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Vážení spoluobčané,
katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává
ucelený přehled a základní informace o organizacích působících v sociálních a navazujících službách v Prostějově a blízkém okolí bez rozdílu zřizovatele. Katalog nabízí
možnosti, kde lze pomoc získat. Umožňuje vyhledat takovou službu, která bude Vám či
Vašim blízkým co nejlépe vyhovovat.
Vím, že to nejcennější, co každý člověk chce mít, je zdraví a schopnost postarat se sám
o sebe. K těm, kteří tuto možnost z jakýchkoli důvodů nemají, směřuje tento katalog.
Přeji všem, aby potřebnou službu v katalogu opravdu našli, aby kvalita nabízené služby
byla co nejvyšší, cenově přijatelná a lidé, kteří služby poskytují, byli příjemní, laskaví
a vstřícní.
Vyspělost společnosti se občas hodnotí podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší či nejohroženější členy. Myslím, že tento katalog je jedním z kamínků, na kterých
lze základy péče stavět.
Dovolte, abych na závěr popřála všem poskytovatelům i uživatelům sociálních či navazujících služeb hlavně zdraví, duševní pohodu a hodně úsměvů do života.
RNDr. Alena Rašková
náměstkyně primátora
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katalog poskytovatelů sociálních
služeb v Prostějově
Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl zpracován v rámci projektu „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“. Projekt si klade za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finanční prostředky
na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury. Veškeré aktivity navážou na přípravnou
fázi, která byla ve městě Prostějov již realizována pomocí zřízených pracovních skupin mající
plnou podporu Zastupitelstva města.
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:

1. 3. 2012
28. 2. 2014

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.
Katalog vznikl jako jeden z výstupů tohoto projektu. Jeho cílem je poskytnout odborné i široké veřejnosti, uživatelům i případným zájemcům o sociální službu ucelený přehled o poskytovaných službách, o možnostech podpory a pomoci při řešení vlastní nepříznivé situace.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb je rozdělen do pěti
základních částí

• V první obsahové části „Katalogu“ jsou uvedeny charakteristiky nejčastěji používaných
pojmů v zákoně o sociálních službách.
• Druhou obsahovou část tvoří základní informace o tzv. příspěvku na péči, který je určen
osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.
• Třetí obsahová část „Katalogu“ je věnována základním informacím o sociálních službách
– obsahuje přehled všech forem a druhů sociálních služeb, které mohou zájemci pomoci
v řešení jeho nepříznivé sociální situace. Obsahuje také ucelený přehled všech skupin populace, pro které jsou služby určeny (tzv. cílových skupin).
• Čtvrtá část poskytuje zájemci ucelený přehled všech registrovaných i návazných sociálních služeb. Služby jsou zařazeny celkem do pěti skupin podle okruhu osob, kterým jsou
poskytovány – např. senioři, osoby se zdravotním postižením a další. U každé služby je
uvedeno také číslo strany katalogu, na které jsou o dané službě uvedeny podrobnosti.
• Pátá část „Katalogu“ tvoří kompletní přehled všech poskytovatelů registrovaných i návazných sociálních služeb a neziskových organizací. Do přehledu poskytovatelů jsou zařazeny
také pobytové služby v blízkém okolí našeho města a regionu (např. domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem, domy s pečovatelskou službou).
Poskytovatelé jsou řazeni v abecedním pořádku podle druhů sociálních služeb v souladu
s platnou legislativou.
• Šestou závěrečnou část „Katalogu“ tvoří příloha se stručnou informací k tzv. dávkovému
systému pro osoby v nepříznivé sociální či životní situaci. Konkrétně dávky pro osoby se
zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi.
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I. vymezení některých pojmů
a) Nepříznivá sociální situace

- oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

b) Zdravotní postižení

- tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo
mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

c) Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

- zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který
omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

d) Přirozené sociální prostředí

- rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné
sociální aktivity.

e) Sociální začleňování

- proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován
za běžný.

f) Sociální vyloučení

- vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku
nepříznivé sociální situace.

g) Okruh osob

- osoby, kterým je určena poskytovaná sociální služba. Často je také používán pojem uživatel
nebo klient, které se používají při pojmenování osob, které trvale nebo dočasně využívají
sociální službu.

h) Okruh oprávněných osob

– sociální služby a příspěvek na péči jsou poskytovány osobě:
• která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů
• které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu
• která je cizincem bez trvalého pobytu na území ČR a tato práva mu zaručuje mezinárodní
smlouva, cizincem, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR
• která je občanem členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR po dobu delší než 3
měsíce, nestanoví-li přímo použitelný předpis EU jinak
• rodinnému příslušníkovi občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR

i) Poskytovatel

- právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální službu, je vedena
v Registru poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím příslušného Krajského úřadu Olomouckého kraje.
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II. Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého
příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat
buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský
domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Právní úprava

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu
základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní
potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče
o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat základní
životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
• 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
• 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
• 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
• 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
•
•
•
•

800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Řízení o příspěvku na péči

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských
poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře).
Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku
nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné
okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního
stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku
sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
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Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda
se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se
podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek
na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku.

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně
posuzovaných, a to

• nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě,
kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu
potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší
než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti
nebo mládež)
• rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let
věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je
nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně
posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

• zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží
příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je
dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu
potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší
než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti
nebo mládež.

Povinnosti účastníků řízení
Účastníci řízení:

• jsou povinni podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
• mají povinnost písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny
změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
• jsou povinni na vyžádání krajské pobočky Úřadu práce prokázat, že dávka byla využita
k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání
základních životních potřeb anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů.
V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.
text převzat z webového portálu MPSV ve znění poslední aktualizace 25. 3. 2013

Další informace k sociálním dávkám pro osoby se zdravotním postižením, k státní
sociální podpoře a dávkám pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v závěru katalogu.
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III. Sociální služby
Sociální služba

je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Např. pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při
zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb
osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno
dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Zařízení sociálních služeb

zařízení je obvykle vnímáno ve spojením s budovou, některá zařízení jsou současně označením druhu sociálních služeb, jiná poskytují více druhů sociálních služeb.

Formy sociáních služeb

Pobytové sociální služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Ambulantní sociální služby jsou služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena nebo
dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném
sociálním prostředí.

Sociální služby zahrnují:
1. Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
1.1 Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Poskytuje
osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální
poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
1.2 Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých
okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory, poradnách pro
oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami společensky
nepřizpůsobenými, sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu
se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

2. Služby sociální péče

Napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim
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v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje
jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb
sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.
2.1 Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
2.2 Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
2.3 Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
2.4 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení
v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.
2.5 Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
2.6 Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí;
cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
2.7 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
2.8 Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
2.9 Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
2.10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
2.11 Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
2.12 Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti
na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
2.13 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení
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má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
2.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby
a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim
je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.

3. Služby sociální prevence

Napomáhají zabránit vyloučení osob, které jsou tímto ohroženi pro krizovou sociální situaci,
životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující
prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů. Cílem služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
3.1 Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
3.2 Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
3.3 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám
s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje
běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
3.4 Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
3.5  Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které
jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
3.6 Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
3.7 Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
3.8 Intervenční centra na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc
nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu
centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby
ambulantní, terénní nebo pobytové.
3.9 Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
3.10 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
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souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být
poskytována osobám anonymně.
3.11 Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
3.12 Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám
s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo
se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
3.13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
3.15 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou
ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
3.16 Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
3.17 Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby
závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které
mají zájem o začlenění do běžného života.
3.18 Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek,
osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené
skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.
Služba může být osobám poskytována anonymně.
3.19 Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních
služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních
služeb.
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Cílové skupiny sociálních služeb:
1. Sociální služby pro seniory
• senioři

2. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s jiným postižením
osoby s duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby postižené Alzheimerovou chorobou a jinými druhy stařecké demence
osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS

3. Sociální služby pro rodinu, děti mládež
•
•
•
•
•
•

neorganizované děti a mládež
rodiny s dětmi
osamělé matky, ženy v krizi
pěstounské rodiny
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společenskými nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

4. Sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v tísni
•
•
•
•
•
•
•

nezaměstnaní
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
oběti násilí včetně domácího
osoby bez přístřeší
osoby po výkonu trestu
osoby v tísni nebo krizi
oběti trestné činnosti a osoby komerčně zneužívané

5. Sociální služby pro příslušníky národnostních menšin a cizince
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IV. Přehled poskytovaných sociálních
služeb ve městě Prostějově dle cílových
skupin uživatelů
1. Sociální služby pro Seniory 
Registrované sociální služby poskytované ve městě Prostějově a okolí

Ambulantní
a terénní služby

Pobytové služby

Sociální služba

14

Poskytovatel

Adresa

Str.

