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Úvodní slovo

Dámy a pánové, 
vážení občané města Ústí nad Orlicí,

pokud člověka životní situace donutí využít na-
bídky sociálních služeb, má zřejmě on sám nebo 
jeho blízcí nějaké starosti či trápení, které je za-
potřebí řešit. Pomoci by mu měla umět některá 
ze sociálních nebo souvisejících služeb na území 
našeho města a v blízkém okolí.
Aby hledání té nejvhodnější služby a základních 
informací bylo snadnější, dostává se vám do ruky 
aktualizované vydání Katalogu sociálních a sou-
visejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí. V tomto 
vydání naleznete přehled služeb pro rodiny s dět-
mi, seniory, osoby zdravotně postižené – osla-
bené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
Katalog podává ucelený přehled o nabízených 
službách nejen v našem městě. Využít jej mohou 
samotní občané, kterým je zejména určen a také 
všichni odborní pracovníci v sociální oblasti včet-
ně poskytovatelů sociálních služeb a institucí 
veřejné správy.

Druhé vydání našeho společného katalogu je 
opět výsledkem a úsilím mnoha lidí, kteří pracují 
v pracovních skupinách Komunitního plánování 
sociálních a souvisejících služeb v našem městě. 
Jim všem patří poděkování nejen za tvorbu kata-
logu, ale především za jejich činnost v pracovních 
skupinách.
Vážení spoluobčané, věřím, že v katalogu vždy 
najdete informace, které vám napomohou řešit 
životní situace a vždy se budete setkávat jen 
s kvalitními a odbornými službami, které budou 
schopny splnit vaše očekávání.

Jiří Preclík
místostarosta města Ústí nad Orlicí 
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Abraham klub ŘKF v Ústí nad Orlicí

Adresa:
Kostelní 19, 
562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon:
465 523 564

Email:
v.brokes@seznam.cz

Webové stránky:
www.farnostuo.cz

Abraham klub je sdružení seniorů, kteří se pravidelně jednou měsíčně se-
tkávají v prostorách farní budovy, jezdí na výlety, vyvíjejí charitativní činnost 
pro chudé, nemocné, postižené apod.

Návštěvníci klubových setkání (50 lidí i více) si společně připomínají svá 
životní výročí, sami si připravují program i pohoštění, zvou mezi sebe zají-
mavé osobnosti společenského a kulturního života, cestovatele, organizují 
kvízy a znalostní soutěže. 

Dochází k vzájemnému propojení mezi generacemi, např. při vystoupení dětí 
ke Dni matek, divadelních scénkách, hudebních a tanečních představeních 
dětí a mládeže pro seniory. 

Dle programu, cca 1x za měsíc

Popis služby:

Provozní doba:

Římskokatolická farnost, 
děkanství Ústí nad Orlicí

volnočasové aktivity

senioři

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:





465 526 911,
777 882 337, 602 697 729

audiohelpuo@seznam.cz

Provozní doba:        Po: 8.00–15.00 hod.
             Út–Čt: první polovina měsíce – terénní služby
             Út–Čt: druhá polovina měsíce – 8.00– 15.00 hod.
             Pá: terénní služby
          

 



Popis služby:     Azylový dům
          

Popis služby:     Krizová pomoc

Cesta pro rodinu, z.ú.

Azylový dům a Krizová pomoc





Popis služby:     Zdravotně-ošetřovatelská činnost

Popis služby:     Půjčovna kompenzačních pomůcek

Popis služby:     Doprava seniorů či klientů CKP CZ
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Domov pro osoby se zdravotním postižením (osoby od 3 let věku)
Cílem služby je udržení a rozvoj schopností osoby se zdravotním postižení 
tak, aby mohla vést maximálně možné míře běžný způsob života. Služba je 
vhodná pro osoby se středním a těžším zdravotním postižením. 

Chráněné bydlení (osoby od 19 let věku)
Cílem služby je pomoc osobě vést běžný způsob života. Služba je vhodná 
pro osoby s lehčím zdravotním postižením. 

Odlehčovací služba (osoby od 3 let věku)
Základním posláním služby je dočasně zastoupit osobou blízkou v  péči 
o  zdravotně postiženou osobu. Jedná se o  krátkodobé pobyty, zpravidla 
v  délce dní nebo několika měsíců v  roce. Účelem není trvale převzít péči 
o zdravotně postiženou osobu. 

Podpora samostatného bydlení (osoby od 19 let věku)
Základním posláním je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní 
domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení. 

