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Komunitní plánování sociálních služeb 
na území ORP Bystřice pod Hostýnem

Projekt aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 
na  území ORP Bystřice pod Hostýnem probíhá od  září 2017 do  srpna 2019. 
Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava 
ve spolupráci s partnerem projektu, městem Bystřice pod Hostýnem. 

Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných soci-
álních služeb, zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, 
podpořit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových, kvalitněj-
ších a dostupnějších forem sociálních služeb. Projekt je postaven na spolu-
práci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a po-
skytovatelů sociálních služeb z území ORP Bystřice pod Hostýnem. Do projek-
tu jsou zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost.

Hlavním výstupem projektu bude vytvoření aktuálního Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem (SPRSS), který se sta-
ne prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které bu-
dou schopny reagovat na reálné potřeby občanů na území celého ORP. Bude 
vytvořeno místní partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociál-
ních služeb. 

Dílčím cílem projektu bylo vytvoření tohoto Katalogu poskytovatelů sociál-
ních služeb, který se vám nyní dostává do rukou. Věříme, že pro vás bude pří-
nosem. Děkujeme všem občanům, kteří se do procesu plánování zapojili a při-
spěli k sestavení tohoto katalogu; zvláště pak poskytovatelům sociálních slu-
žeb a členům tří pracovních skupin, které v rámci procesu komunitního plá-
nování vznikly. Jedná se o Pracovní skupinu pro seniory, Pracovní skupinu pro 
rodinu, děti a mládež a Pracovní skupinu pro seniory.

Projekt s názvem „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních slu-
žeb v ORP Bystřice pod Hostýnem“ je financován z prostředků ESF prostřed-
nictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Bližší informace o projektu: 
Mgr. Gabriela Fellingerová, ředitelka CpKP východní Morava 
gabriela.fellingerova@cpkp.cz
777 793 719
www.cpkp.cz 
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Úvodní slovo starosty města

Vážení a milí spoluobčané,

po  šesti letech otevíráte nový Katalog poskytova-
telů sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem a je-
jím správním obvodě. Jako v minulém období je tato 
brožura přehledným souhrnem informací a kontak-
tů, pokud jde o  nabídku sociálních služeb dostup-
ných v našem městě. Během uplynulých sedmi let, 
kdy se nám podařilo v  úzké spolupráci s  Centrem 
pro komunitní práci východní Morava rozvinout 
a do praxe zavést systém komunitního plánování so-
ciálních služeb, se navíc mnohé změnilo k lepšímu. 
Do problematiky plánování služeb se aktivně zapo-
jili nejen jejich zadavatelé a poskytovatelé, ale také 
koncoví uživatelé. To umožnilo síť sociálních služeb rozšířit podle potřeb ob-
čanů a každodenní životní praxe. Služby inzerované v katalogu jsou nyní úzce 
spojeny se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města Bystřice 
pod Hostýnem. Rada města také každoročně vyhlašuje Program pro posky-
tování dotací na podporu sociálních služeb. V roce 2019 do něj město vložilo 
tři a půl milionu korun. 

Sociální služby nejvhodnější a  nejdostupnější pro vás a  vaše blízké může-
te nově vyhledávat také prostřednictvím elektronických médií. Díky nové-
mu portálu sociálních služeb na webové adrese www.ipss-bph.cz získáte in-
formace o všech službách, které ORP Bystřice pod Hostýnem nabízí, a také 
o službách návazných. 

Děkuji všem, kdo se denně podílejí na  fungování stále dokonalejšího systé-
mu sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem a blízkém okolí. Vážím si jejich 
záslužné práce. Přeji uživatelům, aby se v  sociálních službách vždy setkali 
s  vstřícným lidským přístupem a  s  důvěrou je vyhledávali v  životních situa-
cích, kdy se bez pomoci a podpory nelze obejít. 

Přeji Vám vše dobré!

Mgr. Zdeněk Pánek
starosta města Bystřice pod Hostýnem
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POSKYTOVATELÉ 
SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB V ORP 
BYSTŘICE  

POD HOSTÝNEM



Anděl strážný, z.ú.

Sídlo: Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Nové Město, Praha 2 
Statutární zástupce: Martina Hebelková

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Tísňová péče
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Kretková
Telefon: 778 411 736
E-mail: socialnipracovnik1@andelstrazny.eu 
Internetová adresa: www.andelstrazny.eu

Moderní služba tísňová péče zajišťuje klientům nepřetržitou 24hodinovou lin-
ku tísňové péče a zprostředkovává pomoc především v nouzových situacích, 
které přímo ohrožují zdraví a život. Služba je poskytována v klientově přiro-
zeném sociálním prostředí bez nutnosti stálého dohledu druhé osoby či od-
chodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má díky mobilnímu monitoro-
vacímu zařízení možnost kdykoliv přivolat pomoc zmáčknutím SOS tlačítka. 
Monitorovací zařízení jsou trvale připojena na 24hodinový dispečink tísňové 
péče. Dispečink obsluhují vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří re-
agují na aktuální potřebu jednotlivých klientů a řeší jejich problém v reálném 
čase.

Cílová skupina: 
•	senioři,
•	osoby se zdravotním postižením,
•	osoby se zdravotním znevýhodněním,
•	osoby v krizi.

Forma poskytované sociální služby: terénní
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Jak naše služba funguje:

1. Klient má u sebe mobilní monitorovací zařízení s SOS tlačítkem.

2. Zařízení je napojeno na NONSTOP dispečink tísňové péče Anděla Strážného.

3. Při nouzové situaci, zhoršení zdravotního stavu nebo napadení klient 
zmáčkne SOS tlačítko, které ho pomocí GPS lokalizuje a spojí s dispeče-
rem. V případě PÁDU se tísňový signál na dispečink odešle automaticky.

4. Dispečer vyhodnotí situaci a vyšle ke klientovi potřebnou pomoc – kontakt-
ní osobu, výjezdovou službu nebo přímo zdravotnickou záchrannou službu.

				(logo)	
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Azylový dům pro ženy  
a matky s dětmi, o.p.s. 

Sídlo: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Statutární zástupce: Mgr. Michal Trčálek

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní adresa: 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní osoba: Bc. Svatava Zycháčková, DiS
Telefon: 734 366 222 
E-mail: svatava.zychackova@azylovydum.cz
Internetová adresa: www.azylovydum.cz 

Cílem terénní asistenční služby je poskytnout podporu a praktickou pomoc 
rodinám ve zvládání problémových životních situací a provázet je při řešení 
jejich problémů.

Cílová skupina:
•	rodiny s dětmi do 18 let věku,
•	těhotné ženy, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a  nacházejí se 

v nepříznivé sociální a životní situaci.

Forma poskytované sociální služby: terénní

10 Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



Nabídka aktivit a služeb aktéra pro cílovou skupinu včetně podmínek pro 
jejich využití:
•	poskytování základního sociálního poradenství,
•	pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace,
•	pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při uplatňování práv a oprávně-

ných zájmů klientů služby,
•	poskytování poradenství související s dávkami státní sociální podpory (SSP) 

a hmotné nouze (HN), doprovody,
•	pomoc a podpora při hledání vhodného zaměstnání /pomoc při sepisování 

životopisů, doprovody k potenciálním zaměstnavatelům,
•	pomoc při řešení nepříznivé bytové situace – hledání vhodného bydlení, 

podpora při jednání s pronajímateli bytů, vyjednávání o výši nájmů i případ-
ných kaucí,

•	podpora při vedení domácnosti a  dodržování základních hygienických 
návyků, 

•	pomoc při výchově a vedení dětí,
•	poskytuje pomoc a podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

a poskytuje pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob. 

Služba je poskytována bezplatně, na základě písemné smlouvy o poskytová-
ní sociální služby. Klient může uzavřít smlouvu i ústně, může také využít ano-
nymní formu poskytování služby.
Pracujeme s  rodinami především v  jejich přirozeném prostředí, nejčastěji 
v místě bydliště, přicházíme vždy po předchozí dohodě s rodiči podle aktuál-
ní situace a potřeb rodiny, často i několikrát týdně. Po celou dobu spoluprá-
ce podporujeme rodiny v  jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci 
a snažíme se společně s rodiči a dalšími odborníky vytvořit bezpečné prostře-
dí pro zdárný vývoj dětí.
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Centrum ÁČKO, p.o.

Sídlo: Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární zástupce: Bc. Pavla Vráblová, DiS. 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odborné sociální poradenství
Kontaktní adresa: Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Beková, DiS. 
Telefon: 602 651 064
E-mail: lucie.bekova@centrum-acko.cz
Internetová adresa: www.centrum-acko.cz

Služba je určená rodinám s dětmi od narození do 26 let s vážným podezřením, 
či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra a  ADHD. Pomoc 
nabízíme prostřednictvím odborného sociálního, speciálně pedagogického 
a psychologického poradenství.

Cílová skupina: 
•	osoby s jiným zdravotním postižením,
•	rodiny s dítětem/dětmi.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní
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Cíle služby:
•	zvýšit povědomí rodin v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech,
•	podpořit tyto rodiny při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností,
•	podpora začlenění těchto rodin do běžného sociálního prostředí,
•	upozorňovat na neřešené problémy rodin kompetentní instituce a organi-

zace, zejména orgány veřejné správy.

Základní činnosti odborného sociálního poradenství:
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	sociálně terapeutické činnosti,
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Odlehčovací služba
Kontaktní adresa: Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vrátná
Telefon: 739 306 865
E-mail: martina.vratna@centrum-acko.cz
Internetová adresa: www.centrum-acko.cz

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi od 18 měsíců do 18 let s poru-
chou autistického spektra a s mentálním postižením takovou podporu, aby 
mohly žít, pracovat a  vzdělávat se v  přirozeném sociálním prostředí a  tím 
předcházet sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina: 
•	osoby s jiným zdravotním postižením,
•	osoby s mentálním postižením,
•	rodiny s dítětem/dětmi.
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Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Cílem služby je:
•	dítěti s PAS nebo s mentálním postižením poskytnout péči s individuálním 

přístupem, podpořit rozvoj jeho schopností, dovedností a sebeobslužných 
činností,

•	zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas pro odpočinek, 
který může využít dle svých potřeb a přání.

