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Důležitá telefonní čísla
Anonymní porody
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.
Hasiči
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Lékařská služba první pomoci Rakovník
Linka bezpečí pro děti a mládež
Linka důvěry Dětského krizového centra
Linka důvěry pro seniory
Linka psycho pomoci
Linka SOS prevence obchodu s lidmi
Linka pro ženy a dívky
Městská policie Nové Strašecí
Městská policie Rakovník
Městská policie - tísňová linka
Národní linka prevence AIDS
Policie ČR
Policie ČR, obvodní oddělení Rakovník
Rodičovská linka
Senior telefon života 90
Vzkaz domů (dítě na útěku)
Zdravotnická záchranná služba

776 833 333
774 333 207
150
112
313 516 613
111 116
241 484 149
800 200 007
224 214 214
222 717 171
603 210 999
602 395 312
313 512 441
156
800 144 444
158
974 880 700
840 111 234
800 157 157
800 111 113
155
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Poskytovatelé sociálních služeb na Rakovnicku
 PÉČE O SENIORY

Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon, mob. tel.
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:

Středočeský kraj
Kolešovice 180, 270 02
313 582 287, 731 173 502
reditel@domovkolesovice.cz
www.domovkolesovice.cz
Taťána Čížková - ředitelka
Vladimíra Gregorková Vicjanová, DiS. - sociální pracovnice
Forma poskytované služby: pobytová
Provozní doba:
celodenní
Cílová skupina:
senioři
Poskytované služby:
ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, aktivizační činnosti, základní
ošetřovatelské a sociální služby, sociální podporu, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domov seniorů Nové Strašecí
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:

Středočeský kraj
Křivoklátská 417, Nové Strašecí 271 01
739 633 509
reditel@domov-senioru.cz
www.domov-senioru.cz
Mgr. Miluše Jůnová - ředitelka
Bc. Romana Studená - sociální pracovnice
Forma poskytované služby: pobytová
Provozní doba:
celodenní
Cílová skupina:
senioři nad 65 let, osoby mladší 65 let (dolní hranicí je 60 let),
vyžadující podporu nebo pomoc v běžných lidských činnostech,
s poruchou hybnosti nebo potřebou ošetřovatelské péče. Vždy
mají přednost osoby ze Středočeského kraje.
Poskytované služby:
ubytování, stravování, zdravotní péče, ošetřovatelská činnost,
úklid pokoje a příslušenství, péče o prádlo osobní i ložní,
podpora a pomoc v běžných denních činnostech, individuální
přístup ke klientům je zajištěn systémem tzv. klíčových
pracovníků.

Domov pohoda Nové Strašecí
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:

Středočeský kraj
Křivoklátská 417, Nové Strašecí 271 01
739 633 509
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E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:

reditel@domov-senioru.cz
www.domov-senioru.cz
Mgr. Miluše Jůnová - ředitelka
Mgr. Miroslav Kougl - sociální pracovník
Forma poskytované služby: pobytová
Provozní doba:
celodenní
Cílová skupina:
osoby ze Středočeského kraje nad 40 let s Alzheimerovou nebo
jinou demencí s dobrou schopností pohybu
Poskytované služby:
ubytování, stravování, zdravotní péče, ošetřovatelská činnost,
úklid pokoje a příslušenství, péči o prádlo osobní i ložní,
podpora a pomoc v běžných denních činnostech, individuální
přístup ke klientům je zajištěn systémem tzv. klíčových
pracovníků. Individuální aktivizaci klientů v rámci konceptu SET
(terapie sebeudržení).

Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoby:

Středočeský kraj
Františka Diepolta 1787, Rakovník 269 01
313 512 509
reditel@dpsr.cz
www.dpsr.cz
Bc. Markéta Grundmannová - pověřená řízením
Hana Riegerová DiS. – manažer kvality, vedoucí sociálního
úseku
Forma poskytované služby: pobytová
Provozní doba:
celodenní
Cílová skupina:
senioři starší 60 - ti let
Poskytované služby:
ubytování včetně úklidu, praní a žehlení, stravování, komplexní
péče o vlastní osobu klienta.

