Občanské sdružení Návraty - centrum sociálního poradenství a sociálních
služeb (Louny)
tel:420 606 223 081, e-mail:navraty@centrum.cz
web:www.navratyos.estranky.cz
Pod Nemocnicí 2380 Louny 440 01

http://najisto.centrum.cz/1898404/obcanske-sdruzeni-navraty-centrum-socialnihoporadenstvi-a-socialnich-sluzeb/

Občanské sdružení Spirála - INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené
domácím násilím
Kontaktní místa s nutností objednání na tel.: 475 511 811
(Poslední konzultace jednu hodinu před koncem provozní doby. Děkujeme za pochopení)
Chomutov
Písečná 5030, budova Sociálních služeb Chomutov, p.o.
Středa: 10.00  14.00 hodin
Louny
Pod Nemocnicí 2503, budova polikliniky
Úterý: 10.00  14.00 hodin
Rumburk
Ul. Máchova 492, budova ČD
Čtvrtek: 10.00  14.00 hodin
Most
Ul. Budovatelů 2957, budova Business centra
Úterý: 10.00  14.00 hodin

Zařízení pro psychiatrický pobyt:
DPL Louny
Rybalkova 1400,
440 01 Louny
(areál nemocnice Louny)
Tel.: 415 620 130
Fax: 415 620 110
Email:dpl.louny@dpllouny.cz

http://www.dpllouny.mypage.cz
Střediska výchovné péče:
SVP Slaný
Tomanova 1361
274 01 Slaný
Tel., Fax: 312 520 569
Email: svp.slany@quick.cz

SVP Dyáda
Růžová 1408,
Most
Tel.: 476 704 017
Email: svpmost@volny.cz

SVP Chomutov (detašované pracoviště Dyáda)
Cihlářská 4131
Chomutov
Tel.: 474 621 682
Email: svp.chomutov@volny.cz

Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec
U opatrovny 444/3
460 01 Liberec 4
Tel.: ředitelka - 485 341 102
sociální pracovnice - 485 341 117, 485 341 118, 485 341 114
Fax: 485 341 199
Email: soc.odd@ddu-liberec.cz, b.lanyova@ddu-liberec.cz
http://www.ddu-liberec.cz

Speciálně pedagogická centra
SPC Měcholupy - děti s vadami řeči, mentální postiţením, sluchovým a zrakovým
postiţením, kombinovanými vadami
Měcholupy 1
439 31 Měcholupy
Tel.: 415 722 508
Email: specialniskola@lzs-mecholupy.cz, bednar@lzs-mecholupy.cz
http://www.lzs-mecholupy.cz

SPC Žatec - děti s mentálním postiţením
Lidická ul.1254
438 01 Ţatec
Tel.: 415 711 329, 415710598
Fax: 415 710 598
Email: zvlszatec@quick.cz
http://www.zsp-zatec.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Manželská a předmanželská poradna
Sladovnická 21
440 01 Louny
Tel.: 415 655 132, 737 291 503
Email: manzelska.poradna.ln@qucick.cz

Poruchy artistického spektra
APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem
Metodické a diagnostické středisko:
Ředitelka: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
Dolanská 23
161 00, Praha 6 – Liboc
Infolinka: 606 729 672
Tel.: 220 571 249

Email: apla@apla.cz, thorova@apla.cz

Psychologické oddělení FN Krč
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (Pavilon A1)
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4 – Krč
Email: info@ftn.cz
www.ftn.cz
PhDr. Dana Krejčířová
Tel.: 261 083 436
Email: dana.krejcirova@ftn.cz

Poradny HIV/AIDS
Linka AIDS pomoci:
800 800 980 (NONSTOP a zdarma, pouze z území ČR)
+420 224 81 07 02 (NONSTOP, cena podle tarifu volajícího, odkudkoliv)

Česká společnost AIDS pomoc, o. s.
Malého 3/282
186 21 Praha 8-Karlín
Česká společnost AIDS pomoc provozuje dvě internetové poradny a jedno fórum:

Tel.: 224 81 42 84
Email: info@aids-pomoc.cz
http://www.aids-pomoc.cz

Zdravotní ústav pobočka Chomutov
Partyzánská 4
430 01 Chomutov
Tel.: 474 629 264
Email: aids.chomutov@zuusti.cz

