
SEZNAM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU TANVALDSKO

Organizace poskytuje odborné terénní sociální poradenství osobám 
starším 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti 
se zdravotním postižením nebo věkem  a k jejímuž řešení požadují 
a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby 
se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné 
legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělá-
vání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postiže-
ním nebo věkem. 

Osobní terénní asistence je poskytována osobám, které z důvodu 
zdravotního postižení, věku nebo chronického onemocnění samo-
statně nezvládají běžné činnosti a aktivity každodenního života, chtějí 
tyto činnosti a aktivity zvládat samy  a k tomu potřebují individuální 
fyzickou a psychickou podporu jiné osoby, která jim pomůže vytvořit 
vhodné podmínky a prostředí pro jejich samostatné zvládnutí. 

Věkové hranice:  
Sociální služba je poskytována osobám od 3 let věku. 
Odlehčovací služba je poskytována osobám se zdravotním postiže-

ním, seniorům a osobám s těžkým 
chronickým onemocněním od 3 let 
věku, žijícím v Libereckém kraji, 
o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí, k odlehčení pro 
pečující blízké osoby, které o tuto službu požádaly  a v rozsahu, který 
potřebují k nutnému odpočinku nebo realizaci svých potřeb a přání. 

Tlumočnická služba – Tlumočení českého znakového jazyka při jednání 
s úřady, lékaři, v zaměstnání nebo v jiných situacích. Jedná se o službu 
terénní. Kromě klasického tlumočení mezi neslyšícími a slyšícími lidmi 
tváří v tvář je zajištěno i tlumočení telefonických hovorů nebo překlad 
písemností souvisejících s nepříznivou sociální situací osoby. 

Kontakt: Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou,  
466 01 Jablonec nad Nisou 1

Tel.: 731 653 053 (Mgr. Žaneta Najmanová),  
731 653 008 (Karel Redlich - tlumočení)  
E-mail: jablonec@czplk.cz 
www.czplk.cz/

Centrum LIRA, z.ú.
Raná péče  
Centrum poskytuje služby rané péče 
rodinám dětí s postižením nebo 
ohrožením vývoje – s mentálním, 
zrakovým, pohybovým a kombino-
vaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (od narození 
dítěte nebo zjištění postižení či ohrožení vývoje do 7 let věku). Služba je 
poskytována především formou konzultací v domácnosti dítěte. V pří-
padě potřeby jsou konzultace doplněny také ambulantními programy. 
Středisko je vybaveno speciálními pomůckami pro podporu vývoje 
dítěte, které je možné po předchozí instruktáži zapůjčit přímo do rodi-
ny. Ve Středisku je používán také testový materiál, např. pro posouzení 
zrakových funkcí dětí raného věku a také pro screening symptomatiky 
poruch autistického spektra, škála CARS. Rodiny, které jsou v péči Stře-
diska, mohou využít ambulantní programy, jako např. stimulaci zraku 
a zrakový trénink, posouzení pohybového vývoje dítěte, muzikoterapii 
a bazální stimulaci. Pro žádost o poskytování služby rané péče nepotře-
buje rodina žádné potvrzení od lékaře ani žádné jiné doporučení.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s dětmi s poruchou 
autistického spektra (PAS), případně s podezřením na PAS od raného 
věku do 10 let. V nabídce programů zaměřených na cílenou práci s dět-
mi s PAS jsou screening symptomatických poruch autistického spektra, 
individuální a skupinové nácviky pracovního chování, sociálních 
dovedností, hry a komunikace včetně skupin pro sourozence, celo-
denní herní skupiny, individuální a skupinová muzikoterapie, bazální 
stimulace, kroužek sportovních aktivit a výtvarný a kreativní kroužek. 
Rodičům dětí s PAS Středisko nabízí možnost jednorázové informativní 
konzultace se speciálním pedagogem, individuální psychoterapii, psy-
choterapeutické skupiny (rodičovskou, ženskou a mužskou) a vzdělá-
vací semináře i prakticky zaměřené workshopy. Pro celé rodiny je pak 
určena jednorázová konzultace v rodině zaměřená na přenesení metod 
do domácího prostředí. 

