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Síť institucí – Chomutov 

 
PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 

Světlem k prevenci – Světlo Kadaň z.s. 

- Školní Pěšina 5249, Chomutov 43004 

- Mgr. Jana Tussetschlägerová 

E-Mail: vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz 

Telefon: +420 725 961 795 

- • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, 

jiné návykové chování 

• Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

• Rasismus a xenofobie 

• Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby 

• Poruchy příjmu potravy 

• Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

• Právní vědomí napříč typy rizikového chování 

 

Archa 777 

- Náměstí Dr. Beneše 1772, Jirkov43111 

- http://archajirkov.cz/ 

- Centrum přátelské celé rodině od pondělí do pátku 7:00 – 16:00 

- tel: 723 457 269 e-mail: mcjirkov@seznam.cz 

- Posláním spolku je primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, 

aktivní zapojování rodin do života v komunitě. Síťování a spolupráce odborníků, 

osobností, a organizací podporujících rodinu napříč sektory (veřejný, neziskový, 

podnikatelský). Posilování a prosazování společných hodnot rodiny a 

mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role v rodině i ve 

společnosti, právní ochrana rodiny, mateřství, otcovství, rovných příležitostí pro 

všechny. Spolek staví svoji činnost na principu svépomocných skupin rodičů a jejich 

zdravém životě ve zdravém prostředí.  

- K podpoře svého poslání spolek provozuje zejména tyto činnosti: a) zřizuje 

svépomocné skupiny rodičů b) poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny c) 

organizuje programy pro aktivaci rodin d) nabízí vzdělávací, výchovné, preventivní 

programy pro děti, rodiče i prarodiče e) vytváří prostor pro vícegenerační 

pospolitost f) pořádá veřejné akce pro širokou veřejnost g) podílí se na obnově tradic 

v obci h) spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce  

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

Armáda spásy 

a) NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

- Školní 1727, Jirkov 

- Nízkoprahové zařízení zajišťuje nabídku společensky žádoucího naplnění volného 

času v bezpečném prostoru klubu pro děti a mládež ve věku od 6 do 16 let 

s omezenými příležitostmi a nabízí porozumění a pomoc v obtížné životní situaci. 

Uživateli je tato služba poskytována zdarma. 

- Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána je určena pro děti 

a mládež ve věku od 6 do 16 let s omezenými příležitostmi, které nemají a potřebují: 

http://archajirkov.cz/
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prostor pro vlastní aktivity, přiměřený prostor pro plnění školních povinností, 

podporu v nepříznivé životní situaci. 

 

Světlo Kadaň z.s.  

NZDM Kámen 

- Školní Pěšina 5249, Chomutov 43004 

- vedouci.nzdmkamen.svetlozs@seznam.cz – Bc. Mirka Hanyková (702 042 647) 

- Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti a mládež sem 

mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez 

přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To 

znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu 

vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas ap. 

- Z toho logicky vyplývá, že záleží hodně na náplni klubu a na pracovnících, čím děti 

do klubu přitáhnou, proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň 

pružně přizpůsobovat klientům – dětem a mládeži, kteří zrovna klub navštěvují. 

Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní nebo by měly být vedeny atraktivní 

formou, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo. 

- Cílová skupina děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6-26 let 

 Světlo Kadaň z.s. – klub Molo  

- Viz výš 

RADKA  

- Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 

- poskytující péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb, práce s 

mládeží, dobrovolnictví a zahraniční spolupráce. 

- 7.9.2020 den otevřených dveří 

 

Člověk v tísni 

a) Kariérní poradenství 

- Kariérní poradenství je poskytováno žákům druhého stupně základních škol, cílem 

kariérového poradenství je podpořit žáky s výběrem vhodné střední školy a 

současně zohlednit potenciální uplatnění na trhu práce. Kariérový poradce se 

pravidelně setkává s dětmi a formou vhodných volnočasových aktivit je motivuje 

k dalšímu studiu. Kariérní poradce se mládeži věnuje jak individuálně (během 

konzultací), tak skupinově (pořádá pro ně exkurze, výlety i víkendové pobyty a 

další volnočasové aktivity). 

