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Sociální služby v Havlíčkově Brodě a okolí 

Název zařízení Základní informace o zařízení / službě Kontakt 

Sociální služby 
města Havlíčkova 

Brodu 
 

Reynkova 3643 
580 01 Havl. Brod 

 

 

Domov pro seniory je bezbariérovým zařízením vybudovaným 
s ohledem na potřeby starší generace. Poskytovatel si uvědomuje, že 
nabízí svým klientům pobytové služby, nahrazující domov. 
 
Domov se zvláštním režimem - posláním služby domov se zvláštním 
režimem je v příjemném prostředí a důstojných podmínkách 
zabezpečit seniorům, kteří onemocněli stařeckou, Alzheimerovou 
demencí či jiným typem demence, jejich individuální specifické 
potřeby. 
 
Odlehčovací služba pobytová (přechodný pobyt) - jejím posláním je 
poskytnout po časově omezenou dobu seniorům a osobám s tělesným 
postižením ubytování v příjemném prostředí, nezbytnou míru podpory 
a péče na přechodnou dobu. Maximální délka pobytu je 3 měsíce. 
 

Pečovatelská služba se poskytuje především v domácnostech 
uživatelů nebo také v zařízeních poskytovatele (v Domě 
s pečovatelskou službou – Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod) podle 
možností a volby klienta. 
 
Denní stacionář je ambulantní služba poskytovaná seniorům a 
dospělým osobám se sníženou soběstačností. 
 

 

Ředitelka: Bc. Magdaléna Kufrová 
 
Bc. Petra Moravcová, DiS. 
sociální pracovnice 
tel.: 569 433 757 / 108 
e-mail: socialni@ssmhb.cz 
 
Mgr. Miloslav Kozlík 
vedoucí sociální péče 
tel.: 569 433 757, mobil: 724 269 371 
e-mail: kozlik@ssmhb.cz 
 
 
 
 
Eva Šílová 
kontaktní osoba 
tel.: 569 426 310 
e-mail: silova@ssmhb.cz 
 
Miroslava Drahozalová 
vedoucí denního stacionáře 
Tel.: 569 426 689 
e-mail: drahozalova@ssmhb.cz  
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Domov pro seniory 

Havlíčkův Brod 
 

 

Domov pro seniory U Panských 1452,  580 01 Havlíčkův Brod, 
usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, podporuje jejich 
soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co 
nejpřirozenějšího prostředí. 

 
 
Domov pro seniory Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod, je 
zrekonstruovaná čtyřpodlažní budova umístěná v areálu Nemocnice 
Havlíčkův Brod v těsné blízkosti parku. Domov pro seniory usiluje o 
důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. 
 
Domov se zvláštním režimem v Břevnici, Břevnice 54, 580 01 
Havlíčkův Brod, je místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí 
zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta, a kde jsou 
zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu. Domov usiluje o 
zmírnění důsledků demence, včetně Alzheimerovy choroby. 
 

 
Ředitelka: Ing. Hana Hlaváčková 
Bc. Jitka Piskačová DiS. 
sociální pracovnice 
tel.: 569 408 703, mobil: 607 949 753 
e-mail: socialni@ddhb.cz 
 
Bc. Šárka Sedláková 
sociální pracovnice 
tel.: 569 333 159, 731 403 780 
e-mail: s.sedlakova@ddhb.cz 
 
 
Bc. Marcela Kubátová  
sociální pracovnice a vedoucí pracoviště 
tel.: 569 333 169, 569 428 548 
e-mail: m.kubatova@ddhb.cz 

 

 
 

Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

 
Bělohradská 1128, 
580 01 Havl. Brod 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY: 
 

Charitní ošetřovatelská služba (Havl. Brod, Chotěboř, Světlá nad 
Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Přibyslav, Holcův Jeníkov) 
Je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifikované zdravotní 
sestry v domácím prostředí uživatele. Péče je ordinována praktickými 
lékaři a výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. 
 