Kontakt:  
Matoušova 406/20, 460 07 Liberec 7;  
Matoušova 453/21, 460 07 Liberec 7 
Tel.: 485 109 564 / 724 400 832,  
E-mail: sas@centrumlira.cz, info@centrumlira.cz, www.centrumlira.cz

Domov důchodců Velké Hamry 

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli důchodového věku 65+ 
a kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění či 
věku jsou při péči o sebe a běžné životní potřeby zcela nebo částečně 
odkázání na pomoc druhé osoby. Zároveň těmto seniorům již není 
možné potřebnou pomoc a péči zajistit prostřednictvím terénních 
sociálních služeb ani rodinou.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. – 
– Jablonec nad Nisou (Tanvaldsko, Železnobrodsko)

Kontakt: Velké Hamry 600 
468 45 Velké Hamry  
Tel.: +420 483 368 711

E-mail: ddvhamry@volny.cz

www.dd-velkehamry.cz/
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Město Tanvald 
Dům zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou)  
Pečovatelská služba je určena občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání 
starobního důchodu, a občanům, kterým je přiznán invalidní důchod a je-
jichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči; avšak jsou 
odkázáni ( v určitých činnostech) na pomoc druhé osoby. Základní čin-
nosti služby zahrnují běžné úkony osobní hygieny (pomoc při oblékání, 
na lůžko, WC apod.), jednoduché ošetřovatelské úkony, dovoz a donáška 
oběda, zaopatřování léků a doprovod na vyšetření, běžné i velké nákupy, 
práce spojené s udržováním domácnosti, běžný úklid bytu, praní jak 
drobného, tak i velkého prádla včetně sušení a žehlení. 

Pečovatelská služba je poskytována ve 
vymezeném čase, a to uživatelům Domu 
s pečovatelskou službou, blízkého Penzionu 
pro seniory a občanům města Tanvald.

Provozní doba: po–pá 6:30–15:00

Kontakt: Vítězná 614, 468 41 Tanvald –Šumburk nad Desnou 
Tel.: 483 394 260 – Tomešová Dagmar, e-mail: dps@tanvald.cz

Železnobrodská 299, 468 41 Tanvald 
Tel.: 483 369 630 – Mgr. Součková Vladimíra, e-mail: vsouckova@tanvald.cz 
www.tanvald.cz

Město Desná 
Dům zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou) 
Pečovatelská služba v Desné je poskytována seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat 
a potřebují pečovatelskou službu, a to včetně uživatelů Domu s pečo-
vatelskou službou. Základní činnosti poskytování pečovatelské služby 
zahrnují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (praní a žehlení drob-
ného i velkého prádla včetně sušení, nákupy, pochůzky, zajištění léků, 
běžný a velký úklid bytu), zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím. 
Provozní doba: pondělí–pátek 6.45–15.15 (do 19 hod. na základě 
předem dojednané nezbytné péče) 
Kontakt: Krkonošská 630, 468 61 Desná v J. h. Tel.: 483 384 361 
www.mesto-desna.cz/mesto/pecovatelska-sluzba/

Město Velké Hamry 
Pečovatelská služba  
Pečovatelská služba města Velké Hamry je terénní pečovatelskou 
službou, jenž pomáhá seniorům a dospělým osobám se zdravotním 
postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo 
zdravotního postižení, a nejsou schopni si sami nebo za pomoci rodiny 
zajistit osobní životní potřeby. Pomáhá osobám, které nemohou svoji si-
tuaci řešit za pomoci přirozených zdrojů a dostupných veřejných služeb. 
Služby jsou poskytovány v domácnosti uživatele a vedou k podpoře 
samostatného života v domácím prostředí na území města Velké Hamry. 
V případě uzavření smlouvy mezi obcemi i na území dané obce. 

