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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Pardubic-
ký kraj představuje unikátní informačně-popisnou „mozaiku“, ve které si autorský tým klade za cíl předložit co 
„nejširší obraz“ existujících možností a příležitostí, a to napříč různými segmenty – školství, sociální služby či 
zaměstnávání. Dané oblasti se navíc často vzájemně překrývají, doplňují či na sebe navazují. Získat a zpracovat 
takto obsáhlou část by nebylo možné bez spolupráce s mnoha kolegy – odborníky, kteří v daném kraji působí 
ve výše uvedených oblastech. Na základě jejich znalostí místních reálií se tak podařilo vytvořit soubor vybra-
ných významných dat o organizacích, které se v daném kraji podílejí na vzdělávání, sociální podpoře či zaměst-
nanosti cílové skupiny žáků se SVP.

I přesto, že se jedná o analýzu pouze jednoho z krajů ČR, již na první pohled je patrné, že předkládaný 
rozsah je velký. Důvod je zcela prostý – v maximální možné míře a na jednom místě zprostředkovat dotče-
ným osobám (ať už se jedná o výchovné či kariérové poradce, třídní učitele, vedení školy, rodiče, samotné 
žáky a další zainteresované osoby v době ukončování školní docházky žáka se SVP) právě takové informace 
a možnosti, které mohou napomoci těmto jedincům udržet si adekvátní kvalitu života nejen v průběhu školní 
docházky, ale zejména po jejím ukončení. 

Předkládaný text navazuje nejen na obecnou část Rukověti kariérového poradce žáků se SVP – individuální 
plánování a tranzitní program, ale také na další výstupy projektu Systémová podpora kariérového poraden-
ství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, jehož realizátorem je Ústav speciálněpedagogických studií 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seznam výstupů včetně jejich krátké anotace a případ-
ného odkazu ke stažení naleznete na konci publikace v části Závěr.

V první části textu jsou velmi krátce představeny základní údaje o Pardubickém kraji. 
Druhá část je věnována přehledu školských institucí, které vzdělávají či poskytují výchovně-vzdělávací 

a poradenskou podporu žákům se SVP. Čtenář zde nalezne přehled všech škol regionálního školství v kraji, 
základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením, všech základních a středních škol zřízených podle 
§ 16 odst. 9, praktických škol, učebních oborů kategorie E a dalších vzdělávacích oborů těch středních škol, 
které zároveň zřizuji praktické školy či učební obory kategorie E. Následují školské poradenské služby v kraji. 
Konkrétní počty žáků základních škol v kraji, kterým jsou přiznána podpůrná opatření 4. a 5. stupně, a další 
informace geoinformačně-datové povahy naleznou zájemci v publikačním výstupu Analýza uplatnitelnosti ab-
solventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích. 

Třetí kapitola popisuje oblast sociálních služeb, s akcentem na služby zaměřené na osoby se zdravotním po-
stižením. Jsou zde představeny a blíže charakterizovány sociální služby zaměřené na nácvik potřebných doved-
ností směřujících k dosažení co největší samostatnosti, soběstačnosti či zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince – sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace či sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
ZP (dále jen sociálně aktivizační služby). Dále pak sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu ZP a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – zde jsou představeny sociální služby po-
skytující podporu jak terénního (např. služby osobní asistence, odlehčovací služby), tak ambulantního (denní 
stacionáře, centra denních služeb) či pobytového typu (domovy pro osoby se ZP, chráněná bydlení aj.). V závěru 
kapitoly nabízíme přehled dalších sociálních služeb, které v kraji existují, avšak dle našeho zjištění nejsou určené 
(nabízené) pro naši cílovou skupinu.

Čtvrtá kapitola uvádí základní fakta o pracovních příležitostech a dalších možnostech podpory osobám se 
ZP v kraji. Ať už se jedná o možnosti, které nabízí krajská pobočka či jednotlivá kontaktní pracoviště ÚP a in-
formační a poradenská střediska ÚP v kraji, o seznam a bližší popis dohledaných sociálních podníků v kraji, 
či o seznam místních akčních skupin nebo aktivit hospodářské komory. Tuto kapitolu pak uzavírá ilustrativní 
příklad a popis vybraných firem poskytujících náhradní plnění a přehled největších zaměstnavatelů v kraji.

V poslední kapitole se představují vybrané a do projektu zapojené partnerské či spolupracující školy. Ty 
rovněž sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absol-
ventů. Každá škola přikládá vybrané příklady z praxe u konkrétních žáků ve vazbě na tranzit či zaměstnávání. 
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V závěru kapitoly pak kolegyně a kolegové z těchto škol uvádějí seznam jimi doporučených zaměstnavatelů, se 
kterými spolupracují v rámci výkonu praxí žáků či s nimi mají jinou zkušenost. 

Poznámky

Autoři jsou si vědomi faktu, že i přes využití všech dostupných zdrojů (databáze, kontaktování vybraných sub-
jetů apod.) nemusí být přehled níže uvedených a vybraných oblastí (školství, sociální služby, zaměstnanost aj.) 
zcela úplný a že některé informace nemusí být a logicky ani nemohou být trvale platné. Data zde uvedená jsou 
aktuální k lednu 2022.

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Zuzana Raková, Bc. Dana Flassigová

Zvláštní poděkování: 

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. (ředitel Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR), 
Mgr. Viktor Najmon (generální ředitel ÚP ČR), Ing. Jan Buba, MPA (vedoucí Oddělení zprostředkování a po-
radenství ÚP ČR) a MgA. Milena Průžková (vedoucí Oddělení DOZP, PnP a SPOD ÚP ČR), Ing. Karel Rych-
tář (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR), Mgr.  Gabriela Kurková (sociální podniky MPSV), 
PhDr. Ing. Petra Francová (ředitel P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.), Ing. Markéta Nešporová (metodička inklu-
zivního vzdělávání, oddělení regionální centrum střed, odbor pro sociální začleňování, MMR ČR)
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1 Základní charakteristika kraje

Pardubický kraj má rozlohu 4 519,20 km² a je v pořadí na 10. místě podle velikosti krajů v ČR. Má 522 856 
obyvatel, a je tedy 11. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění v kraji činí 115,7 obyvatel na km², což 
znamená průměrné zalidnění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Pardubickém kraji je Králický Sněžník 
(1 423 m. n. m.). Kraj má 4 okresy a 451 obcí. Sousedními kraji jsou: Olomoucký kraj, Středočeský kraj, 
Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj a Jihomoravský kraj. Krajským městem jsou Pardubice, které leží  
v severozápadní části kraje. Pardubický kraj vznikl 1. 1. 2000.

Zpět na obsah



Systém školských poradenských služeb v kraji –
PPP

Systém školských poradenských služeb v kraji –
SPC
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2 Školy a třídy zřízené pro vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením v kraji (s důrazem na vzdělávání žáků s těžkým 
postižením)

Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie H, L, M v kraji –
 učební obory a střední školy s maturitou

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie E v kraji –
 učební obory

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie C v kraji –
praktické školy

Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Zpět na obsah
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2.1 Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením prošlo v poslední dekádě zásadními změnami. 
Byl zrušen typ školy „základní škola praktická“ a zároveň došlo ke zrušení kurikula vzdělávání této skupiny 

žáků známé pod pojmem „Příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP“.
Žáci s lehkým mentálním postižením aktuálně procházejí důslednou diagnostikou, jejímž cílem je zařadit 

do této skupiny žáků opravdu jen žáky s LMP. Jsou nadále vzděláváni v základních školách. Zrušení „přílohy“ 
bylo vyřešeno zařazením dalšího stupně výstupů, ke kterým má vzdělávání směřovat: k tzv. minimální úrovni 
očekávaných výstupů. Zároveň došlo ke sjednocení učebních plánů (skladbě předmětů včetně jejich hodinové 
dotace) u žáků s LMP a žáků intaktních. 

Žáci s LMP jsou aktuálně vzděláváni: 
• Formou individuální integrace v běžných třídách běžných základních škol (jejich seznam není součástí 

tohoto dokumentu).
• V samostatně zřízených třídách (podle § 16 odst. 9) pro žáky s LMP v tzv. běžných základních školách.
• V základních školách, které mají všechny třídy zřízené pro žáky s  LMP (dříve základních školách 

praktických).

Přehled výše uvedených samostatně zřízených tříd a škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na 
název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 
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 Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 21
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 22
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice 23
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim 24
Speciální základní škola Heřmanův Městec 25
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč 26
Speciální základní škola Králíky 27
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 28
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 29
Střední škola a základní škola Žamberk 30
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto 31
Speciální základní škola a střední škola Svitavy 32
Speciální základní škola Litomyšl 33
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová 34
Speciální mateřská škola a základní škola Polička 35
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2.2 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Základní škola speciální je určena pro vzdělávání žáků se středním a  těžkým mentálním postižením 
a s kombinací postižení, z nichž jedno je středně těžké nebo těžké postižení mentální. 

Má svůj vlastní vzdělávací program. Ten má dvě části. Část 1 je určena pro vzdělávání žáků se středně 
těžkým mentálním postižením, část 2 pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. 

Třídy základní školy speciální jsou zpravidla součástí sloučených škol zřízených pro žáky se zdravotním 
postižením, může si je však zřídit také tzv. běžná základní škola.

Přehled výše uvedených škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku 
s informacemi o této škole. 
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 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 21
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 22
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice 23
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim 24
Speciální základní škola Heřmanův Městec 25
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč 26
Speciální základní škola Králíky 27
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 28
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 29
Střední škola a základní škola Žamberk 30
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto 31
Speciální základní škola a střední škola Svitavy 32
Speciální základní škola Litomyšl 33
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová 34
Speciální mateřská škola a základní škola Polička 35
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2.3 Praktické školy

Praktické školy jsou primárně určené ke vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 
autismem a s kombinovaným postižením, které ve své závažnosti znemožňuje jejich nositelům vzdělávání na 
jiném druhu škol.

Cílem vzdělávání je připravit absolventa na zvládání jednoduchých pracovních činností, které mu umožní 
zapojení do světa práce – na otevřeném či chráněném trhu práce. Řadě absolventů však míra jejich postižení 
uplatnění na trhu práce neumožní – pro ty je praktická škola příležitostí ke střednímu vzdělání s cílem naučit 
je takovým dovednostem, které by zabezpečily odpovídající kvalitu života. 

V našem školském systému je praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá. 

Přehled výše uvedených škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku  
s informacemi o této škole. 
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 Praktické školy

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová 36
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí 37
Střední škola a základní škola Žamberk 38
Speciální základní škola a střední škola Svitavy 39
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 40
Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice 41
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim 42
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč 43
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto 44
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2.4 Učební obory kategorie E

Jedná se o učební obory, u kterých náročnost jejich kurikula odpovídá možnostem žáků s LMP a těm, kteří 
mají jen velmi nízké aspirace na další vzdělávání.

Jedná se o zpravidla tříleté učební obory zakončené učňovskými zkouškami (s výučním listem s označením 
„… práce“: např. kuchařské práce). Na rozdíl od učebních oborů kategorie H (určených pro žáky intaktní) 
je poněkud redukován obsah teoretické části vzdělávání (žáci například nemají v učebním plánu cizí jazyk, 
náročnost obsahu teoretické části vzdělávání navazuje na minimální úroveň očekávaných výstupů RVP ZŠ). 
Praktická část výuky je v plném rozsahu jako u oborů kategorie H. 

Vzdělávání žáků v učebním oboru kategorie E může mít dvě podoby: 
1. samostatně zřízená třída podle § 16 odst. 9 – určeno pro žáky s LMP, ve třídě je max. 14 žáků.
2. „běžná“ třída pro žáky učebního oboru kategorie E: pro žáky s nízkou aspirací: počet žáků odpovídá běžné 
třídě.

V následujícím přehledu je uveden seznam všech škol, které zřizují třídy pro učební obory kategorie E 
v kraji bez ohledu na jejich organizační formu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi 
o této škole. 
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 Učební obory kategorie E

Střední škola a základní škola Žamberk 38
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 45
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 46
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2.5 Střední školy H, L, M

Žáci se zdravotním postižením (bez mentálního postižení) jsou přirozeně žáky i dalších středních škol. 
I když jejich naprostá většina v  době středoškolské přípravy navštěvuje běžné střední školy se svými 

intaktními spolužáky, v kraji jsou zřízeny i střední školy samostatně zřízené (podle § 16 odst. 9) pro žáky se ZP.

Jedná se o školy:
• Kategorie H – běžné učební obory s výučním listem (např. kuchař) 
• Kategorie L – střední školy ukončené výučním listem a maturitní zkouškou (např. vlasová kosmetika)
• Kategorie M – střední školy ukončené maturitní zkouškou (např. střední zdravotnická škola)

V následujícím přehledu je uveden seznam všech škol, které zřizují třídy středních škol kategorie H, L 
a M. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 
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 Střední školy H, L, M

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 46
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

Klienty SPC jsou zejména žáci s  mentálním, zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, narušenou 
komunikační schopností, poruchami autistického spektra a žáci s vícečetným postižením. Podpora SPC provází 
klienty zpravidla po celou či podstatnou dobu školní docházky.

Klienty PPP jsou žáci s poruchami učení a chování, žáci se znevýhodněným či odlišným sociokulturním 
zázemím (sem patří i stále více početnější skupiny žáků s odlišným mateřským jazykem) a žáci s nadáním. 
I tito klienti jsou zpravidla v dlouhodobé péči PPP. Poradny však tradičně řeší i aktuální (jednorázové) zakázky 
svých klientů – např. šetření školní zralosti či kariérové poradenství u intaktní populace ve školním věku. 

Trochu stranou stojí další velmi důležitá poradenská služba ve školství: střediska výchovné péče. Jejich 
klienty jsou žáci se (závažnými) poruchami chování a  na rozdíl od předcházejících poradenských služeb 
poskytují i pobytovou (zpravidla tříměsíční) formu poradenské podpory. 

Seznam ŠPZ a středisek výchovné péče je uveden v následujícím přehledu. Kliknutím na název poradenské 
služby si otevřete stránku s informacemi o této organizaci.

2.6 Školská poradenská zařízení
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 47
Detašované pracoviště PPP Lanškroun – elokované pracoviště 47
Detašované pracoviště PPP Litomyšl – elokované pracoviště 47
Detašované pracoviště PPP Moravská Třebová – elokované pracoviště 48
Detašované pracoviště PPP Polička – elokované pracoviště 48
Detašované pracoviště PPP Svitavy – elokované pracoviště 48
Detašované pracoviště PPP Vysoké Mýto – elokované pracoviště 48
Detašované pracoviště PPP Žamberk – elokované pracoviště 49

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 50
Detašované pracoviště PPP Pardubice, odloučené pracoviště Přelouč 50
Detašované pracoviště PPP Pardubice, odloučené pracoviště Holice 50
Detašované pracoviště PPP Pardubice, organizační útvar Chrudim 51
Detašované pracoviště PPP Pardubice, odloučené pracoviště Hlinsko v Čechách 51
Detašované pracoviště PPP Pardubice, odloučené pracoviště Třemošnice 51
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC Skuteč 52
SPC Rossa 53
SPC Kamínek 54
SPC Svítání 55
Speciální mateřská a základní škola Polička (SPC) 56

Detašované pracoviště SPC Polička 57
Detašované pracoviště SPC Bystré 57
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Zpět na kategorie

Základní škola a mateřská škola Pardubice, 
A. Krause 2344

Artura Krause 2344, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

RED-IZO 600096645 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60159138 466 304 934
skola@skolakr.czIČO 60159138

ZŘIZOVATEL Město Pardubice
KONTAKT ŘEDITEL

466 304 934
skola@skolakr.czŘEDITEL/KA Mgr. Daniela Ročková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Pardubice, hl. n.

Spojení do místa školy autobusem Dukla, náměstí, trolejbus: Dukla, točna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, družina

WEB www.skolakr.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice

RED-IZO 600024270 KONTAKT ŠKOLA

IZO 46492101 466 049 911
svitani@svitani.czIČO 25916092

ZŘIZOVATEL SVÍTÁNÍ – Sdružení pro pomoc 
zdravotně postiženým dětem

KONTAKT ŘEDITEL

466 049 910
ŘEDITEL/KA Mgr. Miluše Horská

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Pardubice-Pardubičky

Spojení do místa školy autobusem Pardubičky, točna, trolejbus: Kyjevská

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM ANO

Další doprovodné služby
SPC, volnočasové aktivity (zdravotní tělocvik, 
výtvarně-rukodělný kroužek, stolní tenis, 
břišní tance...), fyzioterapie, ergoterapie

WEB www.svitani.cz

FACEBOOK Škola SVÍTÁNÍ
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Zpět na kategorie

Speciální mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Pardubice

Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

RED-IZO 600024296 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60158981 464 647 171, 774 510 233
zvskla@volny.czIČO 60158981

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

608 620 808
ŘEDITEL/KA Mgr. Bronislava Štursová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Pardubice-Pardubičky

Spojení do místa školy autobusem Na Haldě

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, atletický kroužek, 
keramika, oddíl SK Integra Pardubice

WEB www.zsdonoveho.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola a praktická škola Chrudim

Školní náměstí 228, Chrudim II, 537 01 Chrudim

RED-IZO 691002223 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102142840 469 622 207
info@spzschrudim.czIČO 72085410

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

732 719 155
cincalova@spzschrudim.czŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Činčalová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Chrudim-město

Spojení do místa školy autobusem Chrudim, Tyršovo nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby družina, snoezelen

WEB www.spzschrudim.cz

FACEBOOK
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola Heřmanův Městec

Masarykovo náměstí 46, Heřmanův Městec, 538 03 Heřmanův Městec

RED-IZO 600090817 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102142815 739 572 097
zspmestec@seznam.czIČO 70879095

ZŘIZOVATEL Město Heřmanův Městec
KONTAKT ŘEDITEL

739 572 097
zspmestec@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Eva Dvořáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Heřmanův Městec

Spojení do místa školy autobusem Heřmanův Městec, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zspmestec.cz

FACEBOOK Szš Heřmanův Městec
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Skuteč

Rubešova 531, Skuteč, 539 73 Skuteč

RED-IZO 691001421 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108008070
604 361 210

IČO 72048905

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

469 350 116, 731 557 455
petr.vtipil@spzs-skutec.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Petr Vtípil

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Skuteč

Spojení do místa školy autobusem Skuteč, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.spzs-skutec.cz

FACEBOOK Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Skuteč
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola Králíky

Nábřežní 130, Králíky, 561 69 Králíky

RED-IZO 600024822 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102654140
zspkraliky@zspkraliky.cz

IČO 61235105

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

465 631 186
ŘEDITEL/KA Mgr. Zdeněk Nesvadba

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Králíky

Spojení do místa školy autobusem Králíky, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zspkraliky.cz

FACEBOOK Speciální základní škola Králíky
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Ústí nad Orlicí

Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí

RED-IZO 600024814 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108041689 465 523 497
zs.lazne@seznam.czIČO 70844755

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

465 523 497
ŘEDITEL/KA Mgr. Stáňa Doležalová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Orlicí město / hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Ústí nad Orlicí, u žel. podjezdu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
SPC, školní jídelna, školní družina, kroužky 
(dramatický, keramický, sportovní, pěvecký sbor, 
základy výpočetní techniky), přípravný stupeň

WEB www.specialnizs-ustino.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

nám. A. Jiráska 140, Lanškroun –Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

RED-IZO 600024733 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102654158 605 306 474
reditelka@zslanskroun.czIČO 70846944

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

605 306 474
reditelka@zslanskroun.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Minářová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Lanškroun

Spojení do místa školy autobusem Lanškroun, Dělnický dům

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní družina, školní jídelna, logopedické  
poradenství, cvičná kuchyň, keramická dílna, 
snoezelen, přípravný stupeň, přípravná třída

WEB www.zslanskroun.cz

FACEBOOK Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
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Zpět na kategorie

Střední škola a základní škola Žamberk

Tyršova 214, Žamberk, 564 01 Žamberk

RED-IZO 600024792 KONTAKT ŠKOLA

IZO 401871 465 614 472
oups@oupszamberk.czIČO 49314840

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

vera.ricarova@oupszamberk.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Věra Říčařová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Žamberk

Spojení do místa školy autobusem Žamberk, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, sportovní klub, školní družina, 
snoezelen

