
Návazné sociální služby pro seniory v 

Pardubicích 
 

Ambulantní služby – služba v zařízení pouze přes 
den (všední den) 
 

• Denní stacionář 
 
 

Sociální služby města Pardubic 

 Zařízení poskytovatele: 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice (Artura Krause 1995, Pardubice V-Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice (Erno Košťála 1017, Pardubice III-Studánka, 530 

12 Pardubice 12) 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice (Artura Krause 2371, Pardubice V-Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice - kavárna Slunečnice (Jilemnického 2226, 

Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 

ambulantní 

 Cílová skupina klientů: 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

senioři 

 Věková kategorie klientů: 

Služba je určena pro klienty od 18 let. 

Kontakty: 

telefon 
 

466304924 

fax 
 

466631045 

e-mail 
 
slunecnice@ssmpce.cz 

web 
 
http://www.ssmpce.cz 

Adresa kontaktního místa: 

Denní stacionář Slunečnice Pardubice 

Artura Krause 1995 Pardubice V-Zelené Předměstí 530 02 Pardubice 2 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1642510085914_5&706f=e9a0c6aaa5741bcb
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• Odlehčovací služba ambulantní 

Charitní odlehčovací služby Červánky - Mikulovice. (Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 

Pardubice 2) 

Formy poskytování sociálních služeb: 

ambulantní 

Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby se zdravotním postižením 

senioři 

 Věková kategorie klientů: 

Služba je poskytována uživatelům od 18 let. 

Kontakty: 

telefon 
 

775 296 833 

e-mail 
 
trebosice@charitapardubice.cz 

web 
 
www.pardubice.charita.cz 

 
 

Terénní služby – služba poskytována v domácím 
prostředí 

 

• Pečovatelská služba 

 
Sociální služby města Pardubic 
 Zařízení poskytovatele: 
Pečovatelská služba Pardubice - okrsek II. (Erno Košťála 1017, Pardubice III-
Studánka, 530 12 Pardubice 12) 
Pečovatelská služba Pardubice - okrsek I. (Sedláčkova 446, Pardubice II-
Polabiny, 530 09 Pardubice 9) 
Pečovatelská služba Pardubice - okrsek II. (Erno Košťála 1016, Pardubice III-
Studánka, 530 12 Pardubice 12) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantní, terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
bez omezení věku 
Kontakty: 

mailto:trebosice@charitapardubice.cz
http://www.pardubice.charita.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1640940987191_2&706f=e9a0c6aaa5741bcb


telefon 
 

466415191 

fax 
 

466415191 

e-mail 
 
jana.kalvova@ssmpce.cz  

web 
 
http://www.ssmpce.cz  

Adresa kontaktního místa: 

Pečovatelská služba Pardubice - okrsek I. 

Sedláčkova 446 Pardubice II-Polabiny 530 09 Pardubice 9 

 

 
Kamilka s.r.o. 
 Zařízení poskytovatele: 
Kamilka s.r.o. (Gorkého 2573, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 
  
Věková kategorie klientů: 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
Kontakty: 

telefon 
 

733 703 051 

e-mail 
 
kdp.pce@seznam.cz  

web 
 
www.kamilka.eu  

 

 
Oblastní charita Pardubice 
 Zařízení poskytovatele: 
Charitní pečovatelská služba na Pardubicku (V Ráji 732, Pardubice V-Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 

mailto:jana.kalvova@ssmpce.cz
http://www.ssmpce.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1640940951170_3&706f=422272572ea54cc7fc26e9f0737bbefd
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http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1640940951170_3&706f=d47e6b047614ad51


mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
Kontakty: 

telefon 
 

777 296 850 

telefon 
 

466 335 026 

e-mail 
 
klimesova@charitapardubice.cz  

web 
 
www.pardubice.charita.cz  

 

 

VČELKA sociální služby o.p.s. 

