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Důležité odkazy ve zdravotně sociální problematice 

 
 

www.portal.mpsv.cz 
 

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí 

www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp 
 

Sociální portál kraje Vysočina 

www.soshb.cz Informační systém sociálních služeb Havlíčkův Brod 
 

www.pecujdoma.cz 
 

Na webu najdete praktické návody a videa k pečování o seniory, literaturu ke vzdělávání, 
právní předpisy, poradenství a informace, které vám péči o svého blízkého usnadní. 
 

www.seniorum.cz 
 

Portál nejen pro seniory.  
seniorská témata – novinky – rady odborníků – kultura a volný čas – vzdělávání – diskuse 
 

www.seniorkontakt.cz 
 

Portál, který pomáhá seniorům či jejich rodinným příslušníkům navázat rychlý kontakt s 
poskytovateli sociálních služeb. 
 

www.penzista.net 
 

Portál pro seniory a jejich přátele. 
inzerce – poradna pro seniory – služby sociální péče o seniory – články 
 

www.spolecnost-parkinson.cz 
 

Portál pro pečující o osoby trpící Parkinsonovou nemocí 
 

www.alzheimer.cz 
 

Portál pro pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou.  
Pomoc a podpora lidí postižených demencí, mezi které řadíme jak samotné nemocné, tak 
jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje stejně těžce obě skupiny. 
 

www.roztrousena-skleroza.info Informační portál o roztroušené skleróze 
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www.cerebrum2007.cz 
 

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění 
mozku a jejich rodin 

Občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění 
mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či 
jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující. 
 

www.ligavozic.cz Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním 
životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých 
představ. 
 

www.zivot90-jihlava.cz 
 

Posláním ŽIVOTa 90 - Jihlava je umožnit seniorům a zdravotně postiženým zůstat co 
nejdéle v jejich přirozeném prostředí, tedy doma, zvýšit kvalitu jejich života a umožnit jim 
smysluplné zapojení se do společnosti.  
Život90 poskytuje dvě sociální služby: tísňovou péči a osobní asistenci  
 

www.pecujete-doma.cz Mobilní půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek EasyCare 
 

www.dmo.cz Informační portál o dětské mozkové obrně 
 

www.downsyndrom.cz Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem 
Prosazuje principy občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením. Obhajuje 
práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje poradenství v sociálně právní 
problematice. Snaží se též o nezkreslené a pozitivní informování širší veřejnosti 
o problematice Downova syndromu. 
 

www.frpsp.cz Informační portál pro rodiče sluchově postižených dětí  

www.helpnet.cz Informační portál pro osoby se specifickými potřebami 
zrakové postižení – sluchové postižení – tělesné postižení – mentální postižení 
 

www.iporadna.cz Internetová poradna pro postižené 
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www.domacinasili.cz Informační portál o domácím násilí 

www.bkb.cz Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů v ČR 

www.psychocentrum.cz Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

Krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím při Psychocentru – manželské a 
rodinné poradně Kraje Vysočina 
 

www.vitalion.cz Portál o zkušenostech s nemocemi, s vyšetřeními a příznaky 

  

  

  

  

  

 


