
Pom��eme vám
Statutární m�sto Pardubice, odbor sociálních v�cí 
466 859 136

Rodinné Integra�ní Centrum z.s.
739 025 071     info@ric.cz

Pé�e o du�evní zdraví, z.s., st�edisko Pardubice
777 454 573

SKP-CENTRUM, o.p.s. Interven�ní centrum
466 260 528, 774 755 744
Program NENA 773 449 989

DaR-Centrum pro dít� a rodinu, o.p.s.
775 774 582     info@darops.cz

Národní rada osob se zdravotním posti�ením a seniory �R  
736 751 217

Amalthea, Podpora pro rodinu a dít�
777 752 826 

Ty�oCentrum Pardubice, o. p. s.
466 500 615

Ob�anská poradna Pardubice, z. s.
466 989 574      op.pce@seznam.cz

MOST pro o.p.s.
777 306 998     773 223 453     info@mostlp.eu

Poradna pro rodinu Pardubického kraje
603 273 948      pardubice@poradnapardubice.cz

Oblastní charita Pardubice
777 296 850      731 630 927

Bethany, D�m pomoci
602 545 710

LAXUS, z.ú.
734 316 540

Tamtam Centrum pro d�tský sluch, o.p.s.
722 461 245        Tamtam

Individuální odborné poradenství pro v�echny cílové skupiny,
pomoc p�i �e�ení nep�íznivé sociální situace 
po a st 8:00-17:00, út a �t 8:00-15:30, pá 8:00-14:30 hod

energeia o.p.s.
604 464 839      psp@energeia.cz

Telefonické, emailové a skypové konzultace pro
rodiny s d�tmi s PAS - nonstop

Telefonická pomoc pro osoby s du�evní nemocí
po-pá 9:00-17:00 hod
kontaktní den pro neobjednané po 9:00-11:00

Telefonická pomoc pro ob�ti domácího násilí - pevná linka
po 8:00-19:00, út-pá 8:00-16:30, mobil nonstop
Telefonická konzultace NENA po-pá 8:00-16:30

Telefonická podpora a pomoc pro rodiny s d�tmi
po a st 8:00-13:00 hod 

Telefonická pomoc osobám se zdravotním posti�ením
a senior�m v nep�íznivé sociální situaci
po a st 8:00-12:00, út a �t 8:00-12:00 hod

Telefonická pomoc rodinám s d�tmi
po-pá 9:00-17:00 hod

Telefonická pomoc zrakov� posti�eným
po-st 8:00-16:00 hod, �t 8:00-12:00 hod

Telefonická pomoc osobám v nep�íznivé sociální situaci
po a st 9:00-17:00, út 8:00-16:00, �t 9:00-18:00, pá 8:00-14:30 hod

Telefonická pomoc pro cizince, kurzy pro d�ti cizinc�
prost�ednictvím sociálních sítí     po-pá 9:00-17:00 hod 

Telefonická krizová intervence - objednání klient� na indivuální
konzultace        po-pá 8:00-11:00 hod

Pomoc osobám v nep�íznivé sociální situaci
po-pá 8:00-15:30 hod

Psychosociální poradenství, psychologická podpora,
terapeutická pé�e pro seniory a pe�ující osoby
po-pá 8:00-16:00 hod

Linka psychosociální podpory pro osoby ohro�ené závislostí
po-pá 9:00-16:00 hod

Spoty pro nesly�ící k epidemii COVID-19 opat�ené titulky
a tlumo�ené do znakového jazyka, spoty �T/Dé�ko

Centrum na podporu integrace cizinc�
466 989 228 www.integracnicentra.cz        CPIC Pardubický kraj

Odborné sociální poradenství cizinc�m a �rmám
po a st 12:00-18:00, �t a pá 8:00-12:00

Romodrom, o.p.s.
774 792 310      bakes@romodrom.cz

Telefonická podpora osobám v nep�íznivé situaci, dluhová
poradna, konzultace k insolvenci, asistent prevence zdraví 
po-pá 8:00-16:00 hod

Proba�ní a media�ní slu�ba Pardubice
720 970 392

Poradna pro ob�ti trestných �in�
po-�t 8:00-11:30, 12:30-16:00, pá 8:00-13:30 hod

kontakty na poskytovatele sociálních slu�eb v Pardubicích

Centrum pro zdravotn� posti�ené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s. 466 335 630

Telefonická pomoc senior�m a osobám se zdravotním
posti�ením, p�j�ovna komp. pom�cek po-pá 8:00-16:00 hod

Bílý kruh bezpe�í, z.s.
116 006

Telefonická odborná bezplatná a diskrétní pomoc ob�tem
trestných �in� - nonstop

St�edisko rané pé�e v Pardubicích o.p.s.
736 512 613     stredisko@ranapece-pce.cz

Telefonické, emailové a videokonzultace pro rodiny s d�tmi
do 7 let s ohro�eným vývojem (nap�. nedono�enost), s t�lesným,
mentálním a kombinovaným posti�ením, PAS po-pá 7:30 � 16:00
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