Mgr. Tereza Perničková 
sociální pracovnice 

EMAIL:pernickova@pecevcelka.cz 

TELEFON: (+420) 601 152 699 

ADRESA 

Hradecká 1383 
535 01 Přelouč (zajistí péči i v Pardubicích) 
 
 

• Osobní asistence 

 
 
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
 Zařízení poskytovatele: 
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického 
kraje,o.p.s. (Revoluční 594, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1) 
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. (Bělehradská 389, Pardubice II-Polabiny, 530 09 Pardubice 9) 
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (Čs. 
armády 1181, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením 
 Věková kategorie klientů: 
děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
Kontakty: 

mailto:klimesova@charitapardubice.cz
http://www.pardubice.charita.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1640940987191_2&706f=b42bc6726d2779f3
mailto:pernickova@pecevcelka.cz
tel:(+420)%20601%20152%20699
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1640941084339_6&706f=45289cb8521b32be


telefon Pracoviště Chrudim 469 620 320 

telefon Pracoviště Pardubice 466 335 630 

telefon Pracoviště Pardubice 775 639 987 

telefon Pracoviště Chrudim 775 693 987 

telefon Pracoviště Ústí nad Orlicí 465 525 324 

telefon 
 

775 693 985 

e-mail 
 

czp-pk@centrum.cz  

web 
 

www.czp-pk.cz  

Adresa kontaktního místa: 
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
Bělehradská 389 Pardubice II-Polabiny 530 09 Pardubice 9 
Česká abilympijská asociace, z.s. 
 Zařízení poskytovatele: 
Česká abilympijská asociace, z.s., ICSAP Kosatec (Sladkovského 2824, 
Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
Kontakty: 

telefon 
 

777 006 525 

e-mail 
 
pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz  

web 
 
www.centrumkosatec.cz  

 

 
HEWER, z.s. 
 Zařízení poskytovatele: 
HEWER - osobní asistence pro Pardubický kraj (V Ráji 917, Pardubice V-Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby s kombinovaným postižením 
osoby s mentálním postižením 
osoby s tělesným postižením 
osoby se sluchovým postižením 
osoby se zdravotním postižením 

mailto:czp-pk@centrum.cz
http://www.czp-pk.cz/
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osoby se zrakovým postižením 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
Kontakty: 

telefon 
 

736 505 556 

e-mail 
 
pardubicko@hewer.cz  

web 
 
www.osobniasistent.cz  

 

 
Oblastní charita Pardubice 
 Zařízení poskytovatele: 
Charitní služba osobní asistence na Pardubicku (V Ráji 732, Pardubice V-Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
Kontakty: 

telefon 
 

777 296 850 

telefon 
 

466 335 026 

e-mail 
 
klimesova@charitapardubice.cz  

web 
 
www.pardubice.charita.cz  

 

 

 

 

mailto:pardubicko@hewer.cz
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Pobytové služby – zajištění 24 hodinové péče v zařízení 

 

• Odlehčovací služba 

 
Domov u fontány 
 Zařízení poskytovatele: 
Domov u fontány - odlehčovací služba (Libušina 1060, 535 01 Přelouč) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 
 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním 
senioři  
Věková kategorie klientů: 
Služba je poskytována osobám od 45 let. 
Kontakty: 

telefon 
 

466 959 166 

e-mail 
 
info@domovufontany.cz  

web 
 
http://www.domovufontany.cz  

 

 
Oblastní charita Pardubice 
 Zařízení poskytovatele: 
Charitní odlehčovací služby Červánky - Třebosice. (Třebosice 22, 530 02 
Pardubice 2) 
Charitní odlehčovací služby Červánky - Mikulovice. (Devotyho 1, Mikulovice, 530 
02 Pardubice 2) 
Charitní odlehčovací služby Červánky - Pardubice. (V Ráji 786, Pardubice V-
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové, ambulantní, terénní 
 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým onemocněním 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
Služba je poskytována uživatelům od 18 let. 
Kontakty: 

telefon 
 

775 296 833 

e-mail 
 
trebosice@charitapardubice.cz  

web 
 
www.pardubice.charita.cz  
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SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 Zařízení poskytovatele: 
Domov Simeon (K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení) 
 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 
  
Cílová skupina klientů: 
osoby se zdravotním postižením 
senioři 
 Věková kategorie klientů: 
Služba je určena osobám starším 18 let. 
Kontakty: 

telefon 
 

466 030 617 

e-mail 
 
simeon.info@skp-centrum.cz  

web 
 
www.skp-centrum.cz  

 

 

 

• Domovy se zvláštním režimem ( pro zájemce se 

stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou) 

 

Alzheimercentrum Pardubice z.ú.¨ 

Zařízení poskytovatele: 

Alzheimercentrum Pardubice z.ú. (Bělehradská 591, Pardubice II-Polabiny, 530 09 

Pardubice 9) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 

 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním 

 Věková kategorie klientů: 
Od 40 let věku. 

