Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice 2021

Název poskytovatele
web

Druh sociální služby

IČ

Forma poskytování (terénní /
ambulantní / pobytová)

schválená Radou města Jilemnice dne 20. 1. 2021 pod usnesením č. .....

Registrační číslo
sociální služby

Cílová skupina

dle věku

Cílové skupiny (dle přiloženého seznamu) - Nepříznivé
sociální situace

Odborné sociální poradenství

ADVAITA, z.ú.
http://advaitaliberec.cz/

65635591

6552817

A

15+

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy

Odborné sociální poradenství

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace
http://www.cipslk.cz/

70868476

5005475

A

bez omezení věku

senioři, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v
krizi, a další viz pozn. č. 1

Odborné sociální poradenství

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
http://www.czplk.cz/

26593980

4148036

A,T

od 15 let

Senioři, OZP

Odborné sociální poradenství

Déčko Liberec, z.s.
http://d-os.net/poradenstvi/

68455232

9813481

A

bez omezení věku

každý, kdo se ocitne v nepříznivé životní situaci, kterou není
schopen sám řešit bez pomoci, z důvodů neznalosti svých
práv a povinností ,či neschopnosti svá práva účinně projevit

Odborné sociální poradenství

Domácí hospic Duha, o.p.s.
www.hospic-vrchlabi.cz

26561433

2583952

A, T

15+

osoby s chronickým onemocněním
osoby v krizi

Odborné sociální poradenství

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
http://www.hospiczdislavy.cz/

28700210

9543067

A,T

Odborné sociální poradenství

Adiktologická poradna (poskytovatel zatím nevybrán)

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení

Centrum psychologické podpory, z.s.
http://poradna-vrchlabi.cz/
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
http://www.czplk.cz/
Město Jilemnice
http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/seznamorganizaci/pecovatelska-sluzba/
Město Vrchlabí
Služby Dolní Kalná
http://dolnikalna.cz/pecovatelska-sluzba/ms1530/p1=1530
Obec Horní Branná
http://www.hbranna.cz/pecovatelska-sluzba/
Obec Poniklá
http://www.ponikla.cz/obcan/sluzby/
ZDRAVOŠ, s.r.o.
TyfloCentrum Liberec o.p.s.
http://www.tyflocentrum.cz/liberec/
FOKUS Turnov
http://www.fokusturnov.cz/

osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři,
osoby s chronickým onemocněním

T

nad 15+

osoby závislé, osoby ohrožené závislostí a jejich rodinní
příslušníci

3359344

8615860

A

3-15 let

týrané, zneužívané a zanedbané děti

26593980

3852372

T

od 3 let

Senioři, OZP

275808

2084701

A,T

nad 18 let

Senioři a OZP

00278475

3810187

T

65+
27+

Senioři

T

65+

Senioři a OZP

OZP

75126711
275735

7177985

T

65+

Senioři a OZP

276006

3977219

T

65+

Senioři a OZP

13167189

5773192

T

27+

Senioři a OZP

25475894

7997008

49295101

7471836

T

16-64 let

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s
mentálním postižením

Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby

FOKUS Liberec
http://www.fokuslbc.eu/
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
http://www.czplk.cz/

46749411

3596108

T

19-80 let

osoby s chronickým duševním onemocněním

26593980

6806376

T

od 3 let

Senioři, OZP

do 30 let

osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením, kombinovaným
postižením, mentálním postižením, tělesným postižením a
se zdravotním postižením

Odlehčovací služby

Dětské centrum Jilemnice
http://dc.jilemnicko.cz/

68247877

6907978

p

Odlehčovací služby

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
http://www.hospiczdislavy.cz/

28700210

4343228

T,P

193771

3145588

A,P

od 7 do 60 let

osoby s mentálním, kombinovaným, duš. chron.
onemocněním

48623814

4167967

P

18+

osoby nemocné roztroušenou sklerózou

68247877

3790182

A

1-15 let

OZP

193771

6266118

A

od 7 do 50 let

osoby s mentálním, kombinovaným a chronickým duš.
onemocněním

68247877

5312119

P

1 -15 let

OZP

193771

7007714

P

od 7 do 50 let

osoby s mentálním, kombinovaným a chronickým duševním
onemocněním

48623814

4167967

P

18+

osoby nemocné roztroušenou sklerózou

P

nad 60 let

Senioři

85782

2522751

854930

3732526

P

od 60 let

40613411

9851555

P
27+

senioři
osoby bez přístřeší, s chronickým duševním onemocněním,
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, s
jiným zdravotním postižením

28744349

5037445

P

40+

muži a ženy, osoby s chronickým duševním onemocněním

85782

8760544

P

nad 60 let

Senioři

71220054

7326055

P

nad 65 let

Senioři trpící neurodegenerativními onemocněními (osoby
s Alzheim. demencí a jinými typy dem.)

