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KS 2 

                         Poradna pro rodinu, 
manželství 

                           a mezilidské vztahy 
- příspěvková organizace 

Komořanská 818, 434 01 Most                Tel.: 478 622 359 
                                                             Mobil.: 730 169 447 
E-mail: poradna@msss-most.cz  Web: www.msss-most.cz 

Městská policie Most 
Vladimíra Majakovského 2150/8 

434 01 Most 1 
 

156 tísňové volání 
476 441 041, 476 448 719 stálá služba 

734 417 235 pro neslyšící občany:  
mohou zaslat SMS na mobil 

 
Program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci 
pro samoživitele a jejich děti, které se ocitli v rodinných a 
existenčních problémech. 
Adresa: Václava Řezáče 315, Most 
Tel. 703 458 407, www.women-for-women.cz 

                                       
                                         Poradenství pro ženy poskytující                        
                                         placené sexuální služby nebo    
                                         zvažující vstup do sexbyznysu. 
 
Poradenství poskytujeme na čísle: 777 180 004 nebo 
e-mailu: ustecko@rozkosbezrizika.cz. 

    www.rozkosbezrizika.cz            www.poradna-rr.cz 
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Komunitní plánování 
rozvoje sociálních  

služeb a služeb  
navazujících v Mostě

Komunitní plánování je metoda, kterou jsou na úrovni 
obce plánovány sociální služby tak, aby odpovídaly 

potřebám občanů.

Plán rozvoje sociálních služeb je připravován  
na čtyřleté období. 

V současné době platí IV. komunitní plán  
na období 2019—2022.

Na komunitní plánování se podílí město Most,  
občané města jako uživatelé sociálních služeb  
a organizace, které sociální služby poskytují. 

Účastníci komunitního plánování pracují v těchto 
koordinačních skupinách (KS):

KS1: Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři
KS2: Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení
KS3:  Volnočasové a prorodinné aktivity

Podrobné informace o komunitním plánování 

a zapojených organizací na www.mesto-most.cz

Kontaktní osoby:
Vedoucí skupiny služeb pro rodiny v krizi 

Karel Komárek 
E-mail: komarek@ksrdciklic.cz 

Tel.: 607 567 040 

Vedoucí skupiny služeb pro národnostní a etnické menšiny 

Helena Fadrhonsová 
E-mail: fadrhonsova@charitamost.cz 

Tel.: 775 713 249

Koordinátorka komunitního plánování 

Irena Staňková 
E-mail: irena.stankova@mesto-most.cz 

Tel.: 476 448 268



 
 
 
 

Dobrá rodina, o.p.s. 
doprovázení pěstounských rodin 
J. Průchy 1682/1,Most 
www.dobrarodina.cz 
Kontakt: +420 727 831 133, +420 778 499 119 

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. 
 
Poradenství, rekvalifikace, zaměstnávání, provoz dílen,  
sociální služby, knihovna, pracovní ochutnávky, doučování, 
potravinová pomoc, společenské akce, sociální šatník. 
 
www.dumrk.cz  
 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
www.spirala-ul.cz 
 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím nási-
lím, tel.: 475 511 811, kontaktní pracoviště Most, tř. Budova-
telů 2957 na základě objednání 
 

Centrum krizové intervence pro osoby v krizi, pobytová 
služba, tel.:  475 603 390, nonstop provoz  

K srdci klíč, o. p. s. 
Azylový dům pro muže v Mostě 
Noclehárna pro muže 
Dům na půl cesty v Mostě 
Azylový dům pro rodiny s dětmi v 
Mostě 
Tréninková pracovní místa v Mostě 

info@ksrdciklic.cz  www.ksrdciklic.cz 

 
 
 
www. mostknadeji.eu 
Služby: drogové programy ambulantní i terénní.  
Tel: 476 102 288 
Krizové služby telefonické i ambulantní.  
Tel: 476 701 444  

Naděje – M, o.p.s. 
Protidluhové poradenství, 
poradenství ke zlepšenému 
postavení na trhu práce a ve 
společnosti, organizace  
příměstských táborů, provozování Dětského klubu, realizace 
rekvalifikačních kurzů a projektů z fondů EU. 
 

www. nadeje-m.cz  

OBLASTNÍ CHARITA MOST 
Protidluhová poradna, Sociální poradna Most, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
Sovička, Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi Rozmarýnek, Nízkoprahové denní centrum 
Most, Terénní programy Most  
Poskytujeme sociální služby osobám v krizi.  
Vedoucí služeb prevence: Mgr. Helena Fadrhonsová 
Telefon: 775 713 249, email: fadrhonsova@charitamost.cz  

Probační a mediační služba – činnosti: 
mediace – jednání mezi pachatelem a obětí, kontrola 
výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, po-
moc obětem trestných činů. 
www: pmscr.cz 