Služba je poskytována nepřetržitě

Popis služby:

Provozní doba:

Adresa:
Žampach 1, 
564 01 Žamberkí

Telefon:
465 618 184, 
465 618 134, 
603 569 564

Email:
uspza@uspza.cz

Webové stránky:
www.uspza.cz

Domov pod hradem Žampach

domovy pro osoby se zdravotním,
postižením chráněné bydlení,
odlehčovací služby,
podpora samostatného bydlení

Osoby s mentálním postižením, 
Osoby s kombinovaným postižením

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

Domov pod hradem Žampach





Cesta pro rodinu, z.ú.

Dům na půl cesty a Sociální rehabilitace

Popis služby:     Dům na půl cesty
          

Popis služby:     Sociální rehabilitace
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Klokánek nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0–18 let, 
z  celé republiky, které z  vážných důvodů nemohou zůstat ve  své rodině. 
Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět 
domů, náhradní rodiny nebo jiného zařízení.
Ochrana a pomoc dětem spočívá v uspokojování základních potřeb, včet-
ně ubytování, zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné 
nutné péči. 
Do Klokánku mohou být děti přijaty na základě soudního rozhodnutí, žádosti 
orgánu sociálněprávní ochrany dětí, na dohodu s rodiči nebo na vlastní žá-
dost dítěte.

Služba je poskytována nepřetržitě

Popis služby:

Provozní doba:

Adresa:
Nerudova 880, 
530 02 Pardubice 

Telefon:
466 530 981, 
724 667 629

Email:
klokanek.pardubice@fod.cz

Webové stránky:
www.fodpardubice.cz

Fond ohrožených dětí Klokánek 
Pardubice

zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc

Rodiny s dětmi a mládež

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

Fond ohrožených dětí Klokánek Pardubice



Masarykovo nám. 1544
530 02  Pardubice 1

pardubicko@hewer.cz



Jana Palacha 324

Provozní doba:     Po–Pá: 10.00–18.00 hod.

Cílová skupina:         Uživatelé drog, 
              Osoby blízké uživatelům drog (osoby
          žijící s uživateli drog; rodinní přislušníci
          a osoby jinak vztahově blízké)



Telefon:

Email:

Skype:





732 681 858
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Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

Popis služby:

Provozní doba:

Adresa:
Koclířov 140 a Koclířov 89, 
569 11 Koclířov

Telefon:
732 680 459, 
737 316 280

Email:
adkoclirov@tiscali.cz 

Webové stránky:
www.nasdomovkoclirov.cz

Zajišťuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních služ-
bách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., k tomuto zákonu v platném znění.
Uživatele podporuje v oblastech: základní stabilizace (např. ubytování, hy-
giena, možnost přípravy stravy, možnost řešení nepříznivé situace); vzdělá-
vání, pracovní uplatnění, vyřízení základních dokladů; hmotné zabezpečení; 
posilování rodičovských kompetencí, kontakt se společenským prostředím; 
hledání bydlení; zabezpečení základní zdravotní péče, předcházení rizikové-
mu chování.

Nepřetržitě / 24 hod. denně, 7 dní v týdnu

Náš domov Koclířov z.s.

azylové domy

Partnerské a manželské páry 
s dětmi, Rodič s dítětem, 
Těhotné ženy

 Most naděje – Azylový dům pro rodiče s dětmi



17. listopadu 216
530 02 Pardubice

773 223 453, 467 771 170

info@mostlp.eu



kamin.klubexit.cz

1xtýdně, Čt: 14.30–18.30 hod.



poradna@uo.hk.caritas.cz



Popis služby:       Charitní pečovatelská služba
            

Kontakt:  Adresa: 
    Telefon: Email: 

PPopis služby:       Domácí zdravotní péče
            

Kontakt:  Telefon: Email: 

Popis služby:       Domácí hospicová péče (Domácí hospic Alfa – Omega)
                     

Kontakt:  Telefon: Email: 

Popis služby:       Půjčovna kompenzačních pomůcek

KKontakt:  Adresa: (CHOS, DHP, PKP)  
               Telefon: Email: 

Popis služby:       Osobní asistence
            

Kontakt:  Adresa: 
                     Telefon: Email:    
        



Druh služby:      pomoc lidem bez domova

Cílová skupina:     Osoby bez přístřeší
       

Provozní doba:       

Provozní doba:  

Sprcha a sociální zařízení pro osoby bez přístřeší.

Po: 10.00–14.00 hod.
St: 10.00–14.00 hod.