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - nabízí 
zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory 
nebo zdravotně postižené občany. Pro zapůjčení pomůcek NENÍ 
NUTNÉ jejich předepsání lékařem. 

 
 
Stanislava Holendová 
vedoucí CHOPS 
tel.: 569 426 070, 777 736 061 
e-mail: domacipece@charitahb.cz 
 
 
Marie Michalíčková (ST 14:00 – 16:00) 
Školní 730, 396 01 Humpolec 
tel.: 565 532 108, 777 736 047 
e-mail: pecovatelkyhu@seznam.cz 
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Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

 
Bělohradská 1128, 
580 01 Havl. Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
 

Centrum osobní asistence. Služba osobní asistence nabízí osobní 
pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, 
které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné 
znevýhodňující okolnosti. 
 
Charitní pečovatelská služba 
Nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, rozvoz stravy, nákupy, pochůzky, 
doprovod k lékaři, malé a velké úklidy, praní a žehlení 
v domácnostech uživatelů i v domě s pečovatelskou službou. 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Jana Zelenková 
vedoucí centra osobní asistence 
tel.: 569 426 070, 777 736 046 
e-mail: asistence@charitahb.cz 
 
Havlíčkův Brod 
Stanislava Holendová 
tel.: 569 426 070, 777 736 061 
e-mail: domacipece@charitahb.cz 
 
Golčův Jeníkov 
DPS V Zahradách 823, 582 82 Golčův Jeníkov 
tel.: 569 433 207, 731 604 705 
e-mail: pecovatelkygj@charitahb.cz 
 
Humpolec 
Marie Michalíčková 
vedoucí pečovatelka 
Školní 730, 396 01 Humpolec 
tel.: 565 532 108, 777 736 047 
e-mail: pecovatelkyhu@seznam.cz 
 
Lipnice nad Sázavou 
DPS Stromovka, Lipnice nad Sázavou 15, 582 
32 Lipnice nad Sázavou 
Ludmila Koťarová - pečovatelka 
tel.: 777 736 045 
e-mail: domacipece@charitahb.cz 
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Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

 
Bělohradská 1128, 
580 01 Havl. Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci. 
Místo, kde mohou senioři pobývat, zatímco jejich rodinní příslušníci 
jsou v práci. Senioři se účastní pravidelného cvičení protahovacích 
cviků, denních aktivizačních programů, je jim poskytována pomoc a 
podpora při péči o svou osobu.  
 
Domácí hospicová péče 
Nabízí strávení posledních dní a týdnů života nemocného v domácím 
prostředí. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. 
Kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti 
sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí všestrannou 
účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim 
zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka. 
 
Byty sociální rehabilitace Humpolec - nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 
Želiv 
Želiv 29, 394 44 Želiv 
Helena Pfauserová 
pečovatelka 
tel.: 569 426 070, 731 604 745 
e-mail: sekretariat@charitahb.cz  
 
Bohuslava Medová 
vedoucí denního centra 
tel.: 565 532 853, 777 736 069 
e-mail: astra@charitahb.cz 
   
 
 
Mgr. Jana Zelenková 
vedoucí domácí hospicové péče 
tel. 569 426 070, 731 646 900 
e-mail: hospicovapece@charitahb.cz  
 
 
 
 
Bc. Barbora Nováková 
vedoucí projektu 
Školní 730, 396 01 Humpolec 
tel.: 734 435 227, 731 604 744 
e-mail: byty@charitahb.cz 
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Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

 
Bělohradská 1128, 
580 01 Havl. Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti 
domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jím jsou ohroženy 
 

Občanská poradna Havlíčkův Brod 
Nabízí poradenství v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských 
vztahů, pracovněprávních vztahů, v oblasti občanskoprávní, sociální, 
ochrany spotřebitele. Poradenství je poskytováno bezplatně. 
 
 

 
Charitní domov pro matky s dětmi  
Azylové zařízení, které pomáhá těhotným ženám, matkám s dětmi a 
ženám – obětem domácího násilí překlenout nepříznivou sociální 
situaci poskytnutím ubytování na nezbytně dlouhou dobu. 
 