Domov pro seniory se zvláštním režimem Alma Mater o.p.s
Zakladatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoby:

Romana Havlíková- ředitelka organizace
Dukelská 1142, Nové Strašecí 271 01
602 172 373, 734 750 821
dsnovestraseci@seznam.cz
www.domov-almamater.cz
Romana Havlíková- ředitelka organizace
Bc. Eva Benešová - sociální pracovnice
Forma poskytované služby: pobytová
Provozní doba:
celodenní
Cílová skupina:
osoby, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují
nepřetržitou péči, především pak osobám trpícím
Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, stařeckou
demencí a jiné
Poskytované služby:
ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
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činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba Rakovník, Wintrovo náměstí 1903,
Zřizovatel:
Kontaktní místo:
Telefon:
Internetové stránky:
Kontaktní osoby:

Město Rakovník
Vysoká ulice 91, Rakovník 269 01
DPS Vysoká 313 516 777, DPS Wintrovo náměstí 313 517 029
www.psrakovnik.cz
Bc. Zlatuše Lüftnerová - ředitelka
603323017, luftnerova@psrakovnik.cz
Daniela Fulneková - manažer péče
603341799, fulnekova@psrakovnik.cz
Bc. Eva Zelenková - sociální pracovnice
737854333, zelenkova@psrakovnik.cz
Forma poskytované služby: terénní
Provozní doba:
Po – Pá 7.30-16
Cílová skupina:
senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi
Poskytované služby:
pečovatelská služba:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při
osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
poskytování sociálních služeb v centru denních služeb:
- pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
doplňková činnost organizace:
- masérské a pedikérské služby, poskytování služeb pro rodinu
a domácnost, pronájem a půjčování věcí movitých

Pečovatelská služba Androméda
Zřizovatel:
Sídlo:
Email:
Telefon:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:

Společenství Androméda, o. s.
Velká Chmelištná 18, Čistá 270 34
spol.andromeda@volny.cz
724 357 775, 606 378 591
www.spolecenstvi-andromeda.cz
Caltová Jitka - vedoucí Pečovatelské služby Androméda
Lenka Petříčková
Forma poskytované služby: terénní
Provozní doba:
Po – Pá 7-15.30
Cílová skupina:
lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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Poskytované služby:

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,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
doprovod k lékaři, dohled nad dospělým občanem.

Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s.
Zřizovatel:
Sídlo:
Email:
Telefon:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Město Nové Strašecí
Čsl. Armády 1166, Nové Strašecí 271 01
pecovatelskasluzba@novestraseci.cz
731 704 335
www.novestraseci.cz
Romana Drakslová
terénní
Po – Pá 7.30-16
senioři a osoby se zdravotním postižením
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,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
doprovod k lékaři, pomoc při prosazování práv a zájmů, jednání
na úřadech, dohled nad dospělým občanem.

Dům s pečovatelskou službou v Novém Strašecí
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Město Nové Strašecí
Čsl. Armády 1166, Nové Strašecí 27101
731 704 335, 313 574 085
Romana Drakslová
pobytová
senioři a osoby se zdravotním postižením
donáška obědů, nákupy, úklid, praní, žehlení.

Dům s pečovatelskou službou v Řevničově
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Obec Řevničov
Draha 527, Řevničov 270 54
313564305
Marcela Kotíková
pobytová
senioři a osoby se zdravotním postižením
donáška obědů, nákupy, úklid, praní, žehlení

Dům s pečovatelskou službou v Jesenici
Zřizovatel:
Sídlo:

Město Nové Strašecí
V Zahradní 404 a Plzeňská 36, Jesenice 270 33
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Telefon:

731 704 335, 313 574 085 (Telefonní spojení na Okresní
pečovatelskou službu v Novém Strašecí)
Kontaktní osoba:
Romana Drakslová
Forma poskytované služby: pobytová
Cílová skupina:
senioři a osoby se zdravotním postižením
Poskytované služby:
donáška obědů, nákupy, úklid, praní, žehlení

Bytový dům pro seniory
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Obec Ruda
Oborní, Ruda 271 01
313 572 775
Urbanová Pavlína - starostka obce
pobytová
senioři
donáška obědů, úklid

Dům s pečovatelskou službou ve Lhotě pod Džbánem
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:

Obec Mutějovice
Lhota pod Džbánem čp. 20, Mutějovice 270 07
602 473 178
mutejovice@obecni-urad.net
www.obec-mutejovice.cz
Pinka Martin - starosta obce
Sadílková Marie - pečovatelka
Forma poskytované služby: pobytová: byty zvláštního určení v DPS (7 bytů, z toho 3
bezbariérové)
Provozní doba:
Po – Pá 8-13
Cílová skupina:
senioři a lehce zdravotně postižené osoby
Poskytované služby:
pečovatelská služba - donáška obědů, léků, nákupy, úklid,
praní, žehlení a drobné úkony osobní hygieny

Agentura domácí zdravotní péče
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:

Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Šárka Novotná
Kuštova 313, Rakovník 269 01
774 320 656
agenturacestadomu@seznam.cz
www.domacizdravotnipecerakovnik.cz
Šárka Novotná
terénní (v domácím ošetření) – péče ordinovaná lékaři je
hrazena zdravotními pojišťovnami a je vykonávána
registrovanými zdravotními sestrami s dlouholetou praxí přímo
v bytech klientů
Po – Pá 7-18
senioři a osoby se zdravotním postižením
odborná zdravotní péče, odběry krve, aplikace injekcí,
chirurgické převazy, převazy bércových vředů, rehabilitace
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Občanské sdružení Život 90
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Mgr. Jan Lorman
Karolíny Světlé 286/18, Praha 1100 01
601 559 580, 222 333 546
zajemciosluzby@zivot90.cz, jan.lorman@zivot90.cz
www.zivot90.cz
Mgr. Kristýna Kolářová – sociální pracovnice
senioři a osoby se zdravotním postižením
tísňová péče, senior telefon 800 157 157

Jiří Brabec, s. r. o. (pečovatelská služba)
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Kuštova 313, Rakovník 269 01
311 225 018, 737 678 597
info@jiribrabec.cz
www.jiribrabec.cz
Jiří Brabec
terénní
děti a mládež, senioři, rodiny s dětmi, osoby tělesně postižené
dohled u seniorů, asistence při podávání stravy a osobní
hygieně, provedení hygieny u těžko pohyblivých a
nepohyblivých seniorů, dovoz obědů a léků, dovoz a doprovod
k lékaři a na nákup, péče o imobilní seniory, péče o seniory po
úrazech a operacích, vyřizování úředních záležitostí, úklid,
praní, žehlení, doprovod na společenské akce, procházky,
výlety, zájezdy.

Nadační fond Umění doprovázet
Sídlo:
Telefon:
Telefonní linka poradny:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Havlíčkova 1055, Nové Strašecí 271 01
313 572 669, 739 227 306
604 414 346
info@umenidoprovazet.cz, poradna@umenidoprovazet.cz
www.umenidoprovazet.cz
Hana Haráková
telefonická
Po 8-12, St 14-18, Pá 8-12
těžce nemocní, jejich rodinní příslušníci a blízcí, profesionálové
ze zdravotnických a sociálních služeb, obcí a státních správ
sociální a odborné poradenství
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 PÉČE O ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY

Domov Ráček, o.p.s.
Zakladatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Ilona Hrušková, JUDr. Josef Veselý
Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
313 519 920, 777 727 355
ilonahruskova@seznam.cz
www.domovracek.cz
Ilona Hrušková
pobytová, ambulantní
Po – Pá 6.30-17.30, chráněný byt – nepřetržitý provoz
mentálně a tělesně postižená mládež a dospělí
denní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem,
chráněné bydlení s částečnou osobní asistencí a odlehčovací
službou, služby sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace, rehabilitační pobyty, kulturní, sportovní a
společenské akce, sociální poradenství, v případě potřeby
přímé zastupování uživatelů služeb a průvodcovská služba,
osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a
zdravotnické.