Sociální rehabilitace
Kontaktní adresa: Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí
Kontaktní osoba: Bc. Jana Špačinská
Telefon: 720 041 043
E-mail: jana.spacinska@centrum-acko.cz
Internetová adresa: www.centrum-acko.cz

Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých 
s poruchou autistického spektra či s podezřením na tuto diagnózu a to po-
skytováním činností, které vedou k  jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti.

Cílová skupina:
•	děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou 

poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami,
•	rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, 

či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Záležitosti, které jsou vnímány jako samozřejmé – kontakt s ostatními lidmi, 
komunikace, zvládání složitých sociálních situací, jsou pro lidi s autismem 

překážkami, které vyvolávají oba-
vy, které vyvolávají obavy a mohou 
vytvářet pocity osamění, úzkos-
ti, agrese. Služba sociální reha-
bilitace prostřednictvím nácviku 
konkrétních činností potřebných 
pro samostatný život dopomáhá 
k dosažení určité míry samostat-
nosti, nezávislosti a je oporou při 
jejich zvládání.
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Centrum poradenství  
pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.
Odborné sociální poradenství – poradenské centrum

Sídlo: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Hasoňová

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odborné sociální poradenství – poradenské centrum
Kontaktní adresa: Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Velísková
Telefon: 573 340 131, 775 760 789
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
Internetová adresa: www.centrum-poradenstvi.cz

Cílová skupina: 
•	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
•	oběti domácího násilí,
•	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
•	osoby v krizi,
•	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy,
•	rodiny s dítětem/dětmi.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní
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Posláním poradenského centra je poskytování odborného poradenství a po-
moci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodin-
né a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními 
silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost 
a stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běž-
ného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů.

Cíle služby:
•	Pomáhat rozpoznávat a  řešit příčiny a  důsledky osobních, partnerských 

nebo rodinných problémů a krizí.
•	Podporovat obnovení psychické rovnováhy a uplatnění vlastních sil, schop-

ností a dovedností.
•	Motivovat a podporovat k soudržnosti a ve vytváření pozitivního a harmo-

nického prostředí pro vzájemné soužití a především pro zdravý vývoj dětí.
•	Působit preventivně u  partnerských, rodinných a  manželských rozvratů 

a rozvodů.
•	Zmírňovat negativní dopady rozvodů, rozvratů u zúčastněných osob a jejich 

okolí.

Základní činnosti služby:
•	psychologické, sociální a právní poradenství,
•	 individuální, párová a rodinná terapie,
•	psychoterapie,
•	krizová intervence,
•	rodinné mediace.
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Intervenční centrum
Kontaktní adresa: Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Velísková
Telefon: 573 340 131, 775 760 789
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
Internetová adresa: www.centrum-poradenstvi.cz

Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohro-
ženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije 
ve společném obydlí, osobám, jež se vlivem domácího násilí dostaly do soci-
álně nepříznivé situace. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeu-
tických činností zvyšuje soběstačnost uživatele služby při uplatňování jeho 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem naby-
tí dovednosti situaci řešit vlastními silami nebo jí předcházet. Služba je po-
skytována s důrazem na zachování lidské důstojnosti klienta a zajištění do-
držování lidských práv a svobod. Vždy je přihlíženo k individuálním potřebám 
uživatelů.
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Cílová skupina:
•	Osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího ná-

silí. Jsou to osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, 
sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí,

•	Věkovou strukturu uživatelů služby tvoří osoby starší 16 let, muži i ženy.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Cílem služby je:
•	zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, případně pů-

sobit i  preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky tohoto společensky 
nežádoucího jevu,

•	napomoci uživateli vyřešit jeho nepříznivou životní situaci, motivovat jej 
k zajištění vlastního bezpečí a vlastní aktivitě tak, aby se mohl vrátit k běž-
nému způsobu života,

•	zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohro-
žené osobě domácím násilím,

•	zajištění spolupráce a  vzájemné informovanosti mezi organizacemi a  in-
stitucemi, které spolupracují při pomoci osobám ohroženým domácím 
násilím.

Základní činnosti:
•	sociálně právní poradenství a sociálně terapeutické činnosti,
•	krizová intervence,
•	sestavování bezpečnostního plánu,
•	pomoc osobám ohroženým domácím násilím v rámci nízkoprahových kon-

taktů i v režimu policejního vykázání.
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Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 

Sídlo: A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární zástupce: PhDr. Eva Winklerová, ředitelka

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Domov pro seniory
Kontaktní adresa: A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Winklerová
Telefon: 573 503 001
E-mail: reditelka@cpszahrada.cz
Internetová adresa: www.cpszahrada.cz

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednic-
tvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm 
seniorům, kteří s  ohledem na  svůj věk a  zdravotní stav nemohou trvale žít 
ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z indivi-
duálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, 
důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílová skupina: 
• senioři 
Věková kategorie klientů: 
• senioři od 60 let věku

Forma poskytované sociální služby: pobytová
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Kapacita: 58 lůžek

Poskytujeme tyto služby: 
•	poskytnutí ubytování,
•	poskytnutí stravy,
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	sociálně terapeutické činnosti,
•	aktivizační činnosti,
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Službu nemůžeme poskytnout
•	osobám mladším 60 let,
•	osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují 

stálý dohled druhé osoby,
•	osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
•	osobám z důvodů akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče,
•	osobám s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
•	osobám s psychickým onemocněním psychotického rázu,
•	osobám trpícím závislostí na alkoholu a  jiných omamných látkách a  jejich 

chování znemožňuje soužití s kolektivem,
•	osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky 

s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
•	osobám, které by svým umístěním v domově řešili pouze rodinou či bytovou 

situaci.
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Domov se zvláštním režimem
Kontaktní adresa: A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Winklerová
Telefon: 573 503 001
E-mail: reditelka@cpszahrada.cz
Internetová adresa: www.cpszahrada.cz

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči 
osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokoje-
ný život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje 
k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou 
důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociál-
ní izolace.

Cílová skupina:
•	osoby s chronickým duševním onemocněním,
•	osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

Věková hranice uživatelů: 
•	senioři od 60 let

Forma poskytované sociální služby: pobytová

Kapacita: 16 lůžek
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Poskytované služby:
•	poskytnutí ubytování,
•	poskytnutí stravy,
•	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	sociálně terapeutické činnosti,
•	aktivizační činnosti,
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Službu nemůžeme poskytnout:
•	osobám trpícím závislostí na  alkoholu a  jiných omamných látkách, jejich 

chování znemožňuje soužití v kolektivu,
•	osobám s psychickým onemocněním psychotického rázu,
•	osobám se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení,
•	osobám ohrožující zdraví ostatních obyvatel a  zaměstnanců infekční ne-

mocí (TBC, MRSA, AIDS, pohlavní choroby, hepatitida) nebo s  diagnózou 
bacilonosiče.

Zásady služby: 
•	zaměření na ochranu základních lidských práv a svobod, především na za-

chování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné vůle uživatele,
•	plánování individuální pomoci a podpory společně s jednotlivými uživateli,
•	poskytování nezbytné míry pomoci a  podpory, která nesnižuje soběstač-

nost uživatelů a která nezvyšuje jejich závislost na službě,
•	nabídka činností pro uživatele odpovídá jejich věku a  zájmům, podílí se 

na pocitu potřebnosti a seberealizace.
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Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, o. p. s.

Sídlo: Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Bc. Kateřina Kupčíková

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odborné sociální poradenství
Adresa: Oskol 3192, 767 01 Kroměříž
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kupčíková
Telefon: 777 005 421
E-mail: reditel@czp-zk.cz
Internetová adresa: www.czp-zk.cz

Odborná sociální poradna je tu proto, aby se na ni lidé mohli obrátit ve chví-
li, kdy cítí, že potřebují podporu při řešení svého problému, který souvisí s je-
jich zdravotním postižením. Například v otázce orientace v příslušných práv-
ních předpisech, orientace v systému sociálních služeb, problematice kom-
penzačních pomůcek (včetně specializace na kompenzační pomůcky pro lidi 
s částečnou ztrátou sluchu), problematice v komunikaci s institucí apod.

Cílová skupina:
•	osoby se sluchovým postižením,
•	osoby se zdravotním postižením.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Sociálně aktivizační služby
Adresa: Burešov 4886, Zlín, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kupčíková
Telefon: 777 005 421
E-mail: reditel@czp-zk.cz
Internetová adresa: www.czp-zk.cz

Naše sociálně aktivizační služby jsou určeny lidem se ztrátou sluchu. Je tomu 
tak proto, že k představitelům této skupiny lidí se v naší slyšící společnosti 
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dostává jen velmi omezené množství informací a jen velmi malá část většino-
vé populace je schopna s lidmi se ztrátou sluchu vést běžný rozhovor.

Cílová skupina:
•	osoby se sluchovým postižením

Forma poskytované sociální služby: ambulantní

Pravidelná setkávání v rámci naší sociálně aktivizační služby pak mají vlastně 
dvě funkce. Jednak si neslyšící mohou jednou za čas „popovídat“, ale přede-
vším mohou pod odborným vedením natrénovat zvládání konkrétních situací 
tak, aby obstáli ve slyšící společnosti.

Tlumočnické služby
Adresa: Školní 492, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kupčíková
Telefon: 777 005 421
E-mail: reditel@czp-zk.cz
Internetová adresa: www.czp-zk.cz

Tlumočnické služby jsou poskytovány osobám s poruchami komunikace způ-
sobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komuni-
kaci s okolím a vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina:
•	osoby se sluchovým postižením

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Cílem služby je:
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí v oblasti zdravotnictví (ORL, foniatrie, praktičtí, odborní lékaři), 
sociální (OSVZ, OSSZ, ÚP), vzdělávací (speciální školy pro SP i „běžné“) a dal-
ších oblastech (např. bytové, majetkové atd.); tlumočnické služby vyžadují 
i  orgány soudní, Policie ČR, posudkové orgány, zaměstnavatelé, ÚSP, do-
movy pro seniory a obdobné instituce. 
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Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Sídlo: Mostní 4058, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Ing. Mgr. Milan Antoš, ředitel

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Sociální rehabilitace
Kontaktní adresa: CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, 76701 Kroměříž
Kontaktní osoba: Bc. Silvie Romanová, DiS.
Telefon: 735 756 490
E-mail: info@cdzkm.cz, romanovas@cdzkm.cz
Internetová adresa: www.cdzkm.cz, www.cpszlin.cz

Posláním služby je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocně-
ním, aby znovu nalezly a dokázaly využít vlastních sil k naplnění života, v ob-
lasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.