Provozní doba: po–pá 6:30–15:00 hod. (do 19 hod. na základě předem 
dojednané nezbytné péče) 
Kontakt: MěÚ Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry,  
Tel.: 483 369 811, 777 914 615 (Dana Lejsková, sociální pracovnice),  
E-mail: kultura@velke-hamry.cz, 
Tel.: 777 914 019, 773 258 496 (Lenka Čížková, pečovatelská koordinátorka) 
www.velke-hamry.cz/o-meste/pecovatelska-sluzba-velke-hamry

Sociální, komunitní a terénní práce ve Velkých Hamrech 
Město Velké Hamry nabízí občanům nad rámec zákonem stanovených 
povinností i podporu sociální a terénní pracovnice. Tyto pracovnice sídlí 
v budově staré školky čp. 590 a mohou pomoci při komunikaci s jinými 
úřady, s řešením bydlení či dluhů. Město Velké Hamry získalo akreditaci 
Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. 
V současné době tuto službu město poskytuje výhradně svým obča-
nům. Dále se rozvíjí spolupráce s OSPOD v Tanvaldě, především v řešení 
situace dětí v problémových rodinách. V objektu staré školky je navíc 
zřízena klubovna, kde se v dopoledních hodinách scházejí především 
matky s dětmi a kde se učí péči o dítě a přípravu dítěte na nástup do 
školky či školy.

Kontakty: 
Markéta Horneková, terénní pracovnice  
E-mail: terenniprace@velke-hamry.cz, Tel.: 773 517 149

Eva Peřinová, sociální pracovnice,  
E-mail: socialniprace@velke-hamry.cz, Tel.: 778 482 370

Obec Josefův Důl 
Pečovatelská služba 
Terénní pečovatelská služba je poskytována mj. v rámci provozu Domu 
s pečovatelskou službou. Zahrnuje každodenní všeobecný dohled 
a pomoc pečovatelkou minimálně 2× denně (uživatelům DPS), zajištění 
dovozu nebo donášky oběda do bytu, pomoc při přípravě ostatních 
jídel, nákupy dle individuálních požadavků, zajištění lékařské pomoci 
(včetně vyzvednutí léků v lékárně a pravidelné návštěvy lékaře 1× 
měsíčně), úklid v domácnostech, pomoc při udržování osobní hygieny, 
doprovod, příp. zajištění komunikace s úřady a rodinou, praní včetně 
žehlení a drobných oprav prádla dle požadavků, zajištění drobných 
zdravotních úkonů zdravotní sestrou, objednávání odborných vyšetření 
dle ordinace lékaře a případně doprovod na tato vyšetření. 

Pracovní doba: po–pá 7:00–15:30 hod.

Kontakt:  
Kontaktní osoba:  
Jan Miksa (starosta – vedoucí služby) 
Antonínov 184, 468 44 Josefův Důl,  
Tel.: 483 381 106 / 483 381 351  
723 110 687 / 602 191 976 
E-mail: podatelna@josefuvdul.eu 
starosta@josefuvdul.cz 
dps@josefuvdul.eu

www.josefuvdul.eu/obecni-urad/dum-s-pecovatelskou-sluzbou/

Město Smržovka 
Dům penzion pro důchodce  
Organizace poskytuje základní sociální poradenství a pečovatelskou 
službu – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –  
– seniorům a dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení. 

Pečovatelská služba je poskytována v Domě penzionu pro důchodce ve 
Smržovce, Tyršova 1340 a Vrchlického 1346 a na katastru města Smržov-
ky a okolí.  
Kontakt: Tyršova 1340, 468 51 Smržovka,  
Tel.: 483 382 430, 727 806 218 (Olga Kahánková) 
E-mail: dpd.smrzovka@volny.cz 
www.dpdsmrzovka.cz/
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FOKUS Liberec o. p. s. 
Cílem a posláním služeb nestátní neziskové organizace je pomá-
hat lidem s duševním onemocněním v Libereckém kraji (psy-
chózy – schizofernie, bipolární porucha, schizoafektivní porucha 
apod.). Nabízené služby posilují jejich samostatnost, soběstačnost, 
sebedůvěru tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých 
představ. Individuální přístup respektuje potřeby uživatele. Zvyšuje 
nezávislost a snižuje potřeby psychiatrické hospitalizace. Organiza-
ce spolupracuje s Psychiatrickým odd. Krajské nemocnice v Liberci, 
s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy a Horní Beřkovice.

