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Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb
Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal
ve spolupráci s řídící skupinou komunitního plánování v Jirkově. Všechny uvedené organizace byly
osloveny se žádostí o aktualizace údajů. Katalog je určen pro všechny pracovníky pomáhajících
profesích, kteří se zabývají poskytováním sociálních a dalších služeb v Jirkově a okolí. Má sloužit
jako zdroj informací pro každodenní praxi a jeho hlavním smyslem je usnadnění vyhledání
aktuálního kontaktu na služby, které jsou poskytovány občanům města.
Pro snadnější orientaci bylo zvoleno členění OBSAHU katalogu dle těchto cílových skupin:
- děti, mladiství a rodiny s dětmi
- senioři
- osoby v krizi
- osoby se zdravotním postižením
Obsah je následně v každé z těchto cílových skupin členěn v pořadí:
- veřejné instituce
- sociální služby (služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů)
- další služby
Jako položky obsahu jsou uvedeny jednotlivé SLUŽBY. Vzhledem ke skutečnosti, že některé služby
jsou poskytovány více cílovým skupinám jsou tyto konkrétní služby uvedeny vícekrát.
Samotný text katalogu je naopak členěn dle jednotlivých INSTITUCÍ. a to v pořadí: veřejné
instituce, sociální služby a další služby, vše v abecedním pořadí. Instituce, které poskytují více
služeb, mají pro přehlednost tyto služby graficky odděleny.
Kromě aktuálních kontaktních údajů jednotlivých služeb katalog obsahuje i informace o
poskytovaných činnostech. U sociálních služeb je uváděna i forma poskytování a informace je-li
služba poskytována za úhradu.
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DĚTI, MLADISTVÍ A RODINY S DĚTMI
V EŘEJ NÉ INS T IT U CE
Česká správa sociálního zabezpečení - Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
Magistrát Města Chomutov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Jirkov
Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství
Okresní soud v Chomutově
Policie ČR – Obvodní oddělení Jirkov (pobočka Jirkov)
Probační a mediační služba ČR – středisko Chomutov
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Státní sociální podpora
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov – Dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Zprostředkování zaměstnání
S O CIÁLNÍ S LU Z BY
Azylové domy
Azylový dům pro matky s dětmi – Armáda spásy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Sociální centrum Písečná
Kontaktní centra
K-Centrum Chomutov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Fontána
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
NZDM Kamínek
NZDM Klub Molo
Odborné sociální poradenství
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. - Odborné sociální poradenství a půjčovna
kompenzačních pomůcek pro ZP
Sociální poradna Jirkov
Občanská poradna Most
Sociální centrum Písečná – Sociální poradna
Raná péče
Středisko rané péče Tamtam
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Člověk v tísni, Programy sociální integrace - Chomutov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy
Poradenské centrum - Amare Roma
Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace Chomutov
Terénní programy – chomutovsko
D ALŠ Í S LU Ž BY
Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Liberec – ambulance Chomutov (DYÁDA)
Doprava klientů
Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov
Jesle Písečná
Klub Džanel – předškolní vzdělávání
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Mateřské centrum, miniškolka, dětský klub
Odloučená pracoviště Mateřské školy Jirkov
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
Program podpory vzdělávání
Svoz handicapovaných dětí do škol a zpět
1. základní škola
2. základní škola
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3. základní škola
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Základní umělecká škola
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SENIOŘI
V EŘEJ NÉ IN S T IT U CE
Česká správa sociálního zabezpečení - Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
Magistrát Města Chomutov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Jirkov
Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství
Okresní soud v Chomutově
Policie ČR – Obvodní oddělení Jirkov (pobočka Jirkov)
Probační a mediační služba ČR – středisko Chomutov
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Státní sociální podpora
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov – Dávky pomoci v hmotné nouzi
S O CIÁLNÍ S LU Z BY
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu
Domovy pro seniory
Domov pro seniory Dukla
Název zařízení Domov pro seniory Mládežnická
Název zařízení Domov pro seniory Písečná
Domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem U Dubu
Domov se zvláštním režimem Dukla
Penzion pod Břízami
Odborné sociální poradenství
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. - Odborné sociální poradenství a půjčovna
kompenzačních pomůcek pro ZP
Sociální poradna Jirkov
Občanská poradna Most
Odlehčovací služba
Odlehčovací služba – MěÚSS Jirkov
Osobní asistence
Důstojný život – Osobní asistence
Osobní asistence - Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Pečovatelská služba
Centrum denních služeb Bezručova
Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská služba – MěÚSS Jirkov
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
SONS – odbočka Chomutov, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
D ALŠ Í S LU Ž BY
Doprava klientů
Klub seniorů
Rekondiční pobyty, rehabilitace – další služby
Sběr ošacení
Senior klub

OSOBY V KRIZI
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V EŘEJ NÉ INS T IT U CE
Česká správa sociálního zabezpečení - Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
Magistrát Města Chomutov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Jirkov
Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství
Okresní soud v Chomutově
Policie ČR – Obvodní oddělení Jirkov (pobočka Jirkov)
Probační a mediační služba ČR – středisko Chomutov
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Státní sociální podpora
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov – Dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Zprostředkování zaměstnání
S O CIÁLNÍ S LU Z BY
Azylové domy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Azylový dům pro matky s dětmi Jirkov – Armáda spásy
Sociální centrum Písečná
Noclehárny
Noclehárna Chomutov
Odborné sociální poradenství
Občanská poradna Most
Sociální centrum Písečná – Sociální poradna
Sociální poradna Jirkov
Terapeutické komunity
Terapeutická komunita ADVAITA
Terapeutická Kaleidoskop
Terapeutická komunita WHITE LIGHT I.
Terénní programy
Terénní programy – Jirkov
Poradenské centrum - Amare Roma
Terénní programy - chomutovsko
D ALŠ Í S LU Ž BY
Poradna HIV/AIDS a sexuálně přenosných onemocnění – zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem –
pracoviště Chomutov
Sběr ošacení
Sdružení onkologických pacientů a přátel
Ubytovna + nocležna
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
V EŘEJ NÉ INS T IT U CE
Česká správa sociálního zabezpečení - Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
Magistrát Města Chomutov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městská policie Jirkov
Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství
Okresní soud v Chomutově
Policie ČR – Obvodní oddělení Jirkov (pobočka Jirkov)
Probační a mediační služba ČR – středisko Chomutov
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Státní sociální podpora
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov – Dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Zprostředkování zaměstnání