Cílová skupina:
•	osoby s chronickým duševním onemocněním od 18 let

Forma poskytované sociální služby: terénní
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Cíle služby:
•	podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného 

bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných vztahů, péče 
o zdraví a při zvládání běžného života s nemocí,

•	podpora uživatelů před, během studia nebo při jeho dokončení a při jiných 
vzdělávacích a aktivizačních činnostech,

•	pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů,
•	podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a spo-

lečenských aktivit,
•	podpora při hledání přátel a plánování volného času,
•	podpora při péči o vlastní osobu, podpora soběstačnosti.

Zařízení CDZ Kroměříž nabízí klientům tyto činnosti:
•	zdravotně-sociální služby (psychiatr, psycholog, sociální pracovník, zdra-

votní sestra),
•	nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dal-

ších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
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Dětské centrum Zlín, p.o.

Sídlo: Burešov 3675, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Mgr. Marek Mikláš

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Krizová pomoc
Kontaktní adresa: Burešov 3675, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vlastníková
Telefon: 731 404 418
E-mail: martina.vlastnikova@dczlin.cz
Internetová adresa: www.dczlin.cz

Posláním krizové pomoci je podpora, bezpečí a stabilizace dětí, jejich rodin-
ných příslušníků a osob blízkých v krizi. 

Cílová skupina:
•	osoby v krizi,
•	dítě do 18 let v krizi a jemu osoby blízké,
•	člen rodiny v krizi (součástí této rodiny je dítě do 18 let).

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Co často řešíme?
Obtíže ve  vztazích; rozvody, stres, úmrtí, ztráta, násilí, zdravotní problémy, 
školní či pracovní zátěž, živelní pohromy, hromadná neštěstí či nehody, vý-
znamné životní změny; a další.
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Zásady služby:
•	anonymita,
•	dobrovolnost,
•	dostupnost – terénní forma na  základě prvotního kontaktu služby, po  ce-

lém Zlínském kraji. Ambulantní forma je poskytována v  ambulanci služby 
ve Zlíně,

•	mlčenlivost,
•	bezplatnost.

Kontaktovat nás můžete na telefonu + 420 730 166 862. 
Terénní služby poskytujeme PO-PÁ od  8:00 do  20:00. Ambulantní služby 
ve ČT od 14:00 do 16:00.
(V  daný okamžik se může 1 pracovník věnovat 1 osobě v  krizi nebo 1 rodině 
v krizi.)

Sociální služba je financována z  Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje v rám-
ci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, reg. č. projektu CZ.03.
2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.
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Charita Bystřice pod Hostýnem

Sídlo: 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Ing. Pavel Pilmajer

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Kontaktní adresa: Školní 798, 768 72 Chvalčov 
Kontaktní osoba: Ludmila Trefílková, DiS. - vedoucí zařízení
Telefon: 573 332 683, 777 763 780
E-mail: info@bystriceph.charita.cz
Internetová adresa: www.bystriceph.charita.cz

Zařízení nabízí seniorům přirozené a důstojné prostředí ve společnosti jejich 
vrstevníků s možností prožívání aktivního života. Dále také umožňuje senio-
rům vracet se denně do svého domácího prostředí.
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Cílová skupina:
•	senioři

Forma poskytované sociální služby: ambulantní

Činnosti služby: 
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
•	poskytnutí stravy,
•	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí,
•	sociálně terapeutická činnost,
•	zajištění kulturního programu.

Charitní pečovatelská služba
Kontaktní adresa: 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní osoba: Iva Prejzková, DiS.
Telefon: 573 378 296, 775 635 014
E-mail: info@bystriceph.charita.cz
Internetová adresa: www.bystriceph.charita.cz

Cílem služby je zajištění takové míry podpory a péče, která klientovi s ohle-
dem na jeho možnosti usnadní zvládat život v domácnosti a umožní zachovat 
kontakt s okolím dle jeho zvyklostí.

Cílová skupina: 
•	osoby s jiným zdravotním postižením 

– osoby s chronickým onemocněním od 18 let, kterým onemocnění omezu-
je jejich soběstačnost,

– osoby se zdravotním postižením od 18 let, kterým onemocnění omezuje 
jejich soběstačnost,

•	senioři
– kteří vlastními silami, případně s  pomocí rodiny a  přátel nezvládají péči 

o vlastní osobu či domácnost (nezvládnou nakoupit, dojít pro oběd, ukli-
dit, uvařit, provést osobní hygienu),

– kteří mají být propuštěni z nemocnice nebo LDN a po propuštění potřebují 
třeba i dočasně pomoc druhé osoby,

- kterým ubývají síly, potřebují pomoc druhé osoby, jsou plně upoutaní 
na lůžko, ale chtějí zůstat doma.
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Místo působnosti:
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, 
Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vítonice

Forma poskytované sociální služby: terénní

Nabízené služby: 
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podání jídla a pití, 

pomoc při koupeli, při přesunu, při oblékání, orientaci),
•	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(osobní hygiena i na lůžku, pomoc s péčí o vlasy a nehty, při použití WC),
•	poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědu, pomoc při 

přípravě jídla a pití),
•	pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, donáška 

vody, běžný a  velký nákup, praní prádla, pochůzky, donáška vody, topení 
v kamnech),

•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři 
nebo na úřady).

Časová dostupnost:
•	v pracovní dny:  základní provoz: 6.00–15.30 hod.
 služba: 15.30–22.00 hod.
•	víkendy a svátky:  služba: 6.00–22.00 hod.
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Osobní asistenční služba
Kontaktní adresa: 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní osoba: Irena Svačinová - vedoucí zařízení
Telefon: 573 378 296, 775 635 018
E-mail: info@bystriceph.charita.cz
Internetová adresa: www.bystriceph.charita.cz

Posláním služby je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo 
zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci je-
jich možností a schopností umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí a žít 
podle vlastních potřeb a zvyklostí.

Cílová skupina:
•	osoby s tělesným postižením,
•	osoby se zrakovým postižením,
•	senioři.

Forma poskytované sociální služby: terénní

Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, 
Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, 
Vítonice

Nabízené služby:
•	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•	pomoc při osobní hygieně,
•	pomoc při zajištění stravy,
•	pomoc při zajištění chodu domácnosti,
•	výchovné, vzdělávací a aktivizační činností,
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředí,
•	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
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NÁVAZNÉ SLUŽBY POSKYTOVATELE PRO ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontaktní adresa: 6. května 1612,  
768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní osoba: Iveta Kučerová
Telefon: 573 378 296, 734 762 296
E-mail: info@bystriceph.charita.cz
Internetová adresa: www.bystriceph.charita.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí k  zapůjčení zdravotní a  kompen-
zační pomůcky, které pomáhají lidem co nejdéle setrvat v domácím prostředí. 
Podporují jejich návrat do běžného života a usnadňují také rodinným příslušní-
kům péči o své blízké.

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové“

Půjčujeme: 
•	nemocniční lůžka elektrická i mechanická,
•	 invalidní vozíky,
•	toaletní křesla,
•	chodítka (pevná, čtyřboká, krokovací, vysoká podpažní),
•	další drobné věci - sedačka na vanu, schůdky k posteli, stolek k posteli, ba-

zének na mytí hlavy, nástavec na WC, polohovací pomůcky.

Úřední hodiny:  
•	středa 13.00–15.30
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Charita Kroměříž,  
Kontaktní centrum Plus 

Sídlo: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Statutární zástupce: Mgr. Anna Valachová, DiS.

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Terénní program Plus
Kontaktní adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Kontaktní osoba: Mgr. Silvia Zahradníková
Telefon: 734 237 840
E-mail: silvia.zahradnikova@kromeriz.charita.cz
Internetová adresa: www.kromeriz.charita.cz

Terénní program Plus poskytuje terénní poradenské a sociální služby uživate-
lům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž.

Cílová skupina:
•	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Druh poskytované sociální služby: terénní programy

Program se snaží aktivně vyhledávat a oslovovat osoby, které užívají drogy, či 
jejich blízké v jejich přirozeném prostředí, kde se běžně pohybují nebo kde žijí 
(např. sídliště, ulice, parky, nádraží, restaurace), a nabízet jim své služby. Tito 
lidé nejsou často v kontaktu s žádnou pomáhající institucí nebo organizací, 
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proto je jedním z  hlavních úkolů programu, vedle snižování rizik spojených 
s užíváním drog, poskytování sociálních a poradenských služeb a směřování 
těchto osob do vhodných pomáhajících organizací, především do kontaktní-
ho centra.

Terénní program Plus nepodporuje užívání drog, ale snaží se ochránit uživate-
le drog i osoby, které drogy neužívají, před zdravotními a sociálními důsledky 
tohoto jevu. Nabízí pomoc a podporu uživatelům drog i jejich blízkým při řeše-
ní jejich životní situace s důrazem na jejich aktivní zapojení a společnou práci 
na změně.

Principy poskytování služeb Terénního programu Plus:

Nízkoprahovost 
•	co nejsnadnější dostupnost (neformální přijetí, příjemné prostředí, mož-

nost přijít bez ohlášení, nezávaznost, možnost využít služeb, které si klient 
sám zvolí),

Harm reduction 
•	minimalizace rizik,

Anonymita 
•	anonymní kontakty, záleží pouze na klientech, co nám sdělí,

Individuální přístup
•	přizpůsobení přístupu každému klientovi,

Nehodnotící přístup 
•	neomlouváme, nelitujeme, nesoudíme.
 
V Bystřici pod Hostýnem jsme pro vás každou sudou středu v čase 16:00–19:30. 
Telefon sociálního pracovníka v terénu: 737 929 332
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Linka bezpečí, z.s.