V r. 2018 Fokus Liberec o.p.s. slaví 25 let své činnosti. V r. 2017 ote-
vřel pobočky ve Frýdlantu  a v Tanvaldu.

Podpora samostatného bydlení (PSB) 
Terénní služba, pomáhá lidem starším 18 let, kteří v důsledku své ne-
moci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech 
spojených se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním 
partnerských a rodinných vztahů. Služba je realizována ve vlastních 
domácnostech  a v pod/nájemních bytech Fokusu.

Sociální rehabilitace (SR) 
Terénní služba, která motivuje a poskytuje péči po ukončené hospita-
lizaci v psychiatrické nemocnici. Napomáhá v oblasti bydlení, práce, 
společenských vztahů, volného času apod. Uživatelem služby se může 
stát po dobu 3 měsíců i blízké okolí nemocného. Služba také udržuje 
kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi.

Chráněné bydlení (CHB) 
Pobytová služba pro lidi, obvykle 
po dlouhodobých hospitaliza-
cích, kteří potřebují každodenní 
podporu.

Sociálně terapeutické dílny (STD) 
Nabízejí široké spektrum volnočasových, vzdělávacích, řemeslných, 
rukodělných činností, arteterapie aj. 
Do služeb zaměstnanosti patří chráněná řemeslná dílna, chráněná 
pracovní místa, kavárna v Liberci  a v Jablonecké Floriánce.

Volnočasové aktivity nabízí možnost setkávání, výlety, relax. cvičení, 
workshopy a řadu další zábavy, která přinese zážitek z vlastní tvořivos-
ti a úspěchu. V Tanvaldu tato aktivita funguje vždy ve čtvrtek od 14.00 
do 15.30.

Kontakt: Nezvalova 662/18, 460 01 Liberec 15,  
Kontaktní osoba: PhDr. Jana Horáková (ředitelka)  
Tel.: 485 163 440,  
E-mail: j.horakova@fokusliberec.cz 
www.fokusliberec.cz/

POBOČKA TANVALD – terénní služba PSB, SR 
Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou 
Bc. Bohumila Poznarová (vedoucí týmu) 
Tel.: 606 588 256 
E-mail: b.poznarova@fokusliberec.cz

Most k naději – terénní programy pro lidi 
ohrožené drogou 
Terénní program (TP) na území ORP Tanvald se specializuje na práci 
s osobami závislými na omamných a psychotropních látkách (OPL). 
Prioritou terénní práce je vyhledávání, kontaktování a motivace 
uživatelů nelegálních OPL ke spolupráci s pracovníky programu. Úče-
lem této činnosti je minimalizace rizik, negativních dopadů, patologií 

a sociálního vyloučení v důsledku užívání OPL. 
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně 
a anonymně. 

Kontakt: Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec,  
Tel.: 728 511 619 (Lukáš Ron), 725 457 258 (pro Tanvaldsko)  
E-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz 
www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/terenni-programy-atk-liberec/

Mateřské a dětské centrum Maják – 
– práce s rodinami 
Podpora rodin s malými dětmi z Tanvaldska. Hlavní aktivity jsou zamě-
řeny na podporu rodiny, rozvoj rodičovských kompetencí, na pomoc 
s handicapovanými dětmi, pomoc rodinám s dětmi, kterým hrozí od-
klad, popř. jim byla odložena školní docházka pro nepřipravenost dítěte. 

Kontakt:  
Mateřské a dětské centrum MAJÁK,  
U Školky 579, 468 41 Tanvald  
Tel.: 734 754 654 
www.mdcmajak.estranky.cz/

NADĚJE 
Dům Naděje Jablonec nad Nisou – Azylový dům 
Služba je poskytována ve dvoupatrové budově nedaleko centra města. 
Azylový dům pro ženy je situován v 1. patře (2 pokoje – 8 lůžek) a azy-
lový dům pro muže se nachází v 2. patře budovy (2 pokoje – 12 lůžek). 
V obou částech je k dispozici kuchyňka a sociální zařízení (WC, sprcha 
a umyvadla). Součástí azylového domu jsou i tři byty, které slouží jako 
následné, tréninkové ubytování s částečným dohledem.