S O CIÁLNÍ S LU Z BY
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Denní stacionáře
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná - Denní stacionář Písečná
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu
Domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem Dukla
Domov se zvláštním režimem U Dubu
Penzion pod Břízami
Odborné sociální poradenství
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. - Odborné sociální poradenství a půjčovna
kompenzačních pomůcek pro ZP
Sociální poradna Jirkov
Občanská poradna Most
Odlehčovací služba
Odlehčovací služba – MěÚSS Jirkov
Osobní asistence
Důstojný život – Osobní asistence
Pečovatelská služba
Centrum denních služeb Bezručova
Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská služba - MěÚSS Jirkov
Raná péče
Středisko rané péče Tamtam
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
SONS – odbočka Chomutov, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
Tyfloservis o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary
Terapeutické komunity
Terapeutická Kaleidoskop
D ALŠ Í S LU Ž BY
Doprava klientů
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
Pracovně-tréninkový program pro lidi se zdravotním postižením v kavárně Café Atrium
Svoz handicapovaných dětí do škol a zpět
Rekondiční pobyty, vydávání čtvrtletníku Stěžeň a suplementů, rehabilitační cvičení
Rekondiční pobyty, rehabilitace – další služby
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Veřejné instituce
Česká správa sociálního zabezpečení - Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
Adresa
Telefon
fax
Email
www

Roháčova 4183, 430 03 Chomutov
474 637 511, 474 637 611
474 624 255
posta.cv@cssz.cz
www.cssz.cz;
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/osszchomutov.htm

Činnost

Rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, pokud není v uvedeném zákoně stanoveno, že o nich
rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, rozhoduje o povinnosti
občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o
této dávce oprávněna rozhodovat, rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené
částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, rozhoduje o
odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, rozhoduje
o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v
jednotlivých případech svěřeno, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti podle zvláštního zákona, jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech
sociálního zabezpečení, plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, řídí a kontroluje
činnost okresních správ sociálního zabezpečení, dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného
občana při jeho odjezdu do ciziny, zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona.
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Magistrát Města Chomutov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní
ochrany dětí
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Činnost

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
474 637 207
474 637 233
r.horynova@chomutov-mesto.cz
www.chomutov-mesto.cz/kontakty/os-2958/p1=37098
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti
vyhledává ohrožené děti
působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
rozhoduje ve správním řízení o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření
dodržována
vykonává kontaktní osobu pro Krajský úřad Ústeckého kraje pro drogovou problematiku
zajišťuje působnost obce podle zákona 379/2005 Sb. „protikuřácký zákon“
v rámci výkonu státní správy v rozšířené působnosti
zajišťuje sociálně právní ochranu dětí, zastupuje zájmy nezletilého dítěte u soudu, na notářství, na Policii
ČR, na přestupkové komisi
v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření
k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů
souvisejících s péčí o dítě, pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovou
činí opatření na ochranu dětí, včetně doby po pracovní době a v době pracovního volna a klidu a v době
svátků uznaných státem (pohotovost na mobilním telefonu)
rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů
přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte
sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů
vede spisovou dokumentaci o dítěti, které je vhodné do adopce nebo ke svěření do péče pěstounů, při
tom úzce spolupracuje se zařízenými pro výkon ústavní výchovy a s Krajským úřadem Ústeckého kraje
vede spisovou dokumentaci o žadatelích, kteří mají zájem o adopci nebo o svěření dítěte do pěstounské
péče, při tom úzce spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje
sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, při tom navštěvuje děti
ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí
se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti, účastní se trestního řízení vedeného proti
mladistvému, účastní se výchovných komisí na školách a jednání přestupkové komise
ve věznici navštěvuje mladistvé a nezletilé děti, které jsou umístěné společně s odsouzenou matkou
činí potřebná opatření u dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu
provádí sociálně právní ochranu dětí ve vztahu k cizině
spolupracuje s orgány, uvedenými v zákoně o sociálně právní ochraně, při sdělování údajů
zabývá se nezletilými dětmi, které jsou ohroženy násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými
za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami ( domácí násilí), úzce spolupracuje
s Intervenčním centrem v Ústí nad Labem
zabývá se nezletilými dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
může uložit rodičům povinnost využít odborného poradenského zařízení
rozhoduje o příspěvku na úhradu pobytu a péče nezl. dítěte, které je na základě rozhodnutí soudu o
nařízení ústavní výchovy umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením
rozhoduje o správních deliktech podle zákona o sociálně právní ochraně dětí
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Městská policie Jirkov
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Činnost

Vinařická 1425 „areál Horník“, 431 11 Jirkov
474 654 179, 732 981 010
474 616 421
mp@jirkov.cz
http://www.jirkov.cz/mestska-policie/
Územní pravomoc: katastrální území města Jirkova, kam spadá i Březenec,
Červený Hrádek a Jindřišská. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, se podílí v rozsahu stanoveném
tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, se podílí na dodržování právních předpisů o
ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění
stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, se
podílí na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty
na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
jejichž projednávání je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování
statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Činnost

Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
474 616 460
474 616 421
podatelna@jirkov.cz, bernt@jirkov.cz, socialni@jirkov.cz
www.jirkov.cz/mestsky-urad/
Opatrovnictví nesvéprávných osob, péče o jednotlivce bez dětí, péče o rodinu
s dětmi, pořadníky do domů s pečovatelskou službou, rozhodování o zvláštním
příjemci důchodu, rozbory, sociální poradenství, terénní sociální práce,
depistáž, poradenství v oblasti sociálních dávek, hmotné nouze a sociálních
služeb, koordinace prostupného bydlení, plánování sociálních služeb.
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Okresní soud v Chomutově
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Činnost

Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov
474 698 611
474 698 579, 474 698 379
podatelna@osoud.chv.justice.cz
www.portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=126&j=136&k=1331
Vykonávání nezávislého soudnictví jako soud I. stupně pro agendy určené
trestním řádem a občanským soudním řádem, jehož obvod působnosti se
shoduje s územím okresu Chomutov, Přijímá žádosti o informace podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu
Ministerstva spravedlnosti.

Policie ČR – Obvodní oddělení Jirkov (pobočka Jirkov)
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Činnost

Bezručova 1037, 431 11 Jirkov
474 659 494
474 659 537
cvoopji@mvcr.cz
www.policie.cz
Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a
provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich
působnosti.

