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Preambule 
 
Celosvětovým fenoménem 21. století se stala akcelerace demografického stárnutí populace. 

Poměr seniorů ve společnosti je vyšší než kdykoliv v minulosti. I populace České republiky stárne, 

a to již od 80. let 20. století.  

Naplní-li se předpoklady budoucího vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace (pokud budeme brát 

v úvahu střední variantu modelu) počet obyvatel České republiky bude  

v nejbližší budoucnosti, resp. v prvních jedenácti prognózovaných letech  

(dle ČSÚ 2018-2100) pokračovat v růstu. Ke konci dvacátých let 21. století dosáhne  

10, 7 milionu, zatímco v roce 2018 činil 10, 6 milionu. Následně, od 30. let by měla mít populace 

mírně klesající trend, který bude přerušený v druhé polovině 40. let stagnací.  

Celkový počet obyvatel by se měl až do roku 2058 udržet nad hranicí 10, 7 milionu. V období 60. 

a 70. let se očekává snižování velikosti populace, která by měla počátku 80. let poklesnout až na 

úroveň 10,4 milionu. V závěrečných dvou desetiletích tohoto století je opět předpokládán růst 

počtu obyvatel České republiky na 10, 5 milionu.  

V posledních deseti letech se také velmi zrychlil nárůst absolutního i relativního počtu seniorů. 

Přibylo nejstarších lidí ve věku nad 85 let a průměrný věk obyvatele ČR v tomto desetiletí vzrostl 

z 40,3 na 42,3 roku. (zdroj ČSÚ). 

Dle predikce ČSÚ se očekává nejvyšší počet obyvatel ve věku 65+ v 50. letech 21. století, kdy by 

mohl být téměř dvojnásobný ve srovnání se současným stavem a je zapotřebí, se na tuto 

skutečnost předem připravit (Socioekonimicko-demografická charakteristika krajů ČR, 2020). 

 

Stárnutí populace je proces, v jehož průběhu se mění věková struktura obyvatelstva tak, že 

narůstá počet osob starších 65 let a souběžně se snižuje zastoupení osob  

mladších 15 let. Na konci roku 2018 byla populace České republiky tvořena 15.9 % osob mladších 

15 let, 19,6 % obyvatel bylo starších 65 let a zbývajících 64,5 % tvořili zástupci ve věku 15-64 let 

(zdroj ČSÚ). 

Díky stále se prodlužující naději dožití při narození se bude etapa stáří stávat  

delší a významnější fází lidského života. Růst podílu seniorů bude provázen zejména poklesem 

podílu obyvatelstva v produktivním věku. Nejmarkantnější bude nárůst osob nad 70 let, resp. 80 

let, což vyústí v mnoho důsledků pro celou společnost. Dojde k posunu výskytu chronických 

nemocí do pozdějšího věku seniora vlivem stále se zlepšujícího zdravotnictví, a to nutně povede 

k růstu nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči.  
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Struktura cílové skupiny SENIORŮ v Litoměřicích 
 
Počet obyvatel žijících v Litoměřicích k 1. lednu 2021 je 24 183.  

Z celkového počtu obyvatel žijících ve městě je 6 519 osob starších 60 let (27 %) a 1 092 žijících 

osob nad 80 let (4,5 %). 

Komunitní plánování města Litoměřice 
 
Město Litoměřice má rozsáhlou síť poskytovatelů veřejných, sociálních a souvisejících služeb. 

Díky této síti mohou občané Litoměřic získat pomoc a podporu v nejrůznějších životních situacích 

jako je např. stáří, nemoc, ztráta bydlení, zaměstnání a podobně. Současně mohou lidé žijící  

v našem městě využívat široké nabídky vzdělávacích, volnočasových a rozvojových aktivit  

a služeb. 

Poskytovatelé těchto služeb koordinují svou činnost prostřednictvím procesu komunitního 

plánování. Zapojením všech poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících do 

komunitního plánování umožňuje prolínání sféry sociální se sférou volnočasovou. Toto je 

nesporná výhoda plánování všech proseniorských aktivit i opatření. 

Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociální služby 

a služby související je sociální oblast ze všech oblastí nejvíce rozpracovaná.  Organizační 

strukturu komunitního plánování ve městě Litoměřice tvoří čtyři základní roviny: schvalovací, 

poradní, řídící a odborná.  

Schvalovacími orgány jsou Rada města Litoměřice a Zastupitelstvo města Litoměřice.  