Občanské sdružení Společenství Dobromysl
Sídlo:
Provozovna:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:
Provozní doba:
Cílová skupina:

Poskytované služby:

Za Poříčskou branou 258/9, Praha 8 186 00
Srbeč 39, Srbeč 270 65
313 562 331
info@dobromysl.info
www.dobromysl.info
Bc. Monika Nosková, Bc. Daniela Kederová
pobytová - týdenní stacionář a denní služba
Po – Pá 8-16
věk od 16–80 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s
kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, senioři
týdenní stacionář a podporované zaměstnání v kavárně

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace Rakovník
Sídlo:
Telefon:
Kontaktní osoby:
E-mail:
Internetové stránky:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Tyršova 437, Rakovník 269 01
728 720 751, 603 310 979 (pouze SMS)
Kristýna Vargová, Marek Lippert
snn.rakovnik@seznam.cz
http://snnrak.wz.cz
ambulantně
Po 8-12
osoby se sluchovým postižením, děti a mládež, senioři, rodiny
s dětmi
konzultace ohledně vhodných kompenzačních pomůcek pro
osoby se sluchovým postižením, zprostředkování servisu
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sluchadel, zapůjčení časopisů a dalších publikací, konzultace
pro rodiče, učitele a vychovatele dětí se sluchovým postižením,
vedení studentských prací, vypracování posudků ke
studentským pracím, odborné praxe, přednášky o komunikaci s
osobami se sluchovým postižením pro různé subjekty.

Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:
Cílová skupina:

Poskytované služby:

Středočeský kraj
Plzeňská 63, Jesenice u Rakovníka 270 33
313 599 324, 313 599 021
info@zmapjesenice.cz, hana.vanicka@zmapjesenice.cz
www.zmapjesenice.cz
Mgr. Hana Vanická
týdenní Po – Pá
žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním
znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním ve věku od 3
do 26 let
poskytování vzdělávání dětem a žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Středočeský kraj
Františka Diepolta 1576, Rakovník 269 01
313 112 511
zsrako@zsrako.cz
www.zsrako.cz
Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA
denní zařízení
Po – Pá 8-16
děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
poskytování vzdělávání dětem a žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami: Mateřská škola speciální
Základní škola speciální
Základní škola
Střední škola – „Praktická škola
jednoletá a dvouletá“
Školní družina

Svaz diabetiků České republiky, územní organizace
Sídlo:
Telefon:
Email:
Kontaktní osoba:
Internetové stránky:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:

Průběžná 1865, Rakovník 269 01
774 231 793
m.sulc.diarako@email.cz
Miloš Šulc
www.diabeteskv.cz (celostátní)
pobytová, v terénu, klubová služba
1x za dva měsíce 14-16 hod., rekondiční pobyt 1x ročně
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Cílová skupina:
Poskytované služby:

klienti s onemocněním diabetes mellitus
zdravotní, sociální a humanitární pomoc pro diabetiky,
rehabilitace diabetiků a jejich začlenění do společenského
života, vytváření přátelských mezilidských kontaktů a vztahů
mezi jednotlivými diabetiky, jejich rodinnými příslušníky a
ostatními občany, rekondiční pobyty.

Svaz zdravotně postižených Rakovník, o. s.
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Nábřeží T. G. Masaryka 2473, Rakovník 269 01
313 513 008
szpr@seznam.cz
www.szprako.wz.cz
Drahomíra Šindelářová
ambulantní
Po – Čt 8-16
osoby se zdravotním postižením
základní poradenství, zapůjčení kompenzačních pomůcek,
prodej baterií do naslouchadel, zdravotní cvičení a masáže,
přednášky a besedy, kurzy, rekondiční tuzemské i zahraniční
pobyty, jednodenní poznávací zájezdy, divadelní představení.

Čistecké sdružení zdravotně postižených
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Sportovců 325, Čistá 270 34
313 549 655, 736 415 921
invalide-cista@seznam.cz
http://invalide-cista.webnode.cz/
Eva Vopatová
terénní
zdravotně postižené a nemocné osoby
návštěvy nemocných a imobilních členů, zprostředkování
právní pomoci, půjčování kompenzačních pomůcek, zajišťuje
kosmetiku, manikúru, pedikúru a masáže a to i přímo do bytu,
zajišťuje zprostředkování lázeňské péče pro onkologické
pacienty a pro pacienty s chorobami pohybového ústrojí přes
cestovní kanceláře, pořádá zájezdy za zábavou různých žánrů a
poznávací zájezdy, pořádá besedy s lékařem a další besedy na
různá témata.