Čisté oblečení za symbolický poplatek.

Po: 10.00–14.00 hod.
St: 10.00–14.00 hod.

731 402 314

pujcovna@uo.hk.caritas.cz

www.uo.charita.cz











So, Ne, svátky:  7.00–20.30 hod.





Po: 7.30–12.00 hod., 12.30–15.30 hod.
Út: 7.30–12.00 hod., 12.30–16.30 hod.
St: 7.30–12.00 hod., 12.30–15.30 hod.
Čt: 7.30–12.00 hod., 12.30–15.30 hod.
Pá: 7.30–12.00 hod., 12.30–14.30 hod.













Čt: 9.30–11.30 hod.
– herna pro mrňata

Čt: 19.00–21.00 hod.
– herna pro maminky





Rytmus Východní Čehy, o.p.s.

sociální rehabilitace

Podporované bydlení

Podporované bydlení:



zdeno.es@seznam.cz



[ 47 ]

Adresa:
Mlýnská 900, 
560 02 Česká Třebová

Telefon:
465 535 325, 
607 657 188

Email:
ceskatrebova-odbocka@sons.cz 

Webové stránky:
www.sons.cz

Popis služby:

Provozní doba:

Integrace zrakově postižených do společnosti. 

Zrakově postiženým občanům nabízí: 
Poradenství v oblasti sociálně právní a pracovně právní; ukázky kompen-
začních pomůcek; pomoc při výběru pomůcky a zajištění pomůcky; mož-
nost krátkodobého zapůjčení vybraných druhů pomůcek; možnost konzul-
tace s pracovníky Tyfloservis, o.p.s. v našich prostorách; aktivizační služby, 
které jsou zaměřeny na začlenění zrakově postižených do společnosti.
Oblastní odbočka a  Středisko integračních aktivit (SIA) nabízí zrakově 
postiženým také klubovou činnost v oblastech výuky cizího jazyka, hudby 
a zpěvu, sportu a ručních prací. Schůzky a akce se uskutečňují v prosto-
rách odbočky v Mlýnské ulici.

Sociálního poradenství: 
Po: 8.00–12.00 hod.
Út: 12.30–16.30 hod.
Čt: 8.00–10.00 hod.

Aktivizační služby: 
Po: 12.30–16.30 hod.
St: 8.00–12.00 hod., 12.30–16.30 hod.
Pá: 8.00–12.00 hod., 12.30–16.30 hod.

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

SONS ČR, Oblastní odbočka 
a Středisko integračních aktivit 
Česká Třebová

odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro senio-
ry a osoby se zdravotním postižením

Osoby se zrakovým postižením

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
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Adresa:
Lázeňská 206, 
562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon:
465 523 715, 
733 313 749

Email:
spc.usti@seznam.cz

Webové stránky:
www.specialnizs-ustino.cz/ 
spc-kaminek

Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení. 
Nabízí komplexní péči dětem s postižením a podporu celým těmto rodi-
nám. Služby jsou bezplatné, není třeba doporučení lékaře. Objednání pro-
bíhá telefonicky.

Dále nabízí: 
Poradenství v  oblasti vzdělávání dětí, žáků a  studentů se  zdravotním 
postižením. Komplexní speciálně pedagogickou a  psychologickou dia-
gnostiku žáka. Metodickou činnost pro zákonné zástupce, pedagogy, ze-
jména podpora při naplňování podpůrných opatření ve  vzdělávání žáka. 
Všestrannou podporu optimálního psychomotorického a sociálního vývo-
je žáků se zdravotním postižením. Sociálně právní poradenství (příspěvky 
a dávky pro osoby se zdravotním postižením).

Po–Pá: 8.00–16.30 hod.

Popis služby:

Provozní doba:

Speciálně pedagogické centrum 
Kamínek

poradenství a pomoc rodinám 
s dětmi

Děti s mentálním, tělesným, 
kombinovaným postižením, 
autismem, vadami řeči

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

Speciálně pedagogické centrum Kamínek







Provozní doba:        dle domluvy
             1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10.00–11.30 hod. (přihlášky na zájezdy 
             a divadelní představení)

T.G.Masaryka 105,

732 976 667

hana.lehnfeldová@seznam.cz



css@uo.hk.caritas.cz
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Tyfloservis podporuje nevidomé a slabozraké lidi na cestě k samostatnému 
a nezávislému životu. 