Probační a mediační služba ČR – středisko Chomutov
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Činnost

Náměstí T. G. Masaryka 3100, 430 01 Chomutov
474 637 811, 474 637 825
474 637 811
rkubatova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz/kontakty/
PMS ČR nabízí poradenství a pomoc obviněným a poškozeným v rámci
trestního řízení, usiluje o zprostředkování účinného a společensky
prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Spolupracuje
s orgány činnými v trestním řízení a s jinými subjekty. Sleduje a kontroluje
chování obviněného s cílem posílit míru jeho odpovědnosti za vlastní jednání,
případně přiklonit jeho životní dráhu k nekriminální orientaci. Zajišťuje a
kontroluje výkon alternativních trestů.
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Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Státní sociální podpora
Adresa
Telefon
fax
Email
www

Vinařická 1425, 431 11 Jirkov 1
950 118 250,1,2,3,5
950 118 268
podatelna@cv.mpsv.cz
www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10056
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/jirkov/

Činnost

Provádí výplatu odměny za výkon pěstounské péče, pohřebného, porodného, přídavku na dítě, příspěvku
na bydlení, příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, příspěvku na zakoupení motorového
vozidla pro pěstouna, příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče, rodičovského příspěvku; přijímá
žádosti o dávky pěstounské péče, o odměnu pěstouna (dávka pěstounské péče), o pohřebné, o porodné,
o přídavky na dítě, o příspěvek na bydlení, o příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče),
o příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče), o příspěvek při převzetí dítěte
(dávka pěstounské péče), o rodinné dávky při zaměstnání ve státě Evropské unie, o rodičovský příspěvek;
vede řízení o přiznání dávek státní sociální podpory; vydává rozhodnutí o přiznání dávek státní sociální
podpory; vykonává státní správu v oblasti státní sociální podpory.

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov – Dávky pomoci v hmotné nouzi
Adresa
Telefon
fax
Email
www

Vinařická 1425, 431 11 Jirkov 1
950 118 256,7,8,9,261,4,5
950 118 268
podatelna@cv.mpsv.cz
www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10056
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/jirkov/

Činnost

Provádí výplatu příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci; přijímá
žádosti příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc; vede řízení o přiznání
dávek pomoci v hmotné nouzi; vydává rozhodnutí o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi; vykonává
státní správu v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi.

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Jirkov - Zprostředkování zaměstnání
Adresa
Telefon
fax
Email
www

Vinařická 1425, 431 11 Jirkov 1
950 118 201, 950 118 202
474 332 910
Elena.Bulisova@cv.mpsv.cz
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10056
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/jirkov/

Činnost

Hradí náklady spojené s poradenstvím pro volbu povolání, pro rekvalifikaci, pro zprostředkování
vhodného povolání apod. a se zabezpečením pracovní rehabilitace, informuje zaměstnance, na jehož
zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh, o způsobu uspokojení jeho mzdových nároků a jejich výši,
nabízí volná pracovní místa, po zahájení insolvenčního řízení informuje o zaměstnavatelích, jejichž
zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u Úřadu práce, poskytuje informace o možnostech

11

Katalog sociálních a dalších služeb
zaměstnání a volných pracovních místech, poskytuje podporu při rekvalifikaci, poskytuje příspěvky na
zapracování, poskytuje příspěvky při přechodu na nový podnikatelský program, projednává přestupky a
správní delikty fyzických osob v oblasti zaměstnanosti a přestupky a správní delikty právnických osob v
oblasti zaměstnanosti, provádí kontroly dodržování pracovněprávních předpisů, při zrušení konkursu
přijímá finanční prostředky vyplacené Úřadem práce zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl
podán návrh na prohlášení konkursu, přijímá finanční prostředky neprávem vyplacené zaměstnancům,
na jejichž zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh, přijímá hlášení od zaměstnavatelů o volných
pracovních místech a od zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přijímá
informace o nástupu zaměstnance ze zahraničí, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání a o
zaměstnanci ze zahraničí, jemuž bylo vydáno povolení k zaměstnání, přijímá informace od
zaměstnavatelů, přijímá oznámení zaměstnavatelů o záměru zaměstnávat cizince, přijímá žádosti k
povolení výkonu činnosti dítěte, přijímá žádosti na vyřazení z evidence zájemců o zaměstnání, přijímá
žádosti o podporu v nezaměstnanosti od uchazeče vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání a o
podporu v nezaměstnanosti po ukončení zaměstnání v zemích EU/EHP nebo Švýcarsku a o poskytnutí
příspěvků na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a o prodloužení povolení k výkonu činnosti dítěte a
o prodloužení povolení k zaměstnání cizince a o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny a o
příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a o příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávajícího
více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců a o ukončení vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání a o uspokojení mzdových nároků od zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel
je v platební neschopnosti a o úhradu poradenských činností v oblasti zaměstnání a o vydání povolení k
zaměstnání cizince a o vydání povolení k zaměstnání cizince, jehož zaměstnavatelem je zahraniční
subjekt a o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
a o zprostředkování zaměstnání, přijímá žádosti od zaměstnavatelů, přijímá žádosti osob se zdravotním
postižením o pracovní rehabilitaci, rozhoduje o výplatě podpory při rekvalifikaci osob se zdravotním
postižením, rozhoduje o zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, s
osobami se zdravotním postižením uzavírá dohodu o přípravě k práci, se zaměstnavatelem, který provádí
na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, uzavírá dohodu o přípravě k práci a
hradí náklady na přípravu k práci těchto osob se zdravotním postižením, stanovuje povinnost odvodu do
státního rozpočtu pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, který nesplnil povinnost zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4%, uzavírá dohody o poskytnutí příspěvků v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti, uzavírá dohody o rekvalifikaci uchazečů (zájemců) o zaměstnání, hradí
náklady účastníka rekvalifikace a o rekvalifikaci zaměstnanců u zaměstnavatele a o společensky účelných
pracovních místech, o veřejně prospěšné práci, o vytvoření chráněné pracovní dílny, o vytvoření
chráněného pracovního místa, o zabezpečení pracovní rehabilitace, v určitých případech nabízí plán
směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání, vede evidenci osob se zdravotním
postižením, vydává potvrzení o době vedení uchazeče o zaměstnání v evidence uchazečů o zaměstnání,
vydává povolení k zaměstnání cizince a k zaměstnání cizince, jehož zaměstnavatel je zahraniční subjekt,
vydává povolení výkonu činnosti dítěte, vydává rozhodnutí o dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, vydává rozhodnutí o odejmutí povolení k zaměstnání
cizince; vydává rozhodnutí o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, o
prodloužení povolení k výkonu činnosti dítěte, o prodloužení povolení k zaměstnání cizince, o zákazu
výkonu činnosti dítěte; vyplácí mzdové nároky zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán
insolvenční návrh; vyzývá zaměstnavatele, na kterého byl podán insolvenční návrh, k předložení seznamu
dlužných mzdových nároků zaměstnanců; vyřazuje uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o
zaměstnání; zprostředkovává rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání; žádá
zaměstnavatele o výběr vhodných volných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje
zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ADVAITA, z.ú.
Terapeutické komunity
Adresa
Telefon
fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

Nová Ves 55, 463 31 Chrastava
485 146 988
485 146 988
komunita@advaitaliberec.cz
www.advaitaliberec.cz
Terapeutická komunita ADVAITA
přispívá k obnově fyzického a psychického zdraví klientů, umožňuje osvojit si
praktické dovednosti pro každodenní život, aktivně pracovat na zlepšování
rodinných či partnerských vztahů a řešit otázky spojené s bydlením,
zaměstnáním nebo studiem a s následnou odbornou péčí, podpora při řešení
problémů v oblasti právní a finanční a doprovázení při změně hodnotového
systému
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
Odborné sociální poradenství
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení

Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem
775 204 056
saferovamailto:@krcentrum.cz, frydlova@krcentrum.cz
www.krcentrum.cz
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. - Odborné sociální
poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek pro ZP
Činnost
Služby sociálně právní od certifikované odborné poradkyně v široké škále
základního a především odborného sociálně právního poradenství, dále
účinnou pomoc při vyjednávání a zařizování, půjčování kompenzačních
zdravotních pomůcek, pomoc při sepisování a vyplňování dokladů,
dokumentů, podání, apod. Služba je zacílena především na osoby se
zdravotním postižením, jejich rodiny, pečovatele, rodiny se zdravotně
postiženými dětmi a seniory.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba
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Člověk v tísni, o.p.s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Nerudova 1, 430 01 Chomutov
777 782 068
chomutov@clovekvtisni.cz
www.integracniprogramy.cz
Člověk v tísni, Programy sociální integrace - Chomutov
Pracovní poradenství, kariérní poradenství, program podpora vzdělávání,
volnočasové aktivity, terénní sociální práce.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Terénní programy
Adresa
Nerudova 1, 430 01 Chomutov
Telefon
777 782 067
Email
chomutov@clovekvtisni.cz, jan.sipos@clovekvtisni.cz
www
www.integracniprogramy.cz
Název zařízení
Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace Chomutov
Činnost
Vyhledávání, aktivace, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní
(sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti a bez podpory
jejich návrat znemožňuje. Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života.
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
A) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 Doprovod
 Jednání v institucionálním okolí klienta
 Orientace v systému
 Zprostředkování jiných služeb (sociálních/vzdělávacích)
B) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. sepisování písemností)
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a
snižování těchto rizik;
C) Základní sociální poradenství
podle § 3 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, toto poradenství obsahuje:
Cílová skupina
Osoby, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a splňují následující kritéria:
 osoba starší 11 let
 problém zájemce je řešitelný v rámci nabídky poskytovatele nebo v rámci nabídky služeb,
které může poskytovatel zprostředkovat, služba může přispět ke zlepšení situace
14
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etická slučitelnost postupu řešení a cíle spolupráce s dobrými mravy
informovaný souhlas osoby s podmínkami spolupráce
poskytovatel má volné kapacity k poskytování služby
omezená, snížená schopnost řešit nepříznivou životní situaci vlastními silami

Úhrada za služby bezplatné
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Předškolní vzdělávání
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Vodních staveb 5471, 430 01 Chomutov
731690784
vendula.dostalova@clovekvtisni.cz,
www.integracniprogramy.cz
předškolní příprava dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

V Chomutově se soustředíme zejména na:
tematickou skupinovou práci s dětmi za pomoci metody Grunnlaget – činnosti na rozvoj jemné
motoriky, estetického cítění, rozšíření slovní zásoby, rozeznávání barev a tvarů apod.,
individuální práci s dětmi a jejich rodiči, zábavně vzdělávací volnočasové aktivity pro děti

Program podpory vzdělávání
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Nerudova 1, 430 01 Chomutov
737 468353
barbora.musilo@clovekvtisni.cz
www.integracniprogramy.cz
mimoškolní vzdělávání dětí přímo v rodinách, dobrovolníci doučují v rodinách
nejméně 2 hodiny týdně
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Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě
Azylové domy
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Mikoláše Alše 3274, 434 01 Most
417 638 952
ad@most.diakonie.cz
www.most.diakonie.cz
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Pomáhá ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci.
Snaží se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou
ochranu a nabídnout individuální a koncepční podporu pro řešení jejich
situace. Usiluje o to, aby se tyto ženy naučily využívat vlastní síly, schopnosti,
možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly
se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti.
Poskytované služby: ubytování, pomoc při zajištění stravy (uživatelky si vaří
samy), pomoc při řešení konkrétní problémové situace, materiální pomoc,
pastorační péče a duchovní podpora.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Odborné sociální poradenství
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Tř. Budovatelů 2975, 434 01 Most (Business centrum 5. patro)
417 638 954
op@most.diakonie.cz
www.most.diakonie.cz
Občanská poradna Most
Pomáhá lidem účinně zvládnout konkrétní obtížnou sociální situaci, kterou lze
vyřešit prostřednictvím poradenství. Snaží se pomoci lidem včas zastavit nebo
zmírnit prohlubování konkrétního problému a předejít tak jejich sociálnímu
vyloučení. Klíčem úspěchu je včasná návštěva uživatele v OP a individuální
řešení problému. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a
povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytované služby: pomoc v těchto
oblastech: sociálně právní pomoc, dluhy a exekuce, pracovně právní vztahy,
nájemní vztahy a bydlení, rodinné a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy,
ochrana spotřebitele, zdravotnictví a pojištění, občanské soudní řízení.
Nezabývá se: komerční problematikou, obchodním právem, trestním právem.
Poradnu lze kontaktovat osobně, telefonicky, dopisem nebo elektronicky.
Uživatelům doporučuje, aby se ke konzultaci objednali.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba
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Diecézní charita Litoměřice
Pečovatelská služba
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Březenecká 4804, 430 04 Chomutov
474 686 195
chops.chomutov@dchltm.cz
www.dchltm.cz
Charitní pečovatelská služba
Komplexní péče v domácím prostředí – ošetřovatelské (zdravotní) úkony,
pečovatelská služba.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
Osobní asistence
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Nábřeží 1745, 431 11 Jirkov
777 678 615, 608 204 003
dustojnyzivot@email.cz
www.dustojnyzivotjirkov.cz
Osobní asistence
Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které
by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně
důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl.
Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní
potřeby: - biologické - jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí,
polohování, pohyb apod. - kulturní - vzdělání, zaměstnání, kultura (kino,
divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi,
úřady…
Úhrada za služby za úhradu
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba
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Městská správa sociálních služeb Vejprty
Domovy pro seniory
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

S. K. Neumanna 842/2, 431 91 Vejprty
474 386 109
duklavejprty@seznam.cz
www.msssvejprty.cz
Domov pro seniory Dukla
Pobytové sociální služby pro seniory (osoby nad 55 let) se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Domov
poskytuje ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při hygieně, sociálně terapeutické činnosti, atd.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Domovy se zvláštním režimem
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