Sídlo: Ústavní 95, 181 02 Praha 8
Statutární zástupce: Soňa Petrášková

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Telefonická krizová pomoc
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Lišková
Telefon: 724 316 655
E-mail: k.liskova@linkabezpeci.cz
Internetová adresa: www.linkabezpeci.cz

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dě-
tem, studentům a  všem, kteří jednají v  jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá 
s  řešením náročných životních situací i  každodenních starostí a  problémů. 
Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republi-
ky prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu.

Cílová skupina: 
•	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
•	oběti domácího násilí,
•	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
•	osoby v krizi.

Forma poskytované sociální služby: terénní

Linka bezpečí slouží především těm, kteří se cítí ohrožení, osamělí, zrazení, 
zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu 
ze svého okolí. 

Nepřetržitý provoz telefonických služeb Linky bezpečí zajišťuje více než 
150 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří pracují v přímé péči o klienty, 
musí absolvovat akreditovaný kurz telefonické krizové intervence a každý rok 
mají povinnost pravidelného následného vzdělávání. 

Služby Linky bezpečí jsou poskytovány zdarma a anonymně. 
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Z preferovaných témat v rámci hovorů jsou nejvíce zastoupeny problémy se-
xuálního zrání, osobní témata, rodinné a vrstevnické vztahy, problémy s lás-
kou. Nejčastější témata řešená přes chat a e-mail jsou osobní témata a ro-
dinné vztahy. 
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Sociální služby  
Uherské Hradiště, p.o.

Sídlo: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární zástupce: Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník
Kontaktní adresa: Javornická 830, 768 72 Chvalčov
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Šťastný, vedoucí Domova pro OZP Javorník
Telefon: 573 380 064 - 3, 737120679
E-mail: tomas.stastny@ssluh.cz
Internetová adresa: www.ssluh.cz

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, je 
na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstač-
ností přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života 
bez sociálního vyloučení.

Cílová skupina:
•	osoby s mentálním postižením,
•	osoby s kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové po-

stižení) od 18 let věku.

Forma poskytované sociální služby: pobytová
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Za cíl si klademe:
•	Zvyšovat kvalitu života osobám se zdravotním postižením, podporovat je 

v samostatnosti a soběstačnosti.
•	Pomáhat osobám se zdravotním postižením v oblasti zaměstnávání.
•	Podporovat a pomáhat při využívání veřejných zdrojů služeb a při naplňování 

volného času.
•	Připravovat osoby se zdravotním postižením pro přechod do jiného typu so-

ciální služby s nižší mírou podpory.
•	Zřídit nový typ sociální služby – chráněné bydlení.

Poskytujeme:

a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vněj-

ším prostoru.

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost (dílny pracovní terapie – ateliér, šicí, vyšíva-

cí, tkalcovská a keramická dílna)
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pra-

covního uplatnění,
4. volnočasové a zájmové aktivity.

39Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a pod-

pora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udrže-
ní osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální za-
čleňování osob

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k  uplatňování práv a  oprávně-
ných zájmů.

V roce 2002 založili po dlouholeté spolupráci majitelé firmy GEMMA Brno s ve-
doucími pracovníky Domova Javorník, Chvalčov – Nadační fond GEMÁČEK 
A JAVORNÍČEK. Hlavním účelem je zkvalitnění života osobám s mentálním po-
stižením. Množství uspořádaných akcí a hodnotných darů svědčí o jeho skvělé 
a obětavé práci.
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Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s. 

Sídlo: Chlumská 453, 763 02 Zlín
Statutární zástupce: Ing. Dagmar Machová

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Raná péče
Kontaktní adresa: Chlumská 453, 763 02 Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hunáková
Telefon: 739 777 729
E-mail: ranapece.zlin@volny.cz 
Internetová adresa: www.ranapecezlin.cz

Posláním EDUCA je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi 
se zdravotním znevýhodněním do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomá-
háme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a ne-
závislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji.

Cílová skupina:
rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtí-
že ve vývoji, a to:
•	dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem 

nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, po-
kud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující).
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Forma poskytované sociální služby: terénní

Raná péče je poskytována dětem od  narození do  7 let jejich věku. Kdykoli 
v tomto období tedy mohou rodiče EDUCO kontaktovat. 

Dojíždíme přímo za  rodinami do  jejich přirozeného prostředí, ve  kterém je 
podporujeme při komunikaci a aktivitách s postiženými, ohroženými dětmi, 
abychom tak společně podpořili vývoj dítěte. 

Nabízíme rodičům:
•	Podpora rodiny, provázení rodiny v období raného věku dítěte,
•	podpora vývoje dítěte, praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci 

s dítětem, metodické vedení rodičů,
•	půjčování hraček, didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné 

literatury,
•	sociálně-právní poradenství, školské poradenství, pomoc a doprovod při 

jednání s úřady a institucemi,
•	zprostředkování kontaktů (rodina, instituce, odborní pracovníci),
•	společné aktivity (semináře pro rodiče, setkání rodin,..).
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Společnost pro ranou péči,  
pobočka Olomouc 

Sídlo: Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce: Mgr. Pavla Matyášová

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Raná péče
Kontaktní adresa: Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Zakopalová 
Telefon: 777 234 035
E-mail: vedouci.olomouc@ranapece.cz
Internetová adresa: www.ranapece.cz/olomouc1/

Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a  poradenství rodi-
nám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem od narození 
do 7 let jejich věku. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, 
aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.
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Cílová skupina:
•	osoby s kombinovaným postižením,
•	osoby se zrakovým postižením,
•	rodiny s dítětem/dětmi.

Forma poskytované sociální služby: terénní

Poslání a cíle služby: 
•	Dostatečná podpora pro rozvoj v  rodině a  odborné služby v  domácím 

prostředí.
•	Včasné informace, podpora a odborná pomoc.
•	Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dí-

těte s postižením nebo s ohroženým vývojem.
•	Rodiče (pečující osoby) dětí se zrakovým a kombinovaným postižením nebo 

s  ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování 
o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.

•	Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s  postižením mají 
právo vyrůstat v rodině, a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

Našim uživatelům nabízíme:
•	poradenství v oblasti dalších využitelných či návazných služeb a sociálních 

dávek,
•	zhodnocení aktuální úrovně schopností a  dovednosti dítěte včetně mož-

nosti absolvovat funkční vyšetření zraku,
•	poradenství a instruktáž k podpoře vývoje dítěte,
•	doporučení a zapůjčení vhodných hraček, pomůcek a literatury,
•	poradenství ke  zkvalitnění vzájemné komunikace v  rodině, zejména 

s dítětem,
•	semináře, přednášky a pobytové akce pro rodiny,
•	zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci,
•	doprovod k jednání s úřady a specialisty,
•	zprostředkování kontaktů na další odborníky a organizace,
•	praktická pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení (SPC, MŠ, ZŠ…),
•	pomoc při zajištění potřebných kompenzačních pomůcek pro dítě.
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Tyfloservis, o.p.s.

Sídlo: Krakovská 1695/21, 110 01 Praha 1
Statutární zástupce: PhDr. Josef Cerha, ředitel společnosti

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Sociální rehabilitace
Kontaktní adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Mach
Telefon: 577 437 133
E-mail: zlin@email.cz
Internetová adresa: www.tyfloservis.cz

Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes 
vážné zrakové potíže hledají cestu k  co možná nejsamostatnějšímu životu. 
Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a po-
mohla tam, kde je to třeba.

Cílová skupina:
•	osoby s kombinovaným postižením,
•	osoby se zrakovým postižením.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Základní služby: 
•	pomoc při vybavování pomůckami a při jejich vyřízení (úhradě),
•	nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a chůze s bílou holí,
•	čtení a psaní Braillova písma, nácvik psaní na klávesnici počítače,
•	nácvik vlastnoručního podpisu,
•	nácvik použití čtecích pomůcek a pomůcek pro práci s informacemi,
•	další poradenský a informační servis pro nevidomé, slabozraké a kombino-

vaně postižené,
•	dále také pomoc při odstraňování a nevytváření bariér 

(např. architektonických),
•	proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené 

a pomoc při jejich výběru a další.

45Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



Tyfloservis, o.p.s., se snaží:
•	Vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými do-

vednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samo-
statně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil 
se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze 
a požádat o pomoc.

•	Vybavit okolní společnost dovednostmi a  informacemi, aby byla schopna 
odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, kte-
ré by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a  slabozrakých, aby byla 
schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskyt-
nout konkrétní pomoc.

•	U svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samo-
statnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, 
a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.
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Vzdělávací a komunitní centrum Integra 
Vsetín o.p.s., Občanská poradna Vsetín

Sídlo: Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín
Statutární zástupce: Mgr. Soňa Zelíková

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odborné sociální poradenství
Kontaktní adresa: ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Zelíková
Telefon: 774 262 243
E-mail: poradna@vkci.cz
Internetová adresa: www.vkci.cz

Občanská poradna Vsetín je sociální služba poskytující odborné sociál-
ní poradenství. Nejsme advokátní kanceláří a  nemůžeme vás zastupovat. 
Poskytujeme však informace a podporu. Dále vám můžeme poskytnout vzory 
nebo vám pomoct při sepsání dokumentů, návrhy k soudu apod.  Naším po-
sláním je poskytovat lidem informace a podporu umožňující orientaci v jejich 
situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá roz-
hodnutí realizovat. Naším cílem je podílet se na zlepšení životní situace osob. 

Cílová skupina: 
•	etnické menšiny,
•	 imigranti a azylanti,
•	oběti domácího násilí.
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•	osoby bez přístřeší,
•	osoby v krizi,
•	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
•	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy,
•	pachatelé trestné činnosti,
•	rodiny s dítětem/dětmi,
•	senioři.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Problémy řešíme například v těchto oblastech:  
•	Dluhy: práva a povinnosti věřitelů a dlužníků, exekuční řízení a práva účast-

níků, oddlužení, konzultace a příprava insolvenčního návrhu.
•	Rodina a mezilidské vztahy: výchova a vyživovací povinnost, rozvod man-

želství, vypořádání majetku, práva a povinnosti členů domácnosti.
•	Spotřebitelské poradenství: reklamace a odstupování od smluv, vymáhání 

spotřebitelských práv.
•	Majetkoprávní vztahy a  dědictví darování, zřizování a  užívání služebností,   

zodpovědnost plynoucí ze společného jmění manželů (SJM), práva a povin-
nosti majitelů a nájemců, dědické řízení.