Domov pro seniory

Centrum sociálních
služeb, p. o. Prostějov

Lidická 86,
Prostějov

26

Domov se zvláštním
režimem

Centrum sociálních
služeb, p. o. Prostějov

Lidická 86,
Prostějov

27

Domov pro seniory

Domov důchodců, p. o,
Prostějov

Nerudova ul. 70,
Prostějov

28

Domov pro seniory

Charita Konice

Bohuslavice 9

31

Domov pro seniory

Domov důchodců Jesenec

Jesenec 1

30

Domov pro seniory

Domov pro seniory, p. o.
Kostelec na Hané

M. Ulického 882,
Kostelec na Hané

30

Domov pro seniory

Domov pro seniory, p. o.
Ludmírov

Ludmírov 2,
pošta Hvozd

32

Domov pro seniory

Domov pro seniory, p. o.
Soběsuky

Soběsuky 95,
pošta Plumlov

33

Domov pro seniory

Domov u rybníka

Víceměřice 32,
pošta Nezamyslice

34

Chráněné bydlení

Charita Prostějov, c. o.

Daliborka 10,
Prostějov

35

Odlehčovací služba

Charita Prostějov, c. o.

Daliborka 10,
Prostějov

36

Sociální služby
ve zdravotnických
zařízeních

Agentura domácí péče
Sanco, s.r.o.

Vrahovická 109,
Prostějov-Vrahovice

65

Osobní asistence

Občanské sdružení
Pomocná ruka

Školní 32,
Prostějov

41

Osobní asistence

Občanské sdružení
Podané ruce - projekt
OsA

Polišenského 3,
Prostějov

40

Pečovatelská služba

Sociální služby, p. o.

Pod Kosířem 27,
Prostějov

46

Ambulantní
a terénní služby

Pečovatelská služba

Charita Prostějov, c. o.

Sociálně aktivizační služby
Občanské sdružení LIPKA
pro seniory

Polišenského 1,
Prostějov

37

Tetín 1,
Prostějov

39

Návazné sociální služby pro seniory ve městě Prostějově a okolí
Sociální služba
Klub důchodců Prostějov

Poskytovatel
Magistrát města
Prostějova, Odbor
sociálních věcí

Adresa
Svatoplukova 15,
Prostějov

Str.
59

Domy s pečovatelskou službou
Sociální služba

Poskytovatel

Adresa

Str.

Domy s pečovatelskou
službou v Prostějově

Domovní správa
Prostějov, s.r.o.

Pernštýnské nám. 8,
Prostějov

53

Dům s pečovatelskou
službou

Obec Čechy pod Kosířem

Komenského 360,
Čechy p. Kosířem

53

Dům s pečovatelskou
službou

Město Konice

Zahradní 690,
Konice

54

Dům s pečovatelskou
službou

Obec Mostkovice

Jižní 549/1,
Mostkovice

55

Zdravotnické služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální služba

Poskytovatel

Adresa

Str.

Domácí zdravotní péče

Agentura domácí péče
SANCO, s.r.o

Vrahovická 109,
Prostějov - Vrahovice

65

Sociální služby
ve zdravotnických
zařízeních

Agentura domácí péče
SANCO, s.r.o

Vrahovická 109,
Prostějov - Vrahovice

65

Ošetřovatelská služba
a domácí zdravotní péče

Charita Prostějov, c. o.

Polišenského 1,
Prostějov

66

Lékařská a zdravotní
péče, sociální poradenství

Středomoravská
nemocniční, a.s.
Nemocnice Prostějov

Mathonova 1,
Prostějov

67

15

2. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s jiným postižením
osoby s duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby postižené Alzheimerovou chorobou a jinými druhy stařecké demence
osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS

Registrované sociální služby poskytované ve městě Prostějově

Pobytové služby

Sociální služba

16

Poskytovatel

Adresa

Str.

Domov pro seniory

Centrum sociálních , p. o.
služeb Prostějov

Lidická 86,
Prostějov

26

Domov se zvláštním
režimem pro ženy
s chronickým duševním
onemocněním

Centrum sociálních, p. o.
služeb Prostějov

Lidická 86,
Prostějov

27

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Domov u rybníka

Víceměřice 32,
Nezamyslice

34

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Domov „Na Zámku“

Fr. Kvapila 17,
Nezamyslice

29

Ambulantní a terénní služby

Denní stacionář pro děti,
mládež a dospělé se
zdravotním postižením

Občanské sdružení LIPKA

Tetín 1,
Prostějov

38

Denní stacionář Pivoňka

Sociální služby,
p. o Prostějov

Pod Kosířem 27,
Prostějov

46

Denní stacionář pro
osoby s chronickým
duševním onemocněním

Charita Prostějov, c. o.

Polišenského 1,
Prostějov

37

Osobní asistence

Podané ruce, o. s. Projekt OsA Frýdek
Místek

Polišenského 3,
Prostějov

40

Osobní asistence

Občanské sdružení
Pomocná ruka

Školní 32,
Prostějov

41

Odborné sociální
poradenství pro osoby se
zrakovým postižením

Sjednocená organizace
nevidomých
a slabozrakých ČR,
oblastní odbočka

Svatoplukova 15,
Prostějov

45

Sjednocená organizace
Sociálně aktivizační služby nevidomých
a slabozrakých ČR,
pro osoby se zrakovým
oblastní odbočka
postižením a seniory
Prostějov

Svatoplukova 15,
Prostějov

44

Odborné sociální
poradenství

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR

Svatoplukova 15,
Prostějov

50

Sociálně aktivizační služby
Svaz neslyšících
pro osoby se sluchovým
a nedoslýchavých v ČR
postižením

Svatoplukova 15,
Prostějov

50

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR

Svatoplukova 15,
Prostějov

50

Kostelecká
4165/17,
Prostějov

50

TyfloCentrum Olomouc
Regionální pracoviště
Prostějov

Kostelecká 17,
Prostějov

51

Sociálně aktivizační služby TyfloCentrum Olomouc
pro seniory a osoby se
Regionální pracoviště
zdravotním postižením
Prostějov

Kostelecká 17,
Prostějov

51

Tlumočnické služby

Sociálně aktivizační služby
Svaz tělesně postižených
pro tělesně postižené
ČR, o.s. Prostějov
a seniory
Sociální rehabilitace

17

Návazné sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve městě
Prostějově
Sociální služba

18

Poskytovatel

Adresa

Str.

Aktivizační činnosti,
klubová činnost

Občanské sdružení
Prostějovští vozíčkáři

Kostelecká 17,
Prostějov

Dobrovolná dopomoc

Sjednocená organizace
nevidomých
a slabozrakých

Svatoplukova 15,
Prostějov

Osvětová, edukační
a poradenská činnost
pro osoby s civilizačními
nemocemi

Svaz postižených
civilizačními chorobami

Kostelecká 17, Prostějov

63

Poradenství pro nemocné
s diagnózou celiakie nebo
Duhringova dermatitida

Občanské sdružení
Sedmikráska

Kostelecká 17, Prostějov

62

Poradenství a klubová
činnost pro osoby se
stomií

Klub stomiků

Mathonova 1, Prostějov

59

Půjčovna rehabilitačních
pomůcek, základní
poradenství

Svaz tělesně postižených
ČR

Kostelecká 17, Prostějov

63

Půjčování rehabilitačních
a kompenzačních
pomůcek

Svatolazarská komenda,
Lazariánský servis
Prostějov

Volnočasové aktivity
rodin s těžce zdravotně
postiženým dítětem

Sdružení rodičů a přátel
děti se zdravotním
postižením, Asociace
Radost

Hacarova 2,
Prostějov
Wolkerova 22,
Prostějov

60

62

56

3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINU, děti, mládež
•
•
•
•
•
•

neorganizované děti a mládež
rodiny s dětmi
osamělé matky, ženy v krizi
pěstounské rodiny
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společenskými nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Registrované sociální služby poskytované ve městě Prostějově

Ambulantní
a terénní služby

Pobytové
služby

Sociální služba

Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi ADDAR

Poskytovatel

Azylové centrum,
Prostějov, o.p.s.

Adresa

Str.

