
 

Mgr. Jana  Múdra jmudra @pms .jus ti ce.cz 734 362 959

zpros tředkování účinného a s pol ečens ky pros pěš ného 

řešení konfl i ktů s pojených s  trestnou činnos tí oškozených, 

ochranu komuni ty a  prevenci  kriminal i ty

325 511 148
pomáhá  kl ientům pros třednictvím občanské poradny, 

intervenčního centra  a  centra pro pomoc obětem
zda rma

606 191 667

Pomáhají sociá lně znevýhodněné s kupi ně 

obyvatel   překonat bariéry problémů, které mohou nas ta t, 

či  ji ž nas ta ly.

zda rma

Mgr. Hana Slobodová

PhDr. Da na Ma rková  

+ speci á lní pedagožky

https ://www.ubi -

i bi .cz/popta vkovy-formul ar/

739 009 570

776 164 501

Centrum ps ychologi ckých s lužeb, rodi nná tera pie, terapi e 

dětí, ps ychologi cké a  s peciá l ně pedagogické vyš etření, 

vyš etření š kol ní zra losti , s poluprá ce s e š kola mi, 

individuál ní terapie  pro dos pělé, dopravně - 

ps ychologi cké vyš etření, atd.

dl e ceníku na webových 

s tránkách

733 184 995 prevence rizi kového chování a  vzděl ává ní zda rma

PhDr. Helena Schejbal ová
helena.s chejbal ova @modredve

re.cz
702 090 603

ředitel ka  centra, děts ký kl ini cký ps ycholog,  zdravotní 

s l užby kl inického ps ychol oga, kri zová i ntervence

Mgr. Luká š Legner l ukas .legner@modredvere,cz 702 132 063 ps ycholog, kri zový i ntervent, ps ychoterapeut

Mgr. Petra  Domkařová
petra.domkarova@modredvere.

cz
702 090 602 kl inický ps ychol og, ps ychoterapeut

Mgr. Petr Stehl íková centrum.ricany@modredvere.cz 727 864 773 zdravotní s lužby kl i ni ckého ps ychologa, kri zová intervence

hrazeno podl e okol ností, 

zda rma podle  získaných 

dota cí, l inka  důvěry je 

zda rma

l i nka důvěry
327 511 111

 602 874 470
l i nka důvěry, terapie, s lužba  tel efoni cké kri zové pomoci

Nezi s ková organi zace,  

zda rma,l i nka důvěry 08.00 

– 22.00 hodi n
poradna  pro l idi  v tísni poradna Od 08.00 do 18.00

Modré dveře Říčany
ul.Tyrše a Fügnera 105/7 , Říčany, 251 01

Povídej z.s. - Centrum krizové intervence
Česká 235/36, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

Lidická 1263, Poděbrady

Semiramis, o.s.
Sadová 2108, Nymburk 28802

náměs tí Smiřických 39, Kos tel ec nad Černými lesy, 281 63

Modré dveře Kostelec nad Č.L.

Probační a mediační služba, pracoviště Kutná Hora
Nám. Národního odboje 58/6, Kutná Hora

Respondeo, o.s.
Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

Ubi-Ibi

Romské sdružení občanského porozumění Nymburk
J. Gagarina 1979, Nymburk

hrazeno podle okolnos tí, 

zda rma  podle zís kaných 

dotací, l inka důvěry je 

zdarma

 

 

i nfo@svp-kol in.cz 777 738 794

Preventivně-výchovná péče pro děti , žáky a  s tudenty s  

ri zikem vzni ku a  vývoje  poruch chová ní, pos kytování  

intervence  rodi čům (zákonným zá stupcům) nebo š kole.

