaměřují se zejména na rozvodové 

a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí 

a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracují rovněž 

i s pachateli trestné činnosti; rovněž provozují poradnu pro oběti násilí 

web: http://www.nomiahk.cz/ 

http://www.psychologrk.com/
http://www.od5k10.cz/
https://zivotpro.webnode.cz/
http://www.ppprychnov.cz/
http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje
http://www.koordinacnicentrum.cz/
https://hzakourilova.proweb.cz/
http://www.nomiahk.cz/
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 Další možnosti poradenství 

  

 Aufori, o.p.s. – organizace Aufori poskytuje poradenství a odkazování na další zdroje, 

které mapují; pracují s dospělými, ale vždy v rámci celého rodinného systému; školám 

jsou v tomto ohledu nápomocní 

web: www.aufori.cz 

 

 Salinger, z.s. TRIANGL – individuální konzultace s jakoukoliv rodinou, která z pohledu 

školy přímo či nepřímo nezvládá či zanedbává péči o dítě a jeho výchovu, možnost 

uspořádání a zajištění moderování případové konference 

 web: www.salinger.cz/triangl 

 

 PFERDA, z.ú. – pro žáky nad 18let, možnost návazného uplatnění žáků s mentálním 

postižením 

web: www.pferda.cz            

 

 Laxus, z.ú. – Centrum preventivních programů Královéhradeckého kraje – on-line 

poradna ohledně návykových látek 

web: www.laxus.cz/centra/centrum-terennich-programu-kralovehradeckeho-kraje/ 

 

 Rodinné centrum Sedmikráska – základní poradenství: rodinné, výchovné 

a manželské / pedagogické a speciální pedagogické / právní a dluhové / zdravotní; 

vzdělávací aktivity: besedy, interaktivní zdravotní semináře, kurzy na téma výchova dětí, 

rodičovské kompetence, dětský vztek a vzdor, návrat do zaměstnání po MD, právní 

minimum – ochrana spotřebitele, nástrahy a nebezpečí internetu, školní zralost, prevence 

logopedických vad, první pomoc atd.  

web: http://www.sedmikraska.jbdobruska.cz/  

 

 Rodinné konference – RK centrum – rodinná mediátorka Mgr. Gabriela Pavlíková, 

podpora pro rodinu a dítě, rodinná konference je v podstatě rodinná rada, schází se na ní 

široká rodina a další osoby, které hledají nejlepší řešení obtížné situace dítěte 

web: http://www.amalthea.cz/rodinne-konference-rk-centrum/ 

http://www.aufori.cz/
http://www.salinger.cz/triangl
http://www.pferda.cz/
http://www.laxus.cz/centra/centrum-terennich-programu-kralovehradeckeho-kraje/
http://www.sedmikraska.jbdobruska.cz/
http://www.amalthea.cz/rodinne-konference-rk-centrum/
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 Adresář spolupracujících služeb 
 

 

NÁZEV SLUŽBY E-MAIL TEL. ČÍSLO 

ABATOP, z.s. tomi.rehak@seznam.cz 603 262 295 

Arteterapie Mgr. Josef Kotek – 

pracoviště klinické psychologie 

Mgr. Lucie Hornové RK 
psychologrk@gmail.com 494 502 383; 731 619 821 

Aufori, o.p.s. dumkova.aufori@gmail.com 774 751 137 

Bílý kruh bezpečí, z.s. bkb.pardubice@bkb.cz 732 923 462 

Centrum Anabell, z.ú. posta@anabell.cz 724 824 619 

Centrum LIRA, z.ú. info@centrumlira.cz 724 400 832 

Centrum Orion z.s. orion@centrum-orion.cz 775 369 434; 494 371 928 

Centrum pěstounských rodin z.s. 
nada@pestounskerodiny.cz 
marketa@pestounskerodiny.cz 

607 011 812; 604 480 131 

Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. 
detskysluch@detskysluch.cz 235 517 313; 494 371 928 

Dětská psychická ambulance 

MUDr. Věra Ruferová  
604 284 225 

Diamant, z.s. info@diamant-kralovehradecky.cz 733 644 060 

Dobrá rodina, o.p.s. mamdotaz@dobrarodina.cz 724 113 112 

Domácí hospic Setkání, o.p.s. hospic.setkani@seznam.cz 733 694 160 

Salesiánský klub mládeže, z. s. 