Středisko rané péče 
Poskytuje komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného 
věku se zdravotním postižením či ohrožením vlivem bilogických 
faktorů. Služba je poskytována zdarma 
 
 
eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad 
Sázavou 
Podílí se na prevenci sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže 
prostřednictvím nabízených volnočasových aktivit a doprovází 
zátěžovými situacemi mladého člověka v dospívání. 
 
Nízkoprahový klub BAN! 
Kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně 

 
 
 
 

Soňa Valová, DiS. 
vedoucí poradny 
B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 569 425 630, 777 736 048 
e-mail: poradna@charitahb.cz 
 
Mgr. Marie Švadlenová 
vedoucí azylového domu 
tel.: 569 431 149, 777 736 062 
e-mail: domov@charitahb.cz 
 
PhDr. Irena Salaquardová 
vedoucí Střediska rané péče 
Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 569 421 063, 777 741 449 
e-mail: ranapece@charitahb.cz 
 
Bc. Miroslava Kučerová 
sociální pracovník 
tel.: 569 432 433, 777 736 040 
e-mail: encecko@seznam.cz 
 
 
Mgr. Kateřina Uchytilová 
vedoucí klubu 
Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 561 110 044 
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Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

 
Bělohradská 1128, 
580 01 Havl. Brod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v 
krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti. 
 
Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a 
kombinovaným postižením 
Stacionář rodinného typu, který se zaměřuje na systematické a 
komplexní rozvíjení vloh handicapovaného dítěte na základě 
individuálního přístupu k dítěti a respektování jeho mentálního věku a 
fyzických možností. 
 
Sociálně aktivizační služba 
Poslání Sociálně aktivizační služby Havlíčkův Brod je rodinám s 
dětmi, které jsou zasažené nebo ohrožené nepříznivou sociální situací 
poskytovat odbornou pomoc a podporu. Naším cílem je poskytovat 
rodinám podporu a pomoc pro zvládání nepříznivých sociálních 
situací, podporovat rodičovské kompetence, upevňovat vztahy mezi 
rodiči a dětmi, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte, 
zabránit sociálnímu vyloučení dítěte a umožnit bezpečný návrat dítěte 
z ústavní (náhradní) péče do rodiny. 
 
Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou 
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, 
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 
dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc 
s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
 

e-mail: ban@charitahb.cz 
 
 
 
 
Kateřina Březinová 
zástupce vedoucí 
Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 569 731 557, 777 736 067 
e-mail: stacionar.petrklic@seznam.cz 
 
 
Bc. Jana Dománková 
vedoucí služby 
Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 569 428 438 
e-mail: aktivizacnisluzba@charitahb.cz 
 
 
 
 
 
Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 731 604 786 
e-mail: soc.ter.dilna@seznam.cz 
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Oblastní charita 
Havlíčkův Brod 

 
Bělohradská 1128, 
580 01 Havl. Brod 

 

 

SLUŽBY PRO RODINU: 
 

Mateřská centra 
Nabízí cvičení rodičů s dětmi, zpívání s nimi, výtvarnou dílničku, 
nejrůznější přednášky, jazykové kurzy pro maminky i děti, 
jednorázové kulturní akce … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSTATNÍ: 
 

Dobrovolnické centrum  
Dobrovolníci dochází na Oddělení dlouhodobě nemocných 
v Nemocnici Havlíčkův Brod a do jednotlivých zařízení Oblastní 
charity Havlíčkův Brod. 
 