•	Dalšími oblastmi jsou: pracovně právní vztahy a zaměstnanost, občanské 
soudní řízení, sociální pomoc a dávky, pojištění, bydlení, trestní právo, zdra-
votnictví, ústavní právo, veřejná správa, právní systém EU, základy práva 
ČR, školství a vzdělávání, ekologie.  

Jsme akreditovanou organizací k  podávání insolvenčních návrhů, s  čímž 
máme zkušenosti už do roku 2008, kdy začal insolvenční zákon platit. Za tu 
dobu už jsme podali stovky návrhů. Jsme registrovaní jako organizace pomá-
hající obětem trestných činů/domácího násilí.

Všechny uvedené služby poskytujeme bezplatně.
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Za sklem, o. s.

Sídlo: Pardubská 293, 763 12 Vizovice
Statutární zástupce: Marta Pečeňová, předsedkyně

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ORP BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Odborné sociální poradenství
Kontaktní adresa: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Markéta Chromková
Telefon: 603 816 230
E-mail: poradna@zasklem.com 

Internetová adresa: www.zasklem.com

Služba odborné sociální poradenství je určena rodinám s dětmi s poruchou 
autistického spektra (PAS), dospělým osobám s  PAS a  dalším zájemcům 
o tuto problematiku. Jejím posláním je poskytovat uživatelům takovou pod-
poru, aby mohli žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí, a tím před-
cházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina:
•	osoby s jiným zdravotním postižením

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní

Služba obsahuje tyto činnosti: 
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředková-

ní navazujících služeb, další odborné práce s rodinami s dětmi i dospělými 
a nasměrování na diagnostiku), 

•	sociálně terapeutické činnosti (poradenství sociálně právního charakteru, 
poradenství v oblasti vzdělávání, v oblasti zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením a pečujících osob, poskytování psychosociální podpory uži-
vatelů, rodinný fundraising), 

•	pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (pomoc při obstarávání běžných záležitostí, pomoc a podpora při 
jednání s institucemi, pomoc při obnově a upevnění kontaktů s okolím).
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením
Kontaktní adresa: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Veronika Silná
Telefon: 604 705 962
E-mail: sas@zasklem.com
Internetová adresa: www.zasklem.com

Cílem sociálně aktivizačních služeb (dále jen SAS) je poskytovat rodinám 
s dětmi s PAS a dospívajícím lidem s PAS komplexní podporu, která jim usnad-
ní žít, vzdělávat se a následně i pracovat v přirozeném prostředí. Základem 
práce v SAS je práce s celou rodinou uživatele (rodiče, sourozenci, prarodiče), 
ale podpora může být poskytnuta i dalším lidem ze sociálního prostředí rodiny 
(např. sousedé, učitelé, spolužáci, lékaři, ...).

Cílová skupina:
•	osoby s jiným zdravotním postižením,
•	rodiny s dítětem/dětmi.

Forma poskytované sociální služby: terénní

Mezi základní činnosti služby patří: 
•	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
•	sociálně terapeutické činnosti,
•	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•	pomoc při uplatňováním práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osob-

ních záležitostí.
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Základem práce s uživateli je individuální práce, při níž se vychází z jejich ak-
tuální úrovně porozumění a potřeb, práce se zaměřuje na nácviky sociálních 
dovedností, funkční verbální i  neverbální komunikace, žádoucího chování, 
rozvoj emoční inteligence a vnímání vlastního těla. 

Skupinová práce se opírá o sociálně pedagogickou diagnostiku a prvotní in-
dividuální práci s  klientem. Ve  skupinách se v  rámci rozvoje sociálních do-
vedností pracuje s uživateli na nácviku funkční komunikace, práci ve skupině, 
sdílení zájmů mezi členy, uvědomění si své osobnosti a přijetí jinakosti.

Další aktivity služby:
•	zooterapie,
•	muzikoterapie,
•	dramaterapie,
•	rodičovské a otcovské skupiny vedené odborníky v problematice PAS,
•	psychorehabilitační pobyty a jednodenní poznávací a pohybové výlety.
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Poznámky
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SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE



Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s., 
Denní centrum STONOšKA 
a Klub STONOšKA

Sídlo: Masarykovo nám. 140, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní adresa: Masarykovo nám. 140, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Dagmar Božovská 
Kontaktní osoba: Dagmar Božovská
Telefon: 724 272 183
E-mail: bozovskad@seznam.cz
Internetová adresa: www.stonoska-bph.cz

Klub STONOšKA vznikl v roce 2004 z iniciativy maminek, které pečova-
ly o  zdravotně postižené děti. Klub je veden jako součást Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR se sídlem v Praze. Klub sdružuje děti 
a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiče. 

Cílová skupina:
•	osoby se zdravotním postižením

Schůzky v Bystřici pod Hostýnem:
•	pondělí 16.00–18.00
•	pátek 16.00–18.30
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Program schůzek je přizpůsoben jednotlivým druhům postižení. Cílem klubu 
je nabídnout dětem plnohodnotné využití volného času se svými vrstevníky 
a snažit se o zdárnou  socializaci dětí a mládeže se zdravotním postižením. 
Náplní jednotlivých kroužků je  rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, pohybové 
dovednosti, fyzickou zdatnost a podporovat rozvoj fantazie a kreativity.

Kroužky:
•	výtvarný
•	hudebně – dramatický
•	vaření
•	keramika
•	plavání

Klub nabízí pobytové akce zaměřené na komplexní rehabilitaci. Jde o pobyty 
rekondiční, táborové a rehabilitační. Pobyty jsou určeny pro osoby s postiže-
ním, jejich rodiče i sourozence.

V  roce 2015 vzniklo pod klubem STONOšKA „Denní centrum volnočaso-
vých aktivit.“ Provoz denního centra probíhá ve dnech středa, čtvrtek  
a pátek v době od 7.30 do 14.00 hodin.

Hlavním cílem denního centra je poskytnout rodičům odlehčení od celodenní 
péče o dítě s postižením, které ukončilo proces vzdělávání a pro svůj nepřízni-
vý zdravotní stav se nemůže zapojit do pracovního procesu ani v chráněných 
dílnách. Centrum je otevřeno pro všechny druhy zdravotního postižení a není 
podmínkou návštěva odpoledního klubu. Náplní denního centra jsou výchov-
ně-vzdělávací aktivity, prohlubování a upevňování praktických dovedností, 
rozvoj hrubé a jemné motoriky, snaha upevňovat sebeobslužné a hygienické 
návyky.  Práce s dětmi je individuální a skupinová. 
Cílem naší práce je vést děti a mládež se zdravotním postižením k samo-
statnosti, posilovat jejich sociální návyky a prohlubovat sociální komunikaci. 
Chod centra zabezpečuje speciální pedagog a asistenti.
Nejedná se o registrovanou sociální službu.
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Diagnostický ústav pro mládež  
a středisko výchovné péče Brno
Psychoterapeutická pomoc
Sídlo: Veslařská 246, 637 00 Brno
Kontaktní adresa: Husovo nám. 229, 767 01 Kroměříž 
Statutární zástupce: Mgr. Renata Ježková
Kontaktní osoba: PhDr. Dagmar Cruzová (vedoucí SVP),
Mgr. Leona Chlápková (Bystřice pod Hostýnem) 
Telefon: 732 572 287, 608 045 301
E-mail: svp.km@volny.cz
svp.bph@seznam.cz
Internetová adresa: www.svp-km.cz

Cílová skupina: 
•	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
•	rodiny s dítětem/dětmi.

Poskytujeme psychoterapeutickou pomoc dětem, mládeži i rodičům:
•	s problémy ve vzájemných vztazích,
•	v případech poruch chování,
•	při výskytu šikanování mezi dětmi,
•	při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže,
•	při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí.

Tuto péči zajišťuje tým odborníků z oboru psychologie, speciální pedagogiky 
a sociální práce.
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K základním metodám práce patří: 
•	 individuální psychoterapie,
•	rodinná terapie,
•	skupinová psychoterapie.

Středisko nabízí i  možnost koordinace dobrovolných terapeutických poby-
tů ve  střediscích výchovné péče pro děti a  mládež s  pobytovým oddělením 
(ve Zlíně, Valašském Meziříčí, Brně apod.).

Individuální preventivní program Pět P
(Prevence, Podpora, Péče, Přátelství, Pomoc)
Tento program je ve  světě již více než 90 let realizován pod názvem Big 
Brothers. Jeho podstatou je, že vždy jeden ze speciálně vyškolených dobro-
volníků z řad studentů se individuálně věnuje jednomu dítěti, které má pro-
blémy s navazováním přátelských vztahů se svými vrstevníky. Pravidelný kon-
takt mezi studentem dobrovolníkem a dítětem je zajištěn nejméně na dobu 
jednoho roku.

Program je realizován ve  spolupráci s  Národním dobrovolnickým cent-
rem  HESTIA  v  Praze. Na  realizaci se podílí  SVP a  SPEKTRUM preventivních 
programů pro děti a mládež v Kroměříži, o. s. 
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HELPSOUL, družstvo invalidů  
(PPSD Personální a poradenské družstvo)
Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno 
Kontaktní adresa: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Pavel Urban - předseda družstva
Kontaktní osoba: Zdeněk Štokman - výrobní ředitel
Telefon: 608 888 218
E-mail: prace@helpsoul.cz
Internetová adresa: www.helpsoul.cz

Družstvo HELPSOUL bylo založeno za  účelem posílení pracovního zapojení 
lidí  s hendikepem na území Bystřice pod Hostýnem a okolí. V současné době 
družstvo zaměstnává kolem 40 zaměstnanců a stále se rozšiřuje.

Cílová skupina:
•	osoby se zdravotním postižením

Družstvo HELPSOUL zaměstnává osoby se zdravotním postižením, které mají 
přiznaný invalidní stupeň 1 až 3.

Náplní naší práce jsou jednoduché manuální činnosti:
•	kompletace, skládání,
•	montáže, demontáže,
•	balení,
•	kontrola kvality,
•	třídění materiálů,
•	polepování,
•	drobné zámečnické práce a šití,
•	další služby a činnosti dle domluvy se zákazníky.
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Klub důchodců  
Bystřice pod Hostýnem, z.s.