PhDr. Jan Čuchal cuchal @s vp-kol i n.cz 777 420 909 ps ycholog, vedoucí SVP

Mgr. Petr Ma touš ek ma tous ek@svp-kol in.cz speci á l ní pedagog, etoped

PaeDr. Richard Borecký borecky@svp-kol in.cz speci á l ní pedagog, etoped

pora dna .kol i n@vol ny.cz
321 725 151

602 515 113

děti  a  mlá dež ve věku 6-26 let ohrožené s poleč. 

nežádoucími  jevy, , oběti  domá cího nás i l í, osoby do 26 let 

věku opouštějící škols ká zařízení pro výkon ús ta vní péče, 

os oby v krizi , os oby, které vedou ri zi kový způsob života  

nebo js ou tímto způs obem ži vota ohroženy, rodi ny s  

dítětem/dětmi

Ja nglová Věra sociá lní pra covnice

PhDr. Lenka Hervertová ps ycholog

rpkh@cma il .cz 327 512 452

děti  a  mlá dež ve věku 6-26 let ohrožené s poleč. 

nežádoucími  jevy, , oběti  domá cího nás i l í, osoby do 26 let 

věku opouštějící škols ká zařízení pro výkon ús ta vní péče, 

os oby v krizi , os oby, které vedou ri zi kový způsob života  

nebo js ou tímto způs obem ži vota ohroženy, rodi ny s  

dítětem/dětmi

Služba zřízená krajem Po - 

Čt 08.00 – 17,Ú, St, Pá 08.00 

– 15.00 bezpl atné

pora dna .nymburk@tis cal i .cz
325 513 551

775 210 542

děti  a  mlá dež ve věku 6-26 let ohrožené s poleč. 

nežádoucími  jevy, , oběti  domá cího nás i l í, osoby do 26 let 

věku opouštějící škols ká zařízení pro výkon ús ta vní péče, 

os oby v krizi , os oby, které vedou ri zi kový způsob života  

nebo js ou tímto způs obem ži vota ohroženy, rodi ny s  

dítětem/dětmi

Služba zřízená krajem,  

bezpl atné

Mgr. La dis l ava Vavrincová s pc@zs kol in.cz
321 729 600

 321 713 144

speci á l něpeda gogická a  psychol ogi cká  dia gnos ti ka a  

péče,  bezpla tné poradens ké s lužby pro děti  s  mentál ním 

a tě lesným postižením, s  více vadami , 

jejich rodinám, š kolá m a i ns ti tucím.

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné

s pc@zs s bol .cz 326 911 286

speci á l něpeda gogická a  psychol ogi cká  dia gnos ti ka a  

péče,  bezpla tné poradens ké s lužby pro děti  s  mentál ním 

a tě lesným postižením, s  více vadami , je jich rodinám, 

školám a  institucím.

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné

s pc-kancela r@s pec-s kola .cz 602 540 912

speci á l něpeda gogická a  psychol ogi cká  dia gnos ti ka a  

péče,  bezpla tné poradens ké s lužby pro děti  s  mentál ním 

a tě lesným postižením, s  více vadami , je jich rodinám, 

školám a  institucím.

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné

U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora-Šipší

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Nymburk
Velké Valy 6/995, 288 02 Nymburk

SPC při ZŠ, MŠ a PŠ, Kolín
Kutnohorská 179, 280 02 Kolín

SPC při ZŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Školní 291, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SPC při SpZŠ Poděbrady

Školská 60, 280 02 Kolín-Kolín IV

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kolín

Polepská 252, Kolín

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Kolín

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora

s lužba zřízená s tátem 

08.00 – 16.30, bezpla tné

PhDr. Jan Čuchal  půs obí také v DDM Býchory jako psychol og  a   pracovník SVP , kontakt DDM Býchory - 321 798 630

Služba zřízená krajem Po - 

Čt 08.00 – 17, Pá  08.00 – 13, 

bezpl atné

U Bažantnice 154/19, 290 01 Poděbrady

Kontakty primární, sekundární a terciální prevence patologických jevů, poradenských, klinických a 

terapeutických pracovišť.     



 

 

petra.s la na@nautis .cz 774 723 785

Speci ál ně peda gogi cké centrum při  Ná rodním ústavu pro 

autis mus je  š kol ské poradens ké zařízení, které pos kytuje  

s l užby dětem, žá kům a s tudentům s  poruchou 

autis tického s pektra (PAS).