WEB www.oupszamberk.cz

FACEBOOK Střední škola a základní škola Žamberk
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola a praktická škola  
Vysoké Mýto

Rokycanova 761, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

RED-IZO 600024806 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108031233 465 420 787
szsvm@seznam.czIČO 70851867

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

722 930 135
ŘEDITEL/KA Mgr. Alena Černá

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vysoké Mýto – město

Spojení do místa školy autobusem Vysoké Mýto, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, sportovní klub, 
ergoterapie, přípravný stupeň

WEB www.szs-vysokemyto.cz

FACEBOOK Speciální základní škola a praktická škola 
Vysoké Mýto
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola a střední škola Svitavy

Milady Horákové 488/44, Předměstí, 568 02 Svitavy

RED-IZO 600024491 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110200012 461 532 645, 461 532 404
specialni.skola@svitavy.czIČO 70838283

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Magdalena Dvořáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Svitavy

Spojení do místa školy autobusem Svitavy, Národní dům

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, přípravná třída, 
přípravný stupeň

WEB www.zsspecialni.svitavy.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola Litomyšl

9. května 1181, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

RED-IZO 600100979 KONTAKT ŠKOLA

IZO 2518236 461 612 365
szs.litomysl@gmail.comIČO 70838275

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

461 612 365
reditel@szslit.czŘEDITEL/KA Mgr. Jan Janypka

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Litomyšl

Spojení do místa školy autobusem Poliklinika

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.specialnizslitomysl.cz

FACEBOOK Speciální základní škola Litomyšl
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Moravská Třebová

Komenského 287/26, Předměstí 571 01, Moravská Třebová

RED-IZO 600024474 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013506 461 316 055
kancelar@specmt.comIČO 62033034

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditelka@specmt.com
ŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Kánská

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Moravská Třebová

Spojení do místa školy autobusem Moravská Třebová, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní jídelna, školní družina, dětský 
(školní) klub

WEB www.specmt.com

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Jiráskova 825, Horní Předměstí, 572 01 Polička

RED-IZO 600024482 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108034453 461 725 707, 601 353 739
szspolicka@szspolicka.czIČO 70838267

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 191 229
ŘEDITEL/KA Mgr. Dita Bomberová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Polička

Spojení do místa školy autobusem Polička, Jiráskova – samoobsluha

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní jídelna, školní družina, logopedie

WEB www.szspolicka.cz

FACEBOOK NE
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Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Moravská Třebová

Komenského 287/26, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

RED-IZO 600024474 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013506 461 316 055
kancelar@specmt.comIČO 62033034

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditelka@specmt.com
ŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Kánská

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Moravská Třebová

Spojení do místa školy autobusem Moravská Třebová, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní jídelna, školní družina, dětský  
(školní) klub

WEB www.specmt.com

FACEBOOK NE
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Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Ústí nad Orlicí

Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí

RED-IZO 600024814 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108041689 465 523 497
zs.lazne@seznam.czIČO 70844755

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

465 523 497
ŘEDITEL/KA Mgr. Stáňa Doležalová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Orlicí město / hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Ústí nad Orlicí, u žel. podjezdu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
SPC, školní jídelna, školní družina, kroužky (drama-
tický, keramický, sportovní, pěvecký sbor, základy 
výpočetní techniky), přípravný stupeň

WEB www.specialnizs-ustino.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola a základní škola Žamberk

Tyršova 214, Žamberk, 564 01 Žamberk

RED-IZO 600024792 KONTAKT ŠKOLA

IZO 401871 465 614 472
oups@oupszamberk.czIČO 49314840

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

vera.ricarova@oupszamberk.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Věra Říčařová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E
Práce ve stravování: Provoz společného stravování, Provoz cukráren / Provozní služby: 
Restaurační a hotelový provoz, Provoz služeb a domácnosti, Provoz prádelen / Potravinářská 
výroba: Řezník a uzenář, Cukrář / Zednické práce: Zedník / Stravovací a ubytovací služby: 
Kuchař / Pečovatelské služby: Pečovatelka

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Žamberk

Spojení do místa školy autobusem Žamberk, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby šk. jídelna, sport. klub, škol. družina, snoezelen

WEB www.oupszamberk.cz

FACEBOOK Střední škola a základní škola Žamberk
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Speciální základní škola a střední škola Svitavy

Milady Horákové 488/44, Předměstí, 568 02 Svitavy

RED-IZO 600024491 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110200012 461 532 645, 461 532 404
specialni.skola@svitavy.czIČO 70838283

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Magdalena Dvořáková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Svitavy

Spojení do místa školy autobusem Svitavy, Národní dům

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, přípravná třída, 
přípravný stupeň

WEB www.zsspecialni.svitavy.cz

FACEBOOK NE
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Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice

RED-IZO 600024270 KONTAKT ŠKOLA

IZO 46492101 466 049 911
svitani@svitani.czIČO 25916092

ZŘIZOVATEL SVÍTÁNÍ – Sdružení pro pomoc 
zdravotně postiženým dětem

KONTAKT ŘEDITEL

466 049 910
ŘEDITEL/KA Mgr. Miluše Horská

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Pardubice-Pardubičky

Spojení do místa školy autobusem Pardubičky, točna, trolejbus: Kyjevská

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM ANO

Další doprovodné služby
SPC, volnočasové aktivity (zdravotní tělocvik, 
výtvarně-rukodělný kroužek, stolní tenis, břišní 
tance), fyzioterapie, ergoterapie

WEB www.svitani.cz

FACEBOOK Škola SVÍTÁNÍ
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Speciální mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Pardubice

Do Nového 1131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

RED-IZO 600024296 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60158981 464 647 171, 774 510 233
zvskla@volny.czIČO 60158981

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

608 620 808
ŘEDITEL/KA Mgr. Bronislava Štursová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Pardubice-Pardubičky

Spojení do místa školy autobusem Na Haldě

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, atletický kroužek, 
keramika, oddíl SK Integra Pardubice

WEB www.zsdonoveho.cz

FACEBOOK NE
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Speciální základní škola a praktická škola Chrudim

Školní náměstí 228, Chrudim II, 537 01 Chrudim

RED-IZO 691002223 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102142840 469 622 207
info@spzschrudim.czIČO 72085410

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

732 719 155
cincalova@spzschrudim.czŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Činčalová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Chrudim-město

Spojení do místa školy autobusem Chrudim, Tyršovo nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, snoezelen

WEB www.spzschrudim.cz

FACEBOOK
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Skuteč

Rubešova 531, Skuteč, 539 73 Skuteč

RED-IZO 691001421 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108008070
604 361 210

IČO 72048905

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

469 350 116, 731 557 455
petr.vtipil@spzs-skutec.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Petr Vtípil

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Skuteč

Spojení do místa školy autobusem Skuteč, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.spzs-skutec.cz

FACEBOOK Speciální základní škola, mateřská škola  
a praktická škola Skuteč
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Speciální základní škola a praktická škola 
Vysoké Mýto

Rokycanova 761, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

RED-IZO 600024806 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108031233 465 420 787
szsvm@seznam.czIČO 70851867

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

722 930 135
ŘEDITEL/KA Mgr. Alena Černá

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vysoké Mýto – město

Spojení do místa školy autobusem Vysoké Mýto, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, sportovní klub, 
ergoterapie, přípravný stupeň

WEB www.szs-vysokemyto.cz

FACEBOOK Speciální základní škola a praktická škola  
Vysoké Mýto
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Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Zámek 1, Chroustovice, 538 63 Chroustovice

RED-IZO 600024032 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60103370 469 674 447
uciliste@chroustovice.czIČO 60103370

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 100 053
jbalek@chroustovice.czŘEDITEL/KA Ing. Jaroslav Bálek

Obor C NE

Obor E

Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Potravinářské práce, Šití oděvů, Truhlářská  
a čalounická výroba, Dřevařská výroba, Tesařské práce, Zednické práce, Zemědělské 
práce, Zahradnické práce, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské 
práce, Pečovatelské služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Chroustovice, zámek

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby autoškola, školní jídelna

WEB www.chroustovice.cz

FACEBOOK Odborné učiliště Chroustovice
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Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

T. G. Masaryka 659, Litomyšl, 570 01 Litomyšl

RED-IZO 691002797 KONTAKT ŠKOLA

IZO 87653 461 313 611
skola@szat.czIČO 72085428

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ivo.jiranek@szat.cz
ŘEDITEL/KA Ing. Ivo Jiránek

Obor C NE

Obor E Zahradnické práce, Lesnické práce

Obor H Zahradník, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů

Obor L Chovatel cizokrajných zvířat

Obor M Zahradnictví, Mechanizace a služby, Lesnictví, Scénická a výstavní tvorba

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Litomyšl

Spojení do místa školy autobusem Litomyšl, T. G. Masaryka – u nadchodu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, soutěže, zahraniční spolupráce, 
školní akce

WEB www.szat.cz

FACEBOOK Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna 
Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí

WEB www.pppuo.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Petra Novotná

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 465 521 296, 776 611 695, info@pppuo.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 777 611 690, novotna@pppuo.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 7

Detašované pracoviště 
PPP LANŠKROUN – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun

Kontakt PPP 777 914 459, 465 521 296, 776 611 695, 
info@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Kamila Barlow

Další služby www.pppuo.cz

Detašované pracoviště 
PPP LITOMYŠL – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa T. G. Masaryka 1160, 570 01 Litomyšl

Kontakt PPP 775 575 487, 461 532 486, 775 575 480, 
info-svitavy@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Magdaléna Nadvorníková

Další služby www.pppuo.cz
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Detašované pracoviště 
PPP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa J. K. Tyla 9, 571 01 Moravská Třebová

Kontakt PPP 775 575 483, 461 532 486, 775 575 480,
info-svitavy@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Vlasta Tvrdíková

Další služby www.pppuo.cz

Detašované pracoviště 
PPP POLIČKA – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa Čs. armády 485, 572 01 Polička

Kontakt PPP 775 575 484, 461 532 486, 775 575 480, 
info-svitavy@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Vlasta Tvrdíková

Další služby www.pppuo.cz

Detašované pracoviště 
PPP SVITAVY – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa Riegrova 2063, 568 02 Svitavy

Kontakt PPP 461 532 486, 775 575 480, 
info-svitavy@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková, 775 575 481

Další služby www.pppuo.cz

Detašované pracoviště 
PPP VYSOKÉ MÝTO – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

Kontakt PPP 777 914 471, 465 521 296, 776 611 695, 
info@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Magdaléna Lišková

Další služby www.pppuo.cz
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Detašované pracoviště 
PPP ŽAMBERK – ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Adresa Nádražní 550, 564 01 Žamberk

Kontakt PPP 465 611 023, 465 521 296, 776 611 695, 
info@pppuo.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Petra Novotná

Další služby www.pppuo.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

WEB www.ppp-pardubice.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Bc. Jiří Knoll

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 466 410 327, 
poradna@ppp-pardubice.cz, ppp.pce@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 603 905 945, jiri.knoll@ppp-pardubice.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 5

Detašované pracoviště 
PPP PARDUBICE, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PŘELOUČ

Adresa Kladenská 494, 535 01 Přelouč

Kontakt PPP 606 082 589

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.ppp-pardubice.cz

Detašované pracoviště 
PPP PARDUBICE, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HOLICE

Adresa Holubova 47, 534 01 Holice

Kontakt PPP 702 132 518 

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.ppp-pardubice.cz
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Detašované pracoviště 
PPP PARDUBICE, ORGANIZAČNÍ ÚTVAR CHRUDIM

Adresa Poděbradova 842, 537 01 Chrudim

Kontakt PPP 469 621 187, 469 312 934, 
chrudim@ppp-pardubice.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Ivana Machková 
ivana.machkova@ppp-pardubice.cz

Další služby www.ppp-pardubice.cz

Detašované pracoviště 
PPP PARDUBICE, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HLINSKO V ČECHÁCH

Adresa Nádražní 548, 539 01 Hlinsko

Kontakt PPP 469 312 934

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.ppp-pardubice.cz

Detašované pracoviště 
PPP PARDUBICE, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TŘEMOŠNICE

Adresa Internátní 214, 538 43 Třemošnice

Kontakt PPP 702 132 517

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.ppp-pardubice.cz
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WEB www.spzs-skutec.cz

FACEBOOK Poradenství pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jaroslava Melezínková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 731 557 442
spc@spzs-skutec.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 731 557 442
jaroslava.melezinkova@spzs-skutec.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Skuteč
Rubešova 531, Skuteč, 539 73 Skuteč 
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WEB www.specmt.com

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. et Mgr. Tereza Tempírová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 461 310 467
spc-mt@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 601 332 221
spc-mt@seznam.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Rossa
Komenského 287/26, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 
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WEB www.spckaminek.websnadno.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Lada Štantejská

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 465 523 715
spc.usti@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 733 313 749
spc.usti@seznam.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Kamínek
Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 



55
Zpět na kategorie

WEB www.svitani.cz

FACEBOOK pouze ZŠ

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Macasová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 466 049 917
spc@svitani.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 466 049 917
macasova@svitani.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Svítání
Komenského 432, Pardubičky, 530 03 Pardubice 
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WEB www.szspolicka.cz

FACEBOOK pouze ZŠ

ZŘIZOVATEL Pardubický kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Dita Bomberová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 461 725 707
szspolicka@szspolicka.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 602 191 229
szspolicka@szspolicka.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Speciální mateřská a základní škola Polička (SPC)
Jiráskova 825, 572 01 Polička 
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Adresa ul. Nádražní 775, Polička, 572 01 Polička

Kontakt Mgr. Jitka Haklová
jitka.hakl@seznam.cz, 724 291 333

Další služby www.szspolicka.cz, 
724 291 333, spcpolicka@seznam.cz

Detašované pracoviště 
SPC POLIČKA

Adresa náměstí Na Podkově 68, Bystré, 569 92 Bystré

Kontakt Mgr. Jitka Haklová
jitka.hakl@seznam.cz, 724 291 333

Další služby www.szsbystre.cz, 
724 291 333, spcby@centrum.cz

Detašované pracoviště 
SPC BYSTRÉ
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3 Sociální služby zaměřené na podporu osob se zdravotním 
postižením 

Oblast sociálních služeb, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zně-
ní, lze charakterizovat jako soubor specifických činností, které mají prostřednictvím vybraných konkrétních 
poskytovatelů směřovat k co možná nejvyššímu dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osobám 
v nepříznivé sociální situaci. V našem případě se tedy jedná zejména o podporu velmi široké a  různorodé 
skupiny osob (žáků-absolventů) se speciálními vzdělávacími potřebami a v některých situacích i osob o ně 
pečujících. 

Mezi základní druhy sociální služeb patří sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 
prevence. Ve vazbě na výše uvedenou cílovou skupinu projektu a jejich potřebnou míru podpory je důležité 
zaměřit pozornost na oblasti: sociální péče a v ní konkrétní typy služeb: centra denních služeb, denní a týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, odlehčovací služby, podpora samostat-
ného bydlení a chráněné bydlení; sociální prevence a v ní tyto služby: sociálně terapeutické dílny, sociální reha-
bilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Činnosti výše uvedených sociálních služeb jsou přímo vymezeny prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
v platném znění. Bez nároku na úplnost i s vědomím toho, že se mnohé činnosti v rámci nabízených sociálních 
služeb vzájemně logicky překrývají, lze je charakterizovat tak, že jsou zpravidla u daného jedince zacíleny na 
zlepšení či alespoň zachování jeho stávajících schopností soběstačnosti a zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, a to v různých oblastech co nejvíce samostatného způsobu života, např. osobní hygiena, stravování, 
podpora v oblasti bydlení a chodu domácností, pomoc při obstarávání osobních záležitostí či uplatňování svých 
práv, či nabízejí takové aktivity, které se specificky orientují na činnosti zaměřené na udržení, rozvoj pracov-
ního uplatnění daného jedince. 

Pro naše účely jsme výše uvedené sociální služby rozdělili do dvou oblastí:
• Sociální služby zaměřené na nácvik potřebných dovedností směřujících k dosažení co největší samostat-

nosti, soběstačnosti včetně těch aktivit, které směřují do oblasti zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince, popřípadě podpora zdokonalování pracovních návyků a  dovedností –  sociálně terapeutické 
dílny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále jen 
sociálně aktivizační služby). Zde se může jednat o podporu terénní či ambulantní formou.

• Sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vy-
žadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zde se může jednat o podporu terénního, ambulantního 
či pobytového typu. Mezi typické zástupce podpory terénního typu (tj. poskytována v přirozeném sociál-
ním prostředí daného jedince) lze zařadit zde např. osobní asistenci, popř. podporu samostatného bydlení 
a v některých případech i odlehčovací služby. Služby ambulantní (tj. kam osoba dochází nebo je dopro-
vázena nebo dopravována a součástí služby není ubytování) zastupují centra denních služeb, denní staci-
onáře, v některých případech i odlehčovací služby. A konečně pobytové sociální služby, jak již napovídá 
název, kombinují činnosti podporující soběstačnost, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně 
možnosti celoročního ubytování. Jsou zastoupeny nejčastěji domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
týdenními stacionáři či chráněnými bydleními. 

Níže bude představen detailní seznam vybraných sociálních služeb ve Pardubickém kraji, které jsou pri-
márně zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravot-
ního postižení.
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Typy sociální služeb

Východiskem pro vyhledání konkrétní služby byla databáze i-registru poskytovatelů sociálních služeb, do-
stupného na: http://iregistr.mpsv.cz/. Následně bylo využito možnosti filtrace: druh sociální služby, dle cílové 
skupiny, věkové kategorie apod. Sběr veškerých podkladových dat, další zpracování a  kompletace probíhaly 
v období listopad 2021 až únor 2022. 

V první fázi zjišťování byly získány základní „datasety“ vhodných sociálních služeb, obsahující následující 
informace:
• druh sociální služby,
• název zařízení,
• adresa,
• zřizovatel,
• kontaktní informace,
• cílová skupina klientů,
• věková kategorie klientů,
• forma poskytované služby.

S ohledem na tematické zaměření projektu, který se mj. orientuje na oblast podpory pracovního poten-
ciálu a uplatnění na trhu práce u cílové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byly z výše uve-
deného seznamu v kraji následně osloveny vybrané sociální služby – sociální rehabilitace, sociálně aktivizační 
služby a sociálně terapeutické dílny. Právě ty se totiž na problematiku zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince či zdokonalování pracovních návyků a dovedností ve své náplni práce zpravidla zaměřují. 

Vybrané služby byly následně krajskými metodiky tranzitního programu osloveny s žádostí o vyplnění 
krátkého dotazníku. Ten zjišťoval další detailní a aktuální informace o zařízení, které není možné z veřejně do-
stupného i-registru MPSV, popř. z jiných zdrojů získat, ale mohly by být užitečné právě pro případné zájemce 
z řad cílové skupiny žáků projektu. 

Sociální rehabilitace 
Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny

Služby mimo cílovou skupinu

Odlehčovací služby
Osobní asistence

Týdenní stacionáře
Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Chráněná bydlení
Podpora samostatného bydlení

Centra denních služeb
Denní stacionáře

Zpět na obsah

http://iregistr.mpsv.cz/
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3.1 Sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby a sociálně terapeutické dílny

Sociální rehabilitace

APOLENKA, Pardubice 61
Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Chrudim 63
Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Pardubice-Polabiny 65
Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Ústí nad Orlicí 67
Centrum Kosatec, Pardubice 69
ERGOTEP, družstvo invalidů, Záboří 71
KŘIŽOVATKA handicap centrum, Pardubice 73
Nový Prostor, Pardubice 75
Šance pro rodinu – Sociální rehabilitace, Lanškroun 77
Rodinné Integrační Centrum, Pardubice 79
Rytmus Východní Čechy, Chrudim 81
TyfloCentrum Pardubice, Chrudim 83
Rodinné Integrační Centrum, Lanškroun 85
Rytmus Východní Čechy, Česká Třebová 85

Sociálně aktivizační služby

TyfloCentrum, Pardubice 86
Hiporehabilitace Apolenka, Pardubice 88
Rodinné Integrační Centrum, Pardubice 90
Rodinné Integrační Centrum, Lanškroun 92

Sociálně terapeutické dílny

Domov na rozcestí, Svitavy 93
Centrum sociálních služeb, Bystré 95
Centrum farmářských činností Žampach, Žamberk 97
Centrum rozvoje sociálních dovedností, Letohrad 99
Domov u studánky, Česká Třebová 101
STD Ulita, Charita, Moravský Třebová 103
Momo, Chrudim 105
Oblastní charita, Litomyšl 107
AC dílny, Oblastní charita, Polička 109
STD Miriam, Oblastní charita, Králíky 111
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice 113
Centrum denních aktivit U Šimona, Žampach, Žamberk 115
Obchůdek „Z pod hradu Žampach“, Letohrad 115
Oblastní charita, Hlinsko 116
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Adresa Na Okrajích 156, Spojil, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel APOLENKA, z.s.