Sídlo: Palackého ul. 575, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní osoba: Antonie Karasová
Telefon: 775 048 664
Internetová adresa: www.hostynsko.cz/lokalita/11595/klub-duchodcu

V příjemném prostředí se senioři věnují rekreačnímu sportu, společenským 
hrám, kultuře, pořádají přednášky týkající se zdravotně preventivních aktivit, 
veřejného dění ve městě i v naší republice.

Cílová skupina: 
•	senioři 

V budově Klubu důchodců se scházejí ke své zájmové činnosti různé kroužky: 
•	sportovní a cykloturistický kroužek,
•	kulturní a pěvecký kroužek,
•	šachový kroužek,
•	hudební skupiny,
•	Cimbálová muzika Rusava a jiné.
Účelem spolku je rozvíjet kulturní, sportovní a  společenský život seniorů 
ve městě. 
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Klub důchodců - ZV OS při a.s., TON
Sídlo: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní adresa: Vítězství 1029, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární zástupce: Jaroslav Janek
Kontaktní osoba: Karla Ježková 
Telefon: 728 597 300
E-mail: karla1029@seznam.cz

Naším cílem je pomoci seniorům dostat se do společnosti, aby mohli společ-
ně sdílet svoje starosti i radosti. Snažíme se, aby vždy odcházeli nabití energií 
a vždy se těšili na další akci. 
Setkáváme se vždy na určeném místě. To, co děláme, děláme pro lidi, kteří 
po práci odcházejí do důchodu a zůstávají sami, nebo pro aktivní seniory.

Cílová skupina:
•	senioři

Aktivity: 
•	výšlapy v rámci otvírání hor,
•	ozdravné koupání ve Velkých Karlovicích v hotelu Horal,
•	masáže, léčí se - klouby, astma, alergie,
•	pořádáme jednodenní zájezdy pro seniory k poznávání krás naší vlasti,
•	zařazujeme se do krajského přeboru ve hře pétanque v Luhačovicích,
•	každý rok pořádáme setkání seniorů na  Klubu Sušil  s  vedením a.s., TON 

s pohoštěním a kulturní vložkou,
•	zúčastňujeme se konferencí pro seniory v rámci bezpečí seniorů.

Díky sběru víček, jsme pomohli získat finance na terapii pro Ester Láznovou, 
dívenku, která náhle skončila na vozíčku. V roce 2018 jsme podpořili dětskou 
onkologii v Brně částkou 3.760 Kč.
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Okrašlovací a zábavní spolek, z. s.

Sídlo: Třída Legií 662, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní adresa: Třída Legií 662, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Jakub Koníček
Kontaktní osoba: Jakub Koníček
Telefon: 739 202 428
E-mail: info@ozs.cz
Internetová adresa: www.ozs.cz

Okrašlovací a zábavní spolek, z. s., je samosprávná, dobrovolná, nepolitická 
a  nezisková organizace založená za  účelem naplňování společného zájmu, 
kterým je rozvíjet spolupráci mezi občany a místní samosprávou a přispívat 
ke zlepšení kvality života ve městě i v celém regionu.

Cílová skupina:
•	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
•	rodiny s dítětem/dětmi,
•	senioři.

Posláním spolku je zejména:
•	propagace a prosazování principů občanské společnosti,
•	podpora rodin a slaďování rodinného a pracovního života,
•	prosazování rovných příležitostí žen a mužů,
•	podpora sociálního začleňování a zabraňování sociálnímu vyloučení ohro-

žených skupin obyvatel,
•	úsilí o povznesení kulturních hodnot,
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•	péče o životní prostředí a ekologická výchova veřejnosti na principech trva-
le udržitelného rozvoje,

•	zlepšeni podmínek pro volnočasové aktivity,
•	rozvíjení partnerství a  spolupráce s  podobně zaměřenými organizacemi 

i jednotlivci nejen v regionu, ale v celé České republice i v zahraničí.

Provozujeme kulturní aktivity (např. Kino po O, Letní kino, Dny architektury, 
výstavy, autorská čtení).
Pořádáme Jarní dobročinný bazárek, Kavárnu potmě, preventivní akce pro 
mládež - jako např. Husťárna.
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OZS sociální podnik s.r.o.
Sídlo: Uhelná 1186/8, 779 00 Olomouc 
Kontaktní adresa: Novosady 627, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Jakub Koníček
Kontaktní osoba: Jakub Koníček
Telefon: 704 269 800
E-mail: info@ozssro.cz
Internetová adresa: www.ozssro.cz

Společnost se svojí činností hlásí k principům sociální ekonomiky a sociálního pod-
niku a zavazuje se dodržovat a naplňovat obecně prospěšné cíle založené na prin-
cipu tzv. trojího prospěchu — ekonomického, sociálního a environmentálního. 

Cílová skupina:
•	osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, zejména oso-

by znevýhodněné na trhu práce v důsledku zdravotního postižení,
•	dlouhodobě nezaměstnaní lidé,
•	mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší,
•	osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a oso-

by opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
•	osoby pečující o osobu blízkou,
•	osoby, které mají zkušenost se závislostí na návykových látkách,
•	etnické menšiny a jinak sociálně znevýhodněné osoby,
•	osoby se zdravotním postižením.

Společnost se zavazuje napomáhat k začlenění osob z cílové skupiny na trhu 
práce, k jejich zapojení do reálného pracovního procesu tak, aby v co nejvyšší 
míře uplatnily své schopnosti a dovednosti.

Jsme dodavatelé náhradního plnění a spoluprací s námi podpoříte obtížně 
zaměstnavatelné a také rozvoj našeho regionu!

63Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



POLYGON bezpečí, z.s.

Sídlo: Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Kontaktní adresa: Slobodova 1323, Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Bc. Hana Ježová
Kontaktní osoba: Bc. Hana Ježová
Telefon: 737 527 494
E-mail: jezova.ha@gmail.com

Cílem spolku je poskytovat sociální, vzdělávací, terapeutické či zájmové služ-
by a celkovou podporu za účelem zvyšování osobní hodnoty každého člověka 
za účelem lepšího životního standardu.

Cíl spolku je naplňován zejména se zaměřením na tyto cílové skupiny:
•	rodiny s dětmi, se zvýšeným zájmem o náhradní rodinnou péči, rodiny soci-

álně slabé a samoživitelé,
•	děti všech věkových skupin, se zvýšeným zájmem o děti vyrůstající mimo 

vlastní rodinu, děti jakkoli znevýhodněné, či vyčleňované z kolektivu,
•	mladí lidé na prahu dospělosti, se zvýšeným zájmem o osoby vyrůstající 

mimo vlastní rodinu či osoby zdravotně, sociálně, či rasově znevýhodněné,
•	 lidé ohrožení životní změnou z důvodu sociálního, materiálního, výchovného 

či rasového znevýhodnění,
•	senioři.
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Aktivity spolku:
•	doprovázení pěstounských rodin na základě pověření o sociálně právní 

ochraně dětí (uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče, poskytování slu-
žeb pro pěstounské rodiny),

•	poradenská činnost, sebevzdělávání a supervizní setkání,
•	pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních 

a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, pořádání besed a zážitkových 
programů pro dětské a mládežnické kolektivy,

•	pořádání rekreačních pobytů a akcí pro rodiny (se zaměřením na soudrž-
nost a funkčnost rodin),

•	pořádání akcí a táborů pro děti a dorost (se zaměřením na jejich osobitý po-
tenciální rozvoj),

•	zájmové kroužky a skupiny (hudební, počítačové, řemeslné a výtvarné, 
sportovní),

•	akce a poradenství pro mladé dospělé, pomoc se začleněním do běžné-
ho života a orientace se na trhu práce (cílová skupina 13–26 let, pomoc se 
vstupem do samostatného smysluplného fungování v naší společnosti, se 
zaměřením na děti z pěstounských rodin, dětských domovů a sociálně sla-
bých rodin).
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Rodinné centrum Knoflík, z.s.

Sídlo: Pod Zábřehem 1100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní adresa: Pod Zábřehem 1100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Ivana Schindlerová
Kontaktní osoba: Petra Malotová
Telefon: 608 752 579
E-mail: info@rcknoflik.cz
Internetová adresa: www.rcknoflik.cz

Účelem RC Knoflík je posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů a rodičovské 
výchovy.

Cílová skupina:
•	rodiny s dítětem/dětmi

RC Knoflík se snaží napomáhat aktivnímu zapojení rodičů a jejich dětí do spo-
lečenského a zájmového života. RC Knoflík je přirozené otevřené společen-
ství prioritně orientované na rodiny s dětmi. 
Organizuje příměstské tábory, hlídání dětí, cvičení rodičů s  dětmi, zábavné 
programy, besedy na aktuální téma, pořádá kulturní a společenské akce pro 
veřejnost.
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Sdružení pěstounských rodin, z.s.

Sídlo: Anenská 10, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Anenská 10, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Pavel Šmýd
Telefon: 543 249 141
E-mail: info@pestouni.cz
Internetová adresa: www.pestouni.cz

Hlavní činností Sdružení pěstounských rodin je podpora a doprovázení pěs-
tounských rodin a  žadatelů o  náhradní rodinnou péči. Pěstounům je nabí-
zena odborná péče předkládaná lidským a vstřícným přístupem budovaným 
na vzájemné důvěře. 

Dohody o  výkonu pěstounské péče se uzavírají s  pěstouny, poručníky 
a pěstouny na přechodnou dobu. 

Jedná se především o  pravidelný kontakt s  klíčovým pracovníkem, který 
doprovází rodinu. Je možno čerpat sociální a psychologické poradenství za-
měřené na rodinné vztahy, výchovu a vzdělání. Dále jsou nabízeny konzulta-
ce s odborníky z řad psychologů, sociálních pracovníků a terapeutů. Sdružení 
pěstounských rodin zajišťuje vzdělávání pro pěstouny, a to formou klubových 
setkání či jednodenních seminářů, ale i  vzdělávacích a  terapeutických ví-
kendů s programem pro děti. Pro pěstouny je možno zajistit celodenní péči 
o svěřené dítě formou táborů pro děti nebo hlídáním osobou blízkou rodině. 
Pěstounům jsou také poskytována supervizní setkání, kde je supervizor prů-
vodcem, který pomáhá reflektovat myšlenky, obavy, otázky a starosti. 

