
 

Sociální služby 

 

 
Nabídka služeb: 

 
Pomoci zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení a plánovat kroky k jeho dosažení 

• Poskytovat informace související s PAS 

• Zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím, navazujícími službami a dalšími 

institucemi 

• Podporovat osoby s PAS při jednání s úřady a dalšími institucemi (sociální služby, ČSSZ, 

ÚP, vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení aj.) 

• Podporovat instituce při jednání s osobami s PAS 

• Oblasti podpory: vztahy a komunikace s blízkými i se společenským prostředím, bydlení, 

volný čas, finanční zabezpečení a další 

   

 
Národní ústav pro autismus, z.ú. 
 
Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ: 26623064 

» Odborné sociální poradenství  
Libocká 218/40, 161 00 Praha 6 – Liboc 
 

775 304 211  

Email:  poradna@nautis.cz 

 

 
Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 
 
Helias Ústí nad Labem, o.p.s., IČ: 27324001 

» Osobní asistence  

» Denní stacionáře  
Jateční 870/41, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
 

724280108  

Email:  drabro@seznam.cz 

 

Služba je poskytována osobám od 6 let věku i osobám s poruchami autistického spektra. 

Terénní služba je poskytována na území města Ústí nad Labem a v přilehlých obcích, v 

dojezdové vzdálenosti 25 km od hranice města. Službu lze poskytovat i mimo určenou pracovní 

dobu dle poptávky a potřeby klientů a je možné jí poskytovat i v průběhu celého dne a noci, o 

víkendech a to v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí. 
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Pedagogicko psychologické poradny 
 

 

 

Nabídka služeb:  

 vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický rozvoj jejich osobnosti 

před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání 

 naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před 

zahájením a v průběhu vzdělávání 

 prevence a řešení výukových a výchovných potíží, projevů různých forem rizikového 

chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů 

souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací 

 vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 

 vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky 

jiných kultur nebo etnických skupin 

 vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně 

nadané 

 vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění 

 rozvíjení pedagogicko-psychologických znalostí a speciálně pedagogických znalostí a 

profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních 

 znírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního 

znevýhodnění a prevence jeho vzniku 

 

Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a 

poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a 

školských zařízení 

 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna Děčín 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Čsl. armády 1164/8, 405 02 Děčín I 
Pedagogicko-psychologické poradny 

Tel.: 412 532 071; 775 441 269 
E-mail: decin@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna 

Chomutov 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 
Pedagogicko-psychologické poradny 

474 699 200; 775 441 293 
E-mail: chomutov@pppuk.cz 
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Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna Kadaň 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Fibichova 1129, 432 01 Kadaň 
Pedagogicko-psychologické poradny 

 
474 332 427; 775 441 276 
E-mail: kadan@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna 
Litoměřice 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Palachova 18, 412 01 Litoměřice 
Pedagogicko-psychologické poradny 

 
416 733 015  
litomerice@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna Louny 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Postoloprtská 2636, 440 01 Louny 
Pedagogicko-psychologické poradny 
 

415 652 323; 602 116 999 
E-mail: louny@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna Most 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-kadan-1209/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-kadan-1209/
mailto:kadan@pppuk.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-litomerice-1210/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-litomerice-1210/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-litomerice-1210/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-litomerice-1210/
mailto:litomerice@pppuk.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-louny-1211/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-louny-1211/
mailto:louny@pppuk.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-most-1212/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-most-1212/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-kadan-1209/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-litomerice-1210/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-louny-1211/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-most-1212/


Jana Palacha 1534, 434 01 Most 
Pedagogicko-psychologické poradny 

 
476 708 847; 723 321 593 
E-mail: most@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna 

Roudnice nad Labem 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Karlovo náměstí 71, 413 01 Roudnice nad Labem 
Pedagogicko-psychologické poradny 
 

416 831 148 
E-mail: roudnice@pppuk.cz 

 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna 
Rumburk 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Sukova 6, 408 01 Rumburk 
Pedagogicko-psychologické poradny 
 

412 332 325; 775 441 289 
E-mail: rumburk@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna 
Teplice 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Lípová 651/9, 415 01 Teplice 
Pedagogicko-psychologické poradny 

 
417 533 669, 417 535 248, 602 552 976 
E-mail: teplice@pppuk.cz 
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Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna Ústí 

nad Labem 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem 
Pedagogicko-psychologické poradny 
 

475 532 803 
E-mail: usti@pppuk.cz 

 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Poradna Žatec 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace, IČ: 61515809 

Smetanovo náměstí 331, 438 01 Žatec 
Pedagogicko-psychologické poradny 
 

773 047 305; 602 172 208 

E-mail: zatec@pppuk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-usti-nad-labem-1216/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-usti-nad-labem-1216/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-usti-nad-labem-1216/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-usti-nad-labem-1216/
mailto:usti@pppuk.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-zatec-1217/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-zatec-1217/
mailto:zatec@pppuk.cz
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-usti-nad-labem-1216/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/sluzby-pro-rodiny/pedagogicko-psychologicka-poradna-usteckeho-kraje-poradna-zatec-1217/


Speciálně pedagogická centra 
 

 

 

Nabídka služeb: 
 

 speciálně pedagogická diagnostika 

 komplexní psychologická diagnostika 

 logopedická diagnostika 

 ambulantní stimulace celkového rozvoje pro děti se SVP vyššího stupně 

 ambulantní logopedická péče  pro děti s těžce narušenými komunikačními 

schopnostmi včetně AAK 

 nastavení podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 metodické vedení pedagogických pracovníků 

 základní sociálně právní poradenství, 

 doporučení pro posudkové účely, 

 programy pro podporu rozvoje smyslového vnímání a motoriky, 

 informace o rehabilitačních, reedukačních pomůckách a programech 

 semináře pro rodiče 
 

 

 
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, 
příspěvková organizace 
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace, IČ: 65082133 
Teplická 65, 405 05 Děčín - Děčín IX-Bynov 
Speciální a praktické školy, Speciálně pedagogická centra 

 
Kontakt: 
spc@specdcbynov.cz/ 607 936 913 

simonkova@specdcbynov.cz/ 775 445 039 

 

 
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, 
Trnovanská 1331, příspěvková organizace 
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace, IČ: 70839841 
Trnovanská 1331/18, 41502 Teplice Trnovany 
Speciální a praktické školy, Speciálně pedagogická centra 

 
Kontakt: 
Mgr. Bc. Alena Hampejsová 
zástupce ředitele 
+420 417 537 428 
+420 602 340 998 
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