Web www.apolenka.org

Kontakt jolana.stepankova@apolenka.org

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 25

Délka poskytované služby dokud trvá potřeba podpory

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena služba je pouze pro osoby se zdravotním postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života podpora při nalezení pracovního uplatnění, podpora při zaučení na 
pracovišti, dlouhodobá podpora při práci

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při nalezení pracovního uplatnění, podpora při zaučení na 
pracovišti, dlouhodobá podpora při práci

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života podpora při nalezení pracovního uplatnění, podpora při zaučení na 
pracovišti, dlouhodobá podpora při práci na pracovišti klienta

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při nalezení pracovního uplatnění, podpora při zaučení na 
pracovišti, dlouhodobá podpora při práci na pracovišti klienta

Exkurze, praxe, placená práce ne

APOLENKA, Pardubice



62
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory při potřebě dlouhodobé podpory v práci zůstávají, eventuálně odcházejí 
jinam

Podpora na trhu práce to je základní cíl náplně služby, stále umisťujeme klienty na trh práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Revoluční 594, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Web www.czp-pk.cz

Kontakt czp-pk@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 70 na rok

Aktuální naplněnost 60 za rok (na konci roku 2021)

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena
osoby vyžadující dlouhodobou lékařskou péči, s nekompenzovanými 
psychickými poruchami projevujícími se agresivně, s těžkými 
smyslovými vadami

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
komunikační dovednosti, práce s informacemi (telefonování, psaní 
dopisů, e-mailů, internet), navštěvování besed a klubu Klubíček 
(navazování kontaktů, sdílení)

Zvýšení pracovního uplatnění hledání pracovního místa, pracovní pohovor (psaní životopisu, 
motivačního dopisu, vyhledávání zaměstnání apod.)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

obsluha spotřebičů v  domácnosti, péče o  domácnost (péče o  oděvy, 
úklid, chod domácnosti apod.), samostatný pohyb (v bytě, ve venkovním 
prostoru), doprovody (do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity 
apod.)

Zvýšení pracovního uplatnění hledání pracovního místa a  vystupování při pracovním pohovoru, 
nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum pro zdravotně postižené a seniory, Chrudim
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Další informace

Možnosti následné podpory do běžného života, zůstávají

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony tisk většího počtu stránek

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Bělehradská 389, 530 09 Pardubice-Polabiny

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Web www.czp-pk.cz

Kontakt czp-pk@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 100/rok

Aktuální naplněnost 99 na konci roku

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena
osoby vyžadující dlouhodobou lékařskou péči, s nekompenzovanými 
psychickými poruchami projevujícími se agresivně, s těžkými 
smyslovými vadami

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
komunikační dovednosti, práce s informacemi (telefonování, psaní 
dopisů, e-mailů, internet), navštěvování besed a klubu Klubíček 
(navazování kontaktů, sdílení)

Zvýšení pracovního uplatnění hledání pracovního místa, pracovní pohovor (psaní životopisu, 
motivačního dopisu, vyhledávání zaměstnání apod.)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

obsluha spotřebičů v  domácnosti, péče o  domácnost (péče o  oděvy, 
úklid, chod domácnosti apod.), samostatný pohyb (v bytě, ve venkovním 
prostoru), doprovody (do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity 
apod.)

Zvýšení pracovního uplatnění hledání pracovního místa a  vystupování při pracovním pohovoru, 
nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
Pardubice-Polabiny
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do běžného života, zůstávají

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony tisk většího počtu stránek

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Web www.czp-pk.cz

Kontakt czp-pk@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 70 za rok

Aktuální naplněnost 70 za rok

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena
osoby vyžadující dlouhodobou lékařskou péči, s nekompenzovanými 
psychickými poruchami projevujícími se agresivně, s těžkými 
smyslovými vadami

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
komunikační dovednosti, práce s informacemi (telefonování, psaní 
dopisů, e-mailů, internet), navštěvování besed a klubu Klubíček 
(navazování kontaktů, sdílen)

Zvýšení pracovního uplatnění hledání pracovního místa, pracovní pohovor (psaní životopisu, 
motivačního dopisu, vyhledávání zaměstnání apod.)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

obsluha spotřebičů v  domácnosti, péče o  domácnost (péče o  oděvy, 
úklid, chod domácnosti apod.), samostatný pohyb (v bytě, ve venkovním 
prostoru), doprovody (do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity 
apod.)

Zvýšení pracovního uplatnění hledání pracovního místa a  vystupování při pracovním pohovoru, 
nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
Ústí nad Orlicí
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Další informace

Možnosti následné podpory do běžného života, zůstávají

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony tisk většího počtu stránek

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Sladkovského 2824, Pardubice I – Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Česká abilympijská asociace, z.s.

Web www.centrumkosatec.cz

Kontakt gabriela.vlkova@centrumkosatec.cz, jitka.kupcova@centrumkosatec.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 10 ambulantní, 10 terénní

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby max. 2 roky

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena klienti vyžadující službu péče

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pracovní dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění konkrétní pracovní dovednosti na vymezených místech pro OZP

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovody k lékařům, na úřady, k zaměstnavatelům

Zvýšení pracovního uplatnění nácviky pod vedením vedoucích provozů na vymezených pracovních 
místech pro OZP

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum Kosatec, Pardubice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory na volný nebo chráněný trh práce

Podpora na trhu práce 70 % míří na placený trh práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP umožnění praxí pro studenty

Poznámka jsme preventivní služba, neposkytujeme denní stacionář
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Adresa Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč

Zřizovatel ERGOTEP, družstvo invalidů

Web www.ergotep.cz

Kontakt machova.a@ergotep.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 6

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné, jiné zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena
do 17 a nad 64 let, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby 
v  krizi, osoby ohrožené nebo závislé na návykových látkách, osoby 
vedoucí rizikový způsob života

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
péče o vlastní osobu, vaření, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi 
a energiemi, rozvoj komunikace a sociálních vazeb, vyplňování úředních 
dokumentů, chůze se speciální pomůckou

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní činnosti, chování v situacích, zapojení do pracovního týmu, 
základy práce s PC, sestavení životopisu, výstup a nástup do dopravního 
prostředku, používání výtahu, obsluha PC, tiskárny, mobilu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
podpora orientace při změně bydliště – vyhledání vhodného lékaře, 
orientace na úřadech, podpora při péči o vlastní domácnost, podpora 
při úpravě domácího prostředí

Zvýšení pracovního uplatnění

podpora při využívání běžně dostupných služeb, tj. komunikace 
a orientace na ÚP, podpora komunikace u potenciálních zaměstnavatelů, 
efektivní vyhledávání vhodných pracovních pozic na chráněném 
a volném trhu práce

Exkurze, praxe, placená práce ne

ERGOTEP, družstvo invalidů, Záboří
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání nebo do jiných sociálních služeb

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa K Blahobytu 1763, Pardubice V – Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Web www.krizovatka-hc.cz

Kontakt pesek@krizovatka-hc.cz centrum@krizovatka-hc.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 80 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby bez tělesného postižení, agresivní, s nezaléčenými dekubity

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života běžné činnosti, např. přesuny, péče o svou osobu a domácnost, 
uvolňování spastických svalů, trénink pohybu oko-ruka

Zvýšení pracovního uplatnění motorika potřebná pro zaměstnání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, orientace v prostředí, podpora samostatného cestování

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

KŘIŽOVATKA handicap centrum, Pardubice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory pobytové služby

Podpora na trhu práce mnoho klientů pracuje na částečný úvazek, pomáháme vyhledat vhodné 
zaměstnání a spolupracujeme s ÚP

Fakultativní (placené) úkony masáže, Redcort, Motrem, jízda na trenažéru – na koni, doprava do 
služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Štrossova 512, Pardubice I – Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Zřizovatel Nový Prostor, z.ú.

Web www.novyprostor.cz

Kontakt dcpardubice@novyprostor.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita 6

Aktuální naplněnost 3

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena pro klienty se stálým zázemím a bydlením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácviky různých situací, práce s mapou

Zvýšení pracovního uplatnění sestavení životopisu, práce na PC

Exkurze, praxe, placená práce ne

Nový Prostor, Pardubice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do práce, různé typy úvazků

Podpora na trhu práce cca 50 % klientů se podaří umístit

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Havlíčkova 1129, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Zřizovatel Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Web www.uo.charita.cz

Kontakt css@uo.hk.caritas.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá kapacita: terénní 6, ambulantní 8

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena pro lidi, kteří potřebují větší míru podpory, pro mladší 18 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, péče o  domácnost, úklid, praní, drobné opravy, adekvátní 
hospodaření s financemi

Zvýšení pracovního uplatnění práce na zahrádce, sepisování životopisu, tvoření – manuální činnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, péče o  domácnost, praní, úklid, vaření, doprovod na 
jednání

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na pohovor, sepisování životopisu, seznámení s pravidly pro 
nalezení a udržení práce

Exkurze, praxe, placená práce ne

Šance pro rodinu – Sociální rehabilitace, Lanškroun
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří bydlí v  nájemním bytě této organizace, někteří odcházejí do 
vlastního bydlení, pronájmu

Podpora na trhu práce daří se u motivovaných klientů, většinou ano

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Základní škola a střední škola Žamberk, formou stáží s učiteli

Poznámka služba je pro lidi s  nedostatečnou sociální kompetencí, především 
v bydlení
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Adresa náměstí Republiky 2686, Pardubice I – Zelené Předměstí,  
530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Rodinné Integrační Centrum, z. s.

Web www.ric.cz

Kontakt info@ric.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 22

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností prodloužení o 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena osoby bez PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, vaření, péče o domácnost, cestování, orientace v prostoru, 
komunikace, využívání veřejných služeb

Zvýšení pracovního uplatnění
vyhledávání pracovních nabídek, oslovování zaměstnavatelů, doprovod, 
pracovní pohovor, společenské chování (oblečení do zaměstnání apod.), 
podpora klienta při obstarávání podkladů pro uzavření pracovní smlouvy

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, doprava, orientace v prostoru, využívání veřejných služeb

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod, pomoc s  obstaráváním podkladů pro uzavření pracovní 
smlouvy, nácvik trasy do zaměstněnání

Exkurze, praxe, placená práce ne

Rodinné Integrační Centrum, Pardubice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Heydukova 392, 537 01 Chrudim

Zřizovatel Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Web www.rytmusvychod.cz

Kontakt chrudim@rytmusvychod.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 21

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s hlubokým mentálním postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
kurz vaření, kurz první pomoci, kurz společenského vystupování, kurz 
zdravého životního stylu, sociální rehabilitace: praní, úklid, vaření, 
nakupování

Zvýšení pracovního uplatnění

sepsání životopisu, vyhledávání pracovních nabídek, práce s PC, 
oslovení zaměstnavatele, nácviky telefonátů, zvládnutí nervozity 
v práci, připravení na pracovní pohovor, první dny v práci, co je to 
pracovní smlouva a jaké náležitosti musí obsahovat, co je to šikana na 
pracovišti a jak se jí bránit, hledání a udržení vhodného zaměstnání, 
job kluby: témata s prací související

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života samostatné bydlení: vaření, nákupy, placení účtů, hledání bytu, praní, 
úklid, jak si zařídit různé věci na úřadech, doprovody

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní asistence, sepsání krizových plánů, plány činností v zaměstnání, 
komunikace s kolegy a zaměstnavateli, pracovní pohovory

Exkurze, praxe, placená práce domluva s konkrétní firmou

Rytmus Východní Čechy, Chrudim
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zaměstnání

Podpora na trhu práce služba se zaměřuje především na uplatnění na otevřeném trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce v projektu a zavedení tranzitního programu do škol, 
konzultace, job kluby, exkurze, praxe
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Adresa Městský park 274, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel TyfloCentrum Pardubice,o.p.s.

Web www.tcpce.cz

Kontakt pardubice@tyflocentrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita dostatečná

Aktuální naplněnost volná místa

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sebeobsluha, prostorová orientace, péče o vlastní osobu, péče 
o domácnost, o rodinu

Zvýšení pracovního uplatnění
komunikace, samostatné rozhodování a jednání, posílení sebevědomí, 
sebevyjádření a seberealizace, kompenzační pomůcky: ozvučené 
hodinky, mobilní telefon, počítač nebo ozvučená váha

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

orientace v  prostředí, dojít nebo dojet na úřad, do obchodu, k  lékaři, 
poradit si v prostředí neznámém, samostatné nakupování, jednání na 
úřadě či využíváni dalších běžných veřejných služeb, seberealizace či 
hledání možností, jak trávit volný čas, zajištění péče o vaše děti a blízké

Zvýšení pracovního uplatnění komunikace, schopnost samostatného rozhodování a jednání, posílení 
sebevědomí, sebevyjádření a seberealizace, kompenzační pomůcky

Exkurze, praxe, placená práce ne

TyfloCentrum Pardubice, Chrudim
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do běžného života, zůstavají

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony předčítání a průvodcovské služby – jsou samostatně, ne v rámci SR

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa B. Smetany 460, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Zřizovatel Rodinné Integrační Centrum, z. s.

Web www.ric.cz

Kontakt info@ric.cz

Druh postižení zdravotní, PAS

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Rodinné Integrační Centrum, Lanškroun

Adresa Skalka 1692, Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová 2

Zřizovatel Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Web www.rytmusvychod.cz

Kontakt trebova@rytmusvychod.cz

Druh postižení chronické, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Rytmus Východní Čechy, Česká Třebová
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Adresa nábřeží Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel TyfloCentrum Pardubice,o.p.s.

Web www.tcpce.cz

Kontakt pardubice@tyflocentrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita dostatečná

Aktuální naplněnost jsou volná místa

Délka poskytované služby klienti setrvávají několik let

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

rozvíjet a aktivizovat osobnost, motivovat k aktivnímu a samostatnému 
životu, podporovat integraci a zapojení se do společnosti, umožňovat 
smysluplné naplnění volného času, podporovat návrat k činnostem 
před ztrátou zraku i prožití nových zážitků, vést k rozšíření znalostí 
a všeobecnému rozhledu, vést ke zlepšení nebo udržení fyzické kondice 
a zvýšení psychické odolnosti, zmírňovat izolovanost a osamělost

Zvýšení pracovního uplatnění

rozvíjet a aktivizovat osobnost, motivovat k aktivnímu a samostatnému 
životu, podporovat integraci a zapojení se do společnosti, umožňovat 
smysluplné naplnění volného času, podporovat návrat k činnostem 
před ztrátou zraku i prožití nových zážitků, vést k rozšíření znalostí 
a všeobecnému rozhledu, vést ke zlepšení nebo udržení fyzické kondice 
a zvýšení psychické odolnosti, zmírňovat izolovanost a osamělost

TyfloCentrum, Pardubice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony placené služby jsou samostatně – předčítání a průvodcovství

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

rozvíjet a aktivizovat osobnost, motivovat k aktivnímu a samostatnému 
životu, podporovat integraci a  zapojení se do společnosti, umožňovat 
smysluplné naplnění volného času, podporovat návrat k  činnostem 
před ztrátou zraku i  prožití nových zážitků, vést k  rozšíření znalostí 
a všeobecnému rozhledu, vést ke zlepšení nebo udržení fyzické kondice 
a zvýšení psychické odolnosti, zmírňovat izolovanost a osamělost

Zvýšení pracovního uplatnění

rozvíjet a aktivizovat osobnost, motivovat k aktivnímu a samostatnému 
životu, • podporovat integraci a zapojení se do společnosti, umožňovat 
smysluplné naplnění volného času, podporovat návrat k  činnostem 
před ztrátou zraku i  prožití nových zážitků, vést k  rozšíření znalostí 
a všeobecnému rozhledu, vést ke zlepšení nebo udržení fyzické kondice 
a zvýšení psychické odolnosti, zmírňovat izolovanost a osamělost

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Na Okrajích 156, Spojil, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel APOLENKA, z.s.

Web www.apolenka.org

Kontakt jolana.stepankova@apolenka.org

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 150

Aktuální naplněnost 130

Délka poskytované služby smlouva na využívání služby je vždy pouze na kalendářní rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, zrakové, sluchové

Věková kategorie není uvedeno

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena pouze pro osoby se zdravotním postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sociálně terapeutické činnosti v prostředí zemědělského statku 
metodami animoterapie, zejména hiporehabilitace

Zvýšení pracovního uplatnění sociálně terapeutické činnosti v prostředí zemědělského statku 
metodami animoterapie, zejména hiporehabilitace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života sociálně terapeutické činnosti v prostředí zemědělského statku 
metodami animoterapie, zejména hiporehabilitace

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Hiporehabilitace Apolenka, Pardubice



89
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory využívají další rok, případně využívají jiné služby

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony využití koně pro jízdu při metodách hiporehabilitace

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP školy dojíždějí se skupinami dětí využívat naše služby v době vyučování
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Adresa náměstí Republiky 2686, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Rodinné Integrační Centrum, z. s.

Web www.ric.cz

Kontakt info@ric.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 76 rodin

Aktuální naplněnost 76 rodin

Délka poskytované služby
do dovršení 18. roku věku dítěte, smlouva na dobu určitou – 2 roky, 
v  případě přetrvávání nepříznivé sociální situace rodiny možnost 
prodloužení formou dodatku – o 1 rok (lze i opakovaně)

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní, PAS

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena pro rodiny s dětmi bez PAS / s jinou diagnózou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života teoretická příprava na cestování, nakupování, nácvik vaření

Zvýšení pracovního uplatnění vedení rozhovoru, pomoc s výběrem školy, modelové situace, nácvik 
praktických dovedností v dílně

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života praktický nácvik cestování, nakupování, doprovod do zařízení, na úřad

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod do školy, na pohovor

Exkurze, praxe, placená práce ne

Rodinné Integrační Centrum, Pardubice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory sociální rehabilitace, pobytové zařízení sociálních služeb

Podpora na trhu práce pouze pro schopnější a aktivnější klienty

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Komenského 324, 563 01 Lanškroun 
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun

Zřizovatel Rodinné Integrační Centrum, z. s.