Pražská 1,
Prostějov

23

Sociálně aktivizační služby
Fond ohrožených dětí
pro rodiny s dětmi

Kostelecká 4,
Prostějov

34

Sociálně aktivizační služby
Člověk v tísni, o.p.s.
pro rodiny s dětmi

Rostislavova 26,
Prostějov

27

Odborné sociální
poradenství,
psychologické
poradenství

Středisko sociální
prevence Olomouc, p. o.,
Poradna pro rodinu
Prostějov

Bezručovo nám. 9,
Prostějov

49

Raná péče

Středisko rané péče SPRP
Olomouc

Střední
novosadská 52,
Olomouc

47

19

Návazné služby pro rodinu, děti, mládež
Sociální služba

Poskytovatel

Adresa

Str.

Informační centrum pro
mládež

Klub studentů,
rodičů a přátel
Cyrilometodějského
gymnázia

Komenského 17,
Prostějov

58

Kariérní poradenství

Člověk v tísni, o.p.s

Rostislavova 26, Prostějov

57

Podpora vzdělávání
v rodinách

Člověk v tísni, o.p.s

Rostislavova 26, Prostějov

57

Preventivní aktivity
na podporu rodiny

Občanské sdružení
sídl. Svobody 6, Prostějov
Mateřské centrum Cipísek

60

Rodinné a mateřské
centrum

Centrum pro rodinu, o.s.
Prostějov

J. V. Sládka 2
Prostějov-Krasice

56

Školská zařízení pro rodinu, děti, mládež se speciálními potřebami
Sociální služba

20

Poskytovatel

Adresa

Str.

Dětský domov rodinného
typu

Střední škola, Základní
škola a Dětský domov,
p. o.

Lidická 86, Prostějov

68

Pedagogikopsychologické
poradenské služby
v oblasti vzdělávání
a výchovy

Pedagogickopsychologická poradna
Prostějov

Vrchlického 5, Prostějov

69

Informační, diagnostická,
poradenská činnost
osobám se zdr.
a sociálním postižením

Speciálně pedagogické
centrum

Lidická 86, Prostějov

69

Vzdělávání a volnočasové
aktivity pro žáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami

Střední škola, základní
škola a mateřská škola,
p. o.

Komenského 10,
Prostějov

71

Vzdělávání, školní družina
a mimoškolní aktivity
pro děti a mládež se
speciálními vzdělávacími
potřebami, se souběžným
postižením

Střední škola, základní
škola a mateřská škola
Jistota, o. p. s.

Tetín 1, Prostějov

70

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY ohrožené sociálním
vyloučením a osoby V tísni
•
•
•
•
•
•
•

nezaměstnaní
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
oběti násilí včetně domácího
osoby bez přístřeší
osoby po výkonu trestu
osoby v tísni nebo krizi
oběti trestné činnosti a osoby komerčně zneužívané

Registrované sociální služby poskytované ve městě Prostějově

Ambulantní
a terénní služby

Pobytové
služby

Sociální služba

Poskytovatel

Adresa

Str.

Azylové domy

Azylové centrum
Prostějov, o.p.s.

Určická 101,
Prostějov

23

Noclehárna

Azylové centrum
Prostějov, o.p.s.

Určická 101,
Prostějov

25

Nízkoprahové denní
centrum

Azylové centrum
Prostějov, o.p.s.

Určická 101,
Prostějov

24

Terénní programy

Azylové centrum
Prostějov, o.p.s.

Určická 101,
Prostějov

25

Kontaktní centrum jako
nízkoprahové zařízení
pro uživatele návykových
látek

Společnost Podané ruce,
o.p.s.

Vrahovická 83,
ProstějovVrahovice

42

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Společnost Podané ruce,
o.p.s.

Západní 27,
Prostějov

43

Terénní programy

Společnost Podané ruce,
o.p.s.

Západní 27,
Prostějov

43

Intervenční centrum pro
osoby ohrožené domácím
násilím Olomouc

Středisko sociální
prevence Olomouc, p. o.

Bezručovo nám. 9,
Prostějov

48

Sociálně aktivizační služby
Romodrom, o.s.
pro rodiny s dětmi

Vápenice 31,
Prostějov

41

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
ohrožené soc. vyloučením

Člověk v tísni, o.p.s.

Rostislavova 26,
Prostějov

27

Terénní programy pro
osoby v nepříznivé
sociální situaci

Člověk v tísni, o.p.s.

Rostislavova 26,
Prostějov

28

21

Návazné služby pro rodinu, děti, mládež
Sociální služba
Mediace, probace, práce
s oběťmi trestných činů

Poskytovatel

Adresa

Probační a mediační
služba ČR

Svatoplukova 53,
Prostějov

Str.
61

5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO příslušníky Národnostních menšin 
a cizincE
Služby pro příslušníky národnostních menšin a cizince
Sociální služba

22

Poskytovatel

Adresa

Str.

Poradna pro cizince,
odborné sociální
poradenství

Centrum podpory cizinců,
sdružení Žebřík

Vrahovická 83,
Prostějov - Vrahovice

52

Multikulturní klub pro
rodiče s dětmi

Centrum podpory cizinců,
sdružení Žebřík

Vrahovická 83,
Prostějov - Vrahovice

64

V. Přehled poskytovatelů
sociálních služeb 
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Azylové centrum Prostějov, o. p. s. – Azylový dům pro muže a ženy
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

MV ČR
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum
Azylový dům pro muže a ženy
Určická 101, 796 01 Prostějov
ředitel - Bc. Jan Kalla
tel.: 582 330 039 - ředitelství, 582 357 070 - azylový dům
e-mail: azylcentrum@seznam.cz
www. acpv.wz.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby bez přístřeší, věkové složení: 19-80 let
Kapacita:
34
Přístup:
bariérový
Forma služby:
pobytová služba

Informace o poskytované sociální službě:
Azylové domy jsou ve službách sociální prevence velmi potřebné, zabezpečují lidem bez
přístřeší základní životní potřeby a tím jim umožnují vést důstojný život.
Je jim poskytována pomoc také v sociální oblasti, pomoc v orientaci v sociálním systému
a další konkrétní pomoc v jejich situaci.

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

MV ČR
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi - ADDAR
Pražská 1, 796 01 Prostějov
Ředitel - Bc. Jan Kalla
tel.: 582 330 039 - ředitelství AC, 774 725 702 - ADDAR
e-mail: azylcentrum@seznam.cz
www.acpv.wz.cz.
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem/dětmi 0-26 let, dospělí 19-64 let
Kapacita:
10 rodičů a maximálně 30 dětí
Přístup:
bariérový
Forma služby:
pobytová služba

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
- Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

Informace o poskytované sociální službě:
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi je velmi důležitá služba, která v městě Prostějově
23

dosud chyběla. Stále více rodin s dětmi se dostává do svízelné sociální situace spojené se
ztrátou bydlení. V těchto případech je třeba situaci urychleně řešit . Rodiče zde mají s dětmi
k dispozici samostatnou bytovou jednotku.
Je zde pro ně k dispozici sociální pracovník, který jim pomáhá s řešením jejich situace.
Máme mnoho zájemců o tuto službu, proto si myslíme, že by bylo třeba buď provozovat
další azylový dům, nebo podpořit větší počet sociálních bytů. Pochopitelně je třeba myslet
na finanční zabezpečení tohoto projektu.

Azylové centrum Prostějov, o. p. s. - Nízkoprahové denní centrum

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

24

MV ČR
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum
Nízkoprahové denní centrum
Určická 101, 796 01 Prostějov
Ředitel - Bc. Jan Kalla
Tel.: 582 330 039 ředitelství, 582 357 070 azylový dům
e-mail: azylcentrum@seznam.cz
www.acpv.wz.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby bez přístřeší, věkové složení: 19-80 let.
Kapacita:
15 míst
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Služba může být poskytována anonymně, je bezplatná. Provozní doba nízkoprahového
denního centra je od 7 -17 hod. v pracovní dny. Klienti mohou centrum využít k osobní hygieně, vyprání prádla, pomoci při zajištění stravy, pomoci při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Azylové centrum Prostějov, o. p. s. - Noclehárna
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

MV ČR
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum
Noclehárna
Určická 101, 796 01 Prostějov
Ředitel - Bc. Jan Kalla
tel.: 582 330 039 ředitelství, 582 357 070 noclehárny
e-mail: azylcentrum@seznam.cz
www. acpv.wz.cz.
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby bez přístřeší, věkové složení: 18-80 let
Kapacita:
19 míst
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Noclehárny slouží k rychlému poskytnutí pomoci lidem bez přístřeší, kteří potřebují akutně
řešit svou situaci se ztrátou bydlení. Noclehárnou je pro tyto lidi zabezpečeno přespání,
osobní hygiena, vyprání prádla a pomoc při zabezpečení stravy. Dále také pomoc v sociální
oblasti a řešení jejich problémů.

