
 

STANDARDY 7a, 7b, 9b, 14a  
 

INFORMACE O NÁVAZNÝCH SLUŽBÁCH, 
PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH atp. 

 

 

Vyhledávání a monitorování ohrožených dětí: 

1/ Vlastní činností 

2/ Prostřednictvím jiných subjektů (školy, lékaři, městská policie, Policie ČR, neziskové 

organizace, nemocnice atp.) 

 
 

Spolupráce s organizacemi 

Centrum psychologicko – sociálního poradenství Kutná Hora  - poskytování 

psychologického poradenství  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých – tlumočení 

Oblastní Charita Kutná Hora a její pobočky  - Mateřské centrum Kopretina, Středisko 

Domek, Občanská poradna = nabídka volnočasových programů pro rodiče i jejich dětí. 

pořádání zájmových sportovních, výtvarných i vzdělávacích kroužků pro rodiče a děti 

předškolního věku, volnočasové aktivity pro děti 6-15 let, doučování, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, sociální poradenství, předškolní klub a poradenství 

Občanská poradna při Diakonii Čáslav – poradenství 

Středisko rané péče Kutná Hora - služby rodinám dětí se specifickými potřebami (s dětmi 

nedonošenými, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchami  

autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem) do 7 let věku, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Fond ohrožených dětí Pardubice - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, provoz 

zařízení pro týrané děti, poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických 

služeb 



Centrum krizové intervence POVÍDEJ, z.s. Kutná Hoře – psychologické intervence, linka 

důvěry, krizové poradenství 

Raná péče EDA, o.p.s. - podpora, pomoc a provázení rodin, ve kterých vyrůstá dítě se 

zrakovým nebo s kombinovaným postižením do sedmi let věku 

Prostor Kolín – sociální práce s mladými lidmi, kontaktní terénní práce, sociálně terapeutická 

práce zaměřená jak individuálně tak skupinově, edukativní programy, krizová intervence, 

sociálně terapeutické pobyty, svépomocné aktivity zájmových skupin za podpory pracovníků, 

informační servis, zprostředkování následné péče, pedagogika volného času, práce s 

rodinnými příslušníky, odborné sociální poradenství 

Centrum na podporu integrace cizinců, Kutná Hora – kurzy českého jazyka, poradenství, 

socio-kulturní kurzy 

Středisko výchovné péče Kolín – výchovné obtíže dětí ve věci školních problematik, 

vzdělávací problémy, psychické a osobnostní problémy, řešení dětské a juvenilní delikvence 

AT poradna Kutná Hora + AT poradna Magdalena Kolín - je obecně prospěšnou 

společností, poskytující komplexní služby v oblasti závislostí 

Intervenční centrum Respondeo Nymburk, pobočka Kolín – organizace pomáhající 

obětem domácího násilí 

Potravinová banka Central Praha – potravinová a drogistická pomoc k další distribuci 

 

 

 

  

 

 

 