Web www.ric.cz

Kontakt info@ric.cz

Druh postižení zdravotní, PAS

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Rodinné Integrační Centrum, Lanškroun
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Adresa Tkalcovská 381/1, Lány, 568 02 Svitavy 2

Zřizovatel Domov na rozcestí Svitavy

Web www.dnrsvitavy.cz

Kontakt milena.trejbalova@dnrsvitavy.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 24

Aktuální naplněnost 22

Délka poskytované služby smlouva na 1 rok s možností opakovaného prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby pouze s tělesným postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, pečení, úklid

Zvýšení pracovního uplatnění dochvilnost, zapisování docházky

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování v různých obchodech

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Domov na rozcestí, Svitavy
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zaměstnání

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony dovoz a odvoz ze služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa nám. Na Podkově 6, 569 92 Bystré

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Bystré

Web www.cssbystre.cz

Kontakt cssbystre@cssbystre.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby STD jsou otevřeny každý pracovní den od 8 do 15 hodin

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé, kteří se dokážou uplatnit v běžném zaměstnání

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
podpora při rozvoji a  posílení schopnosti zvládnout opakovanou 
pracovní činnost s důrazem na kvalitu výrobků, podpora při zvládání 
péče o vlastní osobu, upevňování hygienických návyků

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života klienti STD jsou zároveň i  jiných poskytovaných sociálních služeb – 
pobytových, terénních

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce prostřednictvím pracovníků přímé péče – zajišťují jejich doprovod

Centrum sociálních služeb, Bystré
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do jiné služby, domů

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Žampach 1, 564 01 Žamberk

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 1

Délka poskytované služby dle individuální situace, důchodový věk

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena senioři, lidé s vážným psychiatrickým onemocněním nebo s těžkým 
handicapem

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
orientace v běžném prostředí, využití běžných zdrojů, nácvik komunikace, 
příprava na pohovor, příprava na práci v  týmu, respektování autority 
vedoucího/zaměstnavatele

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik na pohovory, sebeprezentace, návštěva úřadu, doprovod 
k zaměstnavateli, činnosti při práci, procvičování trivia

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, orientování se v dostupných službách, komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění do budoucna vytvořit spolupráci s ÚP Žamberk

Exkurze, praxe, placená práce praxe u potenciálních zaměstnavatelů, např. jít si vyzkoušet práci

Centrum farmářských činností Žampach, Žamberk
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí do chráněných pracovních pozic nebo na běžný trh práce

Podpora na trhu práce daří se velmi dobře

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP formou informací o službách
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Adresa Orlice č. p. 168, 561 51 Letohrad

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Informace o službě

Forma služby není uvedeno

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 0

Délka poskytované služby důchodový věk; možnosti setrvání se řeší individuálně

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé v důchodovém věku, s psychiatrickým onemocněním nebo s těžším 
postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života komunikace, orientace v  prostředí, využívání dostupných zdrojů, 
respektování pokynů, komunikace v kolektivu, respektování autority

Zvýšení pracovního uplatnění upevňování získaných dovedností, opakování trivia, sepisování 
životopisu, nácvik pohovoru, jaké oblečení na pohovor

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace v  jízdním řádu, využívání běžně dostupných služeb – 
nakupování, spolupráce s opatrovníky

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na pracovní pohovor, exkurze, praxe u  potenciálních 
zaměstnavatelů

Exkurze, praxe, placená práce exkurze u možných zaměstnavatelů

Centrum rozvoje sociálních dovedností, Letohrad
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP formou informací o službách – letáčky

Poznámka
služba spadá pod Domov pod hradem Žampach – společně s Centrem 
farmářských činností a Centrem denních aktivit U Šimona a Obchůdkem 
v Letohradě = kapacita je společná – 4 klienti
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Adresa Ústecká 107, 560 02 Česká Třebová

Zřizovatel Domov u studánky

Web www.domovustudanky.cz

Kontakt info@domust.cz, vedoucí STD – eva.sikulova@dumust.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s duševním onemocněním, PAS, těžkým mentálním postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
orientace v čase, využívání veřejné dopravy, údržba domácnosti, příprava 
na nástup do zaměstnání, rozvoj pracovních dovedností, komunikace, 
sebeobsluha

Zvýšení pracovního uplatnění
pravidelná docházka do zaměstnání, orientace v čase, nácvik 
konkrétních činností, dodržování harmonogramu dne, rozvoj 
motoriky, komunikace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života využití dalších služeb v rámci nabídky města

Zvýšení pracovního uplatnění využití dalších služeb v rámci nabídky města

Exkurze, praxe, placená práce využíváme exkurze do místních firem

Domov u studánky, Česká Třebová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněné dílny, místo, otevřený trh práce

Podpora na trhu práce spolupráce s místní organizací Rytmus zajišťující vyhledávání vhodného 
zaměstnání, vyšší míra úspěšnosti – dohoda o provedení práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Svitavská 655/44, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

Zřizovatel Charita Moravská Třebová

Web www.mtrebova.charita.cz

Kontakt zuzana.kolarova@mtrebova.charita.cz, dilny@mtrebova.charita

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 12

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby vyžadující bezbariérový přístup

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života komunikační bloky, vaření, pomoc při přípravě akcí, nácviky pro lepší 
orientaci v čase, financích

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik procesů – dovolenky, propustky

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

STD Ulita, Charita, Moravský Třebová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněná pracoviště

Podpora na trhu práce většina našich klientů nemá v okolí možnost umístění na trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Palackého třída 200, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Momo Chrudim, o.p.s.

Web www.devcatkomomo.cz

Kontakt dilna@devcatkomomo.cz, info@devcatkomomo.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 18

Aktuální naplněnost 15

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena duševní onemocnění, osoby vyžadující neustálou asistenci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života klienti se podílejí na přípravě teplých nápojů, zastávají různé úklidové 
služby – nádobí, utírání stolů, obsluha myčky a pračky, věšení prádla

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní náplň dílny je založena na zpracování ovčí vlny

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, restaurace, kino, cestování

Zvýšení pracovního uplatnění spolupracujeme s Rytmusem Východní Čechy

Exkurze, praxe, placená práce ne

Momo, Chrudim
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, do zaměstnání

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

Zřizovatel Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Web www.novehrady.charita.cz

Kontakt lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s duševním onemocněním, senioři

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
péče o  vlastní osobu, soběstačnost, sociální začlenění, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zvýšení pracovního uplatnění
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
a dovedností, klienti využívají šicí dílnu, keramickou dílnu a výtvarnou 
dílnu, starají se o zeleň na zahradě

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce exkurze

Oblastní charita, Litomyšl
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří na trh práce

Podpora na trhu práce ano, některé

Fakultativní (placené) úkony stravování, doprava, zapůjčení termo jídlonosiče, společenské aktivity 
nad rámec služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ano

Poznámka další místo poskytování této služby STD je Centrum sociálních služeb 
sv. Anežky v Hlinsku
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Adresa Vrchlického 22, 572 01 Polička

Zřizovatel Oblastní charita Polička

Web www.policka.charita.cz

Kontakt acd@pol.hk.caritas.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 24 na den

Aktuální naplněnost 70–75 %

Délka poskytované služby smlouva na dobu neurčitou, výpovědní doba 14 dní, pokud se ukáže, že 
služba nevyhovuje

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena lidé ve starobním důchodu, s PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, úklid, nakupování, hospodaření s  penězi, nácvik hygieny, 
orientace v místě bydliště, doprava, péče o zahradu

Zvýšení pracovního uplatnění

pracovní dovednosti v dílnách (výtvarná, rukodělná, dřevařská, 
keramická a obchod Fimfárum), včasný příchod, respektování 
vedoucích osob, komunikace s kolegy, konkrétní nácvik, spolupráce 
s ÚP

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace ve městě, nakupování, cestování MHD, bezpečnost silničního 
provozu, komunikace s cizími lidmi – jak se zachovat bezpečně

Zvýšení pracovního uplatnění konkrétní práce přímo na místě – např. úklid, spolupráce s ÚP

Exkurze, praxe, placená práce v různých zařízeních, např. sběrna surovin, v zemědělském družstvu, 
praxe v restauraci, praxe v úklidových službách

AC dílny, Oblastní charita, Polička
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Další informace

Možnosti následné podpory většina klientů jsou dlouhodobí klienti, jen malá část odchází do 
zaměstnání (asi 1 klient za rok), další pak do jiných STD

Podpora na trhu práce někteří docházejí na malý úvazek do placeného zaměstnání a malá část 
klientů odchází do zaměstnání – 1 za rok

Fakultativní (placené) úkony svoz do dílen

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Speciální škola v Poličce, Základní škola praktická v Olešnici  
a v Litomyšli – formou předávání informací, letáky, spolupráce 
především s učiteli

Poznámka
podporujeme společenský život klientů, chodíme do muzea, divadla, na 
výlety, plesy, veřejnost přijímá klienty služby s respektem, spolupracujeme 
s dobrovolníky a farností v Poličce
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Adresa Příční 352, 561 69 Králíky

Zřizovatel Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Web www.uo.charita.cz

Kontakt dilny@uo.hk.caritas.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita denní kapacita 8 klientů

Aktuální naplněnost 80 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby do 18 a nad 65 let, s PAS, těžkým tělesným nebo mentálním 
postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pracovní, rozumové, sociální dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění finanční gramotnost, nácvik podpisu, společenský kontakt, 
komunikace se zákazníky v obchůdku, balení výrobků

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života návštěva knihovny, doprovod na nákup – rozvoj finanční gramotnosti, 
nácvik sociálních dovedností a komunikace s lidmi ve službách

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod při sociálních kontaktech, jarmarky – prodávání výrobků, 
nabídka – oslovení zákazníků, balení výrobků, spočítání ceny za výrobky

Exkurze, praxe, placená práce návštěva kina, exkurze v jiných službách, v továrnách

STD Miriam, Oblastní charita, Králíky
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Další informace

Možnosti následné podpory
klienti odcházejí zpravidla do jiných služeb (např. do stacionáře, jiné 
sociálně terapeutické dílny), nejčastěji z  důvodu stěhování, někdy 
odcházejí z důvodu zhoršení zdravotního stavu, většina zůstává

Podpora na trhu práce nedaří, nemají zájem

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Speciální základní škola Králíky, konzultace s rodiči a žáky, kteří ukončují 
školu, a učiteli, vzájemné exkurze v rámci dnů otevřených dveří

Poznámka chybí možnost sportovat, možnost aktivního odpočinku
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Adresa Komenského 432, Pardubice IV – Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

Zřizovatel Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Web www.svitani.cz

Kontakt sviatni@svitani.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 13

Aktuální naplněnost 11

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s těžkým smyslovým postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, péče o domácnost, zacházení s financemi, zlepšování sociálních 
dovedností, komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní činnosti, řemeslné techniky, pomocné práce v kuchyni, 
úklidové práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života sociální dovednosti ve městě – nákupy, vyřizování na úřadech, zacházení 
s financemi, doprava, pohyb po městě

Zvýšení pracovního uplatnění prezentace na veřejných akcích, prodej ve stánku, dříve jsme chodili i na 
„praxe“ do firem, ale s epidemií covid-19 toto ustalo

Exkurze, praxe, placená práce
spolupráce s firmami, kde je potenciál pro zaměstnání osob 
s postižením, nejprve v rámci praxe, vyzkouší si činnosti, může se 
přehoupnout do zaměstnání s podporou

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice



114
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do služby sociální péče, do zaměstnání, případně zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava do služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP jsme přímo součástí školy
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Adresa Žampach č.p. 9, 564 01 Žamberk

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby není uvedeno

Centrum denních aktivit U Šimona, Žampach, Žamberk

Adresa Tyršova č.p. 353, 561 51 Letohrad

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby není uvedeno

Obchůdek „Z pod hradu Žampach“, Letohrad
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Adresa Erbenova 730, 569 23 Hlinsko

Zřizovatel Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Web www.novehrady.charita.cz

Kontakt lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Oblastní charita, Hlinsko
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Centra denních služeb

Další cesta, Choltice 118
Motýl, Hlinsko v Čechách 118
Světlanka – Charita, Svitavy 119
KŘIŽOVATKA handicap centrum, Pardubice 119
Most do života, Pardubice 120

Denní stacionáře

Berenika, Vysoké Mýto 121
Jitřenka, Chrudim 121
Pohoda, Chrudim 122
Domov sociálních služeb, Slatiňany 122
Domeček – Charita, Moravská Třebová 123
MIREA denní stacionář, Pardubice 123
Oblastní charita, Litomyšl 124
Oblastní charita, Polička 124
Ruka pro život, Litomyšl 125
SVÍTÁNÍ, Pardubice 125
Slunečnice, Pardubice 126

3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře
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Adresa Ke Mlýnu 463, 533 61 Choltice

Zřizovatel Další cesta, z.s.

Web www.dalsicesta.cz

Kontakt Brozkova.Lenka@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Další cesta, Choltice

Adresa Fűgnerova 937, Hlinsko, 
539 01 Hlinsko v Čechách 1

Zřizovatel Domov seniorů Drachtinka

Web www.drachtinka.cz

Kontakt motyl@drachtinka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Motýl, Hlinsko v Čechách
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Adresa Jungmannova 1558/6, Svitavy, 568 02

Zřizovatel Charita Svitavy

Web www.svitavy.charita.cz

Kontakt cds@svitavy.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka služba je pro zdravotně postižené, s chronickým 
onemocněním a pro seniory

Světlanka – Charita, Svitavy

Adresa K Blahobytu 1763, Pardubice V – 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

Web www.krizovatka-hc.cz

Kontakt machackova@krizovatka-hc.cz 
herda@krizovatka-hc.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

KŘIŽOVATKA handicap centrum, Pardubice
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Adresa Erno Košťála 1015, Pardubice III – Studánka, 
530 12 Pardubice 12

Zřizovatel Most do života, z.s.

Web www.mostdozivota.org

Kontakt info@mostdozivota.org

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Most do života, Pardubice
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Adresa Plk. B. Kohouta 914, Litomyšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto

Zřizovatel BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.

Web berenika-vm.cz

Kontakt rehakova.berenika@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Berenika, Vysoké Mýto

Adresa Městský park 828, Chrudim IV, 
537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Web www.socialni-sluzby.cz

Kontakt sarka.markova@socialni-sluzby.cz 
jitrenka@socialni-sluzby.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Jitřenka, Chrudim
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Adresa Městský park 828 a Strojařů 1141, Chrudim IV, 
537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Web www.socialni-sluzby.cz

Kontakt sarka.markova@socialni-sluzby.cz 
pohoda@socialni-sluzby.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Pohoda, Chrudim

Adresa Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

Zřizovatel Domov sociálních služeb Slatiňany

Web www.dss.cz

Kontakt cda@dss.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Domov sociálních služeb, Slatiňany
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Adresa Svitavská 655/44, Předměstí, 
571 01 Moravská Třebová 1

Zřizovatel Charita Moravská Třebová

Web www.mtrebova.charita.cz

Kontakt zuzana.kolarova@mtrebova.charita.cz 
stacionar@mtrebova.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Domeček – Charita, Moravská Třebová

Adresa Mozartova 456, Pardubice II – Polabiny, 
530 09 Pardubice 9

Zřizovatel MIREA denní stacionář, o.p.s.

Web www.mirea.cz

Kontakt mirea@mirea.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

MIREA denní stacionář, Pardubice
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Adresa Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

Zřizovatel Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Web www.novehrady.charita.cz

Kontakt reditel@charita.info

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Oblastní charita, Litomyšl

Adresa Vrchlického 10, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

Zřizovatel Oblastní charita Polička

Web www.policka.charita.cz

Kontakt ds@pol.hk.caritas.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Oblastní charita, Polička
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Adresa J. E. Purkyně 1150 a 1126, Litomyšl-Město, 
570 01 Litomyšl

Zřizovatel Ruka pro život o.p.s.

Web www.rukaprozivot.cz

Kontakt info@rukaprozivot.cz

Druh postižení kombinované, mentální, jiné zdravotní, PAS

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka také pro seniory se zdravotním postižením

Ruka pro život, Litomyšl

Adresa Komenského 432, Pardubice IV – Pardubičky, 
530 03 Pardubice 3

Zřizovatel Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Web www.svitani.cz

Kontakt chochercakova@svitani.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

SVÍTÁNÍ, Pardubice
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Adresa Artura Krause 1995, Pardubice V – Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Sociální služby města Pardubic

Web www.ssmpce.cz

Kontakt slunecnice@ssmpce.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

pro seniory se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního, mentálního nebo kombinovaného 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby

Slunečnice, Pardubice
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Centrum sociální péče, Ústí nad Orlicí 128
Sociální služby, Česká Třebová 128

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Domov na rozcestí, Svitavy 129
Centrum sociálních služeb, Bystré 129
Domov pod hradem Žampach, Žamberk 130
Domov pod hradem Žampach, Letohrad 130
Domov pod Kuňkou, Hradiště u Pardubic 131
Domov sociálních služeb Slatiňany, Chrudim 131
Domov u studánky, Lanškroun 132
SeniorCentrum, Skuteč 132
Domov Simeon, Horní Jelení 133

Chráněná bydlení

Berenika, Vysoké Mýto 134
Domov na rozcestí, Svitavy 134
Centrum sociálních služeb, Bystré, Polička 135
Domov pod hradem Žampach, Nekoř 135
Domov pod Kuňkou, Pardubice 136
Domov sociálních služeb Slatiňany, Chrudim 136
Domov u studánky, Lanškroun 137

Podpora samostatného bydlení

Domov na rozcestí, Svitavy 138
Centrum sociálních služeb, Bystré 138
Domov pod hradem Žampach, Letohrad 139
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Centrum sociální péče, Ústí nad Orlicí

Adresa Čs. armády 262, Ústí nad Orlicí, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Zřizovatel Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Web www.csp-uo.cz

Kontakt vedouci.stac@csp-uo.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby, Česká Třebová

Adresa Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová 2

Zřizovatel Sociální služby Česká Třebová

Web www.ssct.cz

Kontakt stacionar@socialnisluzbyct.cz

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Domov na rozcestí, Svitavy

Adresa Hlavní 453/164, Lačnov, 568 02 Svitavy 2

Zřizovatel Domov na rozcestí Svitavy

Web www.dnrsvitavy.cz

Kontakt jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, 
mentální, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka pomoc osobám s chronickým duševním one-
mocněním (schizofrenního okruhu)

Centrum sociálních služeb, Bystré

Adresa Školní 319, 569 92 Bystré

Zřizovatel Domov na zámku Bystré

Web www.dnzbystre.cz

Kontakt cssbystre@cssbystre.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Domov pod hradem Žampach, Žamberk

Adresa Českých bratří 224, 564 01 Žamberk

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domov pod hradem Žampach, Letohrad

Adresa Domek U Obory č.p. 989, Nad Bažantnicí,  
561 51 Letohrad

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka dva byty o kapacitě 2 a 4
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Domov pod Kuňkou, Hradiště u Pardubic

Adresa Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

Zřizovatel Domov pod Kuňkou

Web www.dpkr.cz

Kontakt socialni1@dpkr.cz, socialni2@dpkr.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov sociálních služeb Slatiňany, Chrudim

Adresa Presy 1115, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Domov sociálních služeb Slatiňany

Web www.dss.cz

Kontakt dss@dss.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Domov u studánky, Lanškroun

Adresa Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Zřizovatel Domov u studánky

Web www.domovustudanky.cz

Kontakt info@domust.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

SeniorCentrum, Skuteč

Adresa Smetanova 946, 539 73 Skuteč

Zřizovatel SeniorCentrum Skuteč

Web www.scskutec.cz

Kontakt bodlakova.linda@scskutec.cz 
kasparova.lenka@scskutec.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Domov Simeon, Horní Jelení

Adresa K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení

Zřizovatel SKP-CENTRUM, o.p.s.

Web www.skp-centrum.cz

Kontakt simeon.info@skp-centrum.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Berenika, Vysoké Mýto

Adresa Plk. B. Kohouta 914, Litomyšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto

Zřizovatel BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.

Web www.berenika-vm.cz

Kontakt rehakova.berenika@seznam.cz

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov na rozcestí, Svitavy

Adresa Dimitrovova 1962/29, Předměstí, 
568 02 Svitavy 2

Zřizovatel Domov na rozcestí Svitavy

Web www.dnrsvitavy.cz

Kontakt jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, jiné 
zdravotní, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Centrum sociálních služeb, Bystré, Polička

Adresa
nám. Na Podkově čp. 7, 569 92 Bystré
Čsl. armády čp. 989,  572 01 Polička
J. V. Michla č. 1183,  572 01 Polička

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Bystré

Web www.dnzbystre.cz

Kontakt cssbystre@cssbystre.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov pod hradem Žampach, Nekoř

Adresa Nekoř 29, 561 63 Nekoř

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov pod Kuňkou, Pardubice

Adresa Varšavská 213, Pardubice II – Polabiny, 
530 09 Pardubice 9

Zřizovatel Domov pod Kuňkou

Web www.dpkr.cz

Kontakt chb.kp@dpkr.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov sociálních služeb Slatiňany, Chrudim

Adresa Václavská 1087, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Domov sociálních služeb Slatiňany

Web www.dss.cz

Kontakt dss@dss.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov u studánky, Lanškroun

Adresa Hradební 62, Lanškroun – Vnitřní Město, 
563 01 Lanškroun

Zřizovatel Domov u studánky

Web www.domovustudanky.cz

Kontakt info@domust.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov na rozcestí, Svitavy

Adresa Tkalcovská 381/1, Lány, 568 02 Svitavy 2

Zřizovatel Domov na rozcestí Svitavy

Web www.dnrsvitavy.cz

Kontakt jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Centrum sociálních služeb, Bystré

Adresa Školní čp. 319, 569 92 Bystré

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Bystré

Web www.dnzbystre.cz

Kontakt cssbystre@cssbystre.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov pod hradem Žampach, Letohrad

Adresa Orlice 168, 561 51 Letohrad

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Ledax, Vysoké Mýto 141
Berenika, Vysoké Mýto 141
Svazek obcí AZASS, Bystré 142
Respitní péče Jindra, Litomyšl 142
Charitní odlehčovací služby Červánky – Oblastní charita, Pardubice 143
Domov seniorů, Seč 143
Lůžkové a sociální centrum pro seniory, Chrudim 144
Domov Simeon, Horní Jelení 144
Domov u fontány, Přelouč 145
Domov u studánky, Lanškroun 145
Domov pod hradem Žampach, Žamberk 146
Domov sociálních služeb, Slatiňany 146
Domov důchodců, Ústí nad Orlicí 147

Osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, Pardubice 148
Česká abilympijská asociace, Pardubice 148
DOMOV DOMA, Ústí nad Orlicí 149
HEWER, Pardubice 149
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Litomyšl 150
Oblastní charita, Pardubice 150
Oblastní charita, Polička 151
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Letohrad 151
Středisko sociálních služeb Salvia, Lanškroun 152
Zařízení sociální péče, Choceň 152
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Ledax, Vysoké Mýto

Adresa Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto

Zřizovatel Ledax Vysoké Mýto, o.p.s.

