
 

Na koho se můžete obrátit s žádostí o pomoc? 

Adiktologická dorostová ambulance Kladno, Ada+ 

Zařízení sociální intervence Kladno a Oblastní nemocnice Kladno 

Cílem této služby je včasná intervence a systematická péče o problémové uživatele (děti a 

dorost) návykových látek s ohledem na jejich věkovou kategorii tak, aby se snížilo riziko 

přechodu od problémového užívání návykových látek k závislosti jako chronické chorobě. 

Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno, 272 01 

Mgr. Michaela Štáfková 

Tel.: 606 770 175, 312 292 339, 603 273 142 

ada@zsi-kladno.cz terapie@zsi-kladno.cz 

www.zsi-kladno.cz 

 

Adiktologická ambulance pro mladistvé Praha  

SANANIM, z.ú 

Ambulance je určená osobám starším 15 let. Specifickými skupinami klientů zařízení jsou 

mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším 

duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou.  

Žitná 1574/51, Praha 1 

tel.: 724 521 913 

klinika@sananim.cz 

www.sananim.cz 

 

AMBULANTNÍ CENTRUM MLADÁ BOLESLAV 

Laxus, z.ú. 

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a 

jejich blízké poskytované ambulantní formou. 

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav 

+420 730 516 447 

ambulance.boleslav@laxus.cz 

mailto:ada@zsi-kladno.cz
mailto:terapie@zsi-kladno.cz
https://www.zsi-kladno.cz/ada-zavislostni-chovani-deti-a-dorost
mailto:klinika@sananim.cz
mailto:ambulance.boleslav@laxus.cz


www.laxus.cz 

Rodinné poradenství a výchovné poradenství Neratovice 

Centrum Alma 

Poskytujeme služby lidem ohroženým psychosociálními problémy. Pracujeme s klienty na 

změně životního stylu, vztahových změnách a rodinných problémech např. týkajících se 

výchovy dětí, vztahů rodičů v rozvodovém řízení, úpravy styku dítětem v odloučených 

vztazích, resp. na nápravě málo funkčních vztahů. 

Nám. Republiky 400 („věžák“) v 1. patře. 

Mgr. Daniel Dvořák, 608 804 494 

info@centrum-alma.cz 

centrum-alma.cz 

 

Centrum terénních programů Středočeského kraje  

SEMIRAMIS z.ú 

V Kralupech nad Vltavou jsme každé pondělí a čtvrtek odpoledne nebo po dohodě. 

Jezdíme taktéž na Mělník, do Neratovic a dalších měst. 

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované anonymně 

terénní formou. 

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav 

+420 724 087 925 

+420 728 245 196 

streetwork@os-semiramis.cz 

www.os-semiramis.cz 

 

Centrum primární prevence Středočeského kraje  

SEMIRAMIS z.ú. 

Služby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče 

a školy. 

Sadová 2107, 288 02 Nymburk 

+420 733 184 995 

mullerova@os-semiramis.cz 

mailto:info@centrum-alma.cz
mailto:streetwork@os-semiramis.cz
http://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrum-terennich-programu-stredoceskeho-kraje/
mailto:mullerova@os-semiramis.cz


www.os-semiramis.cz 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ MĚLNÍK  

Sociálně - právní poradna  

Cílová skupina klientů: oběti domácího násilí,oběti trestné činnosti,osoby bez přístřeší, osoby do 26 

let věku opouštějící, školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně zneužívané, osoby 

ohrožené závislostí nebo závislé na, návykových látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob, života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi  

Náměstí Míru-Radniční dvůr, Mělník, 276 01 Mělník 1  

737 385 584  

j.pivarc@melnik.cz  

www.melnik.cz/ 

    

Psychiatrická AT ordinace Mělník 

MUDr. Petr Nevšímal, ADIKTOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o 

Psychiatrická ordinace AT (zkratka alkohol/toxikománie) poskytuje soubor služeb ambulantní 

péče – lékařské, psychologické, adiktologické a sociální. 

Služby jsou určené klientům závislým na návykových látkách nebo návykovém chování (např. 

gambling) starší 15 let. Sekundární cílovou skupinu tvoří rodiče, osoby blízké a partneři 

primární cílové skupiny. 

Bezručova 715 276 01 Mělník 

+420 315 670 511 

www.adiktologickecentrum.cz 

 

OSPOD - Kralupy nad Vltavou      

Městský úřad Mělník, Nám. Míru 51 276 01 Mělník   

Eva Kutinová 315 739 930 eva.kutinova@mestokralupy.cz 

 

Diagnostický Ústav Pro Mládež 

Lublaňská 1724, 120 00 Nové Město 

224 262 505 

dius@dius.cz 

http://www.melnik.cz/
mailto:eva.kutinova@mestokralupy.cz
mailto:dius@dius.cz


www.dius.cz 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov 

Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9-Prosek 

283 883 470 

matousu@klicov.cz 

www.klicov.cz/ 

 

Středisko výchovné péče Slaný 

Tomanova 1361, 274 01 Slaný 

778 534 749 

svp@svpslany.cz 

http://www.svpslany.cz/ 

 

Sdružení linka bezpečí 

Ústavní 95 181 02 Praha 8 – Bohnice 

e-mail: info@linkabezpeci.cz 

www.linkabezpeci.cz 

 

Linka bezpečí pro děti 

116 111 

pomoc@linkabezpeci.cz 

zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let 

www.linkabezpeci.cz 

 

Rodičovská linka 

606 021 021 (pondělí až čtvrtek od 13 do 21 hod., pátek od 9 do 17 hod) 

Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, 

všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální 

poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. 

http://www.dius.cz/
http://www.klicov.cz/
mailto:svp@svpslany.cz
http://www.svpslany.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/


 