S. K. Neumanna 842/2, 431 91 Vejprty
474 386 114
474 386 114
duklavejprty@seznam.cz
www.msssvejprty.cz
Domov se zvláštním režimem Dukla
Služba je určena osobám starším 45 let, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu chronického duševního onemocnění, jedná se především o osoby s
demencí typu Alzheimerovy choroby nebo jinými typy demencí, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba není určena pro osoby závislé nebo
léčící se ze závislosti na návykových látkách a pro osoby HIV pozitivní. Poskytují
se zde následující základní činnosti: základní sociální poradenství, poskytování
ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu a při
osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační
činnosti a pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba
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Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 1
474 684 432
474 684 308
info@meussj.cz
www.meussj.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu
Celodenní komplexní individuální péče pro osoby, které jsou odkázání na
pomoc druhé osoby – bydlení, stravování, zdravotní a ošetřovatelskou péči,
volnočasové aktivity, základní sociální poradenství.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Domovy pro seniory
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

Mládežnická 1753, 431 13 Jirkov
474 683 113
474 684 308
info@meussj.cz
www.meussj.cz
Domov pro seniory Mládežnická
Celodenní komplexní individuální péče pro osoby od 65, které jsou odkázány
na pomoc druhé osoby – bydlení, stravování, zdravotní a ošetřovatelskou péči,
volnočasové aktivity , podpora soběstačnosti, základní sociální poradenství.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Domovy se zvláštním režimem
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 1
474 684 432
474 684 308
info@meussj.cz
www.meussj.cz
Domov se zvláštním režimem U Dubu
Celodenní komplexní individuální péče pro osoby, které jsou odkázání na
pomoc druhé osoby – bydlení, stravování, zdravotní a ošetřovatelskou péči,
volnočasové aktivity, základní sociální poradenství.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba
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Cílová skupina klientů: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence,
Alzheimerovy demence a jiných typů demence, které jsou plně odkázáni na pomoc druhé osoby.
Věková kategorie klientů: Služba je poskytována klientům od 50 let.

Odborné sociální poradenství
Adresa
Telefon
Mobil
Email
www
Název zařízení
Činnost

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
474 684 432
774 422 012
poradna@meussj.cz
www.meussj.cz
Sociální poradna Jirkov
Podpora osob v nepříznivé životní situaci při řešení problémů v oblastech:
mezilidské vztahy, závazky a dluhy, získání a udržení zaměstnání či jiného
stabilního příjmu, hledání ubytování, využití běžně dostupných služeb a
zprostředkování kontaktu na tyto služby, uplatňování základních práv a
svobod. Externí služby: specializované právní poradenství, specializované
poradenství v oblasti mediace a psychoterapie.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Odlehčovací služba
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
474 684 432
474 684 308
info@meussj.cz
www.meussj.cz
Odlehčovací služba – MěÚSS Jirkov
Služba je určena klientům, jejichž pečující osoba z různých důvodů potřebuje
po určitou dobu zastoupit v péči o klienta. Cílem služby je umožnit pečující
osobě nezbytný odpočinek. Věková kategorie klientů: Služba je poskytována
uživatelům od 45 let.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba
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Pečovatelská služba
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
474 684 432
474 684 308
info@meussj.cz
www.meussj.cz
Pečovatelská služba – MěÚSS Jirkov
Pečovatelská služba je určena osobám, ve věku od 7 let, kteří mají sníženou
soběstačnost a to převážně z důvodu zdravotního postižení, chronického
onemocnění a mentálního postižení a seniorům.
Cílem pečovatelské služby je umožnit formou individuální podpory zajistit běžný
způsob života a zůstat co nejdéle v domácím prostředí doma. Vytvářet
prostředí jistoty, bezpečí a zajistit všem uživatelům důstojné zacházení.
Služba je poskytována v domácnostech na území města Jirkova a přilehlých obcí
(Otvice, Zaječice, Vrskmaň, Drmaly, Pesvice, Vysoká Pec, Březenec, Strupčice).
Pečovatelská služba zajišťuje také v rámci zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím doprovod dětí se specifickými poruchami z Jirkova a
přilehlých obcí do škol a školských zařízení.
Pečovatelská služba zajišťuje dále zapůjčování kompenzačních pomůcek.

Úhrada za služby za úhradu
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Ubytovna + nocležna
Adresa
Telefon
Fax
Email
www
Činnost

Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov
474 331 190
474 684 308
info@meussj.cz
www.meussj.cz
Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení. Ubytovna zajišťuje pro osoby v sociální krizi a bez
přístřeší ubytování, základní hygienické podmínky, pomoc začlenit se zpět do
společnosti, umožnit přípravu jídla a poskytnout základní sociální poradenství.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Nejedná se o registrovanou sociální službu, klienti ubytovny a nocležny mohou
na základě žádosti čerpat všechny druhy sociálních služeb.

Armáda spásy
Azylové domy
Adresa

Studentská 1242, 431 11 Jirkov
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Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

773770285, 773770301
zuzana_horcikova@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz
Azylový dům pro matky s dětmi
Azylový dům v Jirkově poskytuje matkám s dětmi a těhotným ženám ubytování na
přechodnou dobu. Zajišťujeme možnost přípravy stravy, hygieny a spolupracujeme na
řešení nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení.

Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Klub Fontána
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Školní 1727, 431 11 Jirkov
773770229

petr_talpa@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Fontána
Zajišťujeme nabídku naplnění volného času (např. soutěže, výlety, společenské hry,
nauka práce na PC) v bezpečném prostoru klubu Fontána v Jirkově. Prostřednictvím
našich aktivit reagujeme na potřeby dětí s omezenými příležitostmi ve věku od 6 do 15
let a nabízíme jim porozumění a pomoc v obtížné životní situaci.

Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení

Školní 1727, 431 11 Jirkov
773770286, 773770301, 773770296
klara_handlova@armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba poskytuje rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci
poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění
rodiny. Služba je poskytována buď na adrese Školní 1727, Jirkov nebo přímo v
domácím prostředí uživatelů.

Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Kaleidoskop
Terapeutické komunity
Adresa
Telefon

K Fialce 227/9, 155 00 Praha 5
774 437 977
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Email
www
Název zařízení
Činnost

tk@kaleidoskop-os.cz
www.kaleidoskop-os.cz
Terapeutická Kaleidoskop
Terapeutická komunita Kaleidoskop je pobytové zařízení, které poskytuje
psycho-sociální služby na přechodnou dobu pro osoby s chronickým duševním
onemocněním. Je určena pro dospělé lidi s poruchou osobnosti (s
dlouhodobými a komplexními problémy v oblasti emocí, mezilidských vztahů a
chování) a dalšími přidruženými psychickými obtížemi.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

K srdci klíč o.p.s.
Noclehárna
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Kochova 3957, Chomutov
775731723, 607567040
info@ksrdciklic.cz
http://www.ksrdciklic.cz
Noclehárna Chomutov
Poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší , které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování Mezi základní činnosti patří: pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, poskytnutí
přenocování. Cílovou skupinou jsou muži od 18 let.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba

Světlo Kadaň
Kontaktní centra
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Hálkova 224, 430 01 Chomutov 1
474 652 030
kcchomutov@os-svetlo.net
www.os-svetlo.net
K-Centrum Chomutov
Ambulantní služby v oblasti primární, sekundární a terciální prevence. Služby
jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich
rodičům a blízkých a odborné a široké veřejnosti. Služby jsou poskytovány
anonymně.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov
702 042 647
nzdm.kaminek@os-svetlo.net
http://www.kaminek-chomutov.cz/
NZDM Kamínek
Poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým
nežádoucími společenskými jevy. Poskytované služby – výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

17. listopadu 4728, 430 04 Chomutov 4
725 758 588, 720 377 436
nzdmcv@os-svetlo.net
www.cps-svetlo.net
Klub MOLO
Poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým
nežádoucími společenskými jevy. Poskytované služby – výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba

Terénní programy
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Ervěnická 1147, 431 11 Jirkov
702 042 646
702 287 454
teren.jirkov@os-svetlo.net
www.os-svetlo.net
Terénní programy Jirkov
Osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, etnické menšiny.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Terénní programy
Adresa
Telefon
Email

Hálkova 224, Chomutov, 430 01 Chomutov 1
474 652 030
725543162
kcchomutov@os-svetlo.net
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www
Název zařízení
Činnost

www.os-svetlo.net
Terénní programy – chomutovsko
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby bez
přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
etnické menšiny.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Oblastní charita Most
Terénní programy
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Zahradní 5321, Chomutov
737486968
drapak@charitamost.cz
www.charitamost.cz
Poradenské centrum - Amare Roma
Poradenství, pomoc při dalším vzdělávání, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, asistence při jednání
s úřady, motivace k rozvíjení a posílení vlastních kompetencí, řešení krizových
situací. Cílovou skupinou jsou jednotlivci nebo rodiny s dětmi, kteří se ocitli
v obtížných životních situacích, sociálně slabé rodiny.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Jiráskova 5338, Chomutov
603148127
drapak@charitamost.cz
www.charitamost.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
Výchovná a vzdělávací činnost, pracovně výchovná činnost s dospělými ,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím , sociálně terapeutické
činnosti , volnočasové aktivity , pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí . . Cílovou skupinou jsou děti a mládež
15-26 let.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba
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Penzion Pod Břízami s.r.o.
Domovy se zvláštním režimem
Adresa
Telefon

Pod Břízami 5598, 430 04 Chomutov
773 929 215 - vedoucí zařízení
775 730 720 - sociální pracovnice
Email
penzionpodbrizami@seznam.cz
www
www.penzionpodbrizami.webnode.cz
Název zařízení
Penzion pod Břízami
Činnost
Uživateli služby jsou dlouhodobě duševně nemocní z regionu ústeckého kraje,
kteří mají pro své onemocnění sníženou soběstačnost. Poskytované činnosti:
ubytování, úklid, praní, žehlení, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných
úkonů o vlastní osobu, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění zdravotní
péče, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) – odbočka Chomutov
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení

Dřinovská 4606, 430 04 Chomutov
474 628 957, 604 979 032
chomutov-odbocka@sons.cz
www.sons.cz
SONS – odbočka Chomutov, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Činnost
Integrace zrakově postižených do společnosti, poradenství, výchovné a
vzdělávací akce, sociálně terapeutické činnosti.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Azylové domy
Adresa
Telefon

Písečná 5030, 430 04 Chomutov
474 652 956, 474 659 241, 606 641 988
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Email
www
Název zařízení
Činnost

filandrova@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Sociální centrum Písečná
Poskytnutí celoroční pobytové služby osobám (muži, ženy, matky a ženy s
dětmi) na přechodnou dobu (zpravidla 1 rok), které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Denní stacionáře
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení

Písečná 5176, 430 04 Chomutov
474 661 009, 474 661 063, 728 746 365
brezinova@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná - Denní stacionář pro
osoby se zdravotním postižením Písečná
Činnost
Poskytování ambulantní služby osobám ve věku od 17 let, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba

Denní stacionáře
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení

Písečná 5176, 430 04 Chomutov
474 661 009, 474 661 063, 728 746 365
brezinova@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná - Denní stacionář
Písečná
Činnost
Poskytování ambulantní služby osobám ve věku od 1 do 5 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nabízí možnost cvičení Vojtovou
metodou jak pro klienty denního stacionáře tak i pro zájemce z řad veřejnosti,
vždy na základě doporučení neurologa.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
ambulantní
Další informace Registrovaná sociální služba

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Adresa
Telefon
Email

Písečná 5176, 430 04 Chomutov
474 661 009, 474 661 063, 728 746 365
brezinova@soschomutov.cz
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www
Název zařízení
Činnost

www.soschomutov.cz
Centrum pro osoby se zdravotním postižením
Poskytování komplexní péče (ubytování, stravování, zdravotní péče, úklid,
praní prádla, doprovody, volnočasové aktivity, atd.) pro děti, mládež a dospělé
s mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba

Domovy pro seniory
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Písečná 5062, 430 04 Chomutov 4
474 659 290, 474 659 258, 728 842 114, 723 963 743
gillova@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Domov pro seniory Písečná
Celodenní komplexní péče pro osoby v seniorském věku nad 60 let, které jsou
odkázání na pomoc druhé osoby – bydlení, stravování, ošetřovatelskou péči,
volnočasové aktivity, v budově k dispozici – ordinace smluvního lékaře,
rehabilitace a tělocvična, pedikúra a kadeřnictví, dílna pro ergoterapii,
internet, knihovna a kaple, společenské místnosti s vybavením, herny –
kulečník, šipky, stolní tenis, obchod se smíšeným zbožím, kavárna. Součástí
zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity
s krbem, venkovním posezením a altánem.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba
Odborné sociální poradenství
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Forma
Další informace

Písečná 5062, 430 04 Chomutov 4
474 659 241, 474 620 005, 725 958 894, 728 897 523
mailto:poradna@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Sociální centrum Písečná – Sociální poradna
Poskytování odborného sociálního poradenství přispívající k řešení nepříznivé
sociální situace jednotlivců i rodin, zaměřuje se na mezilidské vztahy. V sociální
poradně pracují sociální pracovníci, rodinný poradce a externě psycholog a
právník. Funguje zde pobočka Intervenčního centra, která řeší problematiku
domácího násilí. Poradna dále poskytuje speciální poradenství v oblasti
dluhové problematiky. Veškeré poradenské služby jsou bezplatné, není
potřeba žádné doporučení a lze v poradně vystupovat anonymně.
ambulantní
Registrovaná sociální služba

