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Zajištění podpory a pomoci osamoceným seniorům a osobám se
zdravotním postižením

Telefonicky základní sociální poradenství a informace o možnostech pomoci

Život Plus, z. ú.
Dispečink tísňové péče s nepřetržitým provozem
Telefon: 327 532 900, 724 182 325

Městský úřad Kutná Hora, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pondělí                 od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00
Úterý                    od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00
Středa                   od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00
Čtvrtek                 od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 15:00
Pátek                    od 7:30 do 11:30 a od 12:00 do 14:30
Telefon: 327 710 291

Zajištění nákupu základních potravin, vyzvedávání léků

Oblastní charita Kutná Hora, Dobrovolnické centrum
paní Jindřiška Vinická, DiS.
Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00
Telefon: 733 755 972

Pomoc dobrovolníků
paní Klára Kocmanová 
Pondělí až pátek od 9:00 do 20:00
Telefon: 778 111 488

Taxík Maxík, senior taxi

Pečovatelská služba Kutná Hora
Taxík  Maxík   přepravuje pouze osoby starší  65 let  nebo držitele  průkazu ZTP,  ZTP/P  s 
trvalým bydlištěm na území města. Provozní doba služby je každý pracovní den od 7:00 do
18:00 hodin. Objednání služby je možné v době od 8:00 do 17:00 hodin každý pracovní den.
Telefon: 601 097 902



Linka důvěry 
Senior telefon
Senior  telefon  ŽIVOTa 90 je  bezplatná,  anonymní  a odborná  linka  důvěry,  která  funguje
nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. 
Telefon: 800 157 157

Nabídka telefonické krizové pomoci:
Linka důvěry v     Kutné Hoře, Povídej, z. s.

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s nabídkou telefonické krizové pomoci pro všechny, kteří se v současné
době potýkají s nejrůznějšími osobními, vztahovými a sociálními potížemi.
Současná situace je stále málo přehledná a nejistota vývoje může způsobovat potíže dospělým
i dětem. Pokud cítíte nepohodu, nejasnou nervozitu, zlost, úzkost, obavy a smutek, který je
těžké  překonat,  nebojte  se  zavolat  na  Linku  důvěry  327 511 111  a  zjistit  v rozhovoru
s odborníkem, co se děje a jak si můžete sami, popř. s podporou někoho dalšího pomoci. 
Následnou službou je  krizová pomoc tváří v tvář  s psychologem, dětským psychologem,
rodinným terapeutem, pedagogem.
Linka důvěry i Poradna pro lidi v tísni v Kutné Hoře je tu pro VÁS bez omezení
327 511 111 (po – pá, 8.00 – 22. 00, včetně svátků)