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné

PhDr. Jaros lava Štětinová kol in@pppsk.cz
321 722 116

 321 717 168

di agnos tika VPU, reedukace poruch učení popřípadě 

chování, posouzení vývojové úrovně dítěte(s píš e jen 

di agnos tika na  reeduka ci  nemají kapa citu, ani  pora dny 

ani  SPC)

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné, funguje na 

objednání předem

Mgr. Bc. Ha na Žáčková
pis arovi cova.a @zszitomi rs ka.inf

o

321 623 887

 734 152 689

di agnos tika VPU, reedukace poruch učení popřípadě 

chování, posouzení vývojové úrovně dítěte, poradna při  ZŠ 

Ži tomířs ká

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné, funguje na 

objednání předem

PhDr. Eva Grandis chová kutnahora@ppps k.cz
327 311 362

 731 417 146

di agnos tika VPU, reedukace poruch učení popřípadě 

chování, posouzení vývojové úrovně dítěte

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné, funguje na 

objednání předem

PhDr. Alena Va ňátková nymburk@pppsk.cz

325 512 667

774 322 553

774 322 554

di agnos tika VPU, reedukace poruch učení popřípadě 

chování, posouzení vývojové úrovně dítěte, odl oučené 

pracoviš tě  PPP Kol ín

s lužba zřízená s tátem, 

bezpl atné, funguje na 

objednání předem

Mgr. Dominika Zvol ens ká zvolens ka @fokus-mb.cz 775 562 044

Tým terénní s oci á lní rehabi l i ta ce Kol ín, podpora 

dos pělým l i dem s  duševním onemocněním, předevš ím 

ps ychoti ckým, zři zuje chrá něné bydlení

nestátní nezis ková 

organi zace pos kytující 

s oci á l ní s l užby zdarma

Ra dka Kubínová kubinova@fokus -mb.cz 775 562 042

Tým terénní s oci á lní rehabi l i ta ce Nymburk, podpora  

dos pělým l i dem s  duševním onemocněním, předevš ím 

ps ychoti ckým, zři zuje chrá něné bydlení

nestátní nezis ková 

organi zace pos kytující 

s oci á l ní s l užby zdarma

ERBENOVÁ Helena  Ing. herbenova@pms.justice.cz 734 362 965

zpros tředkování účinného a s pol ečens ky pros pěš ného 

řešení konfl i ktů s pojených s  trestnou činnos tí oškozených, 

ochranu komuni ty a  prevenci  kriminal i ty

s tá tní oga nizace 

vykonávající úkony ve 

s mys lu zákona  č. 

257/2000 Sb., o Probační a  

JEŽEK Jiří Mgr. jjezek@pms .justice.cz 737 247 470

zpros tředkování účinného a s pol ečens ky pros pěš ného 

řešení konfl i ktů s pojených s  trestnou činnos tí oškozených, 

ochranu komuni ty a  prevenci  kriminal i ty

s tá tní oga nizace 

vykonávající úkony ve 

s mys lu zákona  č. 

257/2000 Sb., o Probační a  

SPC při Národním ústavu pro autismus – NAUTIS

Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9 

Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Josefa Knihy 225,  337 01 Rokycany Střed

Sídlo: Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora
Jakubská 83, 284 01 Kutná Hora

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kolín
Jaselská 826, 280 02 Kolín

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Český Brod
Sokolská 1313, Český Brod

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Nymburk
Masarykova 895, 288 00 Nymburk

Fokus Mladá Boleslav, pracoviště Kolín
Kutnohorská 21, 280 02 Kolín IV

Probační a mediační služba, pracoviště Nymburk
Boleslavská 139/12, Nymburk

Probační a mediační služba, pracoviště Kolín
Politických vězňů 109, Kolín 28002

Fokus Mladá Boleslav, pracoviště Nymburk
Palackého třída 449, Nymburk, 288 02

 

 

317 471 740 

311 240 180

indivi duální i  rodi nná  ps ychoterapie s ociá l ně a kti viza ční 

s l užby pro rodiny s  dětmi, akti vní vyhledává ní uži vatel ů 

oma mných a ps ychotropních l átek, kterým pomáhají 

zmírňovat zdravotní a  s oci á l ní ri zika  s  ohledem na 

i ndivi duá lní potřeby a  za ká zky v regionech Kol ín a  Kutná 

Hora, a  tím us i l ují o jejich začl enění do společnosti , 

Poradens tví pro uživa tele  drog a  os oby bl ízké,Nabídka 

i ndi viduál ní, s kupi nové, rodinné a  partners ké tera pi e a  

poradens tví. Dl uhové pora dens tví. výchovné, vzděl áva cí, 

akti vizační a  poradens ké s l užby, pomoc při  upla tňování 

práv a  oprávněných zájmů a při  obstarává ní os obních 

zá ležitos tí. Doučová ní – š kol ní přípra va dětí. Předškolní 

klub. Vol nočas ový klub pro děti .