Dům Naděje Jablonec nad Nisou – terénní programy 
Jeho posláním je vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci spoje-

né se ztrátou bydlení a lidí žijících v nevyhovujících životních podmín-
kách a pomoc těmto osobám. 

Kontakt: Za Plynárnou 3816/13, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Kontaktní osoba: Tomáš Šretr (vedoucí služby) 
Tel.: 483 317 120,  
E-mail: jablonec@nadeje.cz  
www.nadeje.cz

Obec Jiřetín pod Bukovou 
Jedná se především o terénní pečovatelskou službu, která je realizována 
v přirozeném prostředí uživatele sociální služby. 

Kontakt: Jiřetín pod Bukovou 138, 468 43 
Tel.: 483 381 687  
E-mail: jiretinpb@jiretinpb.cz, www.jiretinpb.cz/

Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.  
Odborné sociální poradenství - poradna nabízí bezplatnou pomoc 
lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období – těm, jejichž život kon-
čí, i jejich blízkým, kteří o ně přicházejí. Služba se poskytuje klientům 
v jejich domácnostech v ORP Tanvald, v poradně Zdislava a na Rodin-
ných pokojích v Nemocnicích v Turnově, České Lípě a Liberci. 

Kontakt: Na Strži 1683/40 
140 00 Praha 4  
Tel.: 730 182 714  
www.hospiczdislavy.cz/
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Oblastní charita Most – odborné sociální poradenství  
Poradna nabízí bezplatnou pomoc a podporu uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou neumějí vlastními silami či 
s pomocí svých blízkých zvládnout. Pracovníci služby mohou radou, vysvětlením, návodem či podporou pomoci uživateli zorien-
tovat se v situaci a mohou mu pomoci situaci řešit. 
Kontakt: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka,  
Vedoucí služby: Kristián Drapák, Tel.: 603 148 127, e-mail: drapak@charitamost.cz 
www.charita.cz/o-charite/adresar/?s=socialni-poradenstvi-tanvald#directory-detail

Oblastní charita Most – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Služba je určena dětem a mládeži od 6 do 26 let na území Tanvaldu, Velkých Hamrů, Smržovky a Desné; které se ocitly v obtížné 
životní situaci nebo jsou jí ohroženy. Jde o navazování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření 
podmínek pro sociální začleňování a pozitivní změnu ve způsobu života.

Otevírací doba (od 1. 9. 2018): pondělí-pátek 11:00-18:00 hod. 
Kontakt: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka,  
Vedoucí služby: Bc. Ladislav Bartoš, Tel.: + 420 606 635 113, e-mail: bartos@charitamost.cz

Romodrom, o. p. s. – terénní programy 
Terénní sociální služba je poskytována v domácnostech uživatelů v ORP Tanvald. Základní principy sociální práce jsou od-
bornost, nízkoprahovost, bezplatnost, rovnost přístupu ke službě, individuální přístup ke specifické situaci klienta, komplex-
ní mezioborový přístup prostřednictvím spolupráce s návaznými službami. Cílem je provázet a vést uživatele sociální služby 
k samostatnosti, aby byli postupně schopni samostatně řešit svou nepříznivou životní situaci. 
Kontakt: Romodrom o. p. s., Jeronýmova 232, 460 07 Liberec, Tel.: 739 630 282 (Andrea Šťastná) 
E-mail: andreastastna@romodrom.cz, www.romodrom.cz/new/obsah.php?id=12&index=1

Kontakt: Staniční 1273, 468 51 Smržovka 
Tel.: 777 203 777 (Ing. Lubomír Vejražka), Tel.: 777 201 777 (Jiří Hladík),  
Tel.: 483 382 042 (kancelář – Kateřina Michálková/ výtvarné díly – Alena Šejblová); 