Cílem je zlepšení porozumění žité situaci, uvolnění tvořivého myšlení a roz-
voj nových perspektiv. Velmi oblíbené jsou aktivity zaměřené na  relaxaci 
a podporu společných setkávání pěstounských rodin při volnočasových ak-
tivitách a výletech.

67Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



SOS Dětské vesničky, s.z.
SOS Kajuta
Nízkoprahové denní centrum
Sídlo: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
Kontaktní adresa: Sokolská 207, Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: SOS dětské vesničky, z.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Kejík
Telefon: 775 720 285
E-mail: radim.kejik@sos-vesnicky.cz
Internetová adresa: www.sos-vesnicky.cz

V SOS Kajutě nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí 
děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. 
Naším cílem je vyvést děti z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšová-
ní jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou 
z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení so-
ciálnímu vyloučení dětí. 

Cílová skupina:
•	děti a mládež ve věku od 6 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Nabízíme: 
•	možnost zahrát si kulečník, stolní fotbal či deskové a stolní hry,
•	stolní fotbal, ve  kterém se uskutečnilo již několik turnajů o  drobné ceny, 

které si děti samy přinesly,
•	vymalovávání omalovánek, kreslení či vytváření různých výrobků z papíru,
•	k dispozic je i několik počítačů 

s připojením k internetu,
•	dětem pomáháme s  přípravou 

úkolů do  školy a  poskytujeme 
doučování,

•	pořádáme různé soutěže a  vý-
lety do okolí.
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SOS Přístav Chvalčov
Odborné sociální poradenství
Sídlo: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
Kontaktní adresa: U Vesničky 696, 768 72 Chvalčov
Statutární zástupce: SOS dětské vesničky, z.s.
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Malá
Telefon: 775 720 287
E-mail: alena.mala@sos-vesnicky.cz
Internetová adresa: www.sos-vesnicky.cz

SOS Přístav Chvalčov nabízí komplexní servis pěstounským rodinám starají-
cím se o opuštěné či ohrožené děti. 

Cílová skupina:
•	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

Pěstounské rodiny podporujeme jak v každodenních záležitostech souvisejí-
cích s péčí o přijaté dítě, tak ve zvládání situací specifických pro náhradní ro-
dinnou péči, zejména při zpracování minulosti dítěte a při rozvíjení a udržování 
vztahů dítěte s původní rodinou, včetně zajištění podpory osobního kontaktu 
dítěte s jeho rodinou. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním pěstoun-
ské péče větším sourozeneckým skupinám, aby mohly zůstat pohromadě.
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S  pěstounskými rodinami uzavíráme dohodu o  výkonu pěstounské péče. 
Dohoda je základem toho, abychom společně nastavili pro každé dítě a jeho 
rodinu nejvhodnější způsob zajištění podpory a služeb, který zohledňuje indi-
viduální potřeby celé rodiny.

Zajišťujeme:
•	Odborné vzdělávání pěstounů – organizujeme vzdělávací semináře v areálu 

SOS dětské vesničky s možností hlídání dětí. Zprostředkováváme a hradíme 
pěstounům vzdělávací semináře i v jiných organizacích.

•	Odlehčovací služby – nabízíme krátkodobé zajištění péče o děti, zajišťuje-
me hlídání dítěte rodinnou asistentkou nebo proplácíme hlídání dítěte ji-
nou osobu i nad rámec zákona. Dále také poskytujeme dlouhodobé zajiště-
ní péče o dítě.

•	Psychologická a  další odborná podpora – spolupracujeme se zkušenými 
psychology v  SOS dětských vesničkách i  s  dalšími odborníky na  náhradní 
rodinnou péči v regionu a podílíme se na úhradě služeb.

•	Asistovaný kontakt s původní rodinou dítěte – zajišťujeme asistenci dopro-
vázejícího pracovníka nebo psychologa. Připravujeme děti, pěstouny i pů-
vodní rodiny na setkání. Disponujeme prostory pro setkávání v SOS dětské 
vesničce.

•	Služby sociálního pedagoga – zprostředkováváme doučování, organizujeme 
zájmové a volnočasové aktivity přímo v areálu SOS dětské vesničky a orga-
nizujeme akce pro rodiny a děti.

•	Poradenství a doprovázení v oblasti náhradní rodinné péče.
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Středisko volného času Včelín, p. o.
Sídlo: Kroužky 609, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Kontaktní adresa: Kroužky 609, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární zástupce: Ing. Dana Nováková
Kontaktní osoba: Marie Prusenovská
Telefon: 731 403 998
E-mail: svcvcelin@centrum.cz
Internetová adresa: www.svcvcelin.cz

Poslání Střediska volného času Včelín spočívá v  naplňování volného času dětí 
a mládeže i dospělých, a především ve výchově k užitečnému trávení volného času. 
Program je určen jak návštěvníkům pravidelných činností, tak i široké veřej-
nosti. Nabídka směřuje nejen k žákům školního věku, ale i k mládeži, dětem 
předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům.
Středisko volného času Včelín je příspěvková organizace zřízená městem 
Bystřice pod Hostýnem. Město Bystřice pod Hostýnem získalo do svého ma-
jetku budovu a areál vily Včelín, někdejšího domu malíře Františka Ondrúška. 
Po její rekonstrukci vzniklo zázemí pro činnost SVČ.

Cílová skupina:
•	rodiny s dítětem/dětmi

Základní formy činnosti:
•	pravidelná zájmová činnost – organizovaná v  zájmových útvarech, krouž-

cích, kurzech,
•	příležitostná zájmová činnost – cílem aktivit je při zajímavých příležitostech 

zaujmout děti a postupně je získat pro pravidelnou činnost (exkurze, výlety, 
turnaje, závody, soutěže, přehlídky, kulturní programy),

•	prázdninová činnost – organizovaná pro děti a  mládež v  době školních 
prázdnin (příměstské tábory, relaxační pobyty).
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Svaz postižených civilizačními  
chorobami v České republice, z. s.

Sídlo: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha
Kontaktní adresa: U Hřiště 1507, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární zástupce: Milan Buday
Kontaktní osoba: Milan Buday
Telefon: 732 668 111
E-mail: buday@email.cz
Internetová adresa: www.civilky.cz

Cílová skupina: 
•	osoby s chronickým onemocněním,
•	osoby se zdravotním postižením,
•	senioři.

Organizace je samostatným nezávislým spolkem s plnou právní subjektivitou 
sdružující na základě dobrovolného členství postižené civilizačními choroba-
mi a další zdravotně postižené občany a jejich rodinné příslušníky, kteří mají 
zájem o spolupráci.
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Poznámky
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ÚŘADY
A INSTITUCE



Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,  
odbor sociálních věcí
Sídlo: Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Vegrichtová, vedoucí odboru sociálních věcí
Telefon: 573 501 980, 604 729 367
E-mail: marcela.vegrichtova@mubph.cz
Webové stránky: www.bystriceph.cz

Místo poskytování služeb: území ORP Bystřice pod Hostýnem

Poskytujeme tyto služby: 
•	sociálně-právní ochrana dětí,
•	sociální práce na úrovni městského úřadu.

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na: 
- ochranu práv dětí, na  jejich příznivý vývoj a  řádnou výchovu; - ochranu 

oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku; - působení směřu-
jící k obnovení narušených funkcí rodiny;

– zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být tr-
vale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a  blaho dítěte! 
Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem, bez jakého-
koliv rozdílu (rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství,…). Dítětem se rozumí kaž-
dá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu vztahujícímu 
se na dítě není zletilosti dosaženo dříve.

Sociálně-právní ochrana je zaměřena na děti:
- jejichž rodiče zemřeli, 
- jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
- nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
- které byly svěřeny do  výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato 

osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do jejich výchovy;
- které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v  tom, že 

zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obži-
vy, požívají alkohol nebo návykovou látku, živí se prostitucí, spáchaly trest-
ný čin nebo, jde-li o děti mladší patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl 
trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak 
ohrožují občanské soužití;
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- které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou dů-
stojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu, trvají-
-li tyto skutečnosti po takovou dobu a jsou takové intenzity, že nepříznivě 
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou jejich nepříznivého vývoje.

Pracovnice odboru sociálních věcí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

•	Mgr. Pavla Kohoutová, sociální pracovnice
 Kontakt: 573 501 984, pavla.kohoutova@mubph.cz

•	Simona Motalová, sociální pracovnice
 Kontakt: 573 501 986, simona.motalova@mubph.cz

•	Mgr. Lucie Šallé, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
 Kontakt: 573 501 983, lucie.salle@mubph.cz

•	Petra Klůjová, DiS., kurátorka pro děti a mládež, děti se syndromem CAN 
 Kontakt: 573 501 985, petra.klujova@mubph.cz

•	Mgr. Marcela Vegrichtová, sociální pracovnice
 Kontakt: 573 501 980, 604 729 367, marcela.vegrichtova@mubph.cz

Sociální práce na úrovni městského úřadu
Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na  pomoc jednotlivcům, 
skupinám či komunitám s  cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost so-
ciálního fungování v  přirozeném prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje 
na  tvorbu příznivých společenských podmínek, a  to tak, aby bylo dosaženo 
stanoveného cíle. Podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských 
vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. 
Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostře-
dím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spra-
vedlnosti a solidarity. Základním cílem metod sociální práce na obecním úřa-
du je zajištění, respektive podpora „sociálního fungování“ klienta (jednotlivce, 
skupiny, či komunity) v životě obce. Základní rolí sociálních pracovníků je udr-
žet rovnováhu ve vztahu klient a jeho prostředí (obec). Intervence sociálního 
pracovníka při porušení rovnováhy může směřovat jak ke změně u klienta, tak 
i ke změně života v obci (např. změna sociálního prostředí).