Azylové centrum Prostějov, o. p. s. - terénní programy
MV ČR
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum
Terénní programy
Určická 101, 796 01 Prostějov
Ředitel - Bc. Jan Kalla
tel.: 582 330 039
e-mail: azylcentrum@seznam.cz
www.acpv.wz.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Cílová skupina – osoby bez přístřeší, věkové složení 19-80 let
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Terénní program má zásadní význam v pomoci klientům přímo v terénu / na ulici/.
Zde je pomoc sociálního pracovníka velmi důležitá, vzhledem k tomu, že se tito lidé nacházejí v nejvyšší nouzi. Velmi často jsou nemocní a často ani nevědí kam se o pomoc obrátit. Zde nastupuje sociální pracovník. Klienta vyhledá v terénu, získá si jeho důvěru a probere s ním různé formy pomoci. Může mu také poskytnout doprovod do zdravotnického
zařízení, na úřady apod.
Mnoho lidí z terénu využilo na základě informací sociálního pracovníka návaznou službu
nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylové domy. Služba se může poskytovat
i anonymně.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

25

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Domov pro seniory
Zřizovatel:
Olomoucký kraj
Poskytovatel:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.
Název zařízení/služby: Domov pro seniory
Adresa:
Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Kontakt:
sociální pracovnice, Mgr. Soňa Provazová
tel.: 582 321 203
e-mail: sprovazova@csspv.cz
www.csspv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Cílovou skupinu tvoří senioři od 65-ti let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, kteří dosáhli stupně těžké nebo úplné závislosti (III. a IV. stupeň) na pomoci druhé
osoby.
Kapacita:
133 uživatelů
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
Domov pro seniory poskytuje pobytovou sociální službu pro jednotlivce, ale i manželské
či partnerské páry. Služba je poskytována v jedno až čtyřlůžkových komfortně vybavených
pokojích. Celková Kapacita: 133 uživatelů je rozdělena do tří nově zrekonstruovaných budov, které se nachází v prostředí překrásného parku bývalé staré nemocnice, nabízející
pestré možnosti využití /procházky, relaxace, kavárnička, venkovní hry – petangue, kuželky,
atd./ Součástí poskytovaných služeb jsou i aktivizační činnosti.
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Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. - Domov se zvláštním režimem
Zřizovatel:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Poskytovatel:
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.
Název zařízení/služby: Domov se zvláštním režimem
Adresa:
Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Kontakt:
sociální pracovnice Mgr. Vendula Kaprálová
tel.: 582 321 205, 736 484 568
e-mail: vkapralova@csspv.cz
www.csspv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby ženám od 27 let s chronickým duševním (zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchya bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které jsou plně
invalidní nebo dosáhly seniorského věku a současně dosáhly lehké závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby (I. stupeň).
Kapacita:
76
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová

Člověk v tísni, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Člověk v tísni, o.p.s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rostislavova 806/26, 796 01 Prostějov
Terénní sociální pracovnice SAS, Mgr. Martina Tihlářová
tel.: 582 334 729, 734 428 237
e-mail: martina.tihlarova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Rodiny s dětmi
Kapacita:
10 rodin
Přístup:
bariérový
Forma služby:
terénní
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Informace o poskytované sociální službě:
Službu domov se zvláštním režimem poskytujeme v klidném parkovém prostředí areálu bývalé prostějovské nemocnice ve dvou zrekonstruovaných pavilonech od října 2005.
V současné době této služby využívá 76 uživatelek, kterým vytváříme příjemné a bezpečné
prostředí se zajištěním profesionální sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče. Podporujeme uživatelky v soběstačnosti s ohledem na jejich individualitu a potřeby.
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Informace o poskytované sociální službě:
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je předcházení sociálnímu vyloučení nebo snižování jeho míry. Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní
situace, ohrožen vývoj dítěte a fungování rodiny. Služba je terénní, je poskytována převážně
v domácnostech klientů. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány
podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
Cílem spolupráce je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejich
jednotlivých členů. Podporujeme rodiny k samostatnému řešení jejich obtíží.
Konkrétně nabízíme pomoc s listinami, doprovody na úřady, školy, pomoc při řešení dluhů,
pomoc při vytváření podmínek pro volný čas a vzdělávání dětí apod.

Člověk v tísni, o.p.s. – terénní programy
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:
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Člověk v tísni, o.p.s.
Terénní programy
Rostislavova 806/26, 796 01 Prostějov
Terénní sociální pracovnice, Bc. Pavlína Koláříková
tel.: 582 334 729, 777 787 947
e-mail: Pavlina.kolarikova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci starší 18 let
Kapacita:
20 osob na jeden úvazek
Přístup:
bariérový
Forma služby:
terénní
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Informace o poskytované sociální službě:
Posláním služby je vyhledávání, aktivace, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti
a bez podpory jejich návrat znemožňuje.
Uživatelé služby mohou využít sociálního, dluhového, pracovního a sociálně právního poradenství. Terénní sociální pracovníci kladou důraz na individuální pomoc, podporu a poradenství klientů při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Služba je poskytována
v přirozeném prostředí klientů.

Domov DŮCHODCŮ Prostějov, p. o.
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení/služby
Adresa:
Kontakt:

Olomoucký kraj
Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace
Domov pro seniory
Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov
Ředitel: PhDr. Zdeněk Libíček
Sociální pracovnice: Mgr. Kamila Hodulíková
tel.: Ředitel: 582 402 101, 602 508 845
Sociální pracovnice: 582 402 136, 582 346 280
e-mail: reditel@domovpv.cz, k.hodulikova@domovpv.cz
www.domovpv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Senioři starší 60 let, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují

pravidelnou pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb.
Kapacita:
250
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová
Informace o poskytované sociální službě:
Předmětem činnosti je poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti uživatele a zajištění
podmínek pro rozvoj jeho osobnosti. Uživatelé jsou ubytování dle svých zdravotních a psychických možností na jednom ze čtyř oddělení – dvě ošetřovatelská a dvě oddělení s běžným
režimem a to v jedno či dvoulůžkových pokojích se základním vybavením, s kuchyňskou
linkou a sociálním zařízením. U některých pokojů jsou také balkony. Mimo uvedené služby,
nabízí zařízení další možnosti – výlety, taneční večírky, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení. Provoz domova je nepřetržitý a o uživatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, zdravotní, ošetřovatelský
a provozní personál. V domově je také zajištěna na smlouvu lékařská péče v ordinaci všeobecného a zubního lékaře, kteří ordinují v pravidelných ordinačních hodinách. Na skladbu
jídel, stravování a dietní systém dohlíží nutriční terapeutka a stravovací komise.

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení/služby
Adresa:
Kontakt:

Olomoucký kraj
Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace, Nezamyslice
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice
Ing. Jiřina Krejčí - ředitelka
Mgr. Renáta Ježková – vedoucí sociálního úseku
Tel.: 582 302 081, 582 302 087, 582 388 354
e-mail: jkrejci@nazamku.eu, rjezkova@nazamku.eu
www.nazamku.eu
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby s mentálním postižením - děti předškolního věku (3 – 7 let), mladší děti (7 – 10 let),
starší děti (11 – 15 let), dorost (16 -18 let), mladší dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
Kapacita:
115 lůžek
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová
Informace o poskytované sociální službě:
Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice (dále jen Domova) je dětem a dospělým
osobám s mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením, poskytnout nezbytnou
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Domov „Na Zámku“ Nezamyslice
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podporu a zabezpečit prostřednictvím svých služeb žít běžným životem, který se co nejvíce
přibližuje k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace s důrazem na individuální potřeby.

Domov pro seniory Jesenec
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení/služby
Adresa:
Kontakt:

Olomoucký kraj
Domov důchodců Jesenec, p.o.
Domov pro seniory
Jesenec 1, 798 53 Jesenec
Bc. Zuzana Bratterová, LLM, ředitelka,
Mgr. Yvona Andělová, sociální pracovnice,
pověřena vedením Sociálního úseku
tel.: mob.: 602 745 076 (ředitel), 582 396 922 (ústředna),
582 396 890
e-mail: reditel@ddjesenec.cz
http://ddjesenec.cz/
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Domov pro dospělé osoby se zdravotním postižením od 50-ti let věku, mladší seniory od 65
let – 80 let a starší seniory nad 80 let.
Kapacita:
75 osob
Přístup:
bezbariérový (budovy I. a II), mírně bariérový (budova III.)
Forma služby:
pobytová
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Informace o poskytované sociální službě:
Služba zabezpečuje ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu či osobní hygieně, zprostředkováním Kontakt:u se společenským prostředím. Služba
nabízí sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V domově je poskytována zdravotní péče
na základě příslušných právních předpisů - oblast ošetřovatelské péče zdravotními sestrami, oblast lékařské péče praktickou lékařkou a psychiatričkou, které do Domova dojíždějí.
Odborná lékařská péče je dále zajišťována v příslušných zdravotnických zařízeních, kde je
klientům zajišťována doprava.