 

MC Zvoneček 
Anna Doleželová 
koordinátorka centra 
Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 569 428 438, 777 736 068 
e-mail: zvonecek@charitahb.cz 
 

MC Ledňáček 
Bc. Eva Chvátalová 
koordinátorka centra 
Komenského 104, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
tel.: 723 061 062 
e-mail: mclednacek@centrum.cz 
 

MC Rolnička 
Tereza Lebrušková 
Iva Vosyková 
koordinátorky centra 
Sázavská 598, Světlá nad Sázavou, 582 91 
tel.: 732 538 839, 724 564 289 
e-mail: mcrolnicka@seznam.cz 
 
 
Ing. Tereza Babičková 
koordinátora dobrovolnického centra 
tel.: 569 426 070, 773 496 900 
e-mail: dobrovolnik@charitahb.cz 
Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01 
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Centrum pro 

zdravotně postižené 
kraje Vysočina, 

o. p. s. 
 

Dobrovského 2915, 
580 01 Havl. Brod  

 

 
Poskytuje služby sociální poradenství, podporu a pomoc osobám se 
zdravotním postižením, jejich rodinám, blízkým a seniorům zvládat 
obtížnou sociální (životní) situaci. Dále nabízí zapůjčení kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek. 

 

Mgr. Alena Škarková 
vedoucí centra 
tel.: 569 427 614 
e-mail: czphbrod@volny.cz 
 

 
 
 
 
 
 

FOKUS Vysočina 
 

Služby pro osoby 
duševně nemocné a 
osoby se zdravotním 

znevýhodněním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komunitní tým  
Posláním Komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení 
nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení 
uživatelů do běžného života. 
 
 
 
Sociálně terapeutická dílna 
Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci uživatelům při udržení, 
obnovení nebo získání základních pracovních návyků a dovedností v 
chráněném prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chráněné bydlení 

 
 
Mgr. Dagmar Tomanová 
tel.: 606 098 458 
e-mail: 
komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz 
web: www.fokusvysocina.cz 
Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod 
 
Michal Pokorný 
vedoucí sociálně terapeutické dílny 
tel.: 724 993 644 
e-mail: 
michal.pokorny@fokusvysocina.cz 
Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod 
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FOKUS Vysočina 
 

Služby pro osoby 
duševně nemocné a 
osoby se zdravotním 

znevýhodněním 
 
 

Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s duševním onemocněním 
– zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto 
směru určitou míru podpory – získat vlastní zkušenost se samostatným 
bydlením. 
 
 
 
 
Tým podpory v zaměstnávání 
Posláním je poskytovat podporu lidem se zdravotním znevýhodněním v 
získání a udržení si vhodného pracovního místa odpovídajícího jejich 
představám a schopnostem. 

Marta Dopitová, Dis. 
asistentka bydlení  
tel.: 775 151 495 
e-mail: 
marta.dopitova@fokusvysocina.cz, 
komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz 
web: www.fokusvysocina.cz 
Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod 
 
PhDr. Dana Javorská 
vedoucí Týmu podpory v zaměstnávání 
tel.: 774 151 497 
e-mail: dana.javorska@fokusvysocina.cz, 
agentruahb@fokusvysocina.cz 
FOKUS Vysočina 
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod 
 

 
 

ÚSVIT - zařízení 
SPMP Havlíčkův 

Brod 
 

Nádražní 909,  
580 01 Havl. Brod 

 
 
 
 
 

 
Zařízení Úsvit SPMP Havlíčkův Brod je nestátní nezisková organizace 
poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením a 
kombinovanými vadami již od roku 1996. 
 
 
Denní stacionář 
Denní stacionář zařízení ÚSVIT poskytuje ambulantní služby osobám 
s mentálním postižením a kombinovanými vadami, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy a pomoc 
při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 
Mgr. Dana Koudelková 
ředitelka zařízení 
tel: 569 421 520, 603 272 670 
e-mail: usvit.hb@tiscali.cz 
 
Eva Klofáčová 
vedoucí služby 
tel: 569 421 520 
e-mail: usvit.hb@tiscali.cz 
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ÚSVIT - zařízení 
SPMP Havlíčkův 

Brod 
 

Nádražní 909, 
580 01 Havl. Brod 

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 
 
 
 
Chráněné bydlení 
Chráněné bydlení zařízení ÚSVIT je dlouhodobá pobytová služba 
poskytovaná osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při 
prosazování práv a zájmů, podporu při kontaktu s přirozeným sociálním 
prostředím. 
 