854930

2308616

P

od 55 let

senioři

48678767

2261593

P

19-80 let

osoby s chronickým duševním onemocněním

46749411

3865693

P

19-80 let

osoby s chronickým duševním onemocněním

26672472

8533092

P
18+

osoby s chronickým dušením onemocněním, kombinovaným
postižením, mentálním post. a zdravotním post.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby
Denní stacionáře
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Domovy se zvláštním režimem
Domovy se zvláštním režimem
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace
http://www.domovtereza.cz/
Oblastní charita Červený Kostelec
středisko Domov sv. Josefa
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
Dětské centrum Jilemnice
http://dc.jilemnicko.cz/
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace
http://www.domovtereza.cz/
Dětské centrum Jilemnice
http://dc.jilemnicko.cz/
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace
http://www.domovtereza.cz/
Oblastní charita Červený Kostelec
středisko Domov sv. Josefa
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace
http://www.ddrokytnice.cz/
Sociální služby Semily
http://www.ddsemily.cz/
Armáda spásy v ČR, z.s.
https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/domovpristav-sumperk/
JIPRO-CASH, s.r.o.
http://www.domov-potoky.cz/
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace
http://www.ddrokytnice.cz/
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace
http://www.ddfrantiskov.cz/
Sociální služby Semily
http://www.ddsemily.cz/
FOKUS Mladá Boleslav, Z.S.
http://www.fokus-mb.cz/
FOKUS Liberec
http://www.fokuslbc.eu/
TULIPAN, z.s.
http://www.sdruzenitulipan.cz/

osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby s
chronickým onemocněním

Raná péče
Tlumočnické služby
Azylové domy
Azylové domy
Azylové domy
Azylové domy
Azylové domy
Azylové domy
Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Noclehárny
Služby následné péče

SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro OZP a seniory
Sociálně terapeutické dílny

Centrum LIRA, z.ú.
http://www.centrumlira.cz/
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
http://www.czplk.cz/
Farní charita Česká Lípa
http://www.fchcl.cz/
NADĚJE o.s.
http://www.nadeje.cz/
Návrat, o.p.s.
http://www.opsnavrat.cz/
Oblastní charita Liberec
http://charitaliberec.cz/
Sociální služby města České Lípy, příspěvková
organizace
http://www.ssmcl.cz/
Most k životu, o.p.s.
http://www.mostkzivotu.cz
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace
http://www.cipslk.cz/
NADĚJE o.s.
http://www.nadeje.cz/
NADĚJE o.s.
http://www.nadeje.cz/
NADĚJE o.s.
http://www.nadeje.cz/
NADĚJE o.s.
http://www.nadeje.cz/
ADVAITA, z.ú.
http://advaitaliberec.cz/
Národní ústav pro autismus, z.ú. (dříve APLA)
http://www.apla.cz/kontakty/obsah/kontakty/asociacepomahajici-lidem-s-autismem-apla
Diakonie ČCE, středisko Světlo ve Vrchlabí
http://vrchlabi.diakonie.cz/
Centrum LIRA, z.ú.
http://www.centrumlira.cz/
TyfloCentrum Liberec o.p.s.
http://www.tyflocentrum.cz/liberec/
FOKUS Semily
http://www.fokussemily.cz/

28731191

3959325

A,T

rodina dítěte od narození
do 7 let věku

Rodina dítěte se zrakovým, mentál., těles. a komb. postižem,
víc viz pozn. 2

26593980

2453453

T

7+

osoby s kombinovaným post.
osoby se sluchovým postižením

70226148

1297986

570931

5918012

27323773

6224406

26520699

9958898

72745339

6732891

P

P

osoby bez přístřeší
od 18 let

25915720

3028344

P

70868476

17001584

A,T

18-65 let

oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi

dolní věková hranice 16
let, horní věková hranice
bez omezení

oběti domácího násilí

19-80 let

osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí

A

19-80 let

osoby bez přístřeší, osoby v krizi

A

19-80 let

osoby bez přístřeší, osoby v krizi

570931

1020591

570931

2481915

570931

1303151

570931

3822869

A

19-80 let

osoby bez přístřeší, osoby v krizi

65635591

4142726

A,P

A 15+
P 18+

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy

26623064

7472903

A,T

6-64 let

Osoby se zdravotním postižením

A, T

do 18 let

rodiny s dětmi

A,T

rodina dítěte do 10 let
věku

OZP, více viz pozn. 3

18+

OZP (kombinované, mentální, chronické duševní)

43464343
28731191

4823957

25475894

2954592

22871080

6265472

A

Terapeutické komunity

ADVAITA, z.ú.
http://advaitaliberec.cz/

65635591

4853448

P

18+

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy

Terénní programy

Most k naději, z.s.
http://www.mostknadeji.eu/

63125137

8306216

T

15+

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy

27322793

2527518

A,T

22871080

6265472

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace

Rytmus Liberec, o.p.s.
http://www.rytmusliberec.cz/
FOKUS Semily
http://www.fokussemily.cz/

A,T

16-64
18+

převážně osoby s mentálním postižením
OZP