30

Domov pro seniory Kostelec na Hané
Zřizovatel:
Obec
Poskytovatel:
Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace
Název zařízení/služby Domov pro seniory

Adresa:
Kontakt:

M. Ulického 882, 798 41 Kostelec na Hané
Mgr. David Ševčík, ředitel
Taťána Hrabalová, vrchní sestra
tel.: 582 374 879, 777 856 496, 582 374 880
e-mail: reditel@ddkostelecnh.eu
www.ddkostelecnh.eu
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Obyvatelé nad 63 let včetně, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci,
zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří z uvedených příčin nemohou žít ve svém
přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Kapacita:
58
Přístup:
bezbariérový Přístup:
Forma služby:
pobytová

Domov pro seniory - Charita Konice
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:

Arcibiskup olomoucký
Charita Konice, církevní právnická osoba
Dům pokojného stáří
Domov pro seniory
Bohuslavice ev.č.9, 798 56
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Informace o poskytované sociální službě:
Domov pro seniory Kostelec na Hané, je příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec
na Hané. Svou činnost zahájil v lednu 2002. Jeho poslání je vytvořit bezpečné a důvěryhodné
prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří vzhledem k věku, zdravotním problémům
nemohou žít ve svém původním prostředí.
Nabízíme: celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích vybavených polohovacími postelemi a moderním zařízením s možností vlastního televizoru, nepřetržitý provoz
s ošetřovatelskou péčí zajišťovaný zdravotnickým personálem, okamžitý odborný Kontakt:
se zdravotní sestrou prostřednictvím signalizační techniky, celodenní stravovaní (normální
a dietní strava) s možností volby hlavního jídla, lékařskou péči - návštěvy obvodního lékaře
1x v týdnu a podle potřeby, pravidelné cvičení v tělocvičně domova, sociální práce - asistence při styku s úřady, institucemi, zájmové činnosti v pracovních dílnách pro muže a ženy,
filmovou kavárnu, denní aktivizační činnosti, duchovní službu - mše svaté v kapli sv. Zdislavy v domově, kulturní programy, zájmové činnosti, půjčování knih, snadnou Přístup:nost
do centra města, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, zprostředkování Kontakt:u se společenským prostředím.
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Kontakt:

Bc. Pavlína Pašová – vedoucí domova
Tel.: 582 383 505
e-mail: dps.bohuslavice@konice.charita.cz
www.charitakonice.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Cílovou skupinou služby DPS Bohuslavice jsou senioři (mladší od 60-80 let a starší nad 80
let) se sníženou soběstačností, kteří si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické
osoby pomoc, ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Kapacita:
47 míst
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová
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Informace o poskytované sociální službě:
Na základě podané žádosti a následném umístění nabízíme péči vycházející z individuálních potřeb každého klienta. Klientům se dostává péče jak ošetřovatelské, tak i sociální
a duchovní. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, většina z nich
má vlastní sociální zařízení a kuchyňskou linku. Domov je obklopen krásnou upravenou zahradou, kde si klienti mohou odpočinout. Kvalita služeb je zvýšena instalací signalizačního
zařízení a lůžkovým výtahem. Součástí Domova je i charitní kaple, kde se konají pravidelné
bohoslužby. Dále je klientům k dispozici společenská místnost s knihovnou. V Domově se
pravidelně pořádají různé kulturní akce, besídky dětí, posezení s harmonikou, canisterapie
apod.
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Domov pro seniory Ludmírov
Zřizovatel::
Obec
Poskytovatel::
Domov pro seniory Ludmírov, příspěvková organizace obce
Název zařízení/služby: Domov pro seniory
Adresa:
Ludmírov 2, 798 55 Hvozd
Kontakt:
Ředitelka Marta Spurná
tel.: 582 383 147, 582 383 701
e-mail: ddludmirov@volny.cz
www.volny.cz/ddludmirov
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Senioři - mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita:
36
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová

Informace o poskytované sociální službě:
Domov pro seniory Ludmírov poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu, pomoc
a péči při zajišťování základních životních potřeb.
Zaměřujeme se na individuální potřeby uživatelů, znalost jejich osobních cílů, respektování
jejich názorů. Usilujeme o zvyšování kvality života uživatelů. Podporujeme je k soběstačnosti
a pomáháme prožít důstojný život v klidném prostředí.

Domov pro seniory Soběsuky, p. o.

Informace o poskytované sociální službě:
Domov pro seniory je zařízení poskytující celoroční ubytování a péči osobám, které mají
sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme ubytování,
stravování, sociální péči: pomoc při zvládání běžných úkonů, péči o vlastní osobu, pomoc
s osobní hygienou, Kontakt: se společenským prostředím, terapeutické, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv. Zajišťujeme ošetřovatelskou a lékařskou péči, nákupy pro
uživatele, kadeřnici, pedikúru, rehabilitaci.
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Zřizovatel::
Město Plumlov
Poskytovatel::
Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
Název zařízení/služby: Domov pro seniory
Adresa::
Soběsuky 95, 798 03 Plumlov
Kontakt::
ředitelka PhDr. Věra Palacká
tel.: 582 394 025
e-mail:  reditelka@dpssobesuky.cz
www.dpssobesuky.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Senioři od 65 let věku
Kapacita:
56
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová
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Domov u rybníka Víceměřice
Zřizovatel:
Obec Víceměřice
Poskytovatel:
Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
Název zařízení/služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory
Adresa:
Víceměřice 32, 798 26 pošta Nezamyslice
Kontakt:
Ředitelka Bc. Marcela Burová
Tel.: 582 305 244, 721 269 387
E-mail: reditel@domovurybnika.cz
www.domov u rybnika.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Muži starší 18 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
Senioři starší 55 let
Kapacita:
Domov pro osoby se zdravotním postižením - 185
Domov pro seniory- 35
Přístup:
částečně bezbariérový
Forma služby:
pobytová služba
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Informace o poskytované sociální službě:
Domov pro osoby se zdravotním postižením - cílová skupina-muži, kteří se v důsledku
svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, tuto situaci nejsou schopni
zvládnout ve vlastním prostředí, potřebují s ohledem na své postižení pravidelnou pomoc
při zajištění svých potřeb, s cílem zachování a rozvíjení soběstačnosti, společenských návyků
a dovednosti.
Domov pro seniory - cílem je vytvoření klidného a kvalitního prostředí seniorům se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Nabídnutí takové sociální služby, aby uživatelé sociální služby mohli své stáří prožít aktivně a důstojně, motivace
seniorů k udržení soběstačnosti a zachování aktivního způsobu života.
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Fond ohrožených dětí - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení/služby
Adresa:
Kontakt:

občanské sdružení
Fond ohrožených dětí, o.s.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Kostelecká 4, 796 01 Prostějov
vedoucí pobočky/sociální pracovnice, Mgr. Regina Šverdíková
tel.: 582 331 668, 724 667 668
e-mail: fod.prostejov@fod.cz
www.fod.cz

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
děti a mládež ve věku od 0 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, nezaopatření
mladí lidé ve věku 19 – 26 let, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi - bez omezení
věku
Kapacita:
250 terénní forma, 250 ambulantní forma
Přístup:
ne
Forma služby:
ambulantní, terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Pomáháme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy náročnou životní situací a nedokáží ji řešit
vlastními silami, ani za pomoci dalších blízkých osob. Nabízíme:
• pomoc při komunikaci s úřady, institucemi a jinými organizacemi
• pomoc při hospodaření, vedení a péči o domácnost
• pomoc při výchově a péči o dítě
• pomoc při komunikaci s dalšími členy rodiny
• asistenci při stycích s dítětem, rodinám v situaci rozvodu či rozchodu, rodinnou mediaci

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Arcidiecézní Charita Olomouc
Charita Prostějov, církevní organizace
Domov Daliborka
Chráněné bydlení
Daliborka 10, 796 01, Prostějov
Vedoucí Bc. Soňa Matulová
tel.: 581 115 290, 733 741 655
e-mail: daliborka@prostejov.charita.cz
www.prostejov.charita.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením, případně
v kombinaci s tělesným postižením
Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění,
nebo zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou službu
chráněného bydlení.
Kapacita:
25
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Charita Prostějov - Domov Daliborka, chráněné bydlení
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Informace o poskytované sociální službě:
Chráněné bydlení je pro osoby s mentálním postižením (popřípadě v kombinaci s tělesným
postižením) a také pro jejich rodiče, kteří vzhledem ke svému stáří nejsou schopni zajistit
kvalitní péči svým dospělým dětem.
Přednosti tohoto zařízení je možnost bydlení rodičů společně se svými dětmi, o něž se starají po celý svůj život a dopřáli jim dar vyrůstat v prostředí vlastní rodiny. Daliborka jim
umožňuje důstojné a klidné prožití zbytku společného života se zachováním citových vazeb
mezi nimi.