Poradním orgánem je Zdravotní a sociální komise při Radě města Litoměřice. Řídícím orgánem 

je Manažerská skupina.  

 

Odborným orgánem jsou čtyři pracovní skupiny:   
 

• senioři 

• zdravotně tělesně postižení 

• rodina, děti a mládež  

• osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny 

 

Referenti samosprávy úseku komunitního plánování zajišťují agendu komunitního plánování  

a svolávají jednání Manažerské skupiny, která zastřešuje pracovní skupiny, zajišťuje tok informací 
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napříč pracovními skupinami a vedením města. Dále spolupracují v rámci komunitního plánování 

jak s poskytovateli sociálních služeb a služeb souvisejících, tak i s uživateli sociálních služeb  

a veřejností. Mají tedy přehled o potřebách obyvatel napříč sférou sociálních služeb  

i volnočasovou oblastí.  

Dostatečné personální zajištění úseku komunitního plánování považujeme za klíčové v péči  

o cílové skupiny obyvatelstva. 

Při realizaci a organizaci proseniorských aktivit spolupracují všichni pracovníci Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví. Nezastupitelnou roli hraje každá pracovní skupina, její členové se vždy 

podílejí na přípravě, organizaci programu nebo vyhodnocování cílů realizovaných aktivit. Pracovní 

skupiny jsou formovány ze zástupců úseku komunitního plánování, poskytovatelů a uživatelů 

sociálních služeb, veřejnosti a zástupců institucí, které se chtějí aktivně podílet na tvorbě  

a realizaci komunitního plánu a rozvoje města Litoměřice. 

Podměty k realizaci různých proseniorských aktivit sbíráme přímo mezi občany města nebo 

vycházejí od samotných spolků a organizací zastřešující seniory. Výstupy z jednání pracovních 

skupin propojujeme s aktivitami Zdravého města Litoměřice. Zodpovědná osoba za plánování 

proseniorských aktivit a jejich realizaci je pracovník úseku komunitního plánování, jenž vede 

skupinu seniorů. 

 

Zprostředkování informací a medializace 
 
 

Velmi důležitou součástí realizace proseniorských i dalších aktivit je informovanost obyvatel  

o nadcházející události ať formou zprávy v tisku nebo na webových stránkách města, facebooku, 

pomocí aplikace mobilního rozhlasu, vyvěšením na městských vývěskách či infocentru, 

výlepem plakátů aj., stejně tak i uveřejněním zprávy o uplynulých aktivitách spolu 

s fotografiemi jsou nedílnou součástí realizace proseniorských aktivit. 

 

Hlavním cílem koncepce Proseniorské politiky je udržení kvality a hustoty sítě 

sociálních služeb a organizace volnočasových aktivit pro cílovou skupinu seniorů ve 

městě Litoměřice se zastřešením celého ORP Litoměřice. 
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Cíle a opatření koncepce proseniorské politiky města Litoměřice 
 

Název cíle 1: Podpora dostupného bydlení pro seniory, seniorské byty 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

1.1 Existence vhodného typu bydlení pro seniory v tíživé 
sociální situaci (Seniorské byty) 

1.2 Existence podporovaných pečovatelských bytů 

Popis opatření: 
Vyčlenění 92 bytových jednotek z bytového fondu města, 
sloužících soběstačným seniorům nad 65 let, kteří se ocitají 
v tíživé sociální situaci.  

 

Název cíle 2: 
Zajištění stabilní finanční podpory proseniorské aktivity ze 
strany města Litoměřice 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

2.1 Vyhlášení dotačních programů 
2.2 Finanční podpora rozvoje multigeneračních center 

poskytujících zázemí pro setkávání napříč věkovými 
a sociálními skupinami, které zprostředkovávají 
vzdělávací a další zájmové aktivity. 

Popis opatření: 

 
Vyhlášení těchto dotačních programů 
 

• Program podpory sociálních a zdravotních aktivit 
pro občany města Litoměřice 

• Program podpory sociálních služeb v Litoměřicích 
• Program podpory Zdravého města Litoměřice 
• Program podpory fairtradových aktivit a globální 

odpovědnosti v Litoměřicích 
 

Do všech těchto dotačních programů (kromě Programu na 
podporu sociálních služeb) se mohou zapojit jak jednotlivci 
organizující jednorázovou aktivitu naplňující pravidla 
dotačního programu, tak zapsané spolky, organizace, kluby 
a skupiny působící ve městě Litoměřice. Do Programu 
podpory sociálních služeb se mohou hlásit služby působící 
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ve městě Litoměřice zahrnuté v Základní síti soc. služeb 
Ústeckého kraje. 
Alokace finančních prostředků z rozpočtu města 
Litoměřice napomáhají zajištění chodu Klubu důchodců, 
Klubu turistů, Knihovny K. H. Máchy, Spolku LiPen, svazu 
tělesně postižených Sever a Jih, Dobrovolnickému centru, 
Domu dětí a mládeže Rozmarýn. 
 
