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 Nově v provozu od ledna 2019 – patříme pod Centrum J. J. Pestalozziho, o.

p. s. v Chrudimi, které funguje již 27 let a poskytuje sociální služby v rámci

Pardubického kraje. www.pestalozzi.cz

 Sídlíme v Žamberku na náměstí – Masarykovo náměstí 86

http://www.pestalozzi.cz/


Krizové centrum Žamberk

Personální obsazení

vedoucí služby sociální pracovnice psycholožka terapeutka

Mgr. Sabina Hortlíková Bc. Kateřina Hynková Mgr. Karolína Dobšíčková Mgr. Anna Víšková, DiS.
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Naše prostory, kde probíhají terapie a poradenství



Naše služby
Naše služby jsou poskytovány:

o ambulantně

o bezplatně

o dle přání uživatelů služby i anonymně

o děti a mládež nás může vyhledat i bez doprovodu rodičů

Služby poskytujeme především formou osobních konzultací, ale je možné nás kontaktovat
i prostřednictvím telefonu nebo elektronickou cestou.

 Tel.: 725 838 129, 725 838 127

 Email: kcza@pestalozzi.cz

Pro zájemce o službu a uživatele služby jsme k dispozici v tyto dny:

Pondělí: 7,30 – 17,00 hod.

Úterý: 7,30 – 15,30 hod.

Středa: 7,30 – 17,00 hod.

Čtvrtek: 7,30 – 16,00 hod.

Pátek: 7,30 – 14,30 hod.

mailto:kcza@pestalozzi.cz


Naše služby

Krizová pomoc

Služba určená osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – děti, mládež, 

mladí dospělí, dospělí, senioři

Které situace mohou být pro děti a mládež krizové? (leták na nástěnku v brožuře ÚP ČR)

o spory s rodiči

o problémy se spolužáky, kamarády

o vysoké nároky - strach ze selhání

o vyrovnání se se změnami (rozvod, střídavá péče atd.)

o úmrtí v rodině nebo nemoc

o závažné obtíže v rodině (závislosti, násilí)

o obtěžování, ubližování, zneužívání, šikana

o zvládání emocí (vztek, strach, úzkost, zármutek atd.)

o starosti ze špatných známek ve škole

o úvahy nad ukončením života

o nešťastná láska   

o a další….



Krizová pomoc

Jaký je postup v případě krizové pomoci?

krizová intervence a další socioterapeutické činnosti 

překonání krizového stavu

v případě potřeby zahájení následného terapeutického 

procesu
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S jakými metodami pracuje psycholog, terapeut?

o Rozhovor

o Práce s terapeutickým pískovištěm

o Arteterapie

o Metoda Práce v hliněném poli®

o Využití terapeutických karet

o Herní terapie

o Diagnostika



Odborné sociální poradenství

Nabízíme pomoc a podporu:
o při sepisování žádostí (např. o rozvod, zvýšení/snížení výživného, o byt, 

sociální dávky, péči o dítě…)

o při sepisování odvolání a dovolání k soudu

o při hledání bydlení a práce

o při vyřizování osobních dokladů (např. obč. průkaz, rodné listy, cestovní 

pas atd.)

o při sestavování dokumentů (životopisu, motivačního dopisu a různých 

smluv)

o při uplatňování práv a oprávněných zájmů - doprovázíme uživatele na 

jednání na úřady a instituce
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Děkujeme za pozornost 

a těšíme se na případnou spolupráci.