Charita Prostějov - Domov Daliborka, odlehčovací služba
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Arcidiecézní Charita Olomouc
Charita Prostějov, církevní organizace
Domov Daliborka
Odlehčovací služba
Daliborka 10, 796 01 Prostějov
Vedoucí, Bc. Soňa Matulová
tel.: 581 115 290, 733 741 655
e-mail: daliborka@prostejov.charita.cz
www.prostejov.charita.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí
Kapacita:
5
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová
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Informace o poskytované sociální službě:
Odlehčovací služba je určena pro dospělé osoby, které se nemohou o sebe samy postarat. Cílem této služby je pomoci odlehčit pečujícím lidem, kteří se starají o tyto osoby, aby
si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné věci. Tato sociální služba má působnost na území
Olomouckého kraje.
Podpora a dopomoc uživatelům je poskytována prostřednictvím asistentů nepřetržitě.
Domov Daliborka je bezbariérovým, moderně vybaveným objektem, který má zahradu, sídlí
blízko centra města Prostějova.

Charita Prostějov – Denní stacionář
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner
Charita Prostějov, církevní organizace
Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním
Denní stacionář
Polišenského 1, 796 01 Prostějov
vedoucí Bc. Tereza Bílá, DiS.
tel.: 581 110 641, 777 731 329
e-mail: tereza.navratilova@prostejov.charita.cz
www.prostejov.charita.cz/o-nas-dennistacionar.html
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Služby jsou poskytovány uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu chronického
duševního onemocnění (jedná se zejména o diagnózy: Schizofrenie a Bipolární afektivní
porucha), kteří jsou v péči ambulantního psychiatra. Předpokladem je dovršení 18 let,
stabilizovaný zdravotní stav, pravidelné užívání léků a vyjádření lékaře k pobytu formou
doporučení. Horní věková hranice je limitována aktivním věkem.
Kapacita:
10
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Při poskytování služby dbáme na profesionalitu pracovníků, ale i na jejich lidský přístup.
V našem zařízení se prosazuje přátelský a rodinný přístup, nejen mezi samotnými klienty,
ale i mezi klienty a pracovníky. Veškeré programy DS jsou přizpůsobovány zájmům a přáním
klientů tak, aby zde každý klient našel činnost, která by ho naplňovala. V našem zařízení se
klade důraz i na základní křesťanské hodnoty, které se prolínají celým chodem naší služby.

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Arcibiskup olomoucký, Msg. Jan Graubner
Charita Prostějov, církevní právnická osoba
Pečovatelská služba
Polišenského 1, 796 01 Prostějov
Jana Drmolová / vedoucí
Pavlína Oulehlová, DiS. / sociální pracovnice
tel.: 581 110 091, 777 731 320 (vedoucí),
777 731 321 (sociální pracovnice)
e-mail: jana.drmolova@prostejov.charita.cz,
    pavlina.oulehlova@prostejov.charita.cz
www.prostejov.caritas.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním-srdeční choroby, chronická onemocnění dýchacích cest, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, artrózy,
CMP, diabetes mellitus, onkologická onemocnění; senioři se sníženou soběstačností. Věkové rozpětí: starší 18 let
Kapacita:
70 uživatelů
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
terénní

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Charita Prostějov – Pečovatelská služba
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Informace o poskytované sociální službě:
Pečovatelská služba Charity Prostějov poskytuje již několik let sociální služby na území
města Prostějova a v blízkém okolí. Během jednoho kalendářního roku pečujeme průměrně
o 100 uživatelů. Do našeho týmu patří 5 pracovnic na plný úvazek, 2 pracovnice na DPČ
a 1 sociální pracovnice. Při poskytování služeb uživatelům usilujeme nejen o profesionalitu,
ale především o citlivý a empatický Přístup:. Každého člověka vnímáme jako jedinečnou
osobnost s vlastním životním příběhem a jedinečnými potřebami a přáními. S naší činností
jsou neodmyslitelně spjaty také základní křesťanské hodnoty. Základní cíl, o jehož naplnění
se snažíme, je poskytovat uživatelům podporu, pomoc a péči při zachování jejich přirozeného životního prostředí.

Občanské sdružení LIPKA – denní stacionář

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:
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Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Centrum denních služeb
Denní stacionář
Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 360 295, 606 735 251
e-mail: oslipka@oslipka.cz
www.oslipka.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Děti od 4 let věku, mládež a dospělé osoby ve věku do 45 roků se zdravotním postižením
- převážně s postižením mentálním, s poruchami autistického spektra, s tělesným nebo
kombinovaným zdravotním postižením. Osoby v nepříznivé sociální situaci, způsobené
zdravotním postižením – např. snížení soběstačnosti v osobní péči a základních životních
dovednostech, schopností zvládat běžné životní situace, používání veřejných míst a služeb,
vzdělávání, získávání práce, snížení schopností nebo dovedností uplatňovat vlastní práva,
apod.
Kapacita:
90
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytovaných službách
Posláním denního stacionáře je rozvoj individuality každého uživatele směrem k rozšiřování
jeho osobních možností, vedoucích k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života
svých vrstevníků.
Pro každého uživatele je připraven individuálně koncipovaný sociální a výchovně-vzdělávací program včetně činností orientovaných na zvýšení jejich samostatnosti a soběstačnosti
v běžném životě. Služba nabízí: denní pobyt v době od 6.30 do 16.00 hodin v příjemném
a moderně vybaveném prostředí, možnost stravování včetně dietního, širokou nabídku terapeuticky zaměřené zájmové činnosti, moderně vybavené rehabilitační pracoviště s vlast-

ním odborným lékařem zkušenými fyzioterapeutkami, logopedickou péči vedenou vlastní
klinickou logopedkou a logopedickou asistentkou, pravidelný svoz a rozvoz uživatelů do zařízení z okolních obcí, poznávací výlety, sportovní a společenské akce, soutěže, apod.

Občanské sdružení LIPKA – sociálně aktivizační služby pro seniory
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Informace o poskytované sociální službě:
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory je vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů prostřednictvím nabídky
aktivit, které uživatelům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými sociálními vazbami.
Nedílnou součástí nabídky jsou pravidelné vzdělávací programy v rámci tzv. Akademie
seniorů s využitím metod přednášky, prezentace, rozhovoru, besed, diskuse, praktických
ukázek, práce s videoprojekcí, práce s PC a internetem, apod. Senioři se mohou zapojit
do dlouhodobých a střednědobých kurzů, zejména pohybové aktivity, relaxační cvičení
s prvky jógy, tai-chi, keramika, arteterapie, kurz výpočetní techniky, apod. Výběr aktivit
a činností se mění dle přání a zájmu uživatelů.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
Centrum denních služeb
Sociálně aktivizační služby pro seniory
Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov
tel.: 582 360 295, 606 735 251
e-mail: oslipka@oslipka.cz
www.oslipka.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
osoby v důchodovém věku, ohrožené sociálním vyloučením, snížením soběstačnosti
a samostatnosti, ztrátou dosavadního života v přirozeném prostředí.
Forma služby:
ambulantní
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Občanské sdružení Podané ruce – Projekt osa
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:

NNO
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
Osobní asistence
Zborovská 465,738 01 Frýdek Místek
pobočka Olomoucký kraj: Polišenského 4467/3, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Koordinátor osobní asistence pro Olomoucký kraj
Mgr. Marie Chlopčíková
Tel.: Mob.: 777 011 034, pevná linka: 582 333 974
E-mail: osa.prostejov@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby
s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři (bez omezení věku)
Kapacita:
190 (celá organizace), 12 (Prostějovsko)
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
terénní

