Pedagogicko – psychologické poradny v okolí
Moravská Třebová
Dukelská 1310/57
571 01
ST, ČT, PÁ - dle objednaných klientů
Telefon:

775 575 483

Svitavy
Riegrova 2063 (u koupaliště)
568 02
PO - PÁ - 7:00 - 15:30 nebo dle domluvy
Telefon:
461 532 486,
Mail: info-svitavy@pppuo.cz

775 575 480,

775 575 481

Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí
Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
(slouží i jako fakturační adresa)
IČ: 708 47 142
tel.:
465 521 296
mobil:
e-mail: info@pppuo.cz

776 611 695

Další orgány a organizace, které se podílejí na poskytování primární prevence:
Adykt., o.s.
Vraclav – Sedlec 15, 566 01 Vysoké Mýto
tel. 776 056814
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dřínovský
 monitoring programů primární prevence
 primární prevence drogových závislostí
 ambulantní následná léčba
Středisko výchovné péče pro děti a mládež Archa
Školní nám. 11, 537 01 Chrudim
tel. 469 623 786
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pražák
Časová dostupnost:
Po–Pá: 7.00–15.00 hod.
 individuální a skupinová psychoterapie
 rodinná terapie
 krizová intervence
 poradenství v oblasti zneužívání návykových látek
 primární prevence drogových závislostí

Acet ČR o.s.
ČSA 492, 537 01 Chrudim
tel.: 733121953
Kontaktní osoba: Mgr. František Krampota
 vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže
 intenzivní a dlouhodobá spolupráce se školami, základní spolupráce
 práce s žáky a studenty na neformálních aktivitách
 spolupráce se školními metodiky prevence
 podpora lektorů a jejich vzdělávání
 vytvoření studie dobré praxe, vytvoření metodických a didaktických materiálů
pro lektory, pro studenty a pro školní metodiky prevence, vytvoření sítě podpory
 spolupráce s partnery projektu: oddělení prevence kriminality města Chrudim
Středisko výchovné péče pro děti a mládež Mimóza
Mírové nám. 1388, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 526 969
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Špačková
Časová dostupnost: Po – Pá: 8.00 –16.00 hod.
 individuální a skupinová psychoterapie
 rodinná terapie
 krizová intervence
 poradenství v oblasti zneužívání návykových látek
Středisko výchovné péče pro děti a mládež Pyramida
Sokolovská 146, 533 54 Rybitví
Tel.: 466680338,
mobil: 723 134 604
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Fiala
Časová dostupnost: na telefonu 24 hodin denně
Středisko výchovné péče Pyramida nabízí pro své klienty následující služby:
 poradenskou činnost
 terapeutickou činnost
 dvouměsíční diagnostický pobyt
 dlouhodobý výchovně léčebný pobyt
 různé zájmové činnosti
Kolektiv pracovníků:
 speciální pedagog – etoped
 psycholog
 terapeut
 sociální pracovník
 odborní vychovatelé