- Kariérní poradce se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve 

svém vzdělávání, a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je 

individuální komunikace s klienty, pořádá tematické workshopy na  školách, snaží 

se o propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinuje 

retrostipendia a poskytuje základní poradenství při volbě školy a možnostech 

dalšího vzdělávání. 

- Kapacita: 10 – 15 osob, věk: 15 – 26 let 
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b) Doučování 

- Školní 1294, 430 01 Chomutov 

- Člověk v tísni nabízí v Chomutově individuální i skupinové doučování žáků 

základních škol. Naši dobrovolníci navštěvují studenty přímo v jejich domovech. 

V případech, kdy to není možné, docházejí děti k nám na pobočku. 

- Dále poskytujeme doučování a volnočasové aktivity dětem z chomutovských 

ubytoven. Spolupráce zde probíhá přímo na ubytovně, v místnosti vyhrazené 

pouze pro děti. Maximální kapacita jednoho pracovníka je 20 přihlášených dětí, 

vždy ale vyhodnocujeme konkrétní situaci, spolupráce se také odvíjí od 

momentálního počtu dobrovolníků. 

- Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma 

adekvátní podpory. Důvodem je především nízké, často jen základní vzdělání 

rodičů. Smyslem této služby je především zastavení školního propadu prospěchu 

dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří 

mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší 

aktivitou při vyučování. 

- Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Není nutné mít žádné 

zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné 2 hodiny týdně. 

Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v 

období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit. 

- Kapacita mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let 

 

Armáda spásy – SAS – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

- Školní 1727, Jirkov 

- Posláním je poskytování bezplatné pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi. 

Služba je ambulantně poskytována na adrese Školní 1727, Studentská 1242 Jirkov 

nebo v terénní formě přímo v domácím prostředí uživatelů, a to na území města 

Jirkov a ve vybrané části města Chomutov (ul. Písečná, Jirkovská, Pod Břízami a 

Růžová) na základě předchozí dohody. Služba je poskytována rodinám, které jsou 

v nepříznivé sociální situaci. 

- Služba je určena rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci (např. 

vzdělávací a výchovné problémy dětí, bytová problematika, problém hospodaření 

rodiny, atd.). Služba je rovněž poskytována rodičům, kterým byly děti odebrány a 

kteří usilují o svěření dětí zpět do své péče 

Světlo Kadaň z.s. – SAS 

- Školní Pěšina 5249, Chomutov 43004 

- vedouci.saskaminek.svetlozs@seznam.cz – Ing. Monika Peřinová (702 042 648) 

- Služba je poskytována terénní (jde tedy o formu služby poskytovanou převážně 

v přirozeném sociálním prostředí rodiny), popř. ambulantní formou, rodině 

s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého 

existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 

- Uživatelé služby jsou rodiny s dětmi do 18 let (do 26 let, pokud dítě studuje), které 

pobývají na území Chomutovska (především lokality: Kamenná, Písečná, Zahradní 

a Březenecká). Zároveň pocházejí z kulturně, geograficky a socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí, rodiny bez dobrých podmínek pro kvalitní způsob 

života s omezenými návyky. 
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ZÁVISLOSTI 

Světlo Kadaň z.s. 

a) K-centrum 

- Hálkova 224, Chomutov 

- 474 652 030 

- Zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti sekundární a terciární prevence v 

Chomutově již od roku 2000. 

- Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, 

jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb 

spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení 

- Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo anonymní - Uživatelé služeb jsou 

v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, 

aniž by byla narušena jejich anonymita 

- Služba je bezplatná 

b) Poradna Světlo Chomutov 

- Hálkova 224, 430 01 Chomutov 

- Projekt je zacílen na osoby ohrožené látkovou i nelátkovou závislostí 

motivovaných k abstinenci, či ohrožených recidivou závislosti a rodinné 

příslušníky a osoby blízké. 

KRIZOVÁ INTERVENCE ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Pedagogicko-psychologická poradna - PPP Chomutov 

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 

Tel: 474 699 200 

775 441 293 

www.pppuk.cz/poradny/chomutov 

 

Hlavním účelem organizace je: Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický 

rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Naplňování 

vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu 

vzdělávání. Prevence a řešení výukových a výchovných potíží, projevů různých forem 

rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů 

souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Vytváření 

vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů 

práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin.  Vytváření vhodných 

podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané. Vhodná volba 

vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Rozvíjení pedagogicko-psychologických 

znalostí a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků 

ve školách a školských zařízeních. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního 

znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku.  