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem naší organizace je zajistit
osobní asistenci místně, časově i finančně tak, aby byla Přístup:ná všem klientům v rozsahu,
v jakém potřebují. Službu zajišťujeme až 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez omezení věku či
zdravotního postižení. Službu poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí klienta, tedy
nejčastěji u něj doma, ale také v zaměstnání, škole, školce, ve zdravotnickém zařízení, při
kulturních akcích a všude tam, kde klient potřebuje.
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Občanské sdružení Pomocná ruka – osobní asistence
Zřizovatel:
Poskytovatel:

NNO
Občanské sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, chronicky
nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům
Název sociální služby: Osobní asistence
Adresa:
Školní 32, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Statutární zástupce, ředitelka
Tel.: 582 335 251, 734 575 711, 582 335 251
E-mail: osruka@osruka.cz
www.osruka.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Senioři, dospělé osoby s tělesným postižením, dospělé osoby s chronickým onemocněním
Kapacita:
35
Přístup:
Do kanceláře bariérový / pro špatně mobilní osoby je zvonek dole
u vchodu, pracovník sejde dolů
Forma služby:
terénní

ROMODROM, o.s.
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

nestátní nezisková organizace
Romodrom, o.s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Vápenice 31, 796 01 Prostějov
Vedoucí služby Mgr. Břetislav Fiala
tel.: 776 115 754
e-mail: bretislavfiala@romodrom.cz
www.romodrom.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
rodiny s dítětem/dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo sociálním vyloučením ohrožené

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
Cílem poskytovaných služeb je pomoc člověku, který k životu pomoc druhé osoby potřebuje, zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by si udělal sám, kdyby
neměl jakýkoliv handicap. Osobní asistent pomáhá uživateli v zabezpečení jeho základních
biologických a společenských potřeb, při uplatňování jeho práv a při obstarávání osobních
záležitostí včetně poskytnutí bezplatného sociálního poradenství. Služba je poskytována
v domácnosti uživatele v době a čase, který si uživatel sám určí.
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Kapacita:
Přístup:
Forma služby:

ambulantní forma – 7 klientů / týden, terénní forma
– 18 klientů / týden
bariérový, v terénní formě dle dispozic klienta
ambulantní , terénní

Informace o poskytovaných službách
Smyslem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zajištění podnětného prostředí pro výchovu dětí, komplexní práce s celou rodinou zaměřená na posilování schopností rodičů při vedení domácnosti a zvládání výchovných situací, podpora rodičů a dětí při
přípravě na školní vyučování, hledání vhodného pracovního uplatnění a rozvoj dovedností
při rodinném hospodaření. Sociálně aktivizační služba nabízí také pomoc v oblasti řešení
dluhových problémů, hledání dostupného bydlení, apod. S rodinami pracujeme především
terénní formou v jejich přirozeném domácím prostředí, v případě potřeby je možné využít
také kancelář služby v konzultačních hodinách nebo jindy podle domluvy s pracovníkem.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Společnost Podané ruce, o.p.s. – Kontaktní centrum Prostějov
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Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Společnost Podané ruce o.p.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Kontaktní centrum
Kontaktní centrum Prostějov
Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
Vedoucí Jana Kučerová
Tel.: 776 654 685, 777 454 789
E-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních drog. Sekundární cílovou skupinu tvoří
osoby blízké (rodina, partneři, přátelé) a abstinující osoby.
Kapacita:
Počet okamžité kapacity klientů v ambulantní formě je 15,
v terénní formě 1 klient nebo 1 skupina klientů.
Přístup:
Prostory jsou bezbariérové. Sociální prostory jsou bariérové.
Forma služby:
ambulantní a terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Kontaktní centrum v Prostějově je nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní
služby. Cílem služeb je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním nelegálních návykových látek. Centrum poskytuje základní činnosti jako sociálně terapeutické
činnosti (poradenství, motivační rozhovory, zprostředkování léčby, informační servis), pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí (sociální práce – doklady,

práce, ubytování, exekuce, aj.) a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (praní prádla,
sprcha, aj.). Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

Společnost Podané ruce, o.p.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Informace o poskytovaných službách
Cílem NZDM je motivovat a podporovat děti a mládež ve věku 11 až 26 let k aktivnímu Přístup:u při řešení osobních situací zejména v období dospívání prostřednictvím vzdělávacích
a preventivně působících aktivit, ale také poskytovat vhodnou nabídku volnočasových aktivit, které jsou přirozenou cestou ke komunikaci, předávání pozitivních vzorů a následné
sociální integraci. V praxi to znamená zejména práci v rámci Kontaktního (klubového) a poradenského programu pro děti a mládež ve věku 11-21 let (v rámci individuálních konzultací
pak až do 26 let). Zároveň pak nabízíme a realizujeme programy specifické primární prevence na všech typech škol v regionu.

Společnost Podané ruce, o.p.s. – Terénní programy Prostějov
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:

Společnost podané ruce o.p.s.
Společnost podané ruce o.p.s.
Terénní programy Prostějov
Západní 27, 739 04 Prostějov
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Společnost podané ruce o.p.s.
Společnost podané ruce o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Prostějov
Západní 27, 739 04 Prostějov
Vedoucí centra, Petr Kadlec DiS.
Tel.: 777 916 288, 778 406 919
E-mail:
nzdm.pv@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Dospívající ve věku 11 až 21 let a mladí dospělí do 26 let, ohrožení komplikovanými životními
událostmi a rizikovým chováním.
Kapacita:
30 osob
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
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Kontakt:

Vedoucí centra Petr Kadlec DiS.
tel.: 774 020 848 – terénní mobil pro klienty, 777 916 288
e-mail: street.pv@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Dospívající ve věku 11 až 21 let a mladí dospělí do 26 let, ohrožení komplikovanými životními
událostmi a rizikovým chováním.
Kapacita:
počet klientů 2, v případě skupinové aktivity 18
Forma služby:
terénní
Informace o poskytovaných službách
Cílem terénních programů pro děti a mládež je vyhledávání a práce s cílovou skupinou dětí
a mladistvých ve věku 11 -26 let v jejich přirozeném prostředí. Prací s takovou skupinou se
rozumí nabízení volnočasových aktivit, které korespondují s potřebami klientů a možnostmi,
jenž nabízí jejich prostředí. Tyto aktivity slouží jako prostředek k navazování bližšího Kontakt:u a následné individuální práci. Ta slouží především jako podpora ve zvládání osobních
krizí a složitých situací v jejich každodenním životě, kterým čelí i díky tlaku vrstevnické skupiny, ve které tráví většinu svého volného času. Terénní programy pro děti a mládež jsou
prostředkem k snižování výskytu sociálně nežádoucích jevů (např. užívání drog, bezpečný
sex, extremismus, aj.) u cílové skupiny dětí a mládeže. Tato služba má několikaletou tradici,
stálou klientelu a zkušený pracovní tým.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
– Centrum denních služeb
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Zřizovatel:
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Poskytovatel:
SONS, Oblastní odbočka Prostějov, občanské sdružení
Název zařízení:
Centrum denních služeb
Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Adresa:
Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Pracovnice v sociálních službách Alena Hejčová
Tel.: 582 331 254, 775 438 112
e-mail: prostejov-odbocka@sons.cz
www.sons.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby se zrakovým postižením starší 15-ti let - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Kapacita:
40
Přístup:
Bariérový – schody – 2. patro
Forma služby:
ambulantní, terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Sociálně aktivizační kluby, ve kterých jsou provozovány tvořivé činnosti – pletení z pedigu,
výroba adventních věnců a různých ozdob, přednášky, besedy a vzdělávací akce, turistické,
sportovní a kulturní aktivity. Tyto a mnohé další aktivity směřuji k tomu, aby se v rámci svým
možností naši klienti zapojili do běžného života a mohli žít plnohodnotným životem.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
– Odborné sociální poradenství
Zřizovatel:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Poskytovatel:
SONS, Oblastní odbočka Prostějov, občanské sdružení
Název zařízení:
Sociální poradna
Název sociální služby: Odborné sociální poradenství
Adresa:
Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Sociální pracovnice, vedoucí pracovnice
Bc. Jaroslava Kezniklová, DiS.
tel.: 582 331 254
e-mail:
prostejov-odbocka@sons.cz
www.sons.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby se zrakovým postižením starší 15-ti let
Kapacita:
40
Přístup:
Bariérový – schody – 2. patro
Forma služby:
ambulantní, terénní
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Informace o poskytované sociální službě:
Odborné sociálně právní poradenství včetně předvedení a zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování výuky prostorové orientace, sebeobsluhy, výuky Braillova bodového
písma pro nevidomé.
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Sociální služby Prostějov, p. o. - Denní stacionář
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název služby
Adresa:
Kontakt:

Olomoucký kraj
Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace
Denní stacionář
Pod Kosířem 27, 79601 Prostějov
Vedoucí denního stacionáře, Lucie Klevetová
tel.: 582 345 682, 582 345 683
e-mail: stacionar@sospv.cz
www.sospv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí (18-26 let), dospělí (27-64 let)
Kapacita:
16
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
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Informace o poskytované sociální službě:
Naším posláním je poskytovat ambulantní služby osobám s mentálním postižením, umožnit
jim setrvat v původním domácím prostředí, usilovat o zvyšování jejich soběstačnosti, poskytovat jim podporu při začleňování do běžného života a nabízet aktivní a zajímavé trávení
času. Našim uživatelům nabízíme širokou škálu činností, ze kterých si vybírají dle svých zájmů a potřeb, služba se poskytuje na základě smlouvy a individuálního plánu. Provozní doba
je od pondělí do pátku od 6.30 do 16.00 hod.
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Sociální služby Prostějov, p. o. - Pečovatelská služba
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace
Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace
Pečovatelská služba
Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
Bc. Dagmar Švancarová, vedoucí pečovatelské služby
tel.: 582 342 624, 736 625 466
e-mail: d.svancarova@sospv.cz, soc.prac@sospv.cz
www.sospv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Pečovatelská služba je určena dospělým osobám, které by bez pomoci druhé osoby nemohli
nadále žít ve svém přirozeném prostředí. Okruh osob, kterým jsou pečovatelské služby po-

skytovány:
• seniorům
• osobám se zdravotním postižením
• osobám s chronickým onemocněním
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři
(nad 80 let). Službu jsme schopni zajistit v regionu města Prostějova včetně přilehlých obcí
Mostkovice, Žešov, Držovice a v regionu města Němčice nad Hanou.
Kapacita:
200 uživatelů
Přístup:
bariérový
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Pracovnice pečovatelské služby pomáhají uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu
nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Celoročně probíhá rozvoz obědů, které pro uživatele dovážíme v námi zapůjčených termo-jídlonosičích ze školní jídelny Dr. Horáka a to v pracovní dny, víkendy a svátky. V nabídce stravy mají naši uživatelé
možnosti výběru ze tří jídel, dále diety (diabetickou a žlučníkovou).

Zřizovatel:
Poskytovatel:

Společnost pro ranou péči
Středisko rané péče SPRP Olomouc,
organizační jednotka občanského sdružení
Název zařízení:
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Název sociální služby: Raná péče
Adresa:
Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc
Kontakt:
Vedoucí střediska Mgr. Tomáš Vyskočil
tel.: 585 222 921, 775 583 359
e-mail: olomouc@ranapece.cz
www.ranapece.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Rodiny, které vychovávají dítě se zrakovým a kombinovaným postižením.
Kapacita:
110
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Organizace se zabývá poskytováním služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením
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Středisko rané péče SPRP Olomouc – Raná péče
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a s kombinovaným postižením (0 – 7 let) v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji. Cílem je snaha umožnit dítěti s postižením vyrůstat ve vlastní rodině a současně poskytnout
rodičům dětí takovou podporu odbornou a lidskou, aby svůj náročný úkol zvládli co nejlépe,
vytvářet podmínky pro integraci znevýhodněných občanů do společnosti a snižování rizika,
že se rodiče v bezradnosti rozhodnou pro umístění dítěte do ústavu. Dále nabízí semináře
pro rodiče, skupiny matek, setkávání rodičů s dětmi, zasílání informačních materiálů, půjčování hraček, pomůcek a literatury, týdenní kurzy pro rodiny aj. Služba je poskytována
bezplatně.

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Intervenční centrum Prostějov
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název služby
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Olomoucký kraj
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
intervenční centra
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Olomouc
Adresa:
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Vedoucí poradensko-terapeutického úseku Mgr. Drahomír Ševčík
tel.: 585 754 736, 774 406 453
fax: 585 754 736
e-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
www.ssp-ol.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Oběti domácího násilí. Osoby ve věku od 16 let výše
Kapacita:
100 klientů ročně (ambulantní forma)
100 klientů ročně (terénní forma)
Přístup:
Olomouc – bezbariérový, Prostějov - bariérový
Forma služby:
ambulantní, terénní
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Informace o poskytované sociální službě:
Posláním Intervenčního centra Olomouc je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím
násilím v Olomouckém kraji. Cílem těchto činností je prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství umožnit ohroženým osobám zorientovat
se v jejich složité životní situaci, získat náhled a zvolit optimální způsob řešení. Služba je
určena pro osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících
s nimi ve společném obydlí, které se nachází na území Olomouckého kraje.
Intervenční centrum Olomouc poskytuje pomoc osobám ohroženým násilným chováním
osoby vykázané Policií České republiky, osobám ohroženým domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum -příchozí uživatelé, osobám ohroženým domácím násilím, které intervenční centrum Kontakt:uje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby
násilným chováním dozví, a obětem nebezpečného pronásledování bývalým partnerem. Intervenční centrum poskytuje poradenství také lidem, kteří hledají informace o možnostech
pomoci ohroženým osobám ze svého okolí (tzv. zachránci – např. příbuzní, přátelé, spolupracovníci apod.).
Služba není určena pro osoby násilné.

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. - Poradna pro rodinu Prostějov
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Sociální služba
Adresa:
Kontakt:

Olomoucký kraj
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Poradna pro rodinu Prostějov
Odborné sociální poradenství
Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
Vedoucí poradny PhDr. Monika Stejskalová
tel.: 582 345 013, 731 447 456
e-mail: ppr.prostejov@ssp-ol.cz
www.ssp-ol.cz
Přístup:
Bariérový
Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinou jsou rodiny, páry a jednotlivci, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožení sociálním vyloučením v souvislosti s rodinnou, manželskou či partnerskou problematikou.
a. Rodiny s dítětem/dětmi: Klienty jsou děti, manželské páry, jiné rodinné subsystémy, nebo celá rodina (párová, rodinná problematika v plné šíři). Poradny pro rodinu Olomouckého kraje zajišťují také v některých případech psychologické posouzení vhodnosti
náhradní rodinné péče, včetně následné pomoci rodinám, které přijaly dítě do náhradní
rodinné péče.
b. Osoby v krizi: Klienty jsou jednotlivci, nebo partnerské páry, které se ocitli v akutní krizové,
nebo jiné nepříznivé situaci a nejsou schopni je zvládat vlastními prostředky bez odborné
pomoci a podpory.
c. Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy: Klienty jsou děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematických vlivů
prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociální maladaptace.
Kapacita:
10 uživatelů/ den
Forma služby:
Ambulantní
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Informace o poskytovaných službách
Posláním Poraden pro rodinu Olomouckého kraje je podpora rodin, párů a jednotlivců při
samostatném zvládání nepříznivých životních situací. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně - právního poradenství.
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, o.s. Prostějov
Poskytovatel:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, občanské sdružení
Název zařízení:
Poradenské centrum
Název sociální služby: Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením
Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením
Adresa:
Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Sociální pracovník Helena Korbačková
tel.: 582 331 806, Fax. 582 331 806
e-mail: snncr.pv@volny.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Tato služba je určena osobám se sluchovým postižením všech věkových skupin.
Přístup:
Bariérový
Forma služby:
Ambulantní, terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Odborné sociální poradenství – v rámci odborného poradenství poskytujeme:
• zapůjčení kompenzačních pomůcek.
• příslušenství do sluchadel, zprostředkování a předvedení kompenzačních pomůcek zájemcům
• pořádáme přednášky a besedy v rámci této problematiky
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při vyplňování formulářů, poradenství v oblasti zaměstnání a řešení bytové situace
Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením
Sociálně aktivizační služby – tyto služby zahrnují klubovou činnost, vzdělávání, kurzy, volnočasové aktivity, besedy a jednodenní výlety apod.
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Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Prostějov
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Zřizovatel:
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Karlínské nám.59/12, Praha 8
Poskytovatel:
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Název zařízení/služby: Sociálně aktivizační služby pro tělesně postižené a seniory
Adresa:
Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov
Kontakt:
sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách
tel.: 588 008 095, 724 706 773
e-mail: stp.os.pv@seznam.cz
www.stp-prostejov.webnode.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
osoby s tělesným, kombinovaným postižením, senioři bez omezení věku
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Zajišťujeme rekondiční a rehabilitační pobyty – zlepšení a udržení zdravotního stavu a psychické kondice tělesně postižených, přednášky z oblasti zdravého životního stylu, správné
výživy. Dále pořádáme