NÍZKOPRAHOVÝ KLUB POHODA

DOMOV PRO SENIORY

(OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN)
JANDEROVA 808, 508 01 HOŘICE
TEL.: 731 646 979, 739 394 317
E-MAIL: POHODA@CHARITAJICIN.CZ
WEB: JICIN.CHARITA.CZ

(SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE CHOMUTICE)
OBORA 11, 508 01 HOŘICE
TEL.: 493 691 250
E-MAIL: NOSKOVA@DDOBORA.CZ
WEB: DDOBORA.CZ




Posláním Domova pro seniory je poskytovat celoroční
pobytovou sociální službu seniorům, kteří k řešení
nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby, a kvalitní individuálně zaměřené
služby, které vedou k podpoře důstojného
a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti
a sociálního začleňování.
Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let výše, kteří
potřebují celodenní péči jiné fyzické osoby z důvodu
snížené schopnosti sebeobsluhy a pohyblivosti a tuto
péči nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním
prostředí rodinou, pečovatelskou službou ani jinými
terénními službami.
Domov pro seniory poskytuje v nepřetržitém provozu
sociální služby spojené s ubytováním pro 37 klientů.

Nízkoprahový klub PoHoDa poskytuje bezpečí, podporu a pomoc
dětem a mladým lidem ve věku od 10 do 21 let z Hořic a okolí, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci, a vytváří jim takové podmínky, aby
byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů, a lépe se
s nimi vyrovnali.

OBČANSKÁ PORADNA HOŘICE
(FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM)
HUSOVA 321, 508 01 HOŘICE
TEL.: 493 592 026
E-MAIL: PORADNA.HORICE@CHARITADK.CZ
WEB: DK.CHARITA.CZ/OP

Služba je určena občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace
a nedokážou ji řešit vlastními silami. Občanská poradna je pro klienta
zázemím, které je nablízku jako instituce bezplatné, důvěrné
a nestranné pomoci. Poskytuje poradenství a pomoc např. při řešení
dluhové problematiky (exekuce, oddlužení), pracovně-právní
a majetkoprávní oblasti.

OSOBNÍ ASISTENCE
(SPORTEM PROTI BARIÉRÁM, Z.S.)
VRCHLICKÉHO 699, 508 01 HOŘICE
TEL.: 724 729 529, 775 569 301
E-MAIL: MARCELASEDLAKOVA@EMAIL.CZ
WEB: SPB-CR.CZ
*
Osobní asistence je poskytována osobám s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením ve věku od 3 let a seniorům ve věku
od 63 let, a to ve městě Hořice a jeho spádových obcích. Jejím cílem je
umožnit těmto osobám, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném
prostředí domova a měli co největší kontakt se svými přáteli
a místními lidmi.
Denní kapacita služby je 10 klientů, časová dostupnost je od pondělí
do pátku od 7 do 22 hod.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
(MĚSTO MILETÍN)
KOMENSKÉHO 244, 507 71 MILETÍN
TEL.: 493 693 132
E-MAIL: NOSEK@MILETIN.CZ
WEB: MILETIN.CZ

Pečovatelská služba je poskytována občanům města
Miletína a okolních obcí, kterým je 27 a více let.
Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která
klientům umožní zachovat si v maximální možné míře
svůj dosavadní způsob života, mít možnost využívat
místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat
se se svými blízkými a místní komunitou.

PŘEHLED POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA HOŘICKU

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
ODBOR ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 342, 508 19 HOŘICE
E-MAIL: SOCIALNI@HORICE.ORG
WEB: HORICE.ORG

Bc. Vendulka Raisová, vedoucí odboru, kurátor
pro dospělé
•tel.: 492 105 468, e-mail: raisova@horice.org
Zuzana Čeřovská, DiS., sociální pracovnice
•tel.: 492 105 417, e-mail: cerovska@horice.org
Mgr. Věra Kolářová Ruferová, sociální pracovnice
•tel.: 492 105 470, e-mail: kolarova@horice.org
ODDĚLENÍ PÉČE O RODINU
Eva Pavlová, vedoucí oddělení
•tel.: 492 105 472, e-mail: pavlova@horice.org
Mgr. Jaroslava Srkalová, sociální pracovnice
•tel.: 492 105 473, e-mail: srkalova@horice.org
Helena Chýlová, sociální pracovnice, kurátor pro děti
a mládež
•tel.: 492 105 471, e-mail: chylova@horice.org

