
Sociální činnost – seznam odborných pracovišť 

 

 

Azylový dům Kladno 

Azylový dům představuje komplex sociálních služeb poskytujících individuální, důstojnou, 

nepřetržitou a koncepční pomoc matkám s nezletilými dětmi, které se ocitnou v tíživé životní 

situaci spojené se ztrátou bydlení a to za účelem jejich snadnější resocializace. 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.azylovydumkladno.cz/ 

 

 

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 

Posláním organizace je pomáhat občanům při řešení nepříznivé sociální situace nebo 

osamělosti, ve které se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího 

věku. 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.czpstredoceskykraj.cz/ 

 

 

Dětské centrum Kladno 

Zařízení pro děti od narození do 3 let věku (6 let).  Na tomto pracovišti je 30 lůžek, z toho 20 

pro kojence, 10 pro děti s postižením. Základním úkolem Dětského domova je zajišťování 

léčebně-preventivní, výchovné a sociální péče dětem, o které se z nejrůznějších důvodů 

nemůže postarat jejich rodina. Nabízejí se stále nové možnosti k jejímu zlepšování. 

 

 

Dětský rehabilitační stacionář Zvonek 

Dětský rehabilitační stacionář je nestátní zdravotnické zařízení zřízené Statutárním městem  

Kladno v roce 1993.  

Stacionář je zaměřen na denní komplexní péči o děti předškolního věku, které pro svůj 

zdravotní handicap vyžadují odbornou specializovanou zdravotní péči. Jde o děti 

s kombinovaným postižením, s dětskou mozkovou obrnou, s mentální retardací, s těžkým 

neurologickým či ortopedickým onemocněním, o děti s vývojovými poruchami nebo s jinými 

specifickými potřebami, pro které děti nemohou navštěvovat běžnou mateřskou školu. 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.zvonek-kladno.cz/ 

 

 

Domov pro seniory Kladno 

Domov pro seniory Kladno jako poskytovatel sociálních služeb nabízí pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.domov-kladno.cz/ 
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Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno 

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno je soukromé zdravotnické centrum poskytující 

následnou lůžkovou péči. K dispozici jsou lůžka s převážně s geriatrickým zaměřením, tedy 

se zaměřením na péči o seniory. Tato péče je specializovaná na doléčení a komplexní 

rehabilitaci především pacientům vysokého věku nebo s chronickým onemocněním. Další 

lůžka jsou určena pro poskytování rehabilitační péče pro seniory schopné plně rehabilitační 

zátěže. 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.garc.cz/ 

 

 

Středisko komplexní sociální péče Fontána  

Posláním společnosti je poskytování terénních a ambulantních služeb osobám, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci. Sociálními službami společnost podporuje klienty v jejich 

přirozeném prostředí, pomáhá jim žít běžným způsobem života, jakým žijí jejich vrstevníci.  

 

Odkaz na webové stránky: 

www.skspkladno.cz 

 

 

Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa 

Cílem Střediska ROSA je pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a 

rodinu.  Středisko pomáhá rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých handikepů - 

zdravotního, etnického, sociálního, rodinného.  

 

Odkaz na webové stránky: http://www.spod.cz/ 

 

 

Zahrada – poskytovatel sociálních služeb 

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, je největší zařízení ve městě Kladně, které nabízí 

moderní sociální služby pro děti, mládež i dospělé s postižením. Přímou péči o klienty 

zajišťují pracovníci v sociálních službách a  pedagogičtí pracovníci. Každý klient má svého 

klíčového pracovníka, který je garantem individuálního plánování zpracovávaného na základě 

osobního profilu klienta. Klíčový pracovník zjišťuje požadavky a přání klienta a pomáhá mu 

je prosadit. Zároveň pomáhá klientovi v rozhodování, uplatňování jeho práv a v orientaci v 

běžném životě. 

 

Odkaz na webové stránky: http://zahrada-usp.cz/ 

 

 

ZŠ a MŠ speciální Korálek 

Škola sdružuje základní školu praktickou, základní školu speciální a její přípravný stupeň, 

mateřskou školu speciální, školní družinu a školní stravovnu. Žáky školy jsou děti se 

souběžným postižením více vadami - tedy s postižením fyzickým i psychickým zároveň, např. 

mentální retardace spojená s tělesnou, zrakovou, sluchovou nebo řečovou vadou, děti s 

epilepsií, autismem a po úrazech atd. 

 

Odkaz na webové stránky: http://www.koralekkladno.cz/ 
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