VIDA centrum Rakovník
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:

Poštovní 239, Rakovník 269 01
775 585 162
rakovník@vidacentrum.cz, malafova@vidacentrum.cz
www.vidacr.cz
Mgr. Pavla Malafová
ambulantní, terénní
Po 8-12, St 14-18, Pá 8-12
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Cílová skupina:

Poskytované služby:

lidé s duševním onemocněním, rodiče, příbuzní a blízcí duševně
nemocných, odborníci nebo profesionálové pracující v oblasti
péče o duševní zdraví, ostatní lidé zajímající se o tuto
problematiku, široká veřejnost vůbec
sociální a odborné poradenství

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:

Středočeský kraj
Jesenice u Rakovníka 224, 270 33
732 607 012, 313 599 219
sunkovsky@domovjesenice.cz
www.domovjesenice.cz
Ing. Petr Sunkovský – ředitel
Hana Nachtigalová, DiS. – sociální pracovnice
Forma poskytované služby: pobytová, celoroční
Cílová skupina:
osoby od 27 let se zdravotním postižením
Poskytované služby:
ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně, pomoc a
podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
ošetřovatelskou a potřebnou lékařskou péči, aktivizační
činnosti, praní a opravy prádla, zprostředkování kontaktů s
běžným společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv
a vyřizování osobních záležitostí, využívání běžné vztahové sítě,
zapojování uživatelů do trhu práce.

Domov Domino Zavidov, poskytovatel sociálních služeb
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:

Cílová skupina:
Poskytované služby:

Středočeský kraj
Zavidov 117, Petrovice 270 35
731 465 899, 313 543 309
h.rusnakova@domovzavidov.cz
www.domovzavidov.cz
Hana Rusňáková
pobytová, celoroční
1. domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita
34 míst)
2. odlehčovací služby (kapacita 2 místa)
mentálně postižení dospělí muži a ženy ve věku od 19 do 65 let
(odlehčovací služba výjimečně od 16 let)
ubytování, stravování, zdravotní péče, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, aktivity a zájmové činnosti, volnočasové, vzdělávací a
pracovní aktivity, fakultativní služby.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:

Hlavní město Praha
Roztoky 52, Křivoklát 270 23
313 559 097, 737 086 192
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E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Cílová skupina:

Poskytované služby:

leontyn@zris.mepnet.cz, zimova@leontyn.cz
www.leontyn.cz
Mgr. Dana Zímová
pobytová, celoroční
osoby od 11 let s mentálním postižením. Služba je přednostně
určena pro občany hlavního města Prahy, v případě volné
kapacity také ostatním občanům.
ubytování, stravování, pomoc s péčí o vlastní osobu, zdravotní
péče, výchovné a vzdělávací akce, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost.
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 PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:

Cílová skupina:

Poskytované služby:

Středočeský kraj
Okružní 647, Nové Strašecí 271 01
313 572 136
reditel@strasidylko.cz
www.strasidylko.cz
Mgr. Alexandr Krško – ředitel
Mgr. Alena Milerová, DiS. – sociální pracovnice
1. zařízení s celoročním pobytem
2. chráněné bydlení
3. odborné sociální poradenství pro ohroženou rodinu
4. sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou od 3 do 18 let, při
prodloužení nařízení ústavní výchovy do devatenácti let pro
možnost ukončení profesní přípravy
celoroční péče, individuální přístup, rodinné skupiny, snaha o
rozvíjení kontaktů s rodinou, vytipování dětí pro NRP.

Jesle Rakovník
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové adresa:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Město Rakovník
Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
313 512 606
murako.jesle@cmail.cz
oficiální stránky města Rakovníka - Jesle
Jana Sajnerová
celodenní péče od 6.30–16
mladší a starší batolata od 1,5 roku do 3 let
zdravotní a výchovná péče pro děti do 3 let věku, možnost
krátkodobého hlídání dětí.