Evropské výtvarné centrum SNĚŽENKA 
Projekt Výtvarného centra se věnuje zdravotně postiženým a jinak 
znevýhodněným dětem. Prostřednictvím výtvarné činnosti pomáhá 
centrum dětem nalézt pozitivní vztah k životu a vnitřní uspokojení. 
Děti by měly pochopit důležitost vlastní iniciativy pro vstup do života. 
Prostřednictvím obrázků a keramických výrobků centrum také přibli-

žuje lidem nelehký život těchto dětí. Děti jezdí do centra na relaxační 
pobyty, většinou týdenní. Je snahou, aby se při pobytech ve Sněžence 
setkávaly postižené a zdravé děti, aby pod vedením výtvarníků získá-
valy zkušenosti v samostatné tvorbě. Z obrázků a výrobků, které děti 
vytvoří, jsou dělány výstavy a kalendáře. Významným cílem centra je 
aktivace osobnosti dětí – rozvoj jejich potenciálu a tvořivosti.

Terénní programy D.R.A.K. 
Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do ne-
příznivé sociální situace: hrozí jim ztráta bydlení (již 
nemají kde bydlet), ztratili zaměstnání a jejich finanční 
možnosti jim nedovolí splácet dluhy. Jsou na pokraji 
společnosti, žijí ve vyloučených sociálních lokalitách, 
v komunitách, kde jim chybí možnost získat informace. Sociální služba je poskyto-
vána zdarma v přirozeném prostředí uživatele služby. 

Kontakt: Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5, vedoucí služby: Bc. Lenka Bobvošová, 
Tel.: 725 986 111 (Tanvald) www.sdruzenidrak.org/cs/

Kontaktní místo v Tanvaldě: U Školky 579, 468 41 Tanvald 
Tel.: 607 013 204, Tatiana Humeníková, e-mail:: humenikova@sdruzenidrak.org, 
Tel.: 702 020 398, Martina Klingerová, e-mail: klingerova@sdruzenidrak.org,  
Tel.: 607 013 205, Zuzana Peštová, e-mail: pestova@sdruzenidrak.org 
Tel.: 773 666 095, Bc. Zdena Synovcová, e-mail: synovcova@sdruzenidrak. org

Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.  
Odborné sociální poradenství D.R.A.K. 
Odborné sociální poradenství je zaměřeno zejména na poskytování 
poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálních systémů, 
v oblasti vzdělávání a trhu práce. Okrajově je poskytováno pora-
denství také v oblasti práva a psychologie, včetně psychosociální 
terapie. Součástí služby je i půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi D.R.A.K. 
Posláním služby je zajistit rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci 
podporu v takové míře, aby vedla k aktivizaci vlastních zdrojů rodiny 
pro řešení své nepříznivé situace a napomáhala ke snížení sociální 
izolace rodin. 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením D.R.A.K.  
Posláním služby je poskytování podpory seniorům a osobám se 
zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. 

Klubík 
 V Evropském výtvarném centru Sněženka pracuje také Klubík pro maminky s malými dětmi. Herna, výtvarná dílnička. Bezbariérový přístup. 
Klubík je inspirován mateřskými a rodinnými centry, pedagogikou lesních mateřských škol, najdete tu hračky i atrakce jako stan s balónky, skluzavku, 
přibydou také pomůcky inspirované metodou Montessori.  
Záměrem bylo vytvořit místo, kde se budou moci scházet maminky na mateřské dovolené a maminky handicapovaných dětí spolu se svými potomky. 
Kam si budou moci přijít popovídat, inspirovat se, společně s dětmi si užít malování a další aktivity. Pro děti je vytvořeno bezpečné místo, kde budou 
moci objevovat nový svět, pohrát si s jinými hračkami, sobě podobnými „tvorečky“, užít si dobrodružství světa různých barviček a materiálů k tvoření.

Otevírací doba: Út 9:30–12:00, Pá 9:30–12:00, 
Kontakt: Staniční 1273, Smržovka, 46 851 

E-mail: klubik.snezenka.vytvarne@centrum.cz 
www.facebook.com/DetskyKlubikSmrzovka

E-mail: sněženka.vytvarne@centrum.cz 
www.snezenka.org