 

Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov - PPP Chomutov 

- pozor soukromníci, 650 Kč/hod. 

Husova 2160/12, Chomutov 

Tel: 605276403 – k objednání nových klientů 

www.poradenstvi-chomutov.cz 

 

http://www.pppuk.cz/poradny/chomutov
http://www.poradenstvi-chomutov.cz/
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Odborný tým, který nabízí poradenské služby klientům všech věkových kategorií. Nejčastěji 

se v praxi setkávají s klienty, kteří řeší aktuální životní krizi (rozvod, úmrtí, ztráta zaměstnání, 

finanční potíže – zadlužení, ztráta smyslu života), náročné rodinné a partnerské situace, dále 

například klienti, jejichž aktuální prožívání je doprovázeno stavy úzkosti, depresí, rozlady. Do 

praxe přicházejí také rodiče, kteří hledají pomoc při výchově a vzdělávání svých dětí. 

Poradenstvím se nezabývají pouze výše uvedeným, ale také se zaměřuje na klienty, kteří 

chtějí zdokonalit a rozvíjet svůj potenciál a dále se rozvíjet (oblast práce, volnočasových 

aktivit). 

Psychologické poradenství si klade za cíl překonání psychologických potíží klienta, nebo 

rozvoj jeho osobnosti. Může jít o poradenství rodinné, manželské, sexuologické, v 

meziosobních problémech, při zvýšené pracovní zátěži či jiném stresu atd. Na rozdíl od 

psychoterapie, se kterou se často prolíná, se nepokouší o obtížnou změnu osobnosti dotyčného 

nebo jeho "vyléčení" a zaměřuje se na aktuální potíže. Psychologické poradenství je svým 

způsobem přítomno i v dalších poradenských oblastech - při pomoci hendikepovaným lidem 

je důležitou složkou překonání psychologických potíží vzniklých samotným hendikepem, při 

hledání práce nezaměstnanému je naopak důležité dodání sebevědomí a motivace k práci. 

 

DYÁDA – středisko výchovné péče 

- Cihlářská 4132, Chomutov 43003 

- chomutov@svpdyada.cz 

- 474 621 682 

- Středisko výchovné péče Dyáda je školské poradenské zařízení, které bylo zřízeno 

MŠMT a je součástí Dětského diagnostického ústavu v Liberci. V roce 1998 

vznikla ambulantní část v Mostě, v roce 2000 zahájilo činnost detašované 

ambulantní pracoviště v Chomutově a od roku 2002 nabízíme v Mostě 

diagnosticko-terapeutický pobyt. 

- Péče je určena dětem a mládeži ve věku 3-26 let (do ukončení studia), u kterých se 

vyskytly problémy v oblasti chování, osobnosti, rodinné, vztahové či jiné. Dále 

také spolupracují s jejich rodiči, zákonnými zástupci, učiteli nebo spolužáky. 

- Nabízejí pomoc v případech, kdy dítě např.: 

- nedodržuje pravidla, neplní své povinnosti, nerespektuje dospělé, 

- má komunikační problémy ve vrstevnické skupině 

- neovládá své chování, je příliš impulzivní, agresivní, lže, krade 

- neplní povinnou školní docházku (záškoláctví, „kryté záškoláctví“) 

- překračuje zákon, experimentuje s návykovými látkami, chová se rizikově na 

internetu 

- aj. 

- Po - Pá : 7.00 - 15.30h 

Konzultace probíhají i v jiných časech, záleží na předchozí domluvě s konkrétním 

odborným pracovníkem. 

 

EDOST 

- Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 

- Nabízejí služby zavedené manželské a rodinné poradny. Poradci jsou vysoce 

kvalifikovaní a mají dlouholetou praxi. Poradce může poskytnou podporu také 

v případě řešení krizových situací, jako je například onemocnění či úmrtí v rodině 

nebo potíže s různými druhy závislostí.  Svým klientům garantují naprostou 

diskrétnost. Jsou připraveni se přizpůsobit časovým možnostem. 

- Pro koho je poradna určena: rodiny s dětmi, osoby v krizi, oběti domácího násilí 

mailto:chomutov@svpdyada.cz
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Intervenční centrum  

a) Spirála  

- Písečná 5030, budova Sociálních služeb Chomutov, p.o. 