Linka pomoci AIDS
474 629 264
474 447 796
po, st 7.00-17.00, út , čt, 7.00-15.30, pá 7.00-14.00

Poradna HIV/AIDS
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
tel.: 474 629 264
Doba provozu
po, st 7.00-17.00, út , čt 7.00-15.30, pá 7.00-14.00

o.s. MOSTY – sociálně psychologické centrum
Adresa: Tř. Budovatelů 2957, 43401 Most
webové stránky: www.osmosty.cz
Mgr. Kateřina Malá
774 680 013
katerinamost@seznam.cz
RADDAR
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Výchovné poradenství pro rodiče (rodinná terapie)
• Motivační program pro děti
• Učební program (akreditovaný probační program pro pachatele trestných činů)
• Individuální terapie pro rodiče/děti
• Internetová poradna pro rodiče i děti (bezplatná) www.raddar.cz
Budova Polikliniky Louny, 1. patro, prostory občanského sdružení Návraty, naproti ordinaci
praktického lékaře, autobus MHD č. 2, zastávka „Poliklinika“
Provozní doba:
Pátek: 13.00 -19.00 hod. (po telefonické domluvě)

Most k naději – Linka duševní tísně
Adresa: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
Lubomír Šlapka, Bc. Jiřina Venclíčková
476 701 444 mobil: 728 697 202
ldt.most@mostknadeji.cz
Klientům poskytujeme kromě telefonní krizové intervence (telefonní číslo 476 701 444,
bezplatné skypové volání na adrese: ldt.most) i další druhy pomoci, a to e-mailové a
dopisové poradenství. (E-mailové poradenství je dostupné na adrese ldt.most@seznam.cz,
pro dopisové poradenství nás klient kontaktuje na adrese zřizovatele: Most k naději o.s., LDT,
ulice Jilemnického 1929, 434 01 Most.)
Spektrum problematiky námi ošetřovaných klientů je velmi široké (vztahové obtíže, domácí
násilí, psychopatologie, úzkostné stavy, závislosti, sebevražedné tendence, traumatické
události, zneužívání a týrání, a mnoho dalšího.)
Není možné nás osobně navštívit, služba je zabezpečována pouze anonymním telefonickým,
e-mailovým či dopisovým kontaktem.
Provozní doba:
9:00 – 21:00 každý den včetně víkendů a svátků

Sdružení Romano Jasnica
Poradenské centrum Louny
5.Května 136 , 440 01 Louny
Sdružení Romano jasnica
Fügnerova 282/11,400 04 Trmice
Margita Cichá, předsedkyně sdružení
Petra Szaffnerová Bímonová
+420 475 501 774 mobil: 601 393 247
+420 702 289 535
sas.romano.j@seznam.cz
Poradenské centrum Louny zajišťuje poskytování sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Služba je poskytována rodinám s dětmi z Loun a Postoloprt (a okolních obcích), které
mají bydliště v tomto regionu a které se ocitly v tíživé sociální situaci, kterou nedokáží
řešit bez pomoci druhé osoby
Službu poskytujeme buď v terénu (přímo v rodině - přímo v domácnosti, v případě
potřeby v různých institucích, pokud vás doprovázíme) nebo ji poskytujeme ambulantně
(v místě Poradenského centra Louny - Přemyslovců 2017, 440 01 Louny)
Provozní doba:
Pondělí – pátek: 08.00 - 16.00 hod.

Policie České republiky - Obvodní oddělení Louny
Cukrovarská zahrada 1124, 440 01 Louny
npor. Bc. Antonín Jetenský
415 652 946, 974 437 651
158
Jaké služby poskytujeme:
Dle zákona č. 283/1991 Sb. o polici ČR
- prevence na ZŠ
- prevence dle problematiky
Jak se k nám dostanete?
Autobus MHD č. 1 – stanice „Hrnčířská.“
Provozní doba:
24 hod. služba

