SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOBĚ OPATŘENÍ COVID-19

PROSTOR PRO, Hradec Králové
www.prostorpro.cz
Pracovníci jsou k dispozici telefonicky, stačí prozvonit na tel. čísla a zavolají zpět.
Obě služby nabízí audiokonferenci.
Prostor Pro – Klídek v pracovním týdnu - 736 633 622, 736 472 658
Třebechovice p/Orebem a Kostelec n/Orlicí - 734 574 713
Email: info@prostorpro.cz
Poradenství pro rodiče – Slunečnice – 730 891 269, slunecnice@prostorpro.cz

MRP - Manželská a rodinná poradna, Hradec Králové
https://www.csps-hk.cz/Manzelska-rodinna-poradna.html
V pracovním týdnu od 8 - 16 hodin: tel. 607 248 533, 495 265 015 (pevná linka je
přesměrovaná na mobil) - pracovníci se střídají, není daná konkrétní osoba.
Mgr. Petra Vondrušková - 606 236 999
Mgr. Kateřina Mazalová - 720 460 747
Mgr. Michal Klapal - 608 364 434
Mgr. Jiří Hájek - 730 149 762
Mgr. Jana Huamanová (Náchod) - 728 934 183
Mgr. Miluše Sixtová (Jičín) - 606 963 057
Mgr. Benedikt J. Križan (Rychnov) - 733 676 799
Email: poradna.hk@gmail.com
Další kontakty: Linka bezpečí - 116 111
Linka pro rodiče - 606 021 021, email: pomoc@rodicovskalinka.cz

DKC Nomia, Hradec Králové
https://nomiahk.cz/domu/dkc/
Pracovníci zařízení budou v níže uvedených časech dostupní telefonicky. Volat pouze v
závažných a neodkladných záležitostech.
Mgr. Miroslav Bubeník
739 451 853 14:30-17:00
PhDr. Jolana Moravcová
604 271 521 11:30-14:30
PhDr. Šárka Kubcová, Ph.D. 603 586 365 9:00-11:30
Možnost spolupráce pro klienty v krizi nabízí také Organizace Péče o duševní zdraví.
Další užitečné kontakty na krizové linky a odkaz na rozcestník krizových linek, viz níže:
Modrá linka: 608 902 410 – linka důvěry , 731 197 477 – linka důvěry v nouzovém stavu
Linka důvěry pro HK: 495 273 259 (non stop)
https://www.poradna-rr.cz/sit-pomoci/krizove-linky-a-linky-duvery-v-cr/

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOBĚ OPATŘENÍ COVID-19

Aufori, Hradec Králové
http://www.aufori.cz/
V pracovním týdnu od 9 - 17 hodin. Kontakty na pracovníky jsou na stránkách Auforii (viz.
Kontakty-Podpora rodiny Hradecko). Kontaktní osobou je Mgr. Nikola Nováková –
773 194 391, email novakova.aufori@gmail.com (vedoucí programu na Hradecku).
Poradna je nabízena klientům prostřednictvím emailu a telefonicky.
Vzdělávání je nabízeno prostřednictvím skypu, telefonicky a emailem.
Sociální pracovníci Aufori budou kontaktovat kolegy z OSPOD, pokud bude potřeba předat
informace u společných klientů. Jinou další službu Aufori nyní nenabízí. Pracují jen
s klienty, se kterými mají domluvenou spolupráci.

HOST, Hradec Králové
https://www.hostcz.org/index.php/kontakty/pobocka-hradec-kralove
V pracovním týdnu od 8 - 17 hodin tel. podpora, poradenství, terapie - kontaktní osobou
je Mgr. Hana Vojtíšková – 777 801 422, email vojtiskova@hostcz.org – možnost i terapie
po Skype - profil „hana.vojtiskova“ - předem vykomunikovat telefonicky a domluvit čas a
podrobnosti.
Služby poskytují prioritně svým navázaným rodinám, ve kterých již pracují.
Host je v kontaktu se všemi svými rodinami, kdy ověřovali, jak na tom jejich rodiny nyní
jsou, pro některé zajišťovali i pomoc přes potravinovou banku, nyní budou rozvážet svým
rodinám šité roušky.
Nabídka pro OSPOD – pokud má někdo rodinu, se kterou spolupracuje Host, je možné
se emailovou formou paní Vojtíškové zeptat, zda jsou aktuálně s rodinou v kontaktu, zda
je vše v pořádku, případně jakou pomoc by rodina potřebovala a jak by mohl v dané věci
pomoc či součinit OSPOD.
V krajním případě je paní Vojtíšková ochotna poskytnout i krizovou intervenci klientům,
kteří s nimi nespolupracují (pokud by to bylo z naší strany potřebné, lze se tedy na ně
obrátit a podrobnosti vykomunikovat).
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Salinger, Hradec Králové
https://www.salinger.cz/
V pracovním týdnu od 8 - 18 hodin jsou k dispozici na telefonech, e-mailech, Skypu či
Facebooku. Klienti jsou ovšem informováni, v případě potřeby mohou kontaktovat
klíčové pracovníky či vedoucí daného střediska – možnost konzultace na dálku
prostřednictvím telefonu, mailu, a podobně.
Kontakty:
Mgr. Petra Kalmusová 774 807 011, triangl@salinger.cz - vedoucí střediska
Mgr. Lada Neradová 725 922 190 zastupce@salinger.cz - zástupkyně vedoucí, praxe a
stáže
Ilona Přibylová 773 660 079 ilona.pribylova@salinger.cz - pracovnice v sociálních
službách, dobrovolnictví
Mgr. Vendula Topinková 720 037 517 vendula.topinkova@salinger.cz - sociální
pracovnice
Mgr. Iveta Reslová 725 922 206 iveta.reslova@salinger.cz - sociální pracovnice
Bc. Sabina Zdráhalová 776 027 565 sabina.zdrahalovaa@gmail.com - sociální
pracovnice
Mgr. Markéta Jindrová Rejmanová 727 904 238 m.jindrovarejmanova@gmail.com sociální pracovnice

SVP, Hradec Králové
https://www.svphk.cz/
V důsledku probíhající epidemie a s ohledem na bezpečnostní opatření stanovená vládou a
MŠMT je do odvolání pozastavena činnost pobytového i ambulantního oddělení, t.j. etopedi
ani psychologové nejsou v současné době k dispozici na dotazy klientů (dle sdělení Mgr.
Konštacké pravděpodobně do doby, než bude opět obnovena školní docházka, pokud
nebude v průběhu upraveno jinak).
Pokud vzejde dotaz ze strany OSPODu ohledně např. krátké konzultace, tak k dispozici je
v době od 6.30 – 15.00 hod. sociální pracovnice střediska výchovné péče NÁVRAT na tel
čísle: 739 401 363. Dále v DDU Hradec Králové je k dispozici nepřetržitá služba – hlavní
služba 737 819 317.