Mateřské centrum Paleček, o. s.
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Klicperova 2, Rakovník 269 01
739 544 146
pavlina.jirkovska@atlas.cz
www.mc-palecek.com
Mgr. Pavlína Jirkovská
klubová služba
Po - Čt 9-18, Pá 9-15
děti, rodiny s dětmi
všestranný rozvoj dětských schopností, Klub dvojčat, pondělní
herna pro miminka, jazykové kurzy pro děti i dospělé,
celotýdenní dopolední herna pro děti 0-4 roky, šikulení, cvičení,
Kurzy masáží kojenců, odpolední kroužky pro děti 3-7 let –
cvičení, keramika, angličtina, malování, podvečerní kurzy pro
rodiče – keramika, scrapbook, Klub šikovných maminek.
17

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Krajská
poradna Rakovník
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:

Poskytované služby:

Příspěvková organizace Středočeského kraje
Nádražní 469, Rakovník 269 01
313 512 657, 604 501 144
info@poradna-rakovnik.cz, m.skabova@poradna-rakovnik.cz
www.poradna-rakovnik.cz
PhDr. Marcela Škábová
ambulantní
Po, Pá 8-14.30 – pro objednané klienty do 19; Út, Čt 8-17; St 815.30
rodiny s dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26
let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené
výskytem domácího násilí, senioři a jiné osoby.
sociální poradenství, přípravy náhradní rodinné péče,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
zprostředkování navazujících služeb, sociálně terapeutická
činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Fond ohrožených dětí – pobočka Rakovník
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetová adresa:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby: :

Fond ohrožených dětí
Vladislavova 2131, Rakovník 269 01
313 514 241, 724 567 011
fod.rakovnik@fod.cz
www.fod.cz/kontakt/rakovnik
Bc. Marie Šindelková
ambulantní
Po 9-17, ostatní dny po telefonické domluvě
rodina s dětmi
Hlavní směry činnosti poboček FOD:
- Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem přímo v terénu
- Sanace rodin v problémech
- Mediace rozvodových sporů a asistence u styků rodičů s
dětmi
- Poradensko-relaxační akce pro náhradní rodiny
- Letní dětské tábory a další akce pro děti z náhradních
rodin a Klokánků
- Hmotná a poradenská pomoc náhradním i vlastním
rodinám
- Osvěta
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A OSTATNÍ

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Palackého 76, Rakovník 269 01
731 903 282
rakovnik@cervenykriz.eu
www.cervenykriz.eu
Libuše Krausová
ambulantní
Po – Pá 9-11
děti a mládež, senioři
podpora činnosti kroužků mladých zdravotníků, výuka a
praktické cvičení v poskytování první pomoci na ZŠ, SŠ,
přednášková činnost, besedy, veřejné akce, poskytování
ošacení občanům, podpora humanitárních aktivit v ČR i
v zahraničí, dárcovství krve, rekondiční tábory pro zdravotně
postižené děti, humanitární jednotky, pátrací služba, sociální
činnost.

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, odloučené pracoviště
Rakovník
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma pobytu:
Provozní doba:
Cílová skupina:
Poskytované služby:

Středočeský kraj
Fr. Diepolta 1576, Rakovník 269 01
313 518 271, 739 057 238
rakovnik@pppsk.cz
www.pppstredoceska.cz
Mgr. Marcela Patolánová
denně
Po, St 7-16.30, Út, Čt 7-15, Pá 6-14.30
děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let, rodiče, učitelé
pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního,
školního a adolescentního věku, odborné psychologické a
speciálně-pedagogické. Poskytuje diagnostickou, intervenční,
reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči. Zajišťuje
psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní
dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává
odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření
v případech stanovených školskými předpisy. Poskytuje
informační a metodickou pomoc školám a pedagogickým
pracovníkům. Účastní se aktivit souvisejících s prevencí
sociálně patologických jevů.

19

Probační a mediační služba České republiky, středisko Rakovník
Zřizovatel:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Kontaktní osoba:
Forma poskytované služby:
Provozní doba:
Cílová skupina:

rezortní organizace ministerstva spravedlnosti
Na Sekyře 2123, Rakovník 269 01
313 511 772, 734 362 962
pzelenka@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
Mgr. Petr Zelenka
ambulantně, v terénu
Po 8-16, Pá 8-14.30
pachatelé a oběti trestné činnosti, resp. provinění, rodinní
příslušníci, obce, obecně prospěšné společnosti

Poskytované služby:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Probace
Probační programy pro mladistvé
Podpora obětem
Mediace
Obecně prospěšné práce
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody –
PAROLE
g. Trest domácího vězení
h. Trest zákazu vstupu
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 ÚŘADY