 

 

Název cíle 3: 
Posilování mezigeneračních vztahů existencí 

multigeneračních center ve městě Litoměřice 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

3.1 Realizace aktivit předcházející sociálnímu vyloučení 
znevýhodněných a zranitelných seniorů a vedoucí ke 
smysluplnému trávení volného času seniorů 

3.2 Podpora mezigeneračního setkávání 

Popis opatření: 

 

Nezastupitelnou roli pro město představuje Knihovna K. H. 

Máchy v Litoměřicích, která poskytuje veřejnosti standartní 

výpůjční a informační služby, provozuje veřejný internet, 

pořádá vzdělávací besedy pro děti i dospělé a organizuje 

prázdninové aktivity pro celé rodiny. Knihovna má 

strategicky výhodnou polohu v úplném centru města 

s dobrou dostupností pro seniory a nabízí komplexní 

nabídku v oblasti volnočasových aktivit a celoživotního 

vzdělávání. 

 

Aktivní senioři navštěvují spolek LiPen, který vznikl při této 

organizaci. Jeho součástí je Dopolední klub aktivního stáří 

- pravidelné aktivity 1x týdně, zdravotní cvičení, trénování 

paměti, arteterapie, návštěva muzeí a galerií, vlastivědné 

procházky a výlety, besedy… dále Klub tvůrčího psaní – 

kreativní psaní, vlastní publikační činnost, spolupráce 

s knihovnou na celostátních aktivitách (Noc literatury, Den 

poezie aj.) a take hudební uskupení Druhý dech. Spolek se 

stal členem celostátní sítě klubů Sensen. 

Klub seniorů – nabízí pravidelné setkávání členů klubu, 
workshopy, přednášky osvětové a vzdělávací aktivity, výlety 
a další různorodé aktivity. 
 
Dům dětí a mládeže Rozmarýn zajišťuje kurzy práce na PC 
pro seniory (senioři mohou z tohoto PC zaslat dotaz nebo 
připomínku na město Litoměřice) a tím zvyšuje komunitní 
sounáležitost seniorů. Dále svou širokou nabídkou 
volnočasových aktivit pro děti a celé rodiny podporuje  
a posiluje mezigenerační soudržnost. 
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Osobní gratulace k životnímu jubileu, vedení osobních 
rozhovorů se seniory v jejich domácím prostředí, předávání 
informací seniorům v podobě pro ně snadno pochopitelné 
zajišťují sociální pracovníci města Litoměřice. 
 
Pořádání kampaně „Místa přátelská seniorům“ – nabízí 
seniorům setkání na velmi zajímavých místech, kam není 
jednoduché se podívat aneb „Neseďte doma a pojďte mezi 
nás“.  
Náměty na zajímavá místa navrhují samotní senioři.  
(Požární stanici, Okresní soud, třídírna separovaného 
odpadu, Návštěva Radnice a kanceláře starosty, rodopisná 
přednáška – rodokmen, pétanque, návštěva posilovny, jóga, 
netradiční sportovní disciplíny, přednášky zdravý životní 
styl, domácí násilí, první pomoc, Hospic a péče o blízké, 
návštěva Univerzity třetího věku…). 
Je to velmi oblíbená kampaň trvající od konce měsíce 
března do počátku června a každým rokem se rapidně 
zvyšuje účast aktivních seniorů. 
 
Organizace vánočního a červnového setkání s hudbou 

a tancem pro seniory, je velmi oblíbenou akcí, kde senioři 

mohou tančit popovídat si a příjemně prožít odpoledne 

s přáteli. Starší seniory mohou doprovázet rodinní 

příslušníci. Na červnovém setkání vyhodnocujeme kampaň 

Místa přátelská seniorům a na prosincovém setkání 

předáváme vánoční voňavé překvapení. (účast okolo 600 

osob) 

Zapojení neziskového sektoru do organizování aktivit na 

podporu mezigeneračního setkávání. 

