
Tabulka č. 1 -  Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území SO ORP Semily1

NÁZEV POSKYTOVATELE
WEB SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY FORMA

A, T, P
IČO 
ID Působnost

ADVAITA, z. ú. 
www.advaitaliberec.cz 

Centrum ambul. 
služeb - ambul. 
poradenství

osoby 15 + ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách,  os.vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy

§37- Odborné 
sociální 
poradenství

A
65635591
6552817

LK

Apropo Jičín, o.p.s.
www.apropojicin.cz

Osobní asistence OZP 3 - 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením 

§39 – Osobní
 asistence T 15 99 682

Denní stacionář OZP 6 - 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením

§46 – Denní 
stacionář A 15 99 682

Sociální rehabilitace OZP 18 - 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením

§70 – Soc. 
rehabilitace A,T 15 99 682

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, p.o.
www.cipslk.cz

Poradna pro rodinu, 
manželství a 
mezilidské vztahy

rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku  6-
26 let ohrožené společensky. nežádoucími jevy, os.: v krizi,  žijící 
v soc. vyloučených komunitách, vedoucí rizikový způsob života, 
senioři, etnické menšiny, os. ohrožené závislostí nebo závislé

§37 - Odborné 
sociální 
poradenství

A 70868476 
5005475

Semily
Jilemnice

Centrum LIRA, z. ú.
www.centrumlira.cz 

SAS pro rodiny 
s dětmi rodiny s dětmi do 10 let s poruchami autistického spektra §65 - SAS pro

 rodiny s dětmi A, T 28731191
 4823957 LK

Ranná péče rodiny s dětmi do 7 let se zrakovým, mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením, s PAS nebo ohrožením vývoje §54 - Raná péče A, T 3959325 LK

Centrum pro zdravotně 
postižené  Libereckého kraje, 
o.p.s.
www.czplk.cz

Odborné sociální 
poradenství Semily

osoby: 15+ se ZP,  s chronickým duševním a  chronickým 
onemocněním,  s jiným zdravotním, kombinovaným, mentálním,
tělesným , sluchovým i zrakovým postižením

§37 – Odborné
 sociální 
poradenství

T 26593980 
4148036

Semily
Jilemnice
Turnov

Odlehčovací služby 
Semily

osoby 3+ se zdravotním postižením, s chronickým on.,  s jiným 
zdravotním,   kombinovaným,  tělesným, mentálním, sluchovým 
či zrakovým postižením,  senioři

§44 - Odlehčovací 
služby T 6806376 Semily

Jilemnice

Osobní asistence 
Semily

osoby 3+  se ZP,  s chronickým duševním a  chronickým on.,  s 
jiným ZP  s kombinovaným postižením,  s mentálním, tělesným,  
sluchovým či zrakovým postižením, senioři

§39 – Osobní
asistence T 3852372

Semily
Jilemnice
Turnov

Tlumočnické služby neslyšící, os. se sluchovým, kombinovaným zrakovým a 
sluchovým postižením

§56 - Služby 
tlumočnické A, T 2453453 ORP

1označení poskytovatelé: jedná se o SS pro seniory a OZPoznačení poskytovatelé: jedná se o  služby prevence  
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POSKYTOVATEL 
WEB SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY

FORMA
A, T, P

IČO 
ID Působnost

Člověk v tísni, o.p.s. 
www.clovekvtisni.cz

Dluhové poradenství osoby ohrožené finančními problémy, osoby ve finanční krizi
§37- Odborné 
sociální
poradenství

A 25755277 Semily

Dětské centrum Semily, p.o.
www.dcsemily.cz Denní stacionáře

osoby 1 - 6 let: s kombinovaným postižením, s chronickým 
duševním on., s chronickým on., s jiným zdrav., mentálním,  
tělesným, či zdravotním postižením, s PAS

§46 – Denní
stacionáře A

856134 
4297455 Semily

Domácí hospic
 14 pomocníků ,z.ú.

Odborné sociální
poradenství Osoby s chronickým onemocněním, osoby ze zdravotním 

postižením, osoby v krizi, senioři

§37- Odborné
sociální 
poradentství

A,T 9088091 Semily

FOKUS Semily, z.s.
www.fokussemily.cz

Sociálně terapeutické
dílny

osoby 15-65 let s chronickým duševním on., s kombinovaným      
či  s mentálním postižením

§ 67 - Sociálně 
terapeutické dílny A 22871080 

6265472
Semily
Jilemnice

Sociální rehabilitace osoby 15-65 let s chronickým duševním on., s kombinovaným      
či  s mentálním postižením