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí
Vedoucí odboru:
Ing. Václav Váňa
Sídlo:
Zborovská 11, Praha 5 150 00
Telefon:
257 280 286, 257 280 285
E-mail:
vana@kr-s.cz, malikovam@kr-s.cz
Internetové stránky: www.kr-stredocesky.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8-17
Činnost:
Krajský úřad vykonává činnost na území kraje v souvislosti se
zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími
oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost.
Rozhoduje o registraci sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.,
zprostředkovává náhradní rodinnou péči, zajišťuje odborné přípravy
žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči,
pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Odboru sociálních věcí dále metodicky usměrňuje a
koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského
kraje a poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání
pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, který zároveň
kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň
vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na
OSPOD Středočeského kraje.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní
pracoviště Rakovník
Kontaktní osoba:
Sídlo:
Telefon:

Podatelna, provozně-organizační pracovník: Dana Uhrová
Lubenská 2250, Rakovník 269 01




podatelna a sekretariát: 313 521 041
oddělení protiepidemické: 313 521 045, vedoucí: 313 521 043
oddělení hygieny obecné a komunální: 313 521 055, vedoucí:
313 521 042
 oddělení hygieny výživy a PBU: 313 521 053, vedoucí: 313 521 048
 oddělení hygieny práce: 313 521 050, vedoucí: 313 521 047
 oddělení hygieny dětí a mladistvých: 313 521 046, vedoucí: 313 521
054
E-mail:
podatelna@khsstc-ra.cz
Internetové stránky: www.khsstc.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8-17, Út, Čt, Pá 8-12
Činnost:
dozor nad ochranou veřejného zdraví a organizace protiepidemických
opatření.
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Městský úřad Rakovník, odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
Starosta:
Vedoucí odboru:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Úřední hodiny:
Činnost:

JUDr. Pavel Jenšovský
Mgr. Luboš Kejla
Na Sekyře 166, Rakovník 269 01
313 259 285
lkejla@murako.cz,
www.mesto-rakovnik.cz,
Po, St 8-17, Pá 8-12
výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona č. 401/2012 Sb., o
sociálně- právní ochraně dětí, spolupráce s nestátními subjekty,
občanskými sdruženími apod. na úseku sociálně-právní ochrany dětí;
vedení agendy podkladů a výstupů z jednání komise sociálně-právní
ochrany dětí, zvláštního orgánu starosty; plnění dalších úkolů dle
pokynu nadřízených, spolupráci s úřadem práce.

Městský úřad Nové Strašecí, odbor sociální a právní
Starosta:
Vedoucí odboru:
Sídlo:
Telefonní číslo:
E-mail:
Internetové stránky:
Úřední hodiny:

Mgr. Karel Filip,
Olga Štefanová
Komenského nám. 201, Nové Strašecí,
313 572 511-2, spojovatelka Vás přepojí na příslušného pracovníka
cizkova@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz
Po 8-17, St 8-18, Pá 10-14

Městský úřad Jesenice, odbor sociálních věcí
Starosta:
Ing. Jan Polák
Sídlo:
Mírové náměstí 368, Jesenice 270 33
Telefonní číslo:
313 599 214, spojovatelka Vás přepojí na příslušného pracovníka
E-mail:
ou.jesenice@tiscali.cz
Internetové stránky: www.jesenice-ra.cz
Úřední hodiny:
Po, St 7-17, jinak podle dohody s příslušným pracovníkem

Okresní správa sociálního zabezpečení Rakovník
Vedoucí úřadu:
Sídlo:
Telefonní číslo:
E-mail:
Internetové stránky:
Úřední hodiny:
Činnost:

PhDr. Hana Kronichová
Dukelských hrdinů 2595, Rakovník 269 01
313 285 011
posta.ra@cssz.cz,
www.cssz.cz
Po, St 8-17, Út, Čt 8-14, Pá 8-13
česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává
působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a
nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Kompetence
ČSSZ jsou upraveny zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
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Okresní soud Rakovník
Kontaktní osoby:

Mgr. Marcel Lehečka - předseda OS Rakovník
Jana Wachtlová - ředitelka správy
Sídlo:
Sixtovo náměstí 76/II, Rakovník 269 01
Telefonní číslo:
313 513 385
E-mail:
podatelna@osoud.rak.justice.cz
Úřední hodiny:
Po 8-16, St 8-17
Internetové stránky: www.justice.cz

Okresní státní zastupitelství Rakovník
Kontaktní osoba:
Sídlo:
Telefonní číslo:
E-mail:
Internetové stránky:
Úřední hodiny:
Činnost:

Blanka Koutecká
Na Letné 2175, Rakovník 269 01
313 512 429
podatelna@osz.rak.justice.cz
www.justice.cz
Po, Út, Čt 7.30-16, St 7.30-17, Pá 7.30-15
- přijímá a vyřizuje podání,
- přijímá stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelstva,
- přijímá žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti,
- přijímá žádosti o uhrazení náhrady při dostavení se na základě
výzvy k podání vysvětlení,
- přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů,
- ukládá pokuty za nedostavení se k podání vysvětlení,
- vydává vyrozumění o způsobu vyřízení podání,
- vyzývá k dostavení se k podání vysvětlení.

Úřad městyse Křivoklátu
Starosta:
Sídlo:
Telefonní číslo:
E-mail:
Internetové stránky:
Úřední hodiny:

Mgr. Milan Naď
Dr. Miroslava Tyrše 93, Křivoklát 270 23
313 558 121 (podatelna)
epodatelna@mestys-krivoklat.cz, banasova@mestys-krivoklat.cz
www.mestys-krivoklat.cz
Po, St 8-17, jinak podle dohody s příslušným pracovníkem

Úřad práce Rakovník
Vedoucí úřadu:
Mgr. Jitka Ledvinová
Sídlo:
Nábřeží TGM 2473, Rakovník 269 01
Telefonní číslo:
950 157 111, spojovatelka Vás přepojí na příslušného pracovníka
E-mail:
podatelna@ra.mpsv.cz
Internetové stránky: přes portál MPSV, www.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8-17, Út, Čt, Pá 8-11
Činnost:
Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:
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Zprostředkování zaměstnání
Státní sociální podpora
Hmotná nouze
Sociální služby, Příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Jednotlivé obvody pověřených obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Rakovník:
JESENICE je vymezen územím obcí Děkov, Drahouš, Hořovičky, Jesenice, Kolešov, Krty,
Oráčov, Pšovlky, Švihov, Žďár,
KŘIVOKLÁT je vymezen územím obcí Branov, Karlova Ves, Křivoklát, Městečko, Nezabudice,
Pustověty, Račice, Roztoky, Sýkořice, Velká Buková, Zbečno,
NOVÉ STRAŠECÍ je vymezen územím obcí Bdín, Kalivody, Kozojedy, Kroučová, Krušovice,
Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, Přerubenice, Ruda, Rynholec,
Řevničov, Smilovice, Srbeč, Třeboc, Třtice,
RAKOVNÍK je vymezen územím obcí Břežany, Čistá, Hořesedly, Hracholusky, Hřebečníky,
Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Kněževes, Kolešovice, Kounov, Krakov, Krakovec, Krupá,
Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Milostín, Mutějovice, Nesuchyně, Nový Dům,
Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Příčina, Přílepy, Rakovník, Řeřichy, Senec,
Senomaty, Skryje, Slabce, Svojetín, Šanov, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty,
Zavidov.
Po zrušení okresních úřadů byla většina jejich agendy převedena na tzv. obce s rozšířenou
působností. Na Rakovnicku byl zřízen pouze jeden úřad s rozšířenou působností v Rakovníku.
Vysvětlivky:
Samostatná působnost obce

do samostatné působnosti obce patří správa záležitostí,
které jsou v zájmu obce a občanů (např. potřeba bydlení,
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, atd.).

Přenesená působnost obce

do přenesené působnosti obce patří výkon státní správy,
který byl obci svěřen (např. výplata dávek hmotné nouze
a sociální péče, vedení matriky, stavební úřad, atd.).

Obec s rozšířenou působností

do rozšířené působnosti obce patří většina převzaté
agendy zrušených okresních úřadů (např. výplata dávek
pro zdravotně postižené občany, atd.).

24