Nabádání poskytovatelů sociálních služeb k větší 

otevřenosti pro širší veřejnost a tím propojit seniory žijící 

mimo pobytové služby se seniory žijícími v sociálních 

službách. 

Veškeré kulturní akce pořádané v Domově seniorů na 

Dómském pahorku jsou přístupné široké veřejnosti  

a naopak aktivity pořádané Městem přivítají i účastníky  

z řad klientů  pobytových zařízení.  

 

Název cíle 4: 
Nadále zapojovat aktivní seniory do komunitního 
plánování města Litoměřice 

 
Opatření, která vedou 

k naplnění cíle: 
 

4.1 Zapojení seniorů do diskuse nad důležitými 
opatřeními týkajících se života obyvatel obce 

4.2 Zapojení aktivních seniorů do komunitního plánování 

Popis opatření: 

Organizace veřejných diskusních fór a kulatých stolů na 
aktuální témata, online ankety umožní obyvatelům aktivně 
vstupovat do dění města Litoměřice. 
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Pracovní skupiny komunitního plánování jsou formovány ze 
zástupců úseku komunitního plánování, poskytovatelů  
a uživatelů sociálních služeb, veřejnosti a zástupců 
institucí, které se chtějí aktivně podílet na tvorbě a realizaci 
komunitního plánu a rozvoje města Litoměřice. 

 

Název cíle 5: 
Vytváření bezpečného prostředí pro seniory, kontrola 
dodržování ochrany lidských práv a svobod starších, 
zranitelných osob. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

5.1 Zvyšovat bezpečí a zdraví občanů 
5.2 Zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím 

osvěty a prevence vedoucí ke zlepšení zdraví 
5.3 Organizace seminářů a přednášek zaměřených na 

prevenci kriminálních útoků 
5.4 Prevenci domácího násilí 
5.5 Způsoby zabezpečení majetku, prevenci 

poškozování spotřebitelů – nekalé obchodní praktiky 

Popis opatření: 

 
Realizace projektů zaměřených na seniory, jejich bezpečí 
v domácím prostředí i při pohybu po městě, zvyšování 
pocitu bezpečí občanů ve městě. 
 
Seniorská obálka - Seniorská obálka bezmála tři roky 
pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo 
života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak 
pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. Seniorská 
MINI obálka kapesní verze tiskopisu. Obě obálky jsou 
aktuálně navíc vybaveny informacemi o očkování majitele. 
Senior linka – město Litoměřice realizuje projekt zaměřený 
na samostatně žijící seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Tito občané si z důvodu špatného zdravotního 
stavu mohou pořádat o bezplatné zapůjčení signalizačního 
zařízení, které je napojeno na pult centrální ochrany 
městské policie. Režim je 24 hodinový. 
Kampaň Dny zdraví – měsíc přednášek a pohybových 
aktivit, bezplatné vyšetření krevního tlaku, cukru, 
cholesterolu a tuku v těle – preventivní akce. 
Chraň sebe i svůj majetek - projekt zaměřený na prevenci  
a zabezpečení svého majetku 
Pozor na zloděje - projekt informativního charakteru 
Auto není trezor - projekt informativního charakteru 
Městský kamerový systém – mapuje a monitoruje místa ve 
městě v problémových lokalitách 
Instalace kamerového systému na  místech, která lidé 
označili na pocitové mapě jako nebezpečná/problémová. 
Označování míst probíhalo na veřejných místech i na webu 
města, kde občané mohli vyjádřit svůj názor ke konkrétní 
lokalitě. 

 

Název cíle 6: 
Naplňování programu Národní sítě Zdravých měst ČR, 
šíření příkladů dobré praxe 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

6.1 Zlepšovat podmínky pro rozvoj kulturního  
a společenského života ve městě 
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6.2 Realizace kvalitních akcí zaměřených na místní 
tradice a hodnoty 

Popis cíle: 

Evropský týden mobility – celoevropská kampaň je 
zaměřena na zvyšování povědomí (nejen) seniorů  
o alternativních a bezpečnějších způsobech dopravy pro 
občany vyššího/vysokého věku, prezentace, tematické 
přednášky o bezpečnosti účastníků silničního provozu  
a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Litoměřice zavedly  
v květnu 2018 zdarma městskou autobusovou dopravu. 
V rámci týdne, který je v celé EU naplánován vždy od 16. do 
22. září, probíhají různé aktivity na podporu čistší dopravy. 
Den Země, Ukliďme Litoměřice, Procházka po Zemi, 
podpora aktivit pořádaných knihovnou K. H. Máchy 
v Litoměřicích – aktivity, do kterých zapojujeme pravidelně 
také seniorkou generaci. Aktivity jsou zaměřeny na 
seznámení se s principy udržitelného rozvoje. 