§ 70 - Sociální 
rehabilitace A, T 8899363

Semily
Jilemnice
Turnov
Železný Brod

FOKUS Turnov, z.s.
www.fokusturnov.cz

Podpora 
Samostatného 
bydlení

osoby 15+ let s mentálním postižením, osoby s chronickým 
duševním onemocněním

§ 43 - Podpora 
samostat.bydlení T 49295101 

 7471836

Semily
Jilemnice
Turnov
Železný Brod

Most k naději, z.s.
www.mostknadeji.eu

Terénní programy 
pro uživatele drog

osoby 15+ ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách,  os. vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy  

§ 69 - Terénní 
programy T 63125137

 8306216 LK

NNPsP Lomnice nad Popelkou
www.nnplomnice.cz

Nemocnice následné 
péče s poliklinikou 

osoby 27+ se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

§ 52 - SS ve zdr. zař. 
ústavní péče P 00854875

3682159 Lomnice n. P.

Oblastní charita Jičín
www.jicin.charita.cz

SAS  pro rodinu s 
dětmi - Semilsko rodiny s dětmi do 26 let § 65 - SAS pro

rodiny s dětmi A, T 73633755
2584331 Lomnice n. P

Oblastní charita Jičín
www.jicin.charita.cz

Domov se zvláštním 
režimem

osoby s poruchou autistického spektra se zdraví ohrožujícím 
chováním

§50 – Domovy se 
zvláštním režimem P 73633755

4785596 LK
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POSKYTOVATEL 
WEB

SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY
FORMA
A, T, P

IČO 
ID

Působnost

Pečovatelská služba  Lomnice 
nad Popelkou, p.o.
www.lomnicenadpopelkou.cz

Pečovatelská služba
senioři 65+, osoby 18-64 let s tělesným postižením, s chronickým
duševním a chronickým on., s mentálním či zdravotním  
postižením 

§ 40 - 
Pečovatelská 
služba

A, T 8163936 
7663161

Lomnice n.P.

Rytmus Liberec, o.p.s.
www.rytmusliberec.cz

Sociální rehabilitace, 
detašované prac. SM 

osoby: s chronickým duševním onemocněním,  s jiným 
zdravotním,  s kombinovaným,  s mentálním , s tělesným nebo 
zdravotním postižením

§ 70 - Sociální
rehabilitace A, T 27322793

2527518 ORP

Služby sociální péče TEREZA, 
p.o.
http://www.domovtereza.cz/ 

Denní stacionář osoby  7-50 let s kombinovaným a mentálním postižením,             
s chronickým duševním onemocněním

§ 46 - Denní 
stacionáře A 193771

6266118
Semily
Jilemnice

Odlehčovací služby osoby  14 – 60 let s kombinovaným a mentálním postižením, 
osoby  s chronickým duševním onemocněním

§ 44 –
Odlehčovací 
služby

P 3145588 LK

Týdenní stacionář osoby 14 - 60 let s kombinovaným a mentálním postižením,         
s chronickým duševním onemocněním, osoby s PAS

§ 47 - Týdenní
stacionáře P 7007714 LK

Sociální služby Semily, p.o.
www.ddsemily.cz

Domov pro seniory senioři 60+ § 49 - DS P 854930
 3732526 Semily

Domov se zvláštním 
režimem senioři, osoby 55+ s demencí § 50 - DZR P 2308616 Semily

Pečovatelská služba senioři, osoby: s chronickým onemocněním,  s mentálním, 
tělesným,  sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením §40 - PS A, T 3949768 Semily

TyfloCentrum Liberec o. p. s.
www.tyflocentrum.cz/liberec

SAS pro zrakově 
postižené osoby 18+ se zrakovým postižením, s kombinovaným postižením §66 - SAS pro 

seniory a OZP A, T
25475894

2954592
Semily

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
www.cerna-domacipece.cz Pečovatelská služba v ORP SM pokrývá oblast  Vysoké nad .Jizerou  a Roprachtice, 

zajišťuje péči osobám starým a nemocným 

§40 - 
Pečovatelská 
služba

T 13167189
 5773192 Rokytnice n.J.

Život bez bariér,  z.ú.
 www.zbb.cz

Sociální rehabilitace 

osoby  16- 80 let s duševním onemocněním,  
s tělesným,   mentálním a kombinovaným postižením,, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci.

§70 - Sociální 
rehabilitace A

26652561

Odborné sociální 
poradenství 

osoby 15 +  s chronickým duševním on., s kombinovaným 
postižením, s mentálním postižením,  s tělesným postižením, 
osoby v krizi (osoby pečující o osobu blízkou), senioři.

§37 - 
Odborné 
sociální
poradenství

A 26652561

Denní stacionář osoby 15+, osoby s  tělesným, mentálním a kombinovaným  ZP §46 - Denní 
stacionáře

A 26652561
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