Kontakty: 

telefon 
 

725 549 975 

e-mail 
 
reditelka.pardubice@alzheimercentrum.cz  

web 
 
www.alzheimercentrum.cz  
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Domov u fontány 

Zařízení poskytovatele: 
Domov u fontány (Libušina 1060, 535 01 Přelouč) 

Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 

Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním 
senioři 

 Věková kategorie klientů: 
Služba je poskytována osobám od 45 let. 

Kontakty: 

telefon 
 

466 959 167 

telefon 
 

466 959 166 

e-mail 
 
info@domovufontany.cz  

web 
 
http://www.domovufontany.cz  

 

 

Sanatorium Topas s.r.o. 

 Zařízení poskytovatele: 
Sanatorium Topas s.r.o. - Holice v Čechách (Husova 771, Holice, 534 01 Holice v 
Čechách) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 

 Cílová skupina klientů: 
osoby s chronickým duševním onemocněním 

 Věková kategorie klientů: 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 

Kontakty: 

telefon 
 

739 721 124 

e-mail 
 
Alena.holousova@sanatorium-topas.cz  

web 
 
www.sanatorium-topas.cz  
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Sociální služby města Pardubic 

 Zařízení poskytovatele: 

Domov se zvláštním režimem - Domov pro seniory U Kostelíčka 

Pardubice (Štrossova 357, Pardubice I-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 

pobytové 

 Cílová skupina klientů: 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

 Věková kategorie klientů: 

Služba je poskytována uživatelům od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z 

důvodu chronického duševního onemocnění jako je schizofrenie, schizofrenní 

poruchy a poruchy s bludy, a dále je služba poskytována uživatelům od 50 let, 

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění (Alzheimerova a jiné typy demencí). 

Kontakty: 

telefon 
 

466 613 176 

e-mail 
 
kostelicek@ssmpce.cz  

web 
 
http://www.ssmpce.cz  

 

• Domov pro seniory 

 
Domov u fontány 

 Zařízení poskytovatele: 
Domov u fontány (Libušina 1060, 535 01 Přelouč) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 

 Cílová skupina klientů: 
senioři 

 Věková kategorie klientů: 
Služba je poskytována uživatelům služby od 60 let. 

Kontakty: 

telefon 
 

466 959 167 

telefon 
 

466 959 166 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1642505803894_5&706f=e9a0c6aaa5741bcb
mailto:kostelicek@ssmpce.cz
http://www.ssmpce.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1642506127177_6&706f=e8a9a4e0858bc0c2


e-mail 
 
info@domovufontany.cz  

web 
 
http://www.domovufontany.cz  

 

 
Sociální služby města Pardubic 

 Zařízení poskytovatele: 
Domov pro seniory Dubina Pardubice (Blahoutova 646, Pardubice III-Studánka, 
530 12 Pardubice 12) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 
pobytové 

 Cílová skupina klientů: 
senioři 

 Věková kategorie klientů: 
Služba je poskytována seniorům od 60 let . 

Kontakty: 

telefon 
 

466 262 345 

fax 
 

466 262 345 

e-mail 
 
dubina@ssmpce.cz  

web 
 
http://www.ssmpce.cz  

 

 

Sociální služby města Pardubic 

Zařízení poskytovatele: 

Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice (Štrossova 357, Pardubice I-Bílé 

Předměstí, 530 03 Pardubice 3) 

 Formy poskytování sociálních služeb: 

pobytové 

 Cílová skupina klientů: 

senioři 

 Věková kategorie klientů: 

Služba je poskytována seniorům od 60 let. 

Kontakty: 

telefon 
 

466 613 176 

e-mail 
 
kostelicek@ssmpce.cz  
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web 
 
http://www.ssmpce.cz  
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