 
 
 
 
 
Karel Cemper 
vedoucí služby 
 
Tereza Prokopová 
klíčový pracovník 
tel.: 569 421 520 
e-mail: usvit.hb@tiscali.cz 

 
 
 

Senior Telefon 
Života90 

 
Krizová a poradenská linka pomoci seniorům 
 
Cítíte se opuštěni, potřebujete si popovídat, ztratili jste chuť do života, 
zemřel Vám partner, je Vám smutno, potřebujete poradit v sociální oblasti, 
ubližují Vám lidé, úřady, prožíváte těžkou životní situaci? Nezůstávejte se 
svým trápením sami! 
 

 
800 157 157 
 
Linka je dostupná 24 hodin denně a je 
zdarma. 

 
 

 
Linka důvěry Střed 

 
Posláním Linky důvěry STŘED je prostřednictvím telefonického hovoru 
poskytovat pomoc lidem (především) z Vysočiny v obtížné životní situaci, 
kterou nemohou či neumí zvládnout vlastními silami. Poradenství a pomoc 
v krizi jsou poskytovány také formou e-mailu a chatu. 

 
568 443 311, 775 223 311 
 
Poradenství na e-mailu: 
linkaduvery@stred.info  
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Poradenství na chatu:  
www.elinka.iporadna.cz 
 

 
Alfa – klub 

 
Na Výšině 3241,  

580 01 Havl. Brod 
  

 
Klub se zaměřuje na podporu výkonnostního sportu paraplegiků. 
 

  
tel.: 724 286 401 
e-mail: michalvesela@tiscali.cz, 
msiska@muhb.cz 

 
Parkinson - klub 

 
Dolní 1, 

 580 01 Havl. Brod 
 

 
Klub sdružuje nemocné Parkinsonovou nemocí, jejich příbuzné a 
sympatizující. Cílem je setkávání, předávání zkušeností. Vzájemná 
psychická podpora při chronickém onemocnění. 

 
Ing. Jiří Dvořák  
vedoucí služby 
e-mail: mackovajarmila@seznam.cz 
 

 
ROSKA Havlíčkův 
Brod - regionální 
organizace Unie 

ROSKA v ČR 
 

Zahradnického 3315, 
580 01 Havl. Brod 

 

 
Základním posláním občanského sdružení je pomáhat postiženým 
nelehkou roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cílem této podpory je 
vytvoření potřebných podmínek pro kvalitní život lidí s roztroušenou 
sklerózou, a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti. 

 
Petra Štrausová Dis. 
vedoucí služby 
tel.: 724 173 056  
e-mail: roskahb@centrum.cz 

 
Svaz neslyšících a 

 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých je nestátní nezisková organizace, která 

 
Ivana Kohoutová 



 12

nedoslýchavých v ČR 
Krajská organizace 

Vysočina 
 

Nádražní 397, 
580 01 Havl. Brod 

 

poskytuje služby a péči všem sluchově postiženým bez rozdílu věku, 
rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci. Jednou z hlavních 
náplní je poskytování informací sluchově postiženým, kteří trpí z důvodu 
své vady komunikačními a tím i informačními bariérami. 

vedoucí služby 
tel.: 702 022 536 
e-mail: kohoutova.i@snncr-vysocina.cz 
 

 
Sjednocená 
organizace 

nevidomých a 
slabozrakých 

 
Lípa 86,  582 57 

 

 
Posláním organizace je sdružovat zrakově postižené občany, hájit jejich 
oprávněné zájmy, vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou 
činnost, poskytovat služby - poradenství, vytvářet podmínky pro jejich 
integraci do společnosti. 
 