Web www.dsvysokemyto.cz

Kontakt info@dsvysokemyto.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Berenika, Vysoké Mýto

Adresa Plk. B. Kohouta 914, Litomyšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto

Zřizovatel BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.

Web www.berenika-vm.cz

Kontakt rehakova.berenika@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Svazek obcí AZASS, Bystré

Adresa Nad Kašpárkem 496, Bystré, 
569 92 Bystré u Poličky

Zřizovatel Svazek obcí AZASS

Web www.azass.cz

Kontakt domovy@azass.cz reditelka.domovy@azass.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Respitní péče Jindra, Litomyšl

Adresa Dukelská 750, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

Zřizovatel Farní charita Litomyšl

Web www.litomysl.charita.cz

Kontakt rpjindra@lit.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Charitní odlehčovací služby Červánky –
Oblastní charita, Pardubice

Adresa Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Oblastní charita Pardubice

Web www.pardubice.charita.cz

Kontakt
rvitek@charitapardubice.cz 
ppruskova@charitapardubice.cz
jkomarkova@charitapardubice.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní, terénní

Poznámka Charita Pardubice má více odlehčovacích služeb, 
pobytové i ambulantní, na různých adresách

Domov seniorů, Seč

Adresa Seč 526, 538 07 Seč 1

Zřizovatel Domov seniorů Seč, s.r.o.

Web www.dssec.cz

Kontakt info@dssec.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



144
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Lůžkové a sociální centrum pro seniory, Chrudim

Adresa Obce Ležáků 166, Chrudim III, 
537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Lůžkové a sociální centrum pro seniory, o.p.s.

Web www.domovsenioruchrudim.cz

Kontakt domovsenioru1@chrudim.cz

Druh postižení chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Simeon, Horní Jelení

Adresa K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení

Zřizovatel SKP-CENTRUM, o.p.s.

Web www.skp-centrum.cz

Kontakt simeon.info@skp-centrum.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka pro lidi se sníženou soběstačností
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov u fontány, Přelouč

Adresa Libušina 1060, 535 01 Přelouč

Zřizovatel Domov u fontány

Web www.domovufontany.cz

Kontakt info@domovufontany.cz

Druh postižení není uvedeno

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov u studánky, Lanškroun

Adresa Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Zřizovatel Domov u studánky

Web www.domovustudanky.cz

Kontakt info@domust.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, 
mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka pro lidi se sníženou soběstačností
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov pod hradem Žampach, Žamberk

Adresa Českých bratří 224, 564 01 Žamberk

Zřizovatel Domov pod hradem Žampach

Web www.uspza.cz

Kontakt uspza@uspza.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domov sociálních služeb, Slatiňany

Adresa Klášterní 795, 538 21 Slatiňany

Zřizovatel Domov sociálních služeb Slatiňany

Web www.dss.cz

Kontakt dss@dss.cz

Druh postižení chronické, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov důchodců, Ústí nad Orlicí

Adresa Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí,  
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Zřizovatel Domov důchodců Ústí nad Orlicí

Web www.dduo.cz

Kontakt info@dduo.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, Pardubice

Adresa Bělehradská 389, Pardubice II – Polabiny,
530 09 Pardubice 9

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s.

Web www.czp-pk.cz

Kontakt czp-pk@centrum.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Česká abilympijská asociace, Pardubice

Adresa Sladkovského 2824, Pardubice I – Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Česká abilympijská asociace, z.s.

Web www.centrumkosatec.cz

Kontakt pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní



149
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

DOMOV DOMA, Ústí nad Orlicí

Adresa Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Zřizovatel DOMOV DOMA, o.p.s.

Web www.domovdoma.cz

Kontakt sluzba@domovdoma.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby terénní

HEWER, Pardubice

Adresa V Ráji 917, Pardubice V – Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 2

Zřizovatel HEWER, z.s.

Web www.osobniasistent.cz

Kontakt pardubicko@hewer.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
zrakové, sluchové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Litomyšl

Adresa Chotovice 31, 570 01 Litomyšl

Zřizovatel Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Web www.novehrady.charita.cz

Kontakt socprac@charita.info

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Oblastní charita, Pardubice

Adresa V Ráji 732, Pardubice V – Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 2

Zřizovatel Oblastní charita Pardubice

Web www.pardubice.charita.cz

Kontakt klimesova@charitapardubice.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní



151
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Oblastní charita, Polička

Adresa Vrchlického 10, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

Zřizovatel Oblastní charita Polička

Web www.policka.charita.cz

Kontakt chps.oa@pol.hk.caritas.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zrakové, 
sluchové, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Letohrad

Adresa Taušlova 714, 561 51 Letohrad

Zřizovatel Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Web www.uo.charita.cz

Kontakt osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Středisko sociálních služeb Salvia, Lanškroun

Adresa nám. J. M. Marků 8, Lanškroun – Vnitřní Město, 
563 01 Lanškroun

Zřizovatel Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.

Web www.salvia.cz

Kontakt salvia@salvia.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Zařízení sociální péče, Choceň

Adresa Dr. Fikejze 525, Choceň, 565 01 Choceň 1

Zřizovatel Zařízení sociální péče Choceň

Web www.zspchocen.cz

Kontakt cermakova@zspchocen.cz 
podatelna@zspchocen.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociálně aktivizační služby, Sociální rehabilitace, AZASS, Polička 154
Sociálně aktivizační služby, VČELKA sociální služby, Hlinsko v Čechách 154
Sociálně aktivizační služby, VČELKA sociální služby, Slatiňany 155
Sociálně aktivizační služby, Zařízení sociální péče, Choceň 155
Sociálně aktivizační služby, Sociální rehabilitace, CEDR Pardubice, Ústí nad Orlicí 156
Sociálně aktivizační služby, CEDR Pardubice, Pardubice 156
Sociální rehabilitace, Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim 157
Sociální rehabilitace, Komunitní tým – FOKUS Vysočina, Hlinsko v Čechách 157
Sociální rehabilitace, Komunitní centrum O krok dál – Charita, Moravská Třebová 158
Sociální rehabilitace, Otevřené dveře, Polička 158
Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, Pardubice 159
Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví, Pardubice 159
Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví, Chrudim 160
Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví, Ústí nad Orlicí 160
STD, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, Pardubice 161
Denní stacionář, Zařízení sociální péče, Choceň 161
DOZP, Lůžkové a sociální centrum pro seniory, Chrudim 162
Chráněné bydlení, Domov Na cestě, Skuteč 162
Odlehčovací služby, Seniorcentrum města, Svitavy 163
Odlehčovací služby, Domov pro seniory, Sloupnice 163
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociálně aktivizační služby, Sociální 
rehabilitace, AZASS, Polička

Adresa Eimova 294, 572 01 Polička, budovy A a B

Zřizovatel Svazek obcí AZASS

Web www.azass.cz

Kontakt socialni.azass@tiscali.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní, chronické

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby ambulantní

Sociálně aktivizační služby, VČELKA 
sociální služby, Hlinsko v Čechách

Adresa Adámkova třída 190, Hlinsko, 
539 01 Hlinsko v Čechách 1

Zřizovatel VČELKA sociální služby, o.p.s.

Web www.pecevcelka.cz www.senior-care.cz

Kontakt hlinsko@pecevcelka.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociálně aktivizační služby, VČELKA sociální služby, Slatiňany

Adresa Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany

Zřizovatel VČELKA sociální služby, o.p.s.

Web www.pecevcelka.cz www.senior-care.cz

Kontakt slatinany@pecevcelka.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní

Sociálně aktivizační služby, Zařízení sociální péče, Choceň

Adresa Dr. Fikejze 1115, Choceň, 565 01 Choceň 1

Zřizovatel Zařízení sociální péče Choceň

Web www.zspchocen.cz

Kontakt cermakova@pomahamti.cz 
podatelna@zspchocen.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociálně aktivizační služby, Sociální rehabilitace, 
CEDR Pardubice, Ústí nad Orlicí

Adresa T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1

Zřizovatel CEDR Pardubice, o.p.s.

Web www.cedrops.cz

Kontakt cedr@cedrops.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní, chronické, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Sociálně aktivizační služby, CEDR Pardubice, Pardubice

Adresa Jana Palacha 324, Pardubice V – Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Zřizovatel CEDR Pardubice, o.p.s.

Web www.cedrops.cz

Kontakt cedr@cedrops.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociální rehabilitace, Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim

Adresa Štěpánkova 108, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Web www.pestalozzi.cz

Kontakt poradna@pestalozzi.cz

Druh postižení krizové centrum

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Sociální rehabilitace, Komunitní tým – 
FOKUS Vysočina, Hlinsko v Čechách

Adresa Karla Lidického 1213, Hlinsko, 
539 01 Hlinsko v Čechách 1

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt hlinsko@fokusvysocina.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby terénní, ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociální rehabilitace, Komunitní centrum 
O krok dál – Charita, Moravská Třebová

Adresa Lanškrounská 243/77, Předměstí, 
571 01 Moravská Třebová 1

Zřizovatel Charita Moravská Třebová

Web www.mtrebova.charita.cz

Kontakt okrokdal@mtrebova.charita.cz

Druh postižení jiné zdravotní, chronické, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Sociální rehabilitace, Otevřené dveře, Polička

Adresa Tylova 248, Polička-Město, 572 01 Polička

Zřizovatel Oblastní charita Polička

Web www.policka.charita.cz

Kontakt od@pol.hk.caritas.cz

Druh postižení jiné zdravotní, chronické, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní
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Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví –
středisko Výměník, Pardubice

Adresa

Lonkova 510, Pardubice II – Polabiny, 
530 09 Pardubice 9 
Mladých 325, Pardubice II – Polabiny, 
530 09 Pardubice 9

Zřizovatel Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

Web www.pdzvymenik.cz

Kontakt lucie.antes@pdz.cz

Druh postižení jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví, Pardubice

Adresa Bělehradská 389, Pardubice II – Polabiny, 
530 09 Pardubice 9

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt pdz-pce@pdz.cz

Druh postižení jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní
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Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví, Chrudim

Adresa Městský park 274 a Městský park 828, 
Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt pdz-cr@pdz.cz

Druh postižení jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Sociální rehabilitace, Péče o duševní zdraví, Ústí nad Orlicí

Adresa
Komenského 156, 562 01 Ústí nad Orlicí 
středisko v Králíkách: 
Moravská 647, 561 69 Králíky

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt pdz-uo@pdz.cz

Druh postižení jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní
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STD, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, Pardubice

Adresa Lonkova 510, 530 09 Pardubice 
Pardubice II – Polabiny, 530 09 Pardubice 9

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdzvymenik.cz

Kontakt pdz-vymenik@pdz.cz

Druh postižení jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář, Zařízení sociální péče, Choceň

Adresa Dr. Fikejze 1115, Choceň, 565 01 Choceň 1

Zřizovatel Zařízení sociální péče Choceň

Web www.zspchocen.cz

Kontakt podatelna@zspchocen.cz

Druh postižení senioři, osoby s Alzheimerovou chorobou

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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DOZP, Lůžkové a sociální centrum pro seniory, Chrudim

Adresa Obce Ležáků 166, Chrudim III, 
537 01 Chrudim 1

Zřizovatel Lůžkové a sociální centrum pro seniory, o.p.s.

Web www.domovsenioruchrudim.cz

Kontakt domovsenioru1@chrudim.cz

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka

postižení po cévní mozkové příhodě a stavy 
po autonehodách, osoby s dalšími poruchami 
mobility s potřebou 24hodinové péče 
a pravidelné a intenzivní rehabilitace

Chráněné bydlení, Domov Na cestě, Skuteč

Adresa Družstevní 917, 539 73 Skuteč

Zřizovatel Domov Na cestě

Web www.domovnaceste.cz

Kontakt info@domovnaceste.cz 
veronika.kudlackova@domovnaceste.cz

Druh postižení jiné zdravotní, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby, Seniorcentrum města, Svitavy

Adresa T. G. Masaryka 7/33a, Předměstí, 
568 02 Svitavy 2

Zřizovatel Seniorcentrum města Svitavy, s.r.o.

Web www.seniorcentrum.svitavy.cz

Kontakt seniorcentrum@svitavy.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby, Domov pro seniory, Sloupnice

Adresa Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

Zřizovatel Domov pro seniory Sloupnice

Web www.ddsloupnice.cz

Kontakt domov@ddsloupnice.cz

Druh postižení chronické, senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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4 Pracovní příležitosti a další možnosti podpory osobám  
se zdravotním postižením v kraji

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které se zaměřujeme na instituce přímo poskytující informace a podporu 
z oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti – zde zastoupeno Úřadem práce ČR či možnostmi, které nabízejí 
informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Dále pak představíme podnikatelské a pra-
covní možnosti, které nabízí oblast společensky prospěšného podnikání, úlohu a význam místních akčních 
skupin či hospodářské komory v Pardubickém kraji. Dále budou uvedeny ilustrativní příklady dodavatelů/
poskytovatelů náhradního plnění, tzn. ty subjekty (firmy, podniky apod.), které zaměstnávají více než 50 % 
osob s přiznaným statusem OZP, a přehled 10 největších zaměstnavatelů v kraji. 

Kapitolu uzavírají příklady z praxe těch partnerských/spolupracujících škol (základní školy zaměře-
né na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, praktické školy jednoleté a dvouleté, odborná 
učiliště), které jsou do projektu zapojené. Zde jsme oslovili metodiky tranzitní podpory (pedagogy) z každé 
školy a požádali je, aby danou školu v krátkosti „představili“ a popsali, jakým způsobem se jim daří naplňovat 
myšlenku přípravy žáků na co nejvíce samostatný život právě v oblasti tranzitního programu. Vybraní peda-
gogové také sdíleli své postřehy a zkušenosti (většina z nich optikou mnohaleté pedagogické praxe) v oblasti  
(ne)zaměstnavatelnosti jejich žáků, potažmo absolventů, s možností k tomuto uvést příklady dobré či špatné 
praxe. Zde jsme je požádali, aby skutečně popsali věci tak, jak jsou, jak je sami jako speciální pedagogové vní-
mají, „bez obalu“. Závěrem pedagogové předkládají, pro případnou inspiraci, seznam těch zaměstnavatelů (po-
kud jsou), se kterými má škola dobré zkušenosti ve smyslu možností umístění svých žáků na praxe či pracovní 
stáže, popř. zaměstnavatelů, u nichž je reálná šance takového žáka (absolventa) zaměstnat. 

Podpora v oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti

4.1 Úřady práce, informační a poradenská střediska

V Pardubickém kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Pardubi-
cích, případně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž důležité při-
pomenout existenci informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) coby nedílné 
součásti poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo 
potřebují poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb nápomoc-

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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na a úzce spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. IPS rovněž spolupracují s jinými sociálními partnery – zde lze najít možný průnik důležité 
kooperace s vybranými sociálními službami (např. sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) či níže 
zmíněnou oblastí společensky prospěšného podnikání (tzv. sociální podniky) apod.

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

Pardubice (krajská po-
bočka)

Boženy Vikové-Kunětické 
2011, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 2

www.uradprace.cz/web/cz/
pardubice 950 144 111

Česká Třebová Trávník 155, 
560 02 Česká Třebová

www.uradprace.cz/web/cz/
ceska-trebova 950 172 200

Hlinsko Poděbradovo náměstí 1570, 
539 01 Hlinsko v Čechách 1

www.uradprace.cz/web/cz/
hlinsko

950 119 220-
225

Holice náměstí T. G. Masaryka 16, 
534 01 Holice v Čechách

www.uradprace.cz/web/cz/
holice

950 144 410-
413

Chrudim Pardubická 310, Chrudim IV, 
537 01 Chrudim 1

www.uradprace.cz/web/cz/
chrudim 950 119 432

Králíky Sadová 314, 561 69 Králíky www.uradprace.cz/web/cz/
kraliky 950 172 230

Lanškroun Opletalova 92, Ostrovské 
Předměstí, 563 01 Lanškroun

www.uradprace.cz/web/cz/
lanskroun 950 172 240

Litomyšl J. E. Purkyně 918, Litomyšl-
-Město, 570 01 Litomyšl

www.uradprace.cz/web/cz/
litomysl 950 163 480

Moravská Třebová Cihlářova 6/13, Město, 
571 01 Moravská Třebová 1

www.uradprace.cz/web/cz/
moravska-trebova 950 163 496

Polička Husova 314, Horní 
Předměstí, 572 01 Polička

www.uradprace.cz/web/cz/
policka 950 163 470

Přelouč K. H. Máchy 908, 
535 01 Přelouč

www.uradprace.cz/web/cz/
prelouc

950 144 401-
405

Skuteč Heydukova 401, 
539 73 Skuteč

www.uradprace.cz/web/cz/
skutec

 950 119 210-
214

Svitavy Bezručova 2055/13, 
Předměstí, 568 02 Svitavy 2

www.uradprace.cz/web/cz/
svitavy 950 163 411

Třemošnice náměstí Míru 451, 
538 43 Třemošnice

www.uradprace.cz/web/cz/
tremosnice

950 119 202-
203

Ústí nad Orlicí 17. listopadu 1394, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1

www.uradprace.cz/web/cz/
usti-nad-orlici 950 172 111

Vysoké Mýto
Žižkova 272, 
Litomyšlské Předměstí, 
566 01 Vysoké Mýto

www.uradprace.cz/web/cz/
vysoke-myto 950 172 260

Žamberk Nádražní 833, 
564 01 Žamberk

www.uradprace.cz/web/cz/
zamberk 950 172 280
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Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Ústí nad Orlicí 17. listopadu 1394, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1 ips.uo@uradprace.cz 950 172 445

Lanškroun Opletalova 92, Ostrovské 
Předměstí, 563 01 Lanškroun ips.uo@uradprace.cz 950 172 213

Svitavy Bezručova 2055/13 
Předměstí, 568 02 Svitavy 2 ips.sy@uradprace.cz 950 163 447

Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 
2011, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 2 

ips.pa@uradprace.cz 950 144 323

Přelouč K. H. Máchy 908, 
535 01 Přelouč ips.pa@uradprace.cz 950 144 703

Moravská Třebová Cihlářova 6/13, Město, 
571 01 Moravská Třebová 1 ips.sy@uradprace.cz 950 163 537

Chrudim Pardubická 310, Chrudim IV, 
537 01 Chrudim 1 ips.cr@uradprace.cz 950 119 473

Hlinsko Poděbradovo náměstí 1570, 
539 01 Hlinsko v Čechách 1 ips.cr@uradprace.cz 950 119 224

4.2 Sociální podniky

Specifickou a v ČR poměrně novou oblast, jak lze cíleně nabídnout pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením, představuje tzv. sociální podnikání. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je dosažení 
určitého zisku, kdy se větší část příjmů v daném podniku použije do jeho vybavení či rozvoje, dalšího vzdělá-
vání zaměstnanců nebo k podpoře obecně prospěšných cílů. Dle serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz/, 
který obsahuje databázi sociálních podniků v ČR, je patrné, že se v Pardubickém kraji aktuálně nachází celkem  
28 takových provozoven. Údaj však nemusí být definitivní, neboť právní ukotvení pojmu sociální podnikání 
zatím neexistuje (sociální podniky jsou tedy registrovány jako např. obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdružení, evidované právnické osoby církví a náboženských společností, družstva, obchodní společnosti či nově 
i sociální družstva). Z toho také pramení zcela dobrovolné uvedení sociální podniku ve veřejné databázi.