Rekvalifikační a informační 
centrum s. r. o.  
Sociální poradna pro rodiny s dětmi a jednotlivce, pomoc 
v krizové či nepříznivé životní situaci, doprovod,  
potravinová pomoc. 
 
www.ric-most.cz  

Pobočka Diakonie CB v Mostě NZDM ZÁPLATA 
 
Bezpečné místo pro děti a mládež od 6 do 18 let  
 
www.diakoniecbmost.cz 

Základní škola, Most, Zlatnická 186,  
příspěvková organizace 
 
www.zschanov.cz 
 
e-mail: info@zschanov.cz 
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rekvalifikačních kurzů a projektů z fondů EU. 
 

www. nadeje-m.cz  

OBLASTNÍ CHARITA MOST 
Protidluhová poradna, Sociální poradna Most, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
Sovička, Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi Rozmarýnek, Nízkoprahové denní centrum 
Most, Terénní programy Most  
Poskytujeme sociální služby osobám v krizi.  
Vedoucí služeb prevence: Mgr. Helena Fadrhonsová 
Telefon: 775 713 249, email: fadrhonsova@charitamost.cz  

Probační a mediační služba – činnosti: 
mediace – jednání mezi pachatelem a obětí, kontrola 
výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, po-
moc obětem trestných činů. 
www: pmscr.cz 

Rekvalifikační a informační 
centrum s. r. o.  
Sociální poradna pro rodiny s dětmi a jednotlivce, pomoc 
v krizové či nepříznivé životní situaci, doprovod,  
potravinová pomoc. 
 
www.ric-most.cz  

Pobočka Diakonie CB v Mostě NZDM ZÁPLATA 
 
Bezpečné místo pro děti a mládež od 6 do 18 let  
 
www.diakoniecbmost.cz 

Základní škola, Most, Zlatnická 186,  
příspěvková organizace 
 
www.zschanov.cz 
 
e-mail: info@zschanov.cz 

  
 

 

 
 
 
 

Dobrá rodina, o.p.s. 
doprovázení pěstounských rodin 
J. Průchy 1682/1,Most 
www.dobrarodina.cz 
Kontakt: +420 727 831 133, +420 778 499 119 

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. 
 
Poradenství, rekvalifikace, zaměstnávání, provoz dílen,  
sociální služby, knihovna, pracovní ochutnávky, doučování, 
potravinová pomoc, společenské akce, sociální šatník. 
 
www.dumrk.cz  
 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
www.spirala-ul.cz 
 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím nási-
lím, tel.: 475 511 811, kontaktní pracoviště Most, tř. Budova-
telů 2957 na základě objednání 
 

Centrum krizové intervence pro osoby v krizi, pobytová 
služba, tel.:  475 603 390, nonstop provoz  

K srdci klíč, o. p. s. 
Azylový dům pro muže v Mostě 
Noclehárna pro muže 
Dům na půl cesty v Mostě 
Azylový dům pro rodiny s dětmi v 
Mostě 
Tréninková pracovní místa v Mostě 

info@ksrdciklic.cz  www.ksrdciklic.cz 

 
 
 
www. mostknadeji.eu 
Služby: drogové programy ambulantní i terénní.  
Tel: 476 102 288 
Krizové služby telefonické i ambulantní.  
Tel: 476 701 444  

Naděje – M, o.p.s. 
Protidluhové poradenství, 
poradenství ke zlepšenému 
postavení na trhu práce a ve 
společnosti, organizace  
příměstských táborů, provozování Dětského klubu, realizace 
rekvalifikačních kurzů a projektů z fondů EU. 
 

www. nadeje-m.cz  

OBLASTNÍ CHARITA MOST 
Protidluhová poradna, Sociální poradna Most, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
Sovička, Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi Rozmarýnek, Nízkoprahové denní centrum 
Most, Terénní programy Most  
Poskytujeme sociální služby osobám v krizi.  
Vedoucí služeb prevence: Mgr. Helena Fadrhonsová 
Telefon: 775 713 249, email: fadrhonsova@charitamost.cz  

Probační a mediační služba – činnosti: 
mediace – jednání mezi pachatelem a obětí, kontrola 
výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, po-
moc obětem trestných činů. 
www: pmscr.cz 

Rekvalifikační a informační 
centrum s. r. o.  
Sociální poradna pro rodiny s dětmi a jednotlivce, pomoc 
v krizové či nepříznivé životní situaci, doprovod,  
potravinová pomoc. 
 
www.ric-most.cz  

Pobočka Diakonie CB v Mostě NZDM ZÁPLATA 
 
Bezpečné místo pro děti a mládež od 6 do 18 let  
 
www.diakoniecbmost.cz 

Základní škola, Most, Zlatnická 186,  
příspěvková organizace 
 
www.zschanov.cz 
 
e-mail: info@zschanov.cz 

  
 

 