některé s l užby zdarma, 

ostatní hrazené podl e 

okolnos tí a  zís kaných 

dota cí

606 846 048 
Sl užby prevence s oci á l ního vyloučení rodičů na ma teřs ké 

a  rodi čovs ké dovol ené 

nezis kovka, rodi nné 

centrum, s lužby 

zpopl atněny dle  ceníku

PhDr. Jana  Bendová Ph.D 607 951 905 děts ký kl ini cký ps ycholog, ps ychoterapeut

Mgr. Tomá š  Vi l imovs ký kl inický ps ychol og, ps ychoterapeut

321 756 111 děts ký psychol og v nemocnici  Kol ín, kl i ni cký ps ycholog
s tá tní zdravotní s l užba – 

hrazeno pojiš ťovnou

603 288 822 děts ký a  doros tový ps ychiatr
s tá tní zdravotní s l užba – 

hrazeno pojiš ťovnou

pri jem@ol ivovna.cz; 

s ekreta ri at@oli vovna.cz

323 619 188 

736 754 332

Oli vova  dětská  l éčebna  pos kytuje léčebně reha bi l i tační a  

nás l ednou péči  dětem od jednoho roku do os mnácti  l et. 

Speci a l izuje  se  na l éčbu a prevenci  onemocnění 

dýchacího a pohybového ús trojí, nadváhy a obezity. 

Součá stí je  ZŠ a  MŠ pro hos pital izované děti

Hra zeno zdravotním 

pojiš těním, rodi čům dětí 

do 6 l et je ji ch věku je 

pojiš ťovnou hrazen i  

pobyt s  dítětem. Po-pá 

07.30 – 16.00 hodin

Mgr. Mi cha la Mus i l ová kol in@cicpraha.org

Akti vity zahrnují poradens ké a i nforma ti vní s lužby, kurzy 

češ ti ny, právní poradens tví, kurzy s ociokulturního 

kontextu, veřejný i nternet a  knihovnu. Ta ké s l užby pro 

pedagogy v obla sti  pora denství

Financováno z pros tředků 

fondů EU, pro kl ienty 

zda rma

Mgr. Veroni ka  Pís kačová i ckutnahora @s uz.-cz 326 905 408

CIC má za cíl  minima l i zova t překážky i ntegra ce u 

jednotl ivých kl i entů a  umožnit jim důs tojný a  us pokojující 

život v Čes ké republ i ce.

Financováno z pros tředků 

fondů EU, pro kl ienty 

zda rma

i nfo@meta-os .cz 775 339 003

META obča ns ké s družení a  jeho Poradens ké a  i nformační 

centrum (PIC) s e zaměřují na ml adé cizi nce ve věku mezi  6 

a  39 l et, kteří by rádi  díky da lš ímu vzděl ání zís kal i  lepš í 

zaměs tná ní a  s nadněji  s e integrova l i  do čes ké 

spol ečnos ti .

pro kl i enty zda rma

Zahradní 46, Kolín

Cic pobočka Kutná Hora
Benešova 97, Kutná Hora

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Klinická psychologie Kolín
Zborovská 995, Kolín 28002

PhDr. Adéla Holmanová
Oblastní nemocnice Kolín

Zahradní 46, Kolín

MUDr. et Mgr. Viktor Hartoš
Smetanova 764, 280 02 Kolín-Kolín IV

Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy

CIC pobočka Kolín

soukromá ordi na ce - 

smluvní parter pojiš ťoven

Prostor plus, o.p.s.
Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2

Zengrova 356, Kolín, 280 02

Centrum pro všechny, o.s.
Mezinárodní středisko Tortuga, Kolínská 282 , Nymburk 28802