V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) každého námi dohledaného sociálního 
podniku v kraji bylo zjištěno celkem 25 sociálních podniků, které aktuálně v Pardubickém kraji zaměstná-
vají či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. Bližší informace a seznam těchto podniků najdete 
níže.

https://ceske-socialni-podnikani.cz/
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Seznam sociálních podniků 

Sociální podniky

Léthó, o.p.s. Pardubice 168
Česká abilympijská asociace, z. s. – Centrum Kosatec, Pardubice 169
Česká abilympijská asociace, z.s. , Pardubice 170
VITAPUR spol. s r. o., Litomyšl 171
POHANKA – zdravě jíst, zdravě žít, Pardubice 172
HANDI HELP s.r.o., Lanškroun 173
Květná Zahrada – moštárna a sušárna ovoce, Květná 174
Květná Zahrada – obchůdek, Květná 175
Květná Zahrada, z.ú., Květná 176
Biobýt, Chotěnov 177
MYJÓMI družstvo invalidů Choceň 178
MYJÓMI družstvo invalidů Svitavy 179
Kruh zdraví – Chrudim plus s.r.o., Chrudim 180
Sdružení Neratov – Montážní dílny, Králíky 181
Fashion for help, Litomyšl 182
Fashion for help, Bystré 183
Fashion for help, Hlinsko 184
Fashion for help, Svitavy 185
Fashion for help, Chrudim 186
Technická dílna Výměník, Pardubice 187
Chráněná díla a Obchod U soba, Pardubice 188
Café Robinson, Pardubice 189
Komuniké, o.p.s. – Rettigovka, Litomyšl 190
Naproti, o.p.s. – Laskavárna, Moravská Třebová 191
Cukrárna Čistá duše, Hlinsko 192
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Léthó, o.p.s. Pardubice
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice

Provozovatel Léthó, o.p.s.

Web www.letho.cz

Kontakt 607 965 582, letho@letho.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a tělesným postižením a osoby 
s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 4

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
služby knihařství, tisku a kopírování, kompletační práce, úklidové prá-
ce, šicí dílna, prodej speciálních vzdělávacích pomůcek – logopedické 
hry

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o.p.s. – příprava 
speciálněpedagogických pomůcek a her, uplatnění pro studenty

Poznámka
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Česká abilympijská asociace, z. s. – 
Centrum Kosatec, Pardubice

Sladkovského 2824, Pardubice 

Provozovatel Česká abilympijská asociace, z.s.

Web www.centrumkosatec.cz

Kontakt 777 006 525, pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby s duševní nemocí, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen rozhoduje práceschopnost

Maximální kapacita více než 60

Aktuální naplněnost 65

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

kavárna, výstavní prostor, kuchyň – zakázkové pečení, catering, teplá 
jídla, rozvoz, eSvačiny, truhlářská dílna (kuchyňské linky na míru, pa-
letový nábytek, včelí úly atd.), pronájem prostor, šicí, montážní a kera-
mická dílna

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce snaží se posunout osoby na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce s ÚP v rámci projektu P. R. St – zajištění komplexní 
pracovní rehabilitace, spolupráce se studenty Fakulty ekonomicko- 
-správní; spolupráce s: Alliance Francaise Pardubice, Ateliér Klose, BK 
JIP Pardubice, Ballgine – výcvik psů, Cedr Pardubice, Fitness trenérka 
Tereza Němcová, Paměť národa Východní Čechy, Roman Hellinger, 
Salon Viola Pardubice, Záložna Restaurant

Poznámka
poskytují sociální služby, sociální rehabilitace a osobní asistence; 
pořadatelé jedinečné soutěže pro lidi s handicapem v pracovních 
dovednostech – abilympiády
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Česká abilympijská asociace, z.s. , Pardubice
Sladkovského 2824, Pardubice

Provozovatel Česká abilympijská asociace, z.s.

Web www.centrumkosatec.cz

Kontakt 777 704 635, hana.homolkova@centrumkosatec.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby s duševní nemocí, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, mládež a mladí dospělí, 
osoby pečující o malé děti do 10 let, uchazeči o zaměstnání a zájemci 
o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 55–64 let

Pro koho není podnik určen rozhoduje práceschopnost

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti pronájem prostor, vzdělávání a školení

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Poznámka patří pod Centrum Kosatec
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VITAPUR spol. s r. o., Litomyšl
Trstěnická 932, Litomyšl

Provozovatel VITAPUR spol. s r. o.

Web www.vitapur.cz

Kontakt 602 354 711, martin@vitapur.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby s duševní nemocí, osoby s mentálním postižením

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 9

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

vývoj, výroba a prodej antidekubitních zdravotnických prostředků 
a vybavení sloužícího pro prevenci dekubitů – proleženin – u dlouho-
době nepohyblivých pacientů v nemocnicích, ústavech sociální péče, 
LDN i v domácí péči, školení a poradenství v oblasti prevence, před-
cházení dekubitům – proleženinám

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce pracovní pozice na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce s ÚP, spolupráce s VÚT Brno a MU Brno na vývoji 
produktů, školení zdravotnického personálu i pro Charitu, stacionáře 
atd.

Poznámka
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POHANKA – zdravě jíst, zdravě žít, Pardubice
třída Míru, 2670, Pardubice 

Provozovatel PETRIVA s.r.o.

Web www.jidelnapohanka.cz

Kontakt 736 656 256, petriva@email.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s lehkým zdravotním a mentálním postižením, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 1

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti jídelna, cukrářské a pekařské výrobky, pronájem prostor, výstavy 
s charitativním podtextem

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP spolupráce se ZŠ a SŠ – tranzitní program

Poznámka
v budoucnu plánujeme rozšíření aktivit naší sociální firmy v podobě 
nabídky workshopů, seminářů, konferencí, setkání, pravidelných akcí – 
cvičení, edukativních programů pro školy a školská zařízení
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HANDI HELP s.r.o., Lanškroun
Lidická 107, Lanškroun

Provozovatel HANDI HELP s.r.o.

Web www.handihelp.cz

Kontakt 777 913 245, info@handihelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním (lehkým)

Pro koho není podnik určen osoby s mentálním postižením, osoby s těžkým zdravotním postižením

Maximální kapacita není stanoven

Aktuální naplněnost 7

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
výroba a distribuce výrobků pro dům – stavbu – zahradu (výrobky 
z netkané a tkané textilie, plachty, pytle), e-shopy, kompletace a kontro-
la výrobků nebo zboží

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe – možná by se dalo

Poznámka
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Květná Zahrada – moštárna a sušárna ovoce, Květná
č. p. 42, Květná

Provozovatel Květná Zahrada, z.ú.

Web www.kvetnazahrada.cz

Kontakt 723 089 261, kvetnazahrada@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a mentálním postižením, osoby dlouhodobě 
či opakovaně nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin 
a marginalizovaných společenství, mládež a mladí dospělí, osoby 
ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, osoby 
opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení), osoby bez přístřeší, 
uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby 
ve věku 55–64 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 0

Aktuální naplněnost spíše zaměstnanci bez ZP

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

výroba a prodej moštů z ovoce od místních sadařů, čerstvé i pasterova-
né, plněné do lahví i bag in box obalů, sušení jablek, hrušek a švestek 
od lokálních sadařů, prodej v balíčcích; výroba 100% čistých povidel ze 
švestek a hrušek

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ne
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Květná Zahrada – obchůdek, Květná
Květná – náves, bez č. p., Květná

Provozovatel Květná Zahrada, z.ú.

Web www.kvetnazahrada.cz

Kontakt 739 451 368, kvetnazahrada@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 1

Aktuální naplněnost 1

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
prodej základních potravin a drobné drogerie, dále sýry z naší sýrárny 
Květná a uzeniny od lokálního malovýrobce, káva, zmrzlina, svačinové 
polévky

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ne
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Květná Zahrada, z.ú., Květná
č. p. 40, Květná

Provozovatel Květná Zahrada, z.ú.

Web www.kvetnazahrada.cz

Kontakt 723 089 261, kvetnazahrada@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a mentálním postižením, osoby dlouhodobě 
či opakovaně nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin 
a marginalizovaných společenství, mládež a mladí dospělí, osoby 
ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, osoby 
opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení), osoby bez přístřeší, 
uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby
ve věku 55–64 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost 8

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
Dům na půl cesty – statek, sýrárna, moštárna, výroba sušeného ovoce 
a povidel, ubytování, prodejna smíšeného zboží, kuchyň – obědy 
a rozvoz, stahování dřeva koňmi

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano, farmářská škola i s ubytováním
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Biobýt, Chotěnov
Chotěnov 8, Chotěnov

Provozovatel Jindřich Čejka

Web www.biobyt.cz

Kontakt 737 624 046, jindrichcejka@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby znevýhodněné na trhu práce, osoby se zdravotním postižením, 
neaktivní osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané, ani 
nezaměstnané, či osoby pečující o malé děti

Pro koho není podnik určen osoby s těžkým handicapem

Maximální kapacita 3

Aktuální naplněnost 0

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti zpracování ovoce od místního ekologického zemědělce Jindřicha Čejky 
do podoby moštů, džemů, povidel a sušeného ovoce

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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MYJÓMI družstvo invalidů Choceň
Dolní 260, Choceň 

Provozovatel MYJÓMI družstvo invalidů

Web www.myjomi.cz

Kontakt 777 255 842, obchod@myjomi.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita není

Aktuální naplněnost 400

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti šicí dílna, ruční práce – kompletace, polepování, třídění, montáže, 
demontáže

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce dávají přímo práci na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 
Centrum Kociánka, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 
ČR, Hospodářská komora ČR, Domov u lesa Tavíkovice, Domov 
u studánky, SŠ F. D. Roosevelta Brno, Revenium, Sociální služby 
Šebetov, Srdce v domě Klentnice, Zámeček Střelice, Zámek Břežany, 
Město Třebíč, Domov na rozcestí Svitavy, Agapo, TaxiS, Asociace 
společenské odpovědnosti, Sotex Ginex, Dermacol, ČEZ
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MYJÓMI družstvo invalidů Svitavy
V Zahrádkách 2220/9a, Svitavy

Provozovatel MYJÓMI družstvo invalidů

Web www.myjomi.cz

Kontakt 777 255 842, obchod@myjomi.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita není

Aktuální naplněnost 400

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti ruční práce, kompletace, montáže, demontáže, třídění, balení, sušení 
a balení dřevité vlny a hoblin

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce dávají přímo práci na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 
Centrum Kociánka, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 
ČR, Hospodářská komora ČR, Domov u lesa Tavíkovice, Domov 
u studánky, SŠ F. D. Roosevelta Brno, Revenium, Sociální služby 
Šebetov, Srdce v domě Klentnice, Zámeček Střelice, Zámek Břežany, 
Město Třebíč, Domov na rozcestí Svitavy, Agapo, TaxiS, Asociace 
společenské odpovědnosti, Sotex Ginex, Dermacol, ČEZ
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Kruh zdraví – Chrudim plus s.r.o., Chrudim
Poděbradova 79, Chrudim

Provozovatel Kruh zdraví – Chrudim plus s.r.o.

Web www.kruhzdravi.cz

Kontakt 732 277 628, jidelna@kruhzdravi.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby ohrožené závislostmi či 
závislé na návykových látkách

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita 8 (dříve 15)

Aktuální naplněnost 8 (dříve 15)

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti alternativní jídelna, roznos pod nos, workshopy, ochutnávky, semináře

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP, se SŠ, ZŠ, místní akční skupinou atd., MPSV

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

pořádají spoustu akcí, snaží se pomoci každému, pořádání koncertů, 
dělali stáže
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Sdružení Neratov – Montážní dílny, Králíky
Dlouhá 353, 561 69 Králíky

Provozovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt 731 604 084, dagmar@neratov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby s duševní nemocí, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, příslušníci národnostních 
menšin a marginalizovaných společenství, osoby ohrožené závislostmi 
či závislé na návykových látkách, osoby opouštějící institucionální 
zařízení (mimo vězení), osoby pečující o jiné závislé osoby

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita 55

Aktuální naplněnost 55

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti montážní dílna – komplementuje součástky do výroby pro regionální 
firmu OEZ

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ano
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Fashion for help, Litomyšl
Smetanovo náměstí 88, Litomyšl

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz 

Kontakt 734 234 266, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, osoby 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen alergici, manipulace s těžkými věcmi

Maximální kapacita 3

Aktuální naplněnost 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand s nabídkou oblečení světových značek

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

s ÚP pro dané město, se společností Focus, s organizací Charita 
Polička, Květnou zahradu z.ú., Ústavem sociální péče Bystré
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Fashion for help, Bystré
Sulkovská 481, Bystré 

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz 

Kontakt 604 273 285, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, osoby 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen alergici, manipulace s těžkými věcmi

Maximální kapacita 1 obchod, 30 třídírna

Aktuální naplněnost 1 obchod, 20 třídírna

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti třídírna textilu, obuvi, hraček

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

s ÚP pro dané město, se společností Focus, s organizací Charita 
Polička, Květnou zahradu z.ú., Ústavem sociální péče Bystré
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Fashion for help, Hlinsko
Wilsonova 202, Hlinsko

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz 

Kontakt 734 234 263, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, osoby 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen alergici, manipulace s těžkými věcmi

Maximální kapacita 3

Aktuální naplněnost 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand s nabídkou oblečení světových značek

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

s ÚP pro dané město, se společností Focus, s organizací Charita 
Polička, Květnou zahradu z.ú., Ústavem sociální péče Bystré
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Fashion for help, Svitavy
nám. Míru 108/28, Svitavy

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz 

Kontakt 604 273 285, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, osoby 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen alergici, manipulace s těžkými věcmi

Maximální kapacita 1

Aktuální naplněnost 1

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand s nabídkou oblečení světových značek

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze možné
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Fashion for help, Chrudim
Masarykovo nám. 40, Chrudim

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz 

Kontakt 604 273 285, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, osoby 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen alergici, manipulace s těžkými věcmi

Maximální kapacita 5

Aktuální naplněnost 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand s nabídkou oblečení světových značek

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze možné
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Technická dílna Výměník, Pardubice
Lonkova 510, Pardubice

Provozovatel Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt 604 387 037, jan.liska@pdz.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 35

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

údržba budov (základní úklid, strojní úklid nebo čištění, drobné zed-
nické práce, bourací práce, instalatérské a natěračské práce, vyklízení 
a odvoz odpadu), možnost zajistit kompletace, drobnou zámečnickou 
výrobu nebo opravy, šicí dílna

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce rozjezd spolupráce pro SŠ

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze teoreticky možné
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Chráněná díla a Obchod U soba, Pardubice
Lonkova 510, Pardubice

Provozovatel Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt 734 253 875, jana.izaiaszova@pdz.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým a sluchovým postižením

Maximální kapacita 12

Aktuální naplněnost 12

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
prodej a zhotovení vlastních výrobků určených k prodeji na trzích, pre-
zentačních akcích a menších festivalech, služby z oblasti úklidu, jedno-
duchých manuálních činností, oprav oděvů, praní či šití na zakázku

Délka poskytované podpory stálá místa, tranzitní místa – 2 roky

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP, učiliště pro studenty se ZP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe ano
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Café Robinson, Pardubice
Mladých 325, Pardubice

Provozovatel Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt 734 253 876, zuzana.machackova@pdz.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby s těžkým handicapem

Maximální kapacita 13

Aktuální naplněnost 13

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna (jídla z poctivých surovin vhodná pro vegetariány, vegany 
i celiaky)

Délka poskytované podpory neomezeno, ani tranzitní místa (3)

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano, sociální rehabilitace
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Komuniké, o.p.s. – Rettigovka, Litomyšl
Mařákova 280, Litomyšl

Provozovatel Komuniké, o.p.s.

Web www.rettigovka.eu

Kontakt 775 534 977, komunike2@email.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a tělesným postižením, osoby 
s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku, osoby, které nemohou pracovat 
samostatně

Maximální kapacita 18

Aktuální naplněnost 18

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti jídelna, káva, zákusky, dovoz zdravých svačin

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s ÚP, Charitou Litomyšl, Otevřené dveře Polička, organizací 
Rytmus

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe ne, exkurze možné
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Naproti, o.p.s. – Laskavárna, Moravská Třebová
Svitavská 6/5, Moravská Třebová

Provozovatel Naproti, o.p.s.

Web www.laskavarna.cz

Kontakt 739 048 496 – manažerka, 733 741 415 – Laskavárna, 
laskavarna@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 14

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba dortů, koláčků, palačinek, svačiny pro školáky s dovozem,  
výstavy

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce speciálně praktická škola – spolupráce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze, praxe
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Cukrárna Čistá duše, Hlinsko
Družstevní 1699, Hlinsko 

Provozovatel FOVY s.r.o.

Web www.gastro-cistaduse.cz

Kontakt 773 793 737, marcela.fiserova@fokusvysocina.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a tělesným postižením, osoby 
s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby se těžkým handicapem, osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 19

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna s cukrářskou výrobou

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

kavárna je výsledek spolupráce Oblastní charity Moravská Třebová, 
Řádu menších bratří (františkánů), exkurze možná ano
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4.3 Místní akční skupiny a hospodářská komora

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislá společenství občanů, sdružující neziskové organizace (např. za-
psané spolky, obecně prospěšné společnosti), soukromé podnikatelské subjekty i složky veřejné správy (obce, 
svazy obcí apod.). Jak již napovídá název, MAS působí zpravidla na vymezeném lokálním území. Cílem MAS 
je usilovat o trvalý rozvoj, podporu a zkvalitnění života v dané oblasti (např. získávání dotací na podporu ven-
kova, účast na různých jednáních, pořádání seminářů aj.). Jedná se o širokou podporu včetně zjišťování potřeb 
obyvatel daného venkovského regionu, zahrnující rozvoj podnikání, péči o krajinu i rozvoj a podporu vzdělá-
vání či různých sociálních programů. Hospodářská komora (HK) usiluje jako zástupce podnikatelů v daném 
kraji zejména o celkový rozvoj podnikatelského prostředí a možností zaměstnavání. V kontextu našeho tématu 
je vhodné zmínit jednu z činností HK – zřizování zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdě-
lanosti, profesního vzdělávání a rekvalifikace. Dále také účast HK na řešení problémů zaměstnanosti a odborné 
přípravy k výkonu povolání či podpora školských zařízení, které jsou k tomuto účelu zřízeny. 

Seznam místních akčních skupin 

Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

MAS Skutečsko, Košum-
bersko a Chrastecko, z. s.

náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 
Luže www.masskch.cz 604 575 206

MAS Železnohorský 
region, z. s.

nám. Míru 288, Heřmanův 
Městec www.zeleznohorsky-region.cz 606 627 506

Místní akční skupina 
Hlinecko Máchova 1121, Hlinsko www.mashlinecko.cz 724 701 001

MAS Bohdanečsko, z.s. Masarykovo nám. 1, Lázně 
Bohdaneč www.mas-bohdanecsko.cz 603 538 081

MAS Chrudimsko, z.s. Resselovo nám. 77, Chrudim www.maschrudimsko.cz 737 770 811

MAS Holicko, o.p.s. Holubova 1, Holice www.holicko.cz 775 302 057

MAS Litomyšlsko o.p.s Borská 125, Proseč www.mas-lit.cz 733 705 320

MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o.p.s. Palackého nám. 1, Jevíčko www.masmtj.cz 725 762 948

MAS Orlicko, z.s. Zemědělská 1004, Žamberk www.mas.orlicko.cz 731 506 016

MAS POLIČSKO z.s. Sulkovská 340, Bystré www.maspolicsko.cz 773 577 270

MAS Region Kunětické 
hory, z.s. Husovo nám. 790, Sezemice www.masrkh.oblast.cz 774 293 556

Místní akční skupina 
Lanškrounsko, z.s.

nám. J. M. Marků 12,  
Lanškroun www.maslanskrounsko.cz 732 359 358

Místní akční skupina 
Svitava z.s. Olomoucká 1097/26, Svitavy www.massvitava.cz 725 925 454
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Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Pardubice, 
nám. Republiky 12 www.khpce.cz khkpce@khkpce.cz

malinova@khpce.cz 466 613 782

4.4 Vybrané firmy poskytující náhradní plnění

Firmy poskytující náhradní plnění patří mezi významné „podpůrce“ osob se zdravotním postižením na otevře-
ném či chráněném trhu práce. Cíleně nabízejí pracovní příležitosti právě osobám se zdravotním postižením, 
které potřebují větší míru podpory a nemusely by tak obstát na běžném trhu práce. Tyto firmy jsou významný-
mi partnery pro ty zaměstnavatele, kteří neplní „povinnost“ zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to 
tím, že tito zaměstnavatelé od nich odebírají výrobky či služby. Celý seznam dodavatelů náhradního plnění je 
možné získat na webových stránkách Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahrad-
niho-plneni. Ten nabízí možnost filtrování informací na základě různých parametrů – rok plnění, IČO, název 
dodavatele, RČ, kraj či okres atd. 