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Preventivně informační skupina Louny
Cukrovarská zahrada 1124, 440 53 Louny
nprap. Jaromíra Střelcová
974 437 108
974 437 207 mobil: 724 155 239
pisln@mvcr.cz
Posláním preventivně informační skupiny je proaktivní a profesionální předávání informací
Policie ČR veřejnosti zejména prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a akcí
preventivního a prezentačního charakteru.
Oblast mediální komunikace:
- poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům a veřejnosti patřící do
působnosti policie
Oblast prevence:
- pořádání preventivních a prezentačních akcí policie (zaměření hlavně na situační
prevenci)
Projekty:
1. Pozor na kapsáře, Obezřetnost se vyplatí – upozornění na kapesní krádeže (hlavně při
nákupech)
2. Správný cyklista – dodržování BESIP, správné vybavení jízd. kola
3. Houbaři – projekt zaměřený na prevenci vykrádání aut u lesů
4. Auto není trezor - projekt zaměřený na prevenci vykrádání aut hlavně u obchodních
domů
5. Ochrana rekr. objektů – kontrola zabezp. chat a chalup
Ostatní:

Dny s policií – ukázky policejní práce a vybavení
Komu je služba poskytována?
Služby jsou poskytovány pro širokou veřejnost
Jak se k nám dostanete?
Budova Okresního ředitelství Policie ČR - zastávka MHD č. 1, stanice „Sídliště Hrnčířská“.
Půjdete směrem k železničnímu přejezdu, před kterým se dáte doleva k budově OŘ PČR
Provozní doba:
Pondělí – pátek 07.00 - 15.00 hod.

Úsek sociální prevence
Vedoucí úseku:
Taťána Tkadlečková
415 621 235
tkadleckova@mulouny.cz
Jaké služby poskytujeme?
Kurátoři pro děti a mládež:
- sociálně-právní ochranu dětí – poradenství dětem a rodičům
- řešení problematiky dětí, které spáchaly trestnou činnost (provázení trestním řízením dítěte)
- řešení problematiky záškoláctví, nevhodného chování dítěte
- sledování dětí s nařízeným dohledem, dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou
nebo dětí, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby
- preventivní činnost (pořádání víkendových pobytů pro děti s rizikovým chováním,
přednášky
na školách – SPJ))
- terénní sociální práce
Koordinátor sociální prevence (sociální kurátor):
- sociální poradenství
- terénní sociální práce
- drogová problematika
- prevence kriminality
- komunitní plánování
Sociální pracovníci obce:
- terénní práce
- agenda opatrovnictví
- sociální poradenství
Komu je služba poskytována?
Kurátoři pro děti a mládež:
- dětem do 18 let s problémovým chováním (trestná činnost, záškoláctví, útěky, prostituce,
agresivita atd.)
- dětem, proti nimž je vedeno trestní řízení
Koordinátor sociální prevence (sociální kurátor):
- občanům nad 18 let po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, vazby, ukončené léčby
chorobných závislostí, ústavní nebo ochranné výchovy nebo z pěstounské péče
Terénní sociální pracovníci:
- rodinám, jednotlivcům
- dle potřeby v prostředí, ve kterém se zdržují nebo na pracovišti
- agenda opatrovnictví osobám omezeným v právní způsobilosti
- sociální pracovníci jsou na pracovišti v pondělí a středu od 08.00 – 17.00 hod., ostatní dny
poskytují služby v terénu

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Vedoucí úseku:
Alena Firstlová, DiS.
415 621 225
steinerova@mulouny.cz
Jaké služby poskytujeme?
Sociálně-právní ochranu rodinám s dětmi (funkce opatrovníka v řízeních týkajících se nezl.
dětí, poskytujeme sociálně-právní poradenství, sledování dětí s nařízeným dohledem)
Agenda náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče, děti svěřené do péče jiného
občana než rodiče, sledování dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou)
Monitoring dětí s podezřením na syndrom CAN (problematika dětí týraných nebo sexuálně
zneužívaných)
Preventivní činnost (přednášky a osvětová činnost na školách, pořádání víkendových pobytů
pro děti ze sociálně slabých rodin)
Terénní sociální práce
Přímá spolupráce s rodinou jako celkem
Katalog sociálních služeb ve městě Louny
Komu je služba poskytována?
Rodičům nezl. dětí, kteří řeší záležitosti své či svých dětí prostřednictvím soudu
Rodinám dysfunkčním, nestabilním, ohroženým, sociálně slabým
Rodinám, kam bylo svěřeno dítě na základě rozhodnutí soudu či jiným občanům, kteří o
takové dítě pečují
Rodinám či lidem, kteří mají zájem do své výchovy děti převzít
Rodinám, které mají problémy s výchovou dětí