 

Název cíle 7: 
Zajištění dostupnosti a finanční podpory celoživotního 
vzdělávání seniorů, univerzita U3V 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

7.1 Zajištění finančních prostředků na podporu U3V 
7.2 Šíření osvěty o důležitosti a významu celoživotního 

vzdělávání 

Popis cíle: 

Zajištění finančních prostředků na podporu celoživotního 
vzdělávání z rozpočtu KPSS města Litoměřice a šíření 
osvěty o důležitosti a významu jak pro seniory, tak i celou 
společnost. 

 

Název cíle 8: 
Zajistit fungování právní poradny na Městském úřadě 
v Litoměřicích 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

8.1 Přístup k bezplatnému právnímu poradentství 

Popis cíle: 
Bezplatné zajištění právního poradenství na Městském 
úřadě v Litoměřicích pro všechny občany z ORP Litoměřice 

 

Název cíle 9: 
Podpora dobrovolnictví oboustranná - potřebuji 
dobrovolníka/ jsem sám dobrovolníkem 

Opatření, která vedou k naplnění 
cíle: 

9.1      Zvyšování povědomí veřejnosti o potenciálu  
           a přínosech starších pracovníků a seniorů pro spol. 
9.2      Podpora dobrovolnického centra, 
9.3      Dobrovolnictví ve veřejné správě. 

Popis opatření: 

Alokace finančních prostředků z rozpočtu města na 
podporu chodu dobrovolnického centra. Zajišťování 
informovanosti občanů o potřebě sociální soudržnosti  
a mezigenerační spolupráce, příprava přednášek, 
workshopů a dobrovolnických aktivit. Podpora 
dobrovolnictví ve veřejné správě. 
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Návaznost opatření na další opatření proseniorské politiky na národní, 
krajské a obecní úrovni. 

 
 
Návrhová opatření vyplývají z těchto strategických plánů: 
 

• Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období  

       2013 – 2017 

• Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 

• Koncepce rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje 

• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, MAS České středohoří 2014 – 2020 

• Plán prevence kriminality  

• Střednědobý plán rozvoje města Litoměřice 

• 5. Komunitní plán města Litoměřice na ORP Litoměřice      

 

https://www.komora.cz/files/uploads/2019/05/ma_ALBSBADJYUA2.docx
https://www.komora.cz/files/uploads/2019/05/ma_ALBSBADJYUA2.docx
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SWOT analýza cílové skupiny „Seniorů“ zpracovaná pracovní skupinou 
Komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích (KPSS). 
 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 

 

• Hospic + mobilní Hospic ve městě 

• zajištění vzdělávání a volnočasové 
aktivity pro seniory 

• zajištění terénních a odlehčovacích 
služeb v nepřetržitém provozu 

• společné projekty města a sociálních 
služeb ve prospěch seniorů 

• existence denních stacionářů pro lidi  
s demencí 50+ 

• platforma pečujících o Alzheimerovy 
choroby 

• fungující dobrovolnické centrum, 
součinnost dobrovolníků v krizi 

• existence seniorských bytů 

• existence občanské poradny-oddlužení, 
exekuce, soudy 

• existence klubu seniorů 

• zajištěna základní síť sociálních služeb 

• Univerzita třetího věku 

• ZUŠ Akademie umění 

• setkání pozůstalých - o rodinu (podpora 
rodiny) 

• MHD zdarma 

 

• chybí pobytové služby pro 
nízkopříjmové seniory 

• nedostatek poskytovaných služeb pro 
psychiatrické pacienty 

• velká fluktuace zaměstnanců  
v sociálních službách 

• chybí zdravotní sestry do pobytových  
i terénních služeb 

• nedostatek DZR lůžek 

• bezbariérovost 

• chybí služba-doprovod seniorů i občanů 
ZTP z pobytových zařízení 

Příležitosti 

 

Hrozby 

 

 

• kulturní příležitosti pro seniory 

• úprava zákona / kontrola příspěvků na 
péči (zneužívání) 

• LiPen pro seniory 

• vetší nabídka úklidových firem 

 