Služby zahrnují: 
Nácvik dovedností vedoucí k překonání zrakového handicapu (např. činností 
pro zajištění chodu domácnosti, orientace a samostatného pohybu v pro-
storu, chování v různých společenských situacích, Braillova písma apod.); 
poradenství v oblasti sociálně právní a výběru vhodných kompenzačních 
pomůcek; poradenství ve vytváření bezbariérového prostředí doma či v za-
městnání; informační servis a zprostředkování kontaktu na další služby.
Ambulantní služby jsou poskytovány ve středisku v Hradci Králové. Terénní 
služby jsou poskytovány v místě bydliště klientů nebo v prostorách Centra 
pro zdravotně postižené Pardubického kraje v Pardubicích a Oblastní od-
bočce SONS ČR v České Třebové.

Po–St: 9.00–15.30 hod.
Čt: 9.30–18.00 hod.
Pá: 8.00–12.00 hod.

Popis služby:

Provozní doba:

Adresa:
Milady Horákové 549/53,  
500 06 Hradec Králové 

Telefon:
495 273 636, 
608 572 341

Email:
pardubice@tyfloservis.cz 

Webové stránky:
www.tyfloservis.cz

Tyfloservis, o.p.s.

sociální rehabilitace

Osoby s těžkým zrakovým a kombino-
vaným postižením ve věku 15 a více let

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

Tyfloservis, o.p.s. 
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Adresa:
Čs. armády 1181, 
562 01 Ústí nad Orlicí 

Telefon:
739 140 442

Email:
roska.uo@seznam.cz

Webové stránky:
www.roskauo.cz

Poradenství pro osoby s roztroušenou sklerózou a jejich okolí. 
Činnost organizace spočívá v organizování týdenního cvičení, pořádání 
rekondičních pobytů, jednodenních setkání, přednášek, sdělování zkuše-
ností, ergoterapií, masáží, půjčování rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek, poradenské činnosti, všeobecné informovanosti.

Dle telefonické domluvy
Út: 15.00–16.00 hod.

Popis služby:

Provozní doba:

Unie ROSKA – reg. org. ROSKA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.

pomoc pro dospělé zdravotně 
postižené

Osoby s roztroušenou sklerózou

Poskytovatel:

Druh služby:

Cílová skupina:

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s.



                       , 712 755 742

vu.brandys@gmail.com
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MUDr. Zuzana Brádková 
Adresa: 
Čs. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
465 524 058

MUDr. Hana Prchalová 
Adresa: 
Čs. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
465 524 059

MUDr. Věra Procházková
Adresa: 
Čs. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Telefon: 
465 524 057

MUDr. Zdeňka Novotná
Adresa 1: 
Dolní Čermná 101, 561 53 Dolní Čermná
Telefon 1: 
465 393 201
Adresa 2: 
Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
Telefon 2: 
465 393 551

MUDr. Marie Suchomelová
Adresa: 
Lázeňská 225, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Telefon: 
465 544 139

MUDr. Tomáš Mertlík
Adresa: 
Dolní Dobrouč 446, 561 02 Dolní Dobrouč
Telefon: 
465 543 306

Praktičtí lékaři pro děti a dorost
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Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje 
– Územní pracoviště Ústí nad Orlicí 
Adresa: 
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Telefon 1: 
465 525 419

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
– Orlickoústecká nemocnice
Adresa: 
Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí; 
Telefon: 
465 710 111

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Adresa: 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
465 514 111

Městský úřad Ústí nad Orlicí 
– Odbor sociálních služeb
Adresa: 
Dělnická ulice 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Telefon: 
465 514 511 – 36

Okresní správa sociálního zabezpečení 
Ústí nad Orlicí
Adresa: 
Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
465 563 111

Úřad práce ČR 
– Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí
Adresa: 
17. listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
950 172 111

Finanční úřad pro Pardubický kraj 
– Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí
Adresa: 
T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
465 550 111

Katastrální úřad pro Pardubický kraj  
– Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Adresa: 
Mírové náměstí 1389, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 
465 513 111

Úřady a instituce v Ústí nad Orlicí



Azylový dům a krizová pomoc
– Cesta pro rodinu, z.ú.

– Cesta pro rodinu, z.ú.

Azylový dům a krizová pomoc
– Cesta pro rodinu, z.ú.
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Rodinné Integrační Centrum z.s.

10

41

52

31

10

54

14

33

13

9

12

11



Domov pro seniory

15

35

36

34

31

31

52



Sociální rehabilitace
– Cesta pro rodinu, z.ú.Sociální rehabilitace

38

18

40

31
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