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
JEDNOTLIVÝCH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A V REGISTRU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(IREGISTR.MPSV.CZ).
© 2018, Městský úřad Hořice, Odbor zdravotní a sociální péče

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HOŘICE

DOMOV BEZ BARIÉR

SOCIÁLNÍ PORADNA CENTRA DOMÁCÍ

RIEGROVA 2111, 508 01 HOŘICE
TEL.: 493 621 068, 603 239 331
E-MAIL: REDITEL@DDHORICE.CZ
WEB: DOMOV-DUCHODCU-HORICE.CZ

STROZZIHO 1333, 508 01 HOŘICE
TEL.: 493 622 827
E-MAIL: INFO@USPHORICE.CZ
WEB: USPHORICE.CZ





HOSPICOVÉ PÉČE
(DOMÁCÍ HOSPIC DUHA, O. P. S.)
RIEGROVA 655, 508 01 HOŘICE
TEL.: 739 912 781
E-MAIL: HOSPIC-HORICE@SEZNAM.CZ
WEB: HOSPIC-HORICE.CZ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pečovatelská služba je určena občanům města Hořice
a spádových obcí (Dachovy, Doubrava, Březovice,
Chlum, Svatogothardská Lhota), kteří mají zejména
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního
postižení
sníženou
schopnost
soběstačnosti. Služba jim pomáhá setrvat co nejdéle
v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním
sociálních kontaktů.


Domov bez bariér prostřednictvím pobytové služby
poskytuje pomoc a podporu osobám, které jsou
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci
převážně nebo úplně závislé na pomoci jiné osoby
a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba
vychází z individuálních potřeb jejích klientů, vede
ke zkvalitnění jejich života a zvýšení jejich
soběstačnosti.
Služba je určena zejména dospělým občanům (mužům
i ženám) od 18 let věku s tělesným postižením, kteří
mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně
občanům s prokázanou vazbou na Královéhradecký
kraj.

DOMOV PRO SENIORY
Služba poskytuje osobám starším 65 let, kteří vzhledem
ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo sociální situaci
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, důstojné
a bezpečné zázemí nahrazující domácí prostředí
a pomoc a podporu, která jim umožňuje zachovat si
v co největší míře způsob života, jaký mají jejich
vrstevníci. Kapacita je 62 lůžek.


DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby starší
60 let z Královéhradeckého kraje, zejména z regionu
Hořice a Jičín, kteří se již nedokáží sami o sebe postarat
z
důvodu
onemocnění
stařeckou
demencí,
Alzheimerovou chorobou či jiného typu demence.
Kapacita je 48 lůžek.

DENNÍ STACIONÁŘ KLOKAN O.P.S.
JANDEROVA 436, 508 01 HOŘICE
TEL.: 725 977 228
E-MAIL: JAKL@KLUBKLOKANEK.EU
WEB: KLUBKLOKANEK.EU


DENNÍ STACIONÁŘ
Cílem denního stacionáře je umožnit klientům
se sníženou soběstačností v maximální možné míře vést
a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své
potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové
dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.
Služba je určena dospělým osobám ve věku 18 až 64 let
s různým stupněm mentálního postižení nebo
s kombinovaným postižením, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci z důvodu jejich zdravotního
postižení.



ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství je určeno všem, kterým
do života zasáhlo závažné onemocnění, převážně
onkologické, které již nevede k uzdravení.
Služba podporuje nemocného a pečující rodinu v přijetí
onemocnění a v doprovázení, pomáhá zajistit rodině
vše potřebné k péči doma – kompenzační pomůcky,
sociální dávky a příspěvky, domácí paliativní péči nebo
jiné sociální služby, duchovní péči. Informuje
o lůžkových zařízeních hospicové péče, věnuje se
pozůstalým.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE
RIEGROVA 655, 508 01 HOŘICE
TEL.: 493 586 311
E-MAIL: INFO@NEMOCNICEHORICE.CZ
WEB: NEMOCNICEHORICE.CZ


SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE

Městská nemocnice poskytuje pobytové sociální služby
hospitalizovaným pacientům, kteří již nevyžadují
ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci
jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni
ze zdravotnického zařízení.