• zvyšování počtu zadlužených seniorů 

• zneužití příspěvku na péči / bez pomoci 
a péče  

• insolvence seniorů a jejich narůstající 
počet 

• zvyšující se věk a zvyšující se finanční 
náročnost na domácnost - nízké 
finanční možnosti 

• není zajištěno zásobování potravinami  
a základním zbožím v malých obcích 
 

 

Jednotlivé priority ve SWOT analýze jsou řazeny dle bodování pracovní skupiny při KPSS 

v Litoměřicích. 
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Přehled poskytovatelů sociálních služeb v ORP Litoměřice zaměřených na 
seniory 
 

 
Domov U Trati Litoměřice 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195 
Domovy pro seniory 
U Trati 2041/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 

Charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku  
Farní charita Litoměřice, IČ: 46769382 
Domovy pro seniory 
Zahradnická 1534/4 + 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
SeneCura SeniorCentrum Terezín 
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČ: 24128325 
Domovy pro seniory 
Kréta 301, 411 55 Terezín 
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích, IČ: 41328523 
Domovy pro seniory 
Rovné 58, 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem 
Charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava 
Farní charita Litoměřice, IČ: 46769382 
Domovy se zvláštním režimem 
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice 
SeneCura SeniorCentrum Terezín 
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČ: 24128325 
Domovy se zvláštním režimem  
Kréta 301, 411 55 Terezín                                                                                                                       
Charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava  
Charita Litoměřice, IČ: 46769382 
Denní stacionáře 
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice 
Lucie Jursíková Brožková 
Lucie Jursíková Brožková, IČ: 75100967 
Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z.ú. 
Denní stacionáře 
Žernosecká 2280, 412 01 Litoměřice 
Dům s chráněnými byty 
Město Štětí, IČ: 00264466 
Denní stacionáře 
U Cementárny 452, 411 08 Štětí 
Odlehčovací služby 
U Cementárny 452, 411 08 Štětí 

 

Charita Litoměřice 
Charita Litoměřice, IČ: 46769382 
Pečovatelská služba 
Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice 
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Dům pečovatelské služby 
Město Úštěk, IČ: 00264571 
Pečovatelská služba 
Rybniční 238, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk 
Dům s pečovatelskou službou 
Město Bohušovice nad Ohří, IČ: 00263362 
Pečovatelská služba 
Komenského 260, 411 56 Bohušovice nad Ohří 
Dům s pečovatelskou službou 
Obec Polepy, IČ: 00264202 
Pečovatelská služba 
Polepy 112, 411 47 Polepy 
Dům s pečovatelskou službou 
Město Hoštka, IČ: 00263648 
Pečovatelská služba 
Litoměřická 201, Hoštka, 411 72 Hoštka 
Město Štětí 
Město Štětí, IČ: 00264466 
Pečovatelská služba 
Mírové nám. 163, 411 08 Štětí 
Město Terezín 
Město Terezín, IČ: 00264474 
Pečovatelská služba  
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín 
Obecní úřad Velké Žernoseky 
Obec Velké Žernoseky, IČ: 00264610 
Pečovatelská služba 
Velké Žernoseky 63, 412 01, Litoměřice 1 
Lucie Jursíková Brožková, KDP Sluníčko 
Lucie Jursíková Brožková, IČ: 75100967 
Odlehčovací služby 
Příčná 376/18, 410 02 Lovosice 2 
SeneCura SeniorCentrum Terezín 
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČ: 24128325 
Odlehčovací služba 
Kréta 301, 411 55 Terezín 
Charita Litoměřice 
Charita Litoměřice, IČ: 46769382 
Odlehčovací služba 
Zahradnická 1534/4 + 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 
Odlehčovací služby – terénní i pobytové 
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 
Lůžkový hospic + Mobilní Hospic 
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
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Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 
Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče 
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
Nemocnice Litoměřice, o.z. 
Nemocnice Litoměřice, o.z., IČ: 06199518 
Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice 
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195 
Odborné sociální poradenství 
Palachova 710/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
ŽIVOT 90 
ŽIVOT 90, z.ú., IČ: 00571709 
Tísňová péče 
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha 1 
Telefonická krizová pomoc 
Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1, 110 00 
Hospic sv. Štěpána, o.s. 
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 
Odborné sociální poradenství 
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 
Diecézní charita Litoměřice 
Diecézní charita Litoměřice, IČ: 40229939 
Poradenské centrum Litoměřice 
Dobrovolnické centrum 
Charitní šatník 
Kosmonautů 2022, Litoměřice 412 01 
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