Centrum Don Bosco 
naceste@dozivota.cz 739 284 308 

Etická výchova, o.p.s. ddrabina@etickavychova.cz 603 112 220 

mailto:tomi.rehak@seznam.cz
mailto:psychologrk@gmail.com
mailto:dumkova.aufori@gmail.com
mailto:bkb.pardubice@bkb.cz
mailto:posta@anabell.cz
mailto:info@centrumlira.cz
mailto:orion@centrum-orion.cz
mailto:nada@pestounskerodiny.cz
mailto:marketa@pestounskerodiny.cz
mailto:detskysluch@detskysluch.cz
mailto:info@diamant-kralovehradecky.cz
mailto:mamdotaz@dobrarodina.cz
mailto:hospic.setkani@seznam.cz
mailto:naceste@dozivota.cz
mailto:ddrabina@etickavychova.cz
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NÁZEV SLUŽBY E-MAIL TEL. ČÍSLO 

Integrační centrum pro cizince 

Hradec Králové 
poradna.cizinci@hk.caritas.cz 492 604 940 

Klinický logoped Mgr. Pavlína 

Kulhavá  
605 167 031 

Klinický psycholog Mgr. Darina 

Fialová 
fialovadarina@psycholog-

terapie.cz 
605 540 756 

Koordinační centrum pro cizince kckvasiny@suz.cz 770 144 484 

Křesadlo Hradec Králové novotna@kresadlohk.cz 777 009 413 

Křesťanská akademie mladých, 

z.s. 
kam@kam.cz 776 856 606 

Laxus, z.ú., Centrum preventivních 

programů KHK 
laxus@laxus.cz 495 401 565 

Linka bezpečí, z.s. pomoc@linkabezpeci.cz 116 111 

Manželská a rodinná poradna 

Rychnov nad Kněžnou 
poradna@psycholog-rychnov.cz 733 676 799 

Mgr. Barbara Bašková bbpsychologie@email.cz 732 602 646 

Mgr. Jana Cozlová cozlova@tiscali.cz 774 930 092 

Mgr. Martina Švadlenková svadlenkova-martina@seznam.cz 731 586 556 

Mgr. Věra Kejdanová (logoped, 

Náchod)  
491 424 172 

Mgr. Eva Kocábková (logoped, 

Dobruška)  
608 325 335 

Mgr. Daniela Koblásová (logoped, 

Dobruška) 
 608 048 442 

mailto:poradna.cizinci@hk.caritas.cz
mailto:fialovadarina@psycholog-terapie.cz
mailto:fialovadarina@psycholog-terapie.cz
mailto:kckvasiny@suz.cz
mailto:novotna@kresadlohk.cz
mailto:kam@kam.cz
mailto:laxus@laxus.cz
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:poradna@psycholog-rychnov.cz
mailto:bbpsychologie@email.cz
mailto:cozlova@tiscali.cz
mailto:svadlenkova-martina@seznam.cz
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NÁZEV SLUŽBY E-MAIL TEL. ČÍSLO 

Mgr. Kateřina Fritzlová (klinický 

logoped, Žamberk) 
k.fritzlova@seznam.cz 605 528 284; 465 676 804 

Mgr. Radka Stratílková (logoped, 

Dobruška)  
607 713 482 

MUDr. Ivo Kunst (psychiatr) info@offreud.cz 603 460 700 

MUDr. Martin Správka (dětský 

psychiatr) 
spravka@seznam.cz 491 423 342 

NOMIA, z.ú. – Dětské krizové 

centrum 
poradna@nomiahk.cz 495 262 214 

Občanská poradna OD5K10, z.s 
 

775 475 796 

Oblastní Charita Hradec Králové och@charitahk.cz 495 516 098; 777 721 641 

OD5K10, z.s. – NZDM Centrum 

5KA 
jiri.vrba@od5k10.cz 732 204 630 

Péče o duševní zdraví, z.s. info@pdz.cz 466 400 116 

Pedagogicko-psychologická 

poradna a Speciálně pedagogické 

centrum RK 
m.prazakova@ppprychnov.cz 725 986 878 

PFERDA, z.ú. jana@pferda.cz 605 106 148 

Policie České republiky – institut 

vykázání 
rk.dobruska@pcr.cz 974 536 701 

Poradenská telefonní linka 

pro pedagogy  
841 220 220 

Pracoviště klinické psychologie 

Mgr. Lucie Hornové RK 
psychologrk@gmail.com 494 502 383; 731 619 821 

PROSTOR PRO o.p.s. – 

preventivní programy SPIRÁLA 
info@prostorpro.cz 495 262 202 

mailto:k.fritzlova@seznam.cz
mailto:info@offreud.cz
mailto:spravka@seznam.cz
mailto:poradna@nomiahk.cz
mailto:och@charitahk.cz
mailto:jiri.vrba@od5k10.cz
mailto:info@pdz.cz
mailto:m.prazakova@ppprychnov.cz
mailto:jana@pferda.cz
mailto:rk.dobruska@pcr.cz
mailto:psychologrk@gmail.com
mailto:info@prostorpro.cz
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NÁZEV SLUŽBY E-MAIL TEL. ČÍSLO 