 
Hana Fikarová 
vedoucí služby 
tel.: 725 366 892 
e-mail:  fikarova.sons@email.cz 
 
Václav Fikar 
kontaktní osoba 
tel.: 737 464 822, 725 823 058 
e-mail: vaclav.fikar@seznam.cz 

 
Svaz postižených 

civilizačními 
chorobami v ČR - 

okresní výbor 
Havlíčkův Brod 

 
Nuselská 2991, 

580 01 Havl. Brod 
 
 

 
Organizace sdružuje občany postižené civilizačními chorobami: srdečními 
a cévními, dýchacího ústrojí, cukrovkou, roztroušenou sklerózou, sluchově 
a zrakově. 
 

 
Marie Dvořáková 
kontaktní osoba 
tel.: 732 285 587, 721 091 135 

 
Svaz postižených 

 
Svaz postižených civilizačními chorobami sdružuje zdravotně postižené 

 
Marie Dvořáková 
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civilizačními 
chorobami v ČR - 

základní organizace 
Havlíčkův Brod 

 
Havlíčkova 2852,  
580 01 Havl. Brod 

 

občany civilizačními chorobami, dlouhodobě a trvale nemocné. Déle 
sdružuje jejich rodinné příslušníky, přátele a další fyzické osoby, mající 
zájem o spolupráci. Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami se 
řídí stanovami, organizačním a jednacím řádem a usnesením volených 
orgánů. 
 

kontaktní osoba 
tel.: 732 285 587, 721 091 135 

 
Svaz diabetiků ČR – 
územní organizace 

 
Staškova 808,  

580 01 Havl. Brod 
 

 
Posláním svazu diabetiků je pomáhat všem diabetikům bez rozdílu věku. 
Za tímto účelem spolupracujeme s diabetologickými i ostatními lékaři. 
 

 
tel.: 603 772 970 
e-mail: diahb@seznam.cz 

 
Tělovýchovná jednota 
zdravotně postižených 

Havlíčkův Brod 
 

Smetanovo nám. 1880, 
580 01 Havl. Brod 

 

 
Tělovýchovná jednota zdravotně postižených provozuje různé druhy 
sportu. Sporty musí vyhovovat členům organizace. Provozujeme tyto 
sporty: lehká atletika, turistika, jízda na kole, stolní tenis a různé stolní hry. 
 

 
Miroslava Majerová 
kontaktní osoba 
tel.: 774 569 123, 569 426 096 
 

 
Asociace rodičů a 
přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR 
- klub HB 

 
Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich 
rodinami. Vytváří a podílí se na vzniku koncepcí rehabilitačních programů 
péče o zdravotně postižené děti a mládež v oblasti výchovně vzdělávací, 
zdravotní a sociální. Organizuje vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy 
a školení. Dále organizuje pobytové, volno časové a táborové akce, 
rehabilitační aktivity na podporu jejich integrace. 

 
Stanislava Polcarová 
vedoucí služby 
tel.: 604 878 378 
e-mail: stanapol@seznam.cz 
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Svaz tělesně 

postižených v ČR - 
okresní výbor 

Havlíčkův Brod 
 
 

Sázavská 580, 582 91 
Světlá nad Sázavou 

 

 
Svaz tělesně postižených v ČR je samostatnou nezávislou organizací, která 
pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů. Svaz tělesně postižených 
v ČR je občanským sdružením otevřeným všem bez ohledu na politickou 
příslušnost nebo vyznání. Každý jeho organizační článek se může 
sdružovat s dalšími organizacemi a iniciativami, pokud jsou jejich cíle a 
zájmy v souladu se zájmy svazu. 
 

 

Lidmila Petrová 
kontaktní osoba 
tel.: 721 561 987 
e-mail: petrovalidmila@seznam.cz 

 
Svaz tělesně 

postižených v ČR - 
základní organizace 

Havlíčkův Brod 
 

Pražská 2781,  
580 01 Havl. Brod 

 

 
Svaz tělesně postižených je nezávislou a samostatnou organizací, která 
pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů. 
 

 
Jaroslava Šmeralová 
kontaktní osoba 
tel.: 737 377 753 

 