Níže je představen (pouze ilustrativně) výčet 15 z celkových 103 (rok 2021) dodavatelů náhradního plnění 
v Pardubickém kraji. Jedná se o podnikatelské subjekty, které tuto informaci ÚP ČR poskytly v rámci evidence 
náhradního plnění. Zde jsme využili právě možnosti filtrace a ze seznamu vybrali nejprve 5 různých subjektů – 
těch, které zaměstnávají 1 osobu se statusem OZP, dále 5 subjektů se 7 zaměstnanci se statusem OZP a nakonec 
5 subjektů zaměstnávajících více než 100 osob se statusem OZP. Jinými slovy, lze tedy vidět, že seznam obsa-
huje širokou skupinu zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP – bez ohledu na velikost zaměstnanecké základny 
či zaměření dané firmy.

https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
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Anonyme s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Neplachova 81, 
533 45 Opatovice nad Labem 28768493 www.anonyme.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

26 716 416 716 0,43

Zaměření

analýza webových stránek, online marketing, vývoj webových aplikací, řízení webových projektů

MARKÉTA LELKOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

č. p. 193, 538 35 Zaječice 5179777

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

0 416 716 0,43

Zaměření

EUNIKA DEBSKÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Okrajová 294, Polabiny, 
530 09 Pardubice 73596591 www.eunikadebska.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

454 113 474 863 0,49

Zaměření

vízové služby pro jednotlivce, pro zaměstnavatele, HR specialista, poradenské služby v oblasti HR

Léthó, o.p.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Na Rybníčkách 169, 
Černá za Bory, 533 01 Pardubice 2450283 www.letho.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

735 259 746 213 0,77

Zaměření

tisk a grafické práce, šicí dílna, knihařství
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Stegos, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Gorkého 1479, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice 25293877

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

21 750 843 124 0,87

Zaměření

nespecializovaný velkoobchod

FORREUS s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Pardubická 528, Chrudim IV,
537 01 Chrudim 27498751 www.forreus.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

2 390 5 572 371 5,75

Zaměření
obchodní společnost se zaměřením na vybavování v oblasti strojírenského, energetického, vodohospodářského, ply-
nárenského, chemického a automobilového průmyslu

KVĚTOSLAVA BARTOŇOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Pod Nádražím 861, 
538 03 Heřmanův Městec 16248821

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

5 553 725 5 698 355 5,88

Zaměření

výroba oděvů, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

Komuniké, o.p.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Jaselská 778, Litomyšl-Město, 
570 01 Litomyšl 28795971 www.komunike.eu

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

5 422 098 5 737 119 5,92

Zaměření
výroba zdravých jídel, osvětová, informační, vzdělávací, propagační, vydavatelská, poradenská, koučovací a supervizní 
činnost
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RENATA TURKOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Vinohradská 680, 
560 02 Česká Třebová 15596966

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

5 364 526 5 746 810 5,93

Zaměření

výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, zpracování dřeva, výroba dřevěných, korko-
vých, proutěných a slaměných výrobků, výroba a zpracování skla …

MICHAL CELAR

Adresa IČO dodavatele Web

Družstevní 146, 561 51 Letohrad 68470614 www.celar.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

113 025 6 056 925 6,25

Zaměření

komplexní sortiment osobních ochranných pracovních prostředků včetně drogistického a obalového zboží 
a doplňků, dále oděvy, obuv a rukavice nejen pro práci, ale i volný čas a sport

BPSA s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Tovární 1112, Chrudim IV, 
537 01 Chrudim 27558568 www.bpsa.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

40 077 097 71 025 925 73,29

Zaměření

ostraha a bezpečnostní služby, úklidové služby, recepční služby, převozy zásilek...

PCO VIDOCQ s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Milheimova 809, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 42937591 www.pcovidocq.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

98 864 632 100 932 598 104,15

Zaměření

bezpečnostní agentura
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DOSON AZS s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č. p. 66, 533 45 Stéblová 28811267 www.doson.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

115 414 407 144 387 401 148,99

Zaměření

komplexní ochrana majetku a osob

Hlídací a úklidová agentura s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Milheimova 809, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 27482260 www.vidocq.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

102 715 723 167 074 219 172,4

Zaměření

hlídací a úklidová agentura

ERGOTEP, družstvo invalidů

Adresa IČO dodavatele Web

Zábořská 93, Záboří, 
539 44 Proseč 25997815 www.ergotep.cz/cs

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

157 988 590 194 044 495 200,23

Zaměření

kompletní služby pro e-shopy, motivační programy, budování prodejních sítí
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5 Příklady z praxe partnerských či spolupracujících škol

Níže předkládáme konkrétní zkušenosti škol zapojených do projektu, které se primárně orientují na vzdělávání 
žáků se SVP. Kromě krátkého představení vybrané školy sdílejí naši kolegové z těchto škol vlastní zkušenosti 
s oblastí tranzitního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. Každá škola pak přikládá 
příklady z praxe u konkrétních žáků ve vazbě na tranzit či zaměstnávání. V závěru je pak uveden seznam jimi 
doporučených zaměstnavatelů, se kterými spolupracují v rámci výkonu praxí žáků či s nimi mají jinou zkuše-
nost. 

5.1 Speciální mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Pardubice, p.o.1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Speciální mateřská škola, základní škola a  praktická škola Pardubice je příspěvková organizace. K  zajištění 
hlavního předmětu činnosti užívá majetek, včetně práv a jiných majetkových hodnot, ve vlastnictví Pardubic-
kého kraje. Je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

Škola se nachází ve třech objektech. Kmenová škola sídlí v budově Střední průmyslové školy elektrotechnické 
a vyšší odborné školy Pardubice na adrese Do Nového 1131, 530 03 Pardubice. Budova školy byla postavena 
v okrajové části města v blízkosti parku. Škola poskytuje vzdělávání v přípravné třídě základní školy, v zá-
kladní škole praktické, základní škole speciální, v praktické škole dvouleté. Další dva objekty jsou odlouče-
ná pracoviště při nemocnici v Pardubicích a Chrudimi.

Objekt školy v Pardubicích, kde sídlí i vedení školy, je vybaven odbornými učebnami a probíhá zde nácvik 
praktických dovedností žáků. Velmi dobře je zařízena truhlářská dílna a šicí dílna. Škola má k dispozici i po-
zemek, kde pěstujeme suroviny, které využíváme například k přípravě chutných obědů. Ze zkušeností víme, že 
je potřeba posilovat manuální zručnost žáků a nadchnout je pro práci. Krásný pocit z dobře vykonané práce 
(vlastnoručně vyrobené ptačí krmítko, hmyzí domeček, ušitá taška nebo dobrý oběd) může do budoucna při-
nést chuť netrávit volný čas jen u PC.

Z mého pohledu pedagoga je škola velmi dobře vybavena a žákům, rodičům i samotným pedagogům se 
zde líbí. Prostředí školy působí příjemně, je vkusně a s rozmyslem zařízené. Společnými silami se žáci a pe-
dagogové snaží vše udržovat v pořádku. Přirozeně tak rozšiřujeme výčet aktivit spojených s uskutečňováním 
tranzitního programu ve škole. V současné době realizuje škola velký evropský projekt, jehož završením bude 
v roce 2023 slavnostní kolaudace Integračního centra, které má především sloužit k naplňování principů tran-
zitního programu. Bude zde cvičný byt, keramická dílna, včelí úly, ergoterapeutická místnost, muzikoterapie 
a mnoho dalšího.

Věřím, že investování do modernizace škol směrem k polytechnickému vzdělávání žáků je správné roz-
hodnutí. Potřebujeme žákům ukázat, že „pracovat rukama“ je mnohdy moc fajn a mnozí z našich žáků v této 
oblasti mohou zažít úspěch.

1 Zdroj fotografií: Speciální mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Pardubice, p.o.

Zpět na obsah
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5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Jsem třídní učitelkou v praktické škole dvouleté už 15 roků, 12 roků jsem pracovala v soukromé škole a 3 roky 
pracuji ve státní škole. Uvádím to zde z důvodu, že spoustu zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním 
postižením jsem získala už v  dřívější škole, takže některé postřehy budu propojovat. V  Pardubickém kraji 
velmi dobře funguje sociální oblast, která je úzce propojena i  se zaměstnáváním OZP. Před 5 lety jsem se 
zúčastnila jednání v Evropském parlamentu o nastavení sociálního podnikání v České republice. Jednání se 
účastnil i  radní Pardubického kraje Ing. P. Šotola, který je zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. 
Současně se třídenní stáže v Bruselu zúčastnili i lidé z různých částí republiky, kteří se snaží zaměstnávat lidi 
s handicapem. Během společně strávených dnů jsme měli možnost inspirovat se a srovnávat zkušenosti různých 
krajů s problematikou zaměstnávání osob s handicapem. Pardubický kraj byl vnímám jako velmi inspirativní. 
A to už před 5 lety. Pan Šotola je člověk, který se o problematiku zaměstnávání velmi zajímá a firmy, které OZP 
zaměstnávají, podporuje. Současně je velkou výhodou, že na svém postu je už 10 let a má v této oblasti velké 
zkušenosti. Dokázal kolem sebe vytvořit pracovní tým, který zaměstnávání OZP podporuje. 

V průběhu času je zřejmé, že téma zaměstnávání OZP je daleko častěji probíráno na různých úrovních 
fungování státu, než tomu bylo v letech předchozích. Problematika nedostatku pracovních sil na otevřeném 
trhu práce způsobila, že se evropské projekty zaměřily na podporování aktivit směřujících k posílení pracov-
ních dovedností OZP a současně k osvětě potenciálních zaměstnavatelů, kteří s touto problematikou nemají 
zkušenosti. Snaží se spolupracovat i na úrovni škol a zapojovat je do tranzitního programu a připravovat žáka 
na přechod ze školního prostředí do běžného života.

Pokud bych měla porovnat zaměstnatelnost osob s handicapem před 10 lety a v současné době, myslím 
si, že se situace mění k lepšímu. Je to především díky větší informovanosti a následné podpoře všech zúčastně-
ných stran v této oblasti – firem, škol, rodičů, žáků a organizací, které mají zaměstnávání OZP v náplni práce, 
(např. ÚP). V neposlední řadě je to i tím, že zaměstnávání OZP je dotované a na trhu práce chybí zaměstnanci. 
A věřím a doufám, že dalším důvodem je i větší sociální empatie firem.

Jako velká výhoda se ukazují nástroje podpory žáků přímo v provozu firem, kde mají žáci zájem praco-
vat. Ať už přítomnost pedagogických asistentů, nebo následně po ukončení školní docházky využití pracovní 
rehabilitace, případně sociální rehabilitace. Všechny tyto nástroje směřují k odejmutí starostí se zapracováním 
osoby s handicapem z beder zaměstnavatele, čímž mu usnadní rozhodnutí, zda má OZP zaměstnat.

Naši žáci se nejčastěji rozhodují, že vyzkoušejí své pracovní dovednosti v  gastroprovozech. Vybírají si 
i drobné kompletační práce a projevují zájem o práci se zvířaty. Bývalí absolventi z mé třídy (z cca 18 žáků 
v současné době pracují 3 žáci) našli pracovní uplatnění v knihařské a tiskařské dílně. Vykonávají tam drobné 
kompletační práce. 

Největší podporou pro žáky a  vlastně i  firmy je výše zmíněná přítomnost člověka, který umí žáka na 
pracovišti bezpečně provázet. Nejen manuálně, ale především v sociální oblasti, přesněji v navazování nových 
vztahů. Pro většinu našich žáků není motivující výdělek, ale kolektiv, pochvala a být někomu dalšímu prospěš-
ný.

Spokojenost našich žáků v práci i v životě ovlivňuje spousta okolností. Především jejich vlastní zkušenost 
s prací a činnostmi, které je zaujmou. Je potřeba vytvářet jim podnětné prostředí, navštěvovat různé organiza-
ce, volit pestré aktivity, projevovat zájem o jejich život. Je těžké vědět, co si přát, když nevím, jak pestrý život 
umí být. Proto je potřeba neučit se jen ve škole, ale hledat podněty pro žáky i mimo stěny školy. 

V době trvání projektu UP v Olomouci nám největší problémy se zaměstnáváním a mapováním potřeb 
žáků působila pandemie covid-19. Zaměstnavatelé měli a pořád mají hodně starostí se zvládnutím provozních 
komplikací, takže prostor pro vyjednávání praxí, případně exkurzí do firem a sociálních služeb byl a je velmi 
omezený.

V naší škole je do projektu UP v Olomouci zapojeno 8 žáků – 6 žáků dochází na praxe a 2 žáci se zapojují 
do aktivit tranzitního programu v areálu školy. Využíváme i exkurze do organizací, které jsou svou činností pro 
další život žáků inspirativní. 
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5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – dívka

První příběh, o který bych se s vámi ráda podělila, je o žačce, která dochází na praxi, je úspěšná a jednáme 
o jejím dalším zaměstnávání.

Dívku mám ve třídě třetím rokem. Je plnoletá a svéprávná. Znala jsem ji už z dob docházky na základní 
školu. Má lehké mentální postižení a poruchy chování. Musím přiznat, že jsem měla obavy z jejího začlenění 
do třídy. Ukázalo se, že dívka je v klidném prostředí velmi pracovitá a empatická. Je společenská, manuálně 
zručná a žádná běžná práce jí nedělá problém. Ke všemu se umí s chutí postavit. Ráda maluje, uklízí, zkouší šít. 
Je znalá práce v kuchyni. Snadno si osvojuje nové manuální dovednosti. Umí číst a psát na úrovni čtvrté třídy. 
Do školy se dopravuje sama. Ráda jezdí na výlety. Zvládne cestovat i bez rodičů. Často hlídá mladší sestřenice. 
V rodině žije s rodiči a dědou. Rodina se o dívku stará, ale v mnoha směrech funguje nestandardně.

Když jsme začali praxe dojednávat, projevila dívka přání pracovat v potravinářské oblasti. Podařilo se. 
V našem městě žákyně zkouší pracovat ve dvou firmách, které podnikají v gastronomii. Zkusila si i drobné 
kompletační práce (třídění a kompletace knoflíků). 

Kompletační práce byly pro ni příliš jednoduché, ale ukázalo se u nich, že dokáže být soustředěná a peč-
livá. Všichni jsme doufali, že se pro ni naskytne příležitost zkusit si něco náročnějšího. Provoz dílny a vytížení 
paní mistrové to ale nedovolily. V tomhle okamžiku jsem si uvědomila, jak náročné je skloubit zaučení lidí 
s handicapem a plnění plánu dílny. 

Naštěstí nám povolili praxe v organizaci Kosatec, která má zkušenosti se zaměstnáváním lidí s handica-
pem, navíc má gastroprovoz (pekárnu, výrobu svačinek, kavárnu). Organizaci známe z dřívějších exkurzí, a tak 
to pro nás nebylo neznámé prostředí. Dívka se velmi rychle zapracovala a patří k nejšikovnějším. Zadané úkoly 
plní správně. Mohl by se konat happy end. Jenže…

Poslední dobou se nám dívka mění osobnostně. Má vztah s chlapcem, řeší spoustu „důležitých“ věcí, které 
ji dostávají do kolotoče výchovných problémů. Začíná svými náladami ovlivňovat své spolužáky, kteří ji mají 
moc rádi a chtějí být jako ona. Často se to projevuje i na atmosféře na praxích. Se spolužačkou více vyrušuje. 
Potvrdilo se, že je dívka významně ovlivnitelná svým okolím. Ať už v dobrém, nebo ve špatném. Přála bych si, 
aby v letošním školním roce zdárně dokončila školu, dokázala zvládat napětí, byla méně ovlivnitelná ve špat-
ných věcech a mohla nastoupit do pekárny. Měli jsme schůzku s personálním pracovníkem dané organizace, 
ale bohužel nedokážou v současné ekonomicky nepřehledné době říct, jestli budou mít v září volné pracovní 
místo. Ale zájem by o dívku měli. Jsou s její prací spokojeni.

Podobnou zkušenost máme i na druhé praxi, kde žačka pracuje. Jde o zdravou jídelnu Pohanka. V obou 
případech jde o provozy, v nichž mají zkušenost se zaměstnáváním OZP. V obou případech je provoz pozna-
menán epidemií covid-19, kdy ubylo zakázek. 

Osobně bych měla obavy ze zaměstnání žákyně ve velké firmě, kde pracují různé sociální skupiny. Proto 
pokračujeme v jednání a vyhledávání práce v menší potravinářské firmě a doufáme, že v pekárně Kosatec nebo 
v Pohance se časem volné místo objeví.
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5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – chlapec

Druhý příběh je o chlapci, který na praxe nechodí. Je o hledání exkurzí do organizací, které by ho svou náplní 
zaujaly a posunuly v životě dále.

Žák je plnoletý, jeho matka je opatrovnicí. Žáka znám už z  předešlé školy. Nemá diagnostikovanou 
dyspraxii, ale jeho manuální dovednosti jsou velmi slabé. Má nekoordinované pohyby. Nepíše, nečte, řeč je 
špatně srozumitelná. Zná jen jednotlivá písmena. Nepodepíše se. Prostorová orientace je omezená. Například 
zvedání židlí na lavici jsme trénovali pravidelně rok. Drobné pokroky udělá pouze tehdy, když jde o pravidelný 
a dostatečně dlouhý nácvik. Mladík je velmi vnímavý na změny ve svém okolí. Je neklidný, když někdo ze 
třídy chybí. Velmi zajímavé je, co si dokáže zapamatovat. Všechny informace spojené s  chodem a  životem 
třídy si pamatuje úplně přesně, ale že vajíčko není potravina rostlinného původu, mu za zapamatování nestojí. 
Připomíná ostatním jejich povinnosti i to, kdy budou chybět, pokud slyšel, že spolužáka rodiče omlouvali. Je 
to náš „google kalendář“. 

Do projektu tranzitního programu jsem ho chtěla zapojit z důvodu zmapování organizací, kam by žák 
mohl po škole nastoupit a kde by se cítil dobře. V letošním roce končí studium na naší praktické škole dvouleté 
a spolu s ním a rodiči probíráme nejvhodnější možnosti. Díky projektu jsme se více zaměřili na mapování 
sociálních služeb v blízkém okolí. Současně pracujeme na mapování potřeb žáka. Vytvořili jsme osobní profil 
žáka, který s  ním do zvolené sociální služby půjde. Žák má hodně osobních specifik, která je dobré znát, 
aby nedocházelo ke kolizním situacím. V předchozí organizaci, kde žák byl, si ho zaškatulkovali jako velmi 
problematického. Některým konfliktním situacím by bylo možné předejít, kdyby byl dobře zpracován osobní 
profil a obě strany se lépe poznaly. 

Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci s organizací Most do života a několikrát jsme ji navštívili. Žák se 
vyjádřil, že se mu tam líbí. A nám osobně také. Bonusem je, že se domluvili rodiče a do organizace nastoupí žák 
se svým spolužákem. Organizace sídlí nedaleko od školy, takže plánujeme i další společné akce. Mým přáním 
by bylo, aby žák úspěšně zakončil školní docházku a jeho přechod do sociální služby by pro něj byl přirozený 
a příjemný. 
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5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Organizace, které nám umožnily praxe:

• CEDR Pardubice, o.p.s.: https://cedrops.cz

• Česká abilympijská asociace, z.s. Pardubice: https://www.centrumkosatec.cz

• POHANKA Pardubice – jídelna pro zdraví: http://www.jidelnapohanka.cz

https://cedrops.cz/
https://www.centrumkosatec.cz/
http://www.jidelnapohanka.cz/
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5.2 Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 2062

5.2.1 Informace o škole a žácích

Naše škola je školou základní, ve které se vzdělávají žáci se speciálními potřebami. Je školou zřízenou dle § 16 
odst. 9 školského zákona. Poskytujeme vzdělání žákům a dětem ve věku od 5 do 20 let. Výchovně-vzdělávací 
proces naší školy probíhá ve třech budovách. 

Žáci a  děti jsou vzděláváni podle několika školních vzdělávacích programů RVP dle přiznaných pod-
půrných opatření. Vzděláváme žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se středně těžkým mentálním 
postižením i žáky s těžkým mentálním postižením, dále žáky se souběžným postižením více vadami, žáky 
s poruchou pozornosti, s hyperaktivitou a poruchami autistického spektra. V naší škole se vzdělávají také 
žáci s poruchami chování a s narušenou komunikační schopností. Přípravný stupeň a přípravné třídy jsou 
určené pro děti v předškolním vzdělávání od 5 let.

Škola má školní pozemek, který využívá pro činnost školní družiny a jako cvičný pozemek pro pěstování 
rostlin a nácvik péče o zahradu. V neposlední řadě využíváme hřiště pro hodiny tělocviku. Zahrada poskytuje 
prostor pro školní akce. Škola je vybavena technickou dílnou, keramickou dílnou a cvičnou kuchyňkou.

Specifikem naší školy je zaměření na pracovní činnosti. Žáci se mohou zdokonalovat ve zručnosti a při-
pravují se na další vzdělávání v učebních oborech

Jsme školou základní. Naší prioritou je příprava na další vzdělávání. Jak již bylo zmíněno výše, máme vel-
ký zájem žáky vést k pracovním činnostem. Žáci mají několik hodin PČ v každém ročníku. Nácvik dovedností 
probíhá v dílnách, kde se žáci učí základům práce se dřevem, kovem a plastem. Vyzkoušejí si dle svých mož-
ností práci s nástroji. Žáci tvoří drobné výrobky v keramické dílně. Žáky velmi baví práce ve cvičné kuchyňce, 
kde nacvičují přípravu pokrmů a stolování. Nácvik dovedností probíhá dle možností jednotlivých tříd. 

Bohužel změny v RVP přinesly více hodin výukových předmětů a na pracovní činnosti a nácvik potřeb-
ných dovedností zbývá méně času. 

 S žáky v rámci výuky jednotlivých předmětů probíráme otázky volby povolání. Jaká jsou povolání, co 
je potřeba k vykonávání těchto povolání, jaké dovednosti, jaké vědomosti, vzdělání by měl uchazeč ovládat. 
Hodně času také věnujeme tématu hospodaření s penězi. Jaká je hodnota peněz, co kolik stojí, co je součástí 
domácího rozpočtu. Ve škole proběhla například beseda o  rodinném rozpočtu v  8. a  9. ročníku. Také na 
1. stupni si žáci rozšiřují vědomosti o povolání, slovní zásobu a vytvářejí si představu o konkrétní činnosti. 

Dle možností jsme navštěvovali některé místní výrobny, aby se žáci seznámili s podniky ve svém blízkém 
okolí. Žáci připravují program do domova pro seniory – divadlo, písničky, básničky. Tradičně žáci navštěvují 
psí útulek. Dále se seznamují s prací kolem chovu hospodářských zvířat na Střední škole zemědělské a veteri-
nární Lanškroun.

Naši školu navštěvují žáci ze širšího okolí a mnozí již od mladšího školního věku dojíždějí sami autobusy 
a učí se řešit nastalé situace, které s dojížděním souvisejí.

S vycházejícími žáky tradičně navštěvujeme ÚP. Žáci si mohou vyzkoušet test zájmů a společně si vyzkouší 
aktivity spojené s profesemi, dovednostmi a tím, co některé profese přináší. Následuje osobní rozhovor s pra-
covnicí ÚP, kde si rozeberou výsledky testu zájmů a podívají se na vhodné studijní obory ke svému osobnost-
nímu nastavení. 

Myšlenku tranzitního programu ve vazbě na práci a zaměstnanost jsme začali rozvíjet teprve až v rámci 
projektu. Projekt TP hledí do budoucna. Jsme základní škola a prioritou je příprava na další vzdělávání.

V rámci předmětu pracovní činnosti si žáci zkoušejí činnosti z oblasti zahradničení, práce v dílnách, v ke-
ramické dílně, ve cvičné kuchyňce. 

Informace o naší škole se místní firmy a podnikatelé dozvídají např. při shánění sponzorských dárečků 
pro žáky, kteří se úspěšně účastní školních soutěží. Zřizovatelem naší školy není město, a proto se snažíme, aby 
o naší škole a činnosti školy měli také povědomí jeho zastupitelé i obyvatelé. Myslím, že pro hledání nebo i vy-
tváření pracovních pozic pro lidi s handicapem je dobré, aby se veřejnost seznamovala se všemi svými obyvateli. 
2 Zdroj fotografií: Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206.
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V rámci projektu jsem se více zaměřila i na sociální služby a jejich nabídky v okolí bydliště žáků. A proto 
také dokážu nabídnout rodičům podrobnější informace o dalších možnostech týkajících se dospělého života 
a pracovního uplatnění pro všechny naše žáky. 

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Naše škola vzdělává žáky s různou mírou podpory. Žáci s menší mírou podpory nacházejí uplatnění bez vět-
ších problémů. Po vystudování střední školy nebo odborného učiliště se zapojí na trh práce, nejčastěji na po-
mocných pozicích. Někteří absolventi naší školy nás přicházejí pozdravit a sdělují, jak se jim daří při dalším 
vzdělávání. 

Dle dostupných informací máme také absolventy, kteří mají problémy s dokončením střední školy, nebo 
dokonce ani do školy nenastoupí. Jsem přesvědčena, a zkušenosti na to poukazují, že tyto situace často vyplý-
vají z nevhodného rodinného prostředí a potíže se objevovaly již při docházce na ZŠ. Ale častěji se z našich 
bývalých žáků stávají úspěšní mladí dospělí. 

Obory, na které často odcházejí jsou obory kategorie E – Kuchař, Cukrář, Autoopravář, Opravář, Pečova-
tel/ka. Z oborů kategorie H jsou to především obory Nástrojař, Opravář zemědělských strojů, Kuchař, Auto-
mechanik. 

Žáci se středním mentálním postižením hledají obor dle svých možností, nejčastěji obory dvouleté. 
Žáci s těžkým mentálním postižením nebo s postižením kombinovaným zůstávají někdy v péči rodiny, nebo 
docházejí do stacionářů. Někteří v nich i následně žijí. 

Pro zvýšení úspěšnosti na trhu práce žáci potřebují dlouhodobý nácvik činností potřebných k výkonu 
povolání, nabídku pracovních pozic, které vyhovují jejich zdravotnímu stavu a fyzickým možnostem. Na 
úspěšnosti uplatnění našich žáků na trhu práce se dle mého podílí také rodinné zázemí. Motivovaný absolvent 
si lépe najde práci. Objevují se obavy ze strany rodičů, kteří se o své děti s těžším handicapem dlouhodobě sta-
rají, otázky finančních příspěvků v případě pracovního poměru a také změny a starosti, které s sebou přináší 
zaměstnávání – např. doprava do práce z malého města, vesnice, možnosti rodičů podporovat dítě, aby zvládlo 
nové situace, když sami docházejí do zaměstnání… Někteří žáci říkají již během docházky na základní školu, 
že pracovat nikdy nebudou… 

Žáci rozhodně potřebují podporu a důvěru, že to zvládnou, od lidí, se kterými jsou v každodenním kon-
taktu. 

Nabídka pracovních míst v malém městě či vesnici není tak pestrá jako ve velkých městech. Především 
zkušenosti se zaměstnáváním lidí s mentálním postižením nejsou rozšířené a rozumím obavám podnikatelů, 
kteří chtějí, aby práce jejich zaměstnanců byla produktivní a výsledky co nejlepší. Pokud se najdou možnosti 
vést společnost k toleranci a solidaritě a budou se vytvářet pracovní příležitosti i pro lidi s vážným handicapem, 
pak budou mít naši žáci větší možnosti zařadit se do běžného života. 

Během mé praxe došlo k mnoha změnám ve školství. Pro žáky s mentálním postižením ubyl prostor pro 
hodiny pracovních činností, ve kterých se zdokonalovali a měli dostatek času nacvičovat potřebné dovednosti. 
V současné době jsou podle mých zkušeností zahlceni informacemi z výukových předmětů, nové informace 
překrývají staré a už se tolik nedaří. 

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Jonáš

Jonáš byl žákem naší školy již od přípravné třídy. Rodinné zázemí nebylo úplně bezproblémové. Rodiče nebyli 
ve výchově a vedení jednotní. Během 6. třídy se rodiče dokonce rozvedli. Vzpomínám si, že Jonáš to nemohl 
pochopit. Byl z toho velmi nesvůj a špatný. Vlastně tomu nerozuměl. Později žil ve střídavé péči. 

Jonášův mentální věk se začal vzdalovat fyzickému věku, více si rozuměl s mladšími dětmi, ve třídě se 
svým chováním vymykal a  budil pozornost. Učivo zvládal s  obtížemi a  ve vyšších ročnících se tyto potíže 
prohlubovaly. S přibývajícím věkem byl rozdíl mezi fyzickým a mentálním věkem zřetelnější. Jonáš se choval 
nepřiměřeně věku, dětinsky. Byl lehko ovlivnitelný, s tendencí omlouvat chování své i spolužáků, o jejichž po-
zornost stál.



206

V 9. ročníku se účastnil exkurzí do učilišť. Byl připravován na to, aby zvládal přechod do odborného uči-
liště. Pracovali jsme na samostatnosti, na zmírnění závislosti na pomoci paní asistentky, ke které velmi přilnul. 
Se třídou jsme navštívili ÚP, kde si Jonáš mohl vyzkoušet test zájmů. Mluvili jsme s pracovnicí ÚP o tom, co 
je potřeba zvážit při výběru školy a vlastně i budoucího povolání. Dozvěděla jsem se o možnostech přiznání 
invalidity třeba i 1. stupně a o tom, jak to může pomoci např. při hledání pracovního místa s kratším úvazkem. 
Informace jsme předali matce a při schůzkách jsme řešili otázky budoucího samostatného života a také jsme 
otevřeli otázku omezení v právních úkonech.

Jonáš úspěšně zvládl přijímací řízení a byl přijat do odborného učiliště, na obor Kuchař. Během začátku 
nového školního roku, byl Jonáš přeřazen na obor dvouletý – Práce ve stravování, který zvládá, a v současné 
době pokračuje ve studiu. Jonáš se za námi během prvního roku zastavil, aby nám sdělil, že se má dobře. Setkali 
jsme se s ním i při letošní exkurzi v učilišti, kde studuje. 

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Jára

Jára byl chlapec z dětského domova, jen občas jezdil za svojí maminkou do Prahy na návštěvu. Do speciální 
školy chodil od prvního ročníku až do svých 20 let. Přes svůj handicap – středně těžkou mentální retardaci – 
byl empatický a hodný, vždy rád pomohl druhým. Měl velice rád sport, aktivně hrával fotbal za dětský domov. 
I když uměl pouze několik písmen, vždy si na počítači našel stránky svého oblíbeného fotbalového klubu. Znal 
jejich výsledky v soutěži, dovedl vyjmenovat hráče a říci čísla jejich dresů. 

Ve spolupráci s DD jsme hledali přiměřený obor na odborném učilišti, který by pro něj byl vhodný a který 
by mohl úspěšně ukončit. V rámci dnů otevřených dveří se jel na svou budoucí školu podívat. Po ukončení 
základní školní docházky vystudoval obor Kuchařské práce. V dnešní době bydlí a pracuje v Neratově pod 
dohledem asistenta. V budoucnu by si chtěl najít přítelkyni a založit s ní rodinu.

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Naše základní škola dlouhodobě spolupracuje s odborným učilištěm Chroustovice, se Střední a základní 
školou Žamberk a Odborným učilištěm a Praktickou školou Mohelnice. Do škol jezdíme na Technohrátky 
nebo na dny otevřených dveří. Někdy škola vysílá zástupce, který přijede k nám a školu žákům představí. 

Další spolupráce: 
• Flora centrum v Lanškrouně – zahradnictví v němž si žáci v rámci předmětu pracovní činnosti zkoušeli 

některé činnosti: https://www.floracentrum-janesova.cz

V posledních letech jsou i v důsledku covidové pandemie tyto možnosti jsou omezené. 

Podle informací někteří naši absolventi vykonávali praxi v rámci praxí na střední škole v:
• Pekařství a cukrářství Sázava Lanškroun: http://www.pekarstvisazava.cz
• Domově pro seniory Lanškroun: https://www.soslla.cz

V rámci projektu TP jsem oslovila chráněné dílny v Lanškrouně a ve firmě Anolis jsme byli na exkurzi. Máme 
tam předběžně domluvenou spolupráci na vyzkoušení několika hodin praxe. 

https://www.floracentrum-janesova.cz/
http://www.pekarstvisazava.cz/
https://www.soslla.cz/
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ZÁVĚR

Autoři věří, že předložená publikace nabídla dostatečný přehled možností napříč různými oblastmi – ať už se 
jedná o přehled možností dalšího vzdělávání, podpory jedince prostřednictvím existující sítě vybraných soci-
álních služeb (doplněnou o důležité a aktuálně platné informace), či o možnosti v rámci zaměstnávání (jak ze 
strany státní správy, tak dalších organizací). O tom, jak může být téma řešeno v praxi, vypovídají ilustrativní 
příklady od námi oslovených škol z Pardubického kraje. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního 
programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. 

Závěrem je také vhodné zmínit, že publikace představuje pouze jeden z mnoha výstupů projektu Systé-
mová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP v ČR.

Na tomto místě by autoři rádi odkázali na další, neméně důležité publikační výstupy, které jsou volně do-
stupné na webových stránkách projektu: https://karierazp.upol.cz/ (sekce Dokumenty – Publikace).

Jedná se o následující tituly:

Metodiky kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením

Pod vedením zkušených speciálních pedagogů s  dlouholetou praxí v  poradenství poskytovaném žákům se 
zdravotním postižením bylo zpracováno šest samostatných metodik zabývajících se kariérovým poradenstvím 
u žáků s:
• mentálním postižením,
• tělesným postižením,
• zrakovým postižením,
• sluchovým postižením,
• poruchou autistického spektra,
• narušenou komunikační schopností nebo vývojovou poruchou učení a chování.

Soustřeďují se na popis specifik kariérového poradenství vyplývajících z faktu, že žák s daným postižením je 
v určitých aspektech přípravy na povolání či samostatný život ovlivněn dopady zdravotního znevýhodnění. 

Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se ZP

Analýza je zpracována v šesti mutacích pro stejné skupiny žáků jako u výše uvedených metodik. Analýzy re-
flektují současný stav limitů a příležitostí vzdělávání a pracovního uplatnění jednotlivých cílových skupin žáků. 
Součástí každé z nich jsou výsledky dotazníkových šetření, která mezi rodiči, výchovnými poradci a pracovní-
ky zkoumala jejich zkušenosti s kariérovým poradenstvím u konkrétní skupiny žáků.

Rukověť kariérového poradce žáka se SVP – individuální plánování a tranzitní program– obecná část

Publikace uvádí základní principy, postupy a nástroje práce, které jsou využitelné v rámci tranzitního progra-
mu. Cílem je připravit a realizovat u žáků s těžkým postižením efektivní podporu při přechodu ze světa vzdě-
lávání do světa práce. V našem pojetí však není zaměřen pouze na získání zaměstnání (ať už na otevřeném, 
nebo chráněném trhu práce). Řada žáků má kvůli svému těžkému postižení tak závažné dopady na životní ak-
tivity, že je v důsledku toho jejich zaměstnatelnost, a to i v podporovaném zaměstnávání, významně omezena. 
Pro tyto žáky jsou připraveny doporučené modely podpory posílení samostatnosti a soběstačnosti, které jim 
umožní zvýšit a udržet potřebnou kvalitu života po škole. 

https://karierazp.upol.cz/
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Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v ČR

Analýza je zaměřena na popis aktuální situace v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnaneckých příle-
žitostí pro osoby s těžkým postižením v České republice. V úvodu je tento pojem definován pro potřeby všech 
výstupů projektu. Data získaná rešeršemi zdrojů a z praktických zkušeností autorů jsou doplněna o interpretaci 
dat z dotazníkových šetření, která proběhla mezi managementem základních škol speciálních a praktických 
škol, jež reflektují současné problémy vzdělávání u této cílové skupiny. 

Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích

Krajské mutace (vyjma hl. m. Prahy a Karlovarského kraje) předkládají informace o rozložení služeb cílové 
skupině v oblasti školství, sociálních služeb a vybraných zaměstnaneckých příležitostí v jednotlivých krajích. 
Zde je toto téma opět zpracované s využitím místní znalosti spolupracujících škol a dalších subjektů. Výsledky 
jsou prezentovány prostřednictvím komentovaných geoinformačních map. 

Analýza koherence aktuálně platného RVP a skutečných možností stávajících absolventů praktických škol

Východiskem pro vznik analýzy bylo dotazníkové šetření mezi řediteli praktických škol jednoletých a dvou-
letých, s  cílem získat stanovisko těchto odborníků o vhodnosti a  efektivitě stávajícího RVP praktické školy 
jednoleté a RVP praktické školy dvouleté. Výsledky slouží jako jedno z východisek připravované revize obou 
vzdělávacích programů.

Návrh revize RVP praktické školy jednoleté a RVP praktické školy dvouleté 

Předložený návrh reflektuje názory pedagogů těchto škol získané v dotazníkových šetřeních a uvedené v Analýze 
RVP. Zohledňuje rovněž výsledky činnosti pracovních skupin, které se zaměřily na následující oblasti: vzdělá-
vací oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví, délka vzdělávání žáků na praktické škole, jazykové kompetence.

Zásadní změnou prošlo průřezové téma Výchova pro vstup do světa práce (Výchova k práci a zaměstna-
nosti u dvouletého programu), které v návrhu reflektuje principy a postupy tranzitního programu s ohledem 
na cílovou skupinu žáků praktické školy. 

Specifika zdravotního postižení v kontextu volby povolání – metodická příručka pro pracovníky Úřadu 
práce ČR a jeho informačních a poradenských středisek

Publikace, vznikající ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce ČR, přináší přehled základních informací o spe-
cificích osob s postižením (zejména s těžkým postižením) ve vazbě na vstup na trh práce. Je určena zejména 
všem pracovníkům ÚP ČR, kteří se zabývají mimo jiné kariérovým poradenstvím a zaměstnáváním osob s po-
stižením. 

Atlas – speciální vzdělávací potřeby v ČR

Atlas je unikátním souhrnným dílem vycházejícím z velmi podrobného vytěžení statistických dat poskytnu-
tých MŠMT ČR, která dokumentují vzdělávání žáků se SVP v ČR. Je postaven na porovnání situace vzdělávání 
žáků se SVP v  letech 2014/2015 (tedy před platností novely školského zákona č. 82/2015 Sb.) a z údajů let 
2020/2021. Atlas přináší přehledné geoinformační výstupy v podobě krajských a okresních mapových výstupů 
a v některých případech i území obcí s rozšířenou působností. Podrobně se věnuje nejen žákům se SVP, ale  
i velmi diskutované profesní pozici asistent pedagoga.



209

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

Souborný geoinformační výstup komponující přístup resortů vzdělávání, sociální ochrany a podpory pracov-
ního uplatnění v ČR k cílové skupině žáků se SVP. Slouží jako přehled možností podpory a příležitostí těchto 
žáků při přechodu ze vzdělávání do světa práce či (samostatného) života.

Zpět na obsah
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