Středa: 10.00 – 14.00 hodin 

- Objednání je možné na čísle 475 511 811  

- Intervenční centrum je poradna pro osoby ohrožené domácím násilím a svědky 

domácího násilí. Nabízí právní a sociálně právní poradenství, emoční a 

psychologickou podporu, krátkodobou terapii pro osobu ohroženou domácím 

násilím a její děti.  

 

1) Byty na půl cesty 

- Palackého 4255, Chomutov 

- 775 731 723 

- pitterlingova@ksrdciklic.cz 

- Pro koho je služba poskytována 

- Osoby bez přístřeší 

- Osoby do 26 let věku opouštějící školská zař. pro výkon úst. péče 

 

TÝRÁNÍ ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE 

 

2) OSPOD 

Pondělí: 8:00 - 17:00 

Úterý: 8:00 - 15:00 

Středa: 8:00 - 17:00 

Čtvrtek: 8:00 - 15:00 

- Vedoucí oddělení Bc. Romana Horynová 

- 474 637 207 r.horynova@chomutov-mesto.cz 

- Zborovská 4602 43028 Chomutov 

- OSPODu se nemusíte bát. Je tu pro to, aby podporoval rodinu a stabilizoval ji. 

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu a bez 

jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, jazyka, 

politického smýšlení nebo sociálního původu. 

- Hlavní úkoly OSPODu: 

 vykonávání funkce opatrovníka dítěte – soud ustanoví opatrovníka v případě, že se jedná o 

věci, která se přímo dotýká dítěte. Opatrovník se snaží situaci vnímat objektivně a hájí zájmy 

dítěte, aby nedošlo ke střetu zájmu mezi rodiči. 

 úprava styku rodiče s dítětem a určení výše výživného – v případě rozvodu rodičů musí 

proběhnout soud. Musí být rozhodnuto, jak bude probíhat styk dítěte s rodiči, kdo bude mít 

dítě v péči a jaké výživné bude jeden z rodičů přispívat. OSPOD se stává opatrovníkem dítěte. 

 z měna výživného nebo změna úpravy styku – pokud je již styk a výše výživného stanovena 

soudem, může jeden z rodičů podat návrh k soudu s odůvodněnou žádostí o změnu původního 

rozhodnutí. 

 zastupování v majetkových otázkách – pokud se dítě stává dědicem a rodiče by s majetkem 

chtěli nakládat, potřebují k tomu rozhodnutí soudu. 

mailto:r.horynova@chomutov-mesto.cz
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 pomoc při řešení tíživých situací – OSPOD se stává pomocníkem v řešení ekonomických a 

sociálních problémů rodiny. 

 napravení nestabilního rodinného prostředí – pokud by rodinná situace (např. časté hádky) 

mohla ohrozit vývoj dítěte, snahou OSPODu je zajistit dítěti opět klidné a bezpečné prostředí 

 chránit dítě v případě neplnění rodičovské odpovědnosti – rodiče mají vyživovací povinnost a 

povinnost starat se o dítě tak, aby psychicky ani fyzicky nestrádalo. Pokud dítě tyto podmínky 

zajištěny nemá, OSPOD se snaží situaci změnit a stabilizovat. 

Klokánek Chomutov 

 Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto 

ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do 

své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, 

pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). 

 Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné 

opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě 

žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné 

krizové situaci. 

 

Lekáři 

o Pediatr 

- např. MUDr. Marie Dvořáková Pastorová - Dětský lékař 

- Písečná 5556 Chomutov, 474 650 641 

 

o Psychiatr – např. Vadlejchová, Grimová 

- MUDr. Vadlejchová  

- Písečná 5052, 430 04 Chomutov 

-  el.: 607 707 320. E-mail: vadlejchova.iveta@email.cz. 