Pečovatelská služba
Adresa
Telefon

Bezručova 4512, 430 04 Chomutov
474 686 432, 728 766 648, 728 765 792
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Email
www
Název zařízení
Činnost

lazarcikova@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Centrum denních služeb Bezručova
Terénní nebo ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v
domácnostech občanů Chomutova, včetně Domu s pečovatelskou službou
Merkur. Zde se také nachází středisko osobní hygieny, prádelenský provoz a
centrální stravovací provoz.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Jesle
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Písečná 5062, 430 04 Chomutov
474 661 009, 728 746 365
brezinova@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
Jesle Písečná
Nestátní zdravotnické zařízení léčebně preventivní péče. Jesle jsou určeny pro
děti ve věku do 3 let, je zde poskytována komplexní výchovná a vzdělávací péče.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
ambulantní
Další informace Registrace – nestátní zdravotnické zařízení

Doprava klientů
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Písečná 5030, 430 04 Chomutov
474 623 241, 721770023
mailto:krepelka@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
MÚSS Chomutov zajišťuje dopravu uživatelů sociálních služeb organizace a
zdravotně postižených dětí do školských zařízení.
Úhrada za služby za úhradu
Další informace služba je poskytována na základě zřizovací listiny

Klub seniorů
Adresa
Telefon
Email
www

Písečná 5030, 430 04 Chomutov
474 652 956, 728 765 792
klubsenioru@soschomutov.cz

www.soschomutov.cz
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Činnost

Další informace

MÚSS Chomutov zajišťuje v rámci klubové činnosti rozmanité aktivizační služby
seniorům nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním
vyloučením. Klub má dvě pobočky, a to na Sociálním centru Písečná a Centru
denních služeb Bezručova.
služba je poskytována na základě zřizovací listiny

Středisko rané péče Tamtam Praha, FRPSP, o.s.
Služby sociální prevence
Adresa
Telefon
Email
www
Název zařízení
Činnost

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
251 510 744 fax.: 235 517 691
ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz
Středisko rané péče Tamtam
Raná péče - sociální služby rané péče pro klientské rodiny z Čech, které mají
děti do šesti let se závažným postižením sluchu, s postižením duálním nebo
kombinovaným.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

Tyfloservis, o.p.s.
Služby sociální prevence
Adresa
Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary
Telefon
353236068, 608572345
Email
k.vary@tyfloservis.cz
www
www.tyfloservis.cz
Název zařízení
Tyfloservis o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary
Činnost
služby sociální prevence – sociální rehabilitace
Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému životu. Služby zahrnují:
nácvik dovedností, poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných
pomůcek a vytváření bezbariérového prostředí, informační servi a
zprostředkování dalších služeb.
Úhrada za služby bezplatné
Forma
ambulantní, terénní
Další informace Registrovaná sociální služba

WHITE LIGHT I o.s.
Terapeutické komunity
Adresa

Mukařov 53, 411 45 Úštěk
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Telefon
fax
Email
www
Název zařízení
Činnost

416 797 069, 602 145 461
416 797 069
tk@wl1.cz
www.wl1.cz
Terapeutická komunita WHITE LIGHT I.
pracovní terapie, skupinová práce, individuální práce s klienty (krizová
intervence, motivační trénink), rodinná terapie, sociální poradenství
Úhrada za služby za úhradu
Forma
pobytová
Další informace Registrovaná sociální služba
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DALŠÍ SLUŽBY
Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Liberec
Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Liberec – ambulance Chomutov (DYÁDA)
Adresa
Telefon
Email
Činnost

Cihlářská 4132, 430 01 Chomutov
476 704 017, 474 621 682, 721 208 957
svpmost@volny.cz

Poradenská a terapeutická péče, ambulantní i pobytová v rámci internátního
pracoviště (pouze v Mostě, pro celý region) pro děti a mládež s výchovnými
problémy (poruchy chování, výchovné problémy na podkladu ADHD, ale i
úzkostní a psychosociální nepřizpůsobivost).

Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov
Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov
Adresa
Telefon
Email
www
Činnosti

Školní 1725, 413 11 Jirkov
474 654 313
info@ddmparaplicko.cz, reditelka@ddmparaplicko.cz,
ekonomka@ddmparaplicko.cz
www.ddmparaplicko.cz
Organizuje aktivity pro vyplnění volného času dětí a mládeže – zájmové
kroužky, tábory, akce, atd.

Farní charita Jirkov
Sběr ošacení
Adresa
Telefon
www
Činnost

Kostelní 55, 431 11 Jirkov
474 659 460
http://old.dchltm.cz/charita.php?name=jir
Působí v rámci farnosti římskokatolické církve - děkanství Jirkov. Sběr ošacení,
bytového textilu, hraček apod.

Kapka 97
Sdružení onkologických pacientů a přátel
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Kochova 1185, 430 01 Chomutov
474 62 10 10
info@kapka97.cz
www.kapka97.cz/
Provoz onkologického centra pro pracovníky, rodinné příslušníky a přátele,
organizace přednášek, rekondiční pobyty, preventivní program.
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Mateřská škola Jirkov
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Adresa
Telefon
Email
www
Poskytovatel

Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov
474 680 571
ms.jirkov@seznam.cz
www.msjirkov.cz
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace

Odloučená pracoviště Mateřské školy Jirkov
MŠ Kaštánek
Adresa
Telefon
www

Jirkov, Smetanovy Sady 1558
474 659 158
www.msjirkov.cz/mskastanek

MŠ Mašinka
Adresa
Telefon
www
Činnost

Jirkov, Na Borku 1644
474 654 413
www.msjirkov.cz/msmasinka
speciální třída pro děti s vadami řeči

MŠ Srdíčko
Adresa
Telefon
www
Činnost

Jirkov, Bezručova 752
474 659 737
www.msjirkov.cz/mssrdicko
speciální třída pro děti s vadami řeči

MŠ Klubíčko
Adresa
Telefon
www

Jirkov, Nerudova 1038
474 654 283
www.msjirkov.cz/msklubicko

MŠ Čtyřka
Adresa
Telefon
www

Jirkov, J. K. Tyla 1121
474 659 957
www.msjirkov.cz/msctyrka

MŠ Čtyřlístek
Adresa
Telefon
www

Jirkov, Studentská 1318
474 654 321
www.msjirkov.cz/msctyrlistek

MŠ Pohádka
Adresa
Telefon
www

Jirkov, Školní 1726
474 659 840
www.msjirkov.cz/mspohadka
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MŠ Hrádek
Adresa
Telefon
www

Červený Hrádek, Šolní 11
474 684 714
www.msjirkov.cz/mshradek

MŠ U Berušek
Adresa
Telefon
www

Otvice, Obecní 17
474 684 598
www.msjirkov.cz/msuberusek

Město Jirkov
Senior klub
Adresa
Telefon
www
Činnost

Chomutovská 406, 431 11 Jirkov
725 456 347
http://www.jirkov.cz/socialni-sluzby-/seniori-osoby-zdravotneznevyhodnene/senior-klub-/
Volnočasové aktivity seniorů (úterý, středa, čtvrtek od 14,00 hod.).