Psychoterapeut a speciální 

pedagog Mgr. Hana Zakouřilová 
hzakourilova@gmail.com 604 449 406 

Rodinné centrum Sedmikráska sedmikraska@jbdobruska.cz 605 548 288 

Salinger, z.s. STOPA ČÁPA stopa.capa@salinger.cz 773 800 292 

Salinger, z.s., TRIANGL reditel@salinger.cz 495 267 249 

Semiramis, z.ú., Centrum primární 

prevence KHK 
kopicova@os-semiramis.cz 734 316 123 

Služby pro pěstouny Oblastní 

charity Pardubice 
ksilarova@charitapardubice.cz 777 296 826 

Speciálně pedagogické centrum 

pro děti s vadami sluchu a řeči – 

SPC Duháček 
info@spcduhacek.cz 606 716 320 

Speciálně pedagogické centrum 

pro děti s vadami zraku 
sms.spc.hk@gmail.com 495 518 261; 606 776 450 

Speciálně pedagogické centrum 

PROINTEPO 
karpasova@prointepo.org 777 112 871 

Speciálně pedagogické centrum 

Rychnov nad Kněžnou 
info@spcrychov.cz 606 729 574 

Středisko výchovné péče Kompas 

Náchod 
svp.kompas@tiscali.cz 602 133 163 

Středisko výchovné péče Návrat 

HK 
svpnavrat@gmail.com 739 401 363; 495 221 590 

Středisko výchovné péče 

Pyramida 
svp_pyramida@volny.cz 723 134 604 

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob v ČR 
hradeckecentrum@seznam.cz 773 595 328 

mailto:hzakourilova@gmail.com
mailto:sedmikraska@jbdobruska.cz
mailto:stopa.capa@salinger.cz
mailto:reditel@salinger.cz
mailto:ksilarova@charitapardubice.cz
mailto:info@spcduhacek.cz
mailto:sms.spc.hk@gmail.com
mailto:karpasova@prointepo.org
mailto:info@spcrychov.cz
mailto:svpnavrat@gmail.com
mailto:svp_pyramida@volny.cz
mailto:hradeckecentrum@seznam.cz
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NÁZEV SLUŽBY E-MAIL TEL. ČÍSLO 

Volnočasový klub Vješáček 

a Vješák 
vasek@vjesak.cz 778 548 260 

TyfloCentrum Hradec Králové, 

o.p.s.  
hradec.kralove@tyflocentrum.cz 495 523 729; 739 578 880 

Rodinné konference – RK centrum pavlikova@RK-centrum.cz 777 452 077 

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež, Centrum 5KA – 

nespecifický streetwork 

v Dobrušce Dan Horák 

daniel-horak@email.cz 605 489 298 

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška 
 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ E-MAIL TEL. ČÍSLO 

Ing. Mgr. Simona Dolková – 
vedoucí OSVZ socialni@mestodobruska.cz 606 743 984 

Bc. Petra Pavlová OSPOD, 
kurátorka pro děti a mládež  p.pavlova@mestodobruska.cz 724 882 544 

Bc. Markéta Lažová – OSPOD m.lazova@mestodobruska.cz 602 491 617 

Bc. Markéta Prokešová – OSPOD m.prokesova@mestodobruska.cz 777 418 256 

Ing. Radka Sobotková – OSPOD, 
náhradní rodinná péče r.sobotkova@mestodobruska.cz 724 882 545 

Mgr. Miriam Voltrová – OSPOD m.voltrova@mestodobruska.cz 777 418 262 

Bc. Kristýna Hanzlíčková – 
sociální pracovnice 

k.hanzlickova@mestodobruska.cz 777 418 284 

 

 

Inspirováno dokumentem Spolupráce škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny 

v ORP Dobruška, vytvořeným v říjnu 2018 v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně – právní ochrany dětí.  

mailto:vasek@vjesak.cz
mailto:hradec.kralove@tyflocentrum.cz
mailto:pavlikova@RK-centrum.cz
mailto:socialni@mestodobruska.cz
mailto:p.pavlova@mestodobruska.cz
mailto:m.lazova@mestodobruska.cz
mailto:m.prokesova@mestodobruska.cz
mailto:r.sobotkova@mestodobruska.cz
mailto:m.voltrova@mestodobruska.cz
mailto:k.hanzlickova@mestodobruska.cz