- MUDr. Grimová 

- Edisonova 1185, 430 01 Chomutov 

- 474 447 755 

 

PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM, MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

Tvořivá dílna Mezi námi  

a) Sociálně- terapeutická dílna 

- Husovo náměstí 38, Chomutov 43001 

- 777 684 946 

- Pro koho je služba poskytována 

- Osoby s mentálním postižením 

- Osoby se zdravotním postižením 

Věkové skupiny 

- 16-18 let | dorost 

- 19-26 let | mladí dospělí 

- 27-64 let | dospělí 
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Centrum duševního zdraví  

a) Sociální rehabilitace  

- Na příkopech 156, Chomutov 

- Pro osoby s chronickým duševním onemocněním  

- Mezi hlavní činnost CDZ patří poskytování komplexní psychiatrické rehabilitace 

lidem, kteří mají zkušenost s vážným duševním onemocněním. Tuto péči zajišťuje 

multidisciplinární tým, který poskytuje sociální a zdravotní služby. Tým pracuje 

s krizí a její prevencí tak, aby nemuselo docházet k dlouhodobým hospitalizacím. 

Odborníci pracují i s rodinami, které se potýkají s duševním onemocněním svého 

blízkého 

KRIMINALITA MLÁDEŽE 

Probační a mediační služba 

Probační a mediační služba Chomutov 

Vikové-Kunětické 1968/2 

430 01 Chomutov 

- specialista na práci s mládeží Patricie Gillová 

- Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky 

prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a 

zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na 

zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. 

- Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, 

vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. 

Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému 

trestní justice. 

- Cíle činnosti PMS 
Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného 

resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je 

proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu 

společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci. 

 

Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení 

poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, 

integrity a důvěry ve spravedlnost. 

Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti 

účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a 

efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření. 

OSTATNÍ 

ARMÁDA SPÁSY 

b) Azylový dům pro matky s dětmi 

- Studentská 1242, Jirkov 43111 

- Azylový dům pro matky s dětmi 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. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu k 

samostatnosti uživatelů. 
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- Kapacita azylového domu pro matky s dětmi je 7 žen a 20 dětí. 

- Cílem služby je to, aby uživatelé zvládali řešení své složité sociální situace sami, a 

to zejména v těchto oblastech: pomoc při vyřizování běžných záležitostí v oblasti 

svých práv, zvyšování kompetencí v oblasti bydlení, pomoc při výchově dětí, 

vytváření a upevňování hygienických zásad a sebeobsluhy, hospodaření s 

finančními prostředky, pomoc při upevnění kontaktu s rodinou, zvyšování 

kompetencí v oblasti zaměstnání. 

- Cílová skupina - Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi Armády spásy v 

Jirkově je určena pro těhotné, matky nebo ženy, které mají dítě vlastní nebo svěřené 

do péče, které jsou fyzicky soběstačné a převážně pobývají na území města Jirkova 

a jeho okolí. Služba je poskytována obvykle na jeden rok a od uživatelů je očekáván 

aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace. 

Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte zpravidla do 18 let nebo 

starší jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí 

povolání. 

 

Azylový dům Písečná 

- Písečná 5030, 430 04 Chomutov 

- Tel.: +420 474 623 261, +420 474 659 903 (spojovatelka) 

- Posláním AD Písečná je prostřednictvím pobytové služby umožnit osamělým 

ženám, mužům, matkám/ženám či rodinám s dětmi řešit vlastní nepříznivou situaci 

spojenou se ztrátou bydlení a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému 

sociální pomoci. 

- Muži, ženy, matky/ženy s dětmi (0 - 18 let) a rodiny s dětmi (0 - 18 let) nacházející 

se v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení (osoby bez 

přístřeší, osoby v krizi). Děti do 18 let jsou přijímány pouze se zákonným zástupcem 

- Cílem AD Písečná je opětovné začlenění uživatele sociální služby do běžného 

samostatného života ve společnosti za využití klientových možností, místních 

zdrojů a přirozených sociálních sítí. 

 

Dětský domov a školní jídelna 

- Čelakovského 822, 430 01 Chomutov 

- 474 624 285, 474 626 903 

- Dětský domov a Školní jídelna Chomutov vykonává soudem nařízenou ústavní 

výchovu u dětí a mládeže, které nemají závažné poruchy chování 

- Kapacita dětského domova je 60 dětí umístěných v šesti rodinných skupinách. 

Součástí zařízení je i byt 3+1 v panelovém domě, který slouží jako tzv. cvičný byt. 

Od října 2009 fungují při dětském domově komunitní byty kolejního typu, 

ve kterých žijí děti od 18ti let výše připravující se na odchod do samostatného 

života. 

 

 