Archa 777, spolek
Centrum přátelské celé rodině z Jirkova - mateřské centrum, miniškolka, dětský klub
Adresa
Provoz
Telefon
Email
www
Činnost

Obránců míru 996, 431 11 Jirkov 1
A-centrum, nám. Dr. E. Beneše
725006968,
mcjirkov@seznam.cz
http://a-centrum-archa.mistecko.cz/
Mateřské centrum každý všední den, miniškolka - péče o děti krátkodobá i
celodenní, odpolední klub pro školáky. Prorodinný program podporují i ostatní
společné akce dětí, rodičů a prarodičů, zaměřené na rodinné tradice, ale
i každodenní život rodiny ve městě.

Občanské sdružení Masopust
Pracovně-tréninkový program pro lidi se zdravotním postižením v kavárně Café Atrium
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
774 492 302, 774 492 305
info@cafe-atrium.cz
www.cafe-atrium.cz
Kavárna Café Atrium poskytuje lidem se zdravotním, zejména s mentálním
postižením reálnou pracovní zkušenost, kterou následně využijí při hledání
pracovního uplatnění.
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Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
Pracoviště Chomutov
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov
474 699 200
chomutov@pppuk.cz
www.pppuk.cz/poradny/chomutov
Odborná péče dětem od 3 do 19 let, diagnostika příčin výchovně vzdělávacích
obtíží, psychologická a speciálně pedagogická pomoc při zvládání obtíží.

Prohandicap o.s
Svoz handicapovaných dětí do škol a zpět
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
484 684 432
info@meussj.cz
www.prohandicap.tode.cz
Zajišťuje během školního roku svoz dětí se specifickými vývojovými vadami do
škol a zpět (řidič + asistent), integrace dětí do společenského života. Pořádá
pro děti kulturní a volnočasové aktivity.
Úhrada za služby za úhradu
Forma
terénní

Společnost dialýzovaných a transplantovaných nemocných , jejich rodinných
příslušníků a přátel dialýzy
Rekondiční pobyty,vydávání čtvrtletníku Stěžeň a suplementů, rehabilitační cvičení
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Ohradní 1368, 140 00, Praha 4 - Michle
261 215 616
prezidium@spoldat.cz
www.znovu.cz/sdat/ a www.stezen.cz
Rekondiční pobyty ve vlastním penzionu, vydávání časopisu Stěžeň,
rehabilitační cvičení.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Rekondiční pobyty, rehabilitace – další služby
Adresa
Telefon
Fax
Email
www

Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín, m.o. Jirkovská 148, 431 59 Vysoká Pec
224 812 225
227 031 959
centrum@spcch.cz, spcch@spcch.cz
www.spcch.cz/
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Činnost

Rekondiční pobyty pro kardiaky a respiriky, rehabilitace, společenské akce,
soutěže.

Poradna HIV/AIDS a sexuálně přenosných onemocnění – zdravotního ústavu se
sídlem v Ústí nad Labem – pracoviště Chomutov
Poradna HIV/AIDS a sexuálně přenosných onemocnění – zdravotního ústavu se sídlem v Ústí
nad Labem – pracoviště Chomutov
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Kochova 1185, 430 01 Chomutov (budova polikliniky, sekce D, 4. patro)
477 751 655
aids.chomutov@zu.cz

www.zuusti.cz/list.php?id=11
Poradna prevence HIV, AIDS a sexuálně přenosných nemocí.

Základní škola
1. základní škola
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Budovatelů 1563, 431 11 Jirkov
474 721 250
reditel@1zsjirkov.cz,zastupce@1zsjirkov.cz
www.1zsjirkov.cz
Poloha školy v klidné obytné zóně a její příznivé klima, důraz na moderní
metody a formy práce (využití digitálních technologií) rozšíření výuky
vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie na 1. i 2.stupni
výuka cizích jazyků, povinný druhý cizí jazyk již od 7.ročníku, zohledňování
vzdělávacích potřeb žáků s SPU a žáků mimořádně nadaných, vzdělávání žáků
se sociálním znevýhodněním, přípravná třída, široká nabídka volitelných a
nepovinných předmětů a zájmových útvarů, realizování vlastních celoškolních
projektů pravidelné akce školy zaměřené na seberealizaci žáků, nabídka výuky
plavání a lyžařský výcvik, pro osvojení zvládání mimořádných situací je mimo
běžnou výuku každoročně pořádáno celodenní branné cvičení.

2. základní škola
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Studentská 1427, 431 11 Jirkov
474 654 369 - 731 515 600
reditel@2zsjirkov.cz,sekretariat@2zsjirkov.cz
www.2zsjirkov.cz
Výuka, kroužky, školní družina, školní senát, školní časopis, stravování, školní
akce.
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3. základní škola
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Nerudova 1151, 431 11 Jirkov
474 654 286
reditel@3zsjirkov.cz,ekonom@3zsjirkov.cz
www.3zsjirkov.cz
Školní vzdělávací program, školská rada, volitelné předměty, zájmové útvary.
Individuální péče o žáky se SPU a SPCH. Vzdělávání žáků se sociálním a
kulturním znevýhodněním, přípravná třídy a logopedická třída. Realizování
vlastních celoškolních či třídních projektů. Tradiční školní akce.

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Základní škola
Adresa
Telefon
Email
www
Činnost

Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov
474 659 866
reditel@4zsjirkov.cz, vokurkap@4zsjirkov.cz
www.4zsjirkov.cz
Školní klub, žákovský parlament, třídy se specifickými poruchami, sportovní
třídy, zájmové útvary, volitelné předměty.

Městské gymnázium
Adresa
Mostecká 309, 431 11 Jirkov
Telefon
474 651 367
Email
reditel@4zsjirkov.cz, l.payerova@gympljirkov.cz
www
www.gympljirkov.cz
Činnost
Střední škola zřizovaná městem Jirkov.

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola Jirkov
Adresa
Telefon
Email
www
činnost

Chomutovská 267, 431 11 Jirkov
474 654 077,474 683 872
zusjirkov@centrum.cz mailto:reditel@1zsjirkov.cz,zastupce@1zsjirkov.cz
www.zusjirkov.cz
Zapojení se do 4 oborů - hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Pro
širokou veřejnost škola pořádá koncerty Kruhu přátel hudby, škola vydává
občasník ARTalent, pod záštitou ZUŠ působí: smíšený komorní sbor Ventilky,
jazzový školní orchestr "Red Dwarf Band", saxofonové kvarteto, mažoretky:
Bambelinky, Rozalinky, minimažoretky.
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