76 Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



Pracovnice odboru sociálních věcí, sociální práce: 

•	Mgr. Tamara Sichálková, sociální pracovnice, sociální kurátor, veřejný opa-
trovník 

 Kontakt: 573 501 902, tamara.sichalkova@mubph.cz

•	Mgr. Jana Váňová, sociální pracovnice
 Kontakt: 573 501 981, jana.vanova@mubph.cz

•	Mgr.  Marcela Vegrichtová, sociální pracovnice, koordinátor komunitního 
plánování

 Kontakt: 573 501 980, 604 729 367, marcela.vegrichtova@mubph.cz
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Senior Taxi Bystřice pod Hostýnem
Podstata služby: 
•	Zlevněná doprava vozidlem taxi na krátké vzdálenosti na území města po-

skytovaná seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním.

Cílová skupina:
Občané s trvalým pobytem v Bystřici pod Hostýnem a místních částech (Rychlov, 
Sovadina, Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem), kteří dosáhli věku 70 let, a  starší 
nebo také osoby se zdravotním postižením ZTP/P, bez ohledu na věk. 
Do přepravy jsou zahrnuta menší zavazadla a zdravotní pomůcky (francouz-
ské hole, chodítka, skládací invalidní vozíky apod.). 
Zdarma je přepravována i jedna osoba doprovázející zdravotně znevýhodně-
ného zákazníka SENIOR TAXI BYSTŘICE POD HOSTÝNEM nebo například asi-
stenční pes.

Přepravní služba je k dispozici v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin.

Službu lze využít k návštěvám lékaře, úřadů, hřbitova, k zajištění nezbytných 
nákupů a podobně.

Počet jízd na osobu je limitován deseti cestami měsíčně, cesta tam a cesta 
zpět se počítají samostatně, jako dvě jízdy.

Ceny pro zákazníka za jízdu a osobu:
a) území města Bystřice pod Hostýnem  20 Kč
 (až po trafostanici v Rychlově)
b) místní část Rychlov (od trafostanice dále) 30 Kč
c) místní část Bílavsko  50 Kč
d) místní část Hlinsko pod Hostýnem a Sovadina 70 Kč

Jak službu využívat? 
•	Zajistit si kartičku SENIOR TAXI v  podatelně městského úřadu. K  vyřízení 

stačí občanský průkaz a průkaz ZTP/P.
•	Telefonická objednávka služby by měla být učiněna nejméně jeden pracovní 

den před požadovanou jízdou, pokud se poskytovatel služby s přepravova-
nou osobou nedohodne jinak.

•	Objednávky jsou přijímány na telefonním čísle provozovatele služby, které 
oprávněná osoba obdrží při předání karty s QR kódem.

•	Objednávce nemusí být vyhověno, jestliže objednávaná jízda koliduje s  již 
dříve sjednanou jízdou, k objednávce došlo v témže dni, kdy má dojít k pře-
pravě, nebo oprávněná osoba překročila měsíční limit jízd.
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Úřad práce ČR, kontaktní  
pracoviště Bystřice pod Hostýnem

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Kontaktní adresa: Pod Kaštany 1500, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Statutární zástupce: Úřad práce České republiky Generální ředitelství
Kontaktní osoba: Ing. Martin Krupička - ředitel KoP Bystřice pod Hostýnem
Telefon: 950 130 200
E-mail: martin.krupicka@uradprace.cz
Internetová adresa: www.portal.mpsv.cz/upcr/

Poskytujeme tyto služby:
•	dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče,
•	dávky pomoci v hmotné nouzi,
•	dávky pro osoby se zdravotním postižením,
•	příspěvek na péči,
•	zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti.

Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče:
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
•	přídavek na dítě,
•	rodičovský příspěvek,
•	příspěvek na bydlení,
•	porodné,
•	pohřebné.

Okruh dávek pěstounské péče a vymezení jejich nároku je uvedeno v zákoně 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
•	příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
•	odměna pěstouna,
•	příspěvek při převzetí dítěte,
•	příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
•	příspěvek při ukončení pěstounské péče.
 
Dávky pomoci v hmotné nouzi:
Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů a  další právní předpisy, zejména zákon č.  110/2006  Sb., o  životním 
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a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 389/2011 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Podle těchto zákonů se poskytují následující dávky:
•	příspěvek na živobytí,
•	doplatek na bydlení,
•	mimořádná okamžitá pomoc.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
Právními předpisy, kterými je upraven nárok na dávky pro osoby se zdravotním 
postižením, jsou zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdra-
votním postižením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 388/2011 Sb., 
o  provedení některých ustanovení zákona o  poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle těchto zákonů se poskytují následující dávky:
•	příspěvek na mobilitu,
•	příspěvek na zvláštní pomůcku,
•	průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).

Příspěvek na péči:
Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzic-
ké osoby, je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvek na péči se hodnotí z hlediska rozsahu závislosti:
•	 I. stupeň - lehká závislost,
•	 II. stupeň – středně těžká závislosti,
•	 III. stupeň - těžká závislosti,
•	 IV. stupeň - úplná závislosti.

Zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti:
Upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto zákona se poskytují následující služby:
•	evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání 

pro fyzické osoby i zaměstnavatele,
•	rekvalifikace,
•	pracovní rehabilitace,
•	podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
•	poskytování příspěvků souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti,
•	 informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o vol-

ných pracovních místech a situaci na trhu práce v České republice a zemích 
EU i o podmínkách zaměstnávání v zahraničí.
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Městské informační centrum  
Bystřice pod Hostýnem

Sídlo: Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem
Telefon: 573 501 901
E-mail: info@mubph.cz

Časová dostupnost: 
•	 leden–duben:  pondělí–pátek:  8:00–17:00 hod.
•	květen–září:  pondělí–neděle: 8:00–17:00 hod.
•	říjen–prosinec: pondělí–pátek:  8:00–17:00 hod.

Poskytujeme tyto služby: 
•	turistické informace,
•	 informace o ubytování a stravování,
•	přehled kulturních akcí,
•	autobusové a vlakové spoje,
•	prodej suvenýrů,
•	propagační materiály města a okolí,
•	barevné kopírování a faxování pro veřejnost,
•	předprodej a rezervace vstupenek,
•	prodej vstupenek v síti TICKETPORTAL,
•	prohlídky zámku (10:30 a 14:30 hod.),
•	vstup do muzea a stálou expozici,
•	vstup na výstavy,
•	turistická známka č.885.
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Kontakty na městské a obecní úřady v ORP Bystřice pod Hostýnem

Obec Úřad Starosta Telefon, e-mail

Bystřice pod 
Hostýnem

Městský úřad
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek
573 501 912,
zdenek.panek@mubph.cz

Blazice

Obecní úřad
Blazice 70
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Luboš Hradil
573 388 024,
info@blazice.cz

Brusné

Obecní úřad
Brusné 93
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Jana Sedláková
573 393 393,
obec@brusne.cz

Chomýž

Obecní úřad
Chomýž 52
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Oldřich Navrátil
573 393 849,
obec@chomyz.cz

Chvalčov
Obecní úřad
Obřanská 145
768 72 Chvalčov

Ing. Antonín 
Stodůlka

573 379 770,
starosta@obec-
chvalcov.cz

Komárno
Obecní úřad
Komárno 49
768 71 Rajnochovice

Milan Šindelek
573 391 143,
komarno@knet.cz

Loukov
Obecní úřad
Loukov 199
768 75 Loukov

Ing. Antonín Zlámal
573 390 121,
starosta@loukov.cz

Mrlínek

Obecní úřad
Mrlínek 54
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Ing. Jaroslav Vlček
573 379 092,
starosta@mrlinek.cz

Osíčko

Obecní úřad
Osíčko 56
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Alena Gerhardová
573 390 227,
obec@osicko.cz
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Podhradní 
Lhota

Obecní úřad
Podhradní Lhota 150
768 71 Rajnochovice

Petr Horáček
573 391 273,
obec@podhradnilhota.cz

Rajnochovice
Obecní úřad
Rajnochovice 144
768 71 Rajnochovice

Jaroslava Jurčová
573 391 263,
obec@rajnochovice.cz

Rusava
Obecní úřad
Rusava 248
768 41 Rusava

Bohumil Škarpich
573 392 066,
obec@rusava.cz

Slavkov pod 
Hostýnem

Obecní úřad
Slavkov p. H. 14
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Jaroslav Čačala
573 378 302,
obec.slavkov@knet.cz

Vítonice

Obecní úřad
Vítonice 159
768 61 Bystřice 
p. Hostýnem

Bc. Ladislava 
Hradilíková, DiS.

573 389 029,
obec@vitonice.cz
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Realizátor projektu

Centrum pro komunitní práci východní Morava
Sídlo: T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Kontaktní adresa: Horní náměstí 29, 750 02 Přerov
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Fellingerová - ředitelka
Telefon: 777 793 719
E-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
Internetová adresa: www.cpkp.cz/index.php./vm

Kde služba působí
Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj

Komu je služba určena
•	pracovníci státní správy a samosprávy,
•	pracovníci neziskového sektoru,
•	široká veřejnost.

Poskytované služby
Centrum pro komunitní práci východní Morava je nestátní nezisková organi-
zace poskytující služby v oblastech: 
•	účasti veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů,
•	místního udržitelného rozvoje,
•	vzdělávání dospělých, podpora a posilování nestátních neziskových 

organizací.

Poskytujeme tyto služby:
•	komunitní plánování sociálních služeb,
•	komunitní plánování vzdělávání,
•	zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb,
•	zpracování místních akčních plánů vzdělávání,
•	podpora strategie pro profesionály a komunity: „Mosty z chudoby“,
•	realizace akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky veřejné 

správy a pracovníky NNO poskytující sociální služby,
•	konzultační služby při přípravě projektů a realizace projektů „na klíč“,
•	zpracování a aktualizace rozvojových strategií,
•	podpora mezioborového setkávání a spolupráce neziskových organizací,
•	realizace a facilitace veřejných setkání.

Realizujeme mezinárodní projekty.
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Poznámky

85Poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem



Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
na území ORP Bystřice pod Hostýnem

©Centrum pro komunitní práci východní Morava, 2019
Nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Odpovědný redaktor: Mgr. Gabriela Fellingerová
Tisk: EURO-PRINT Přerov, s.r.o.

1. vydání
www.cpkp.cz

ISBN: 978-80-87809-66-2

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 
v ORP Bystřice pod Hostýnem“, 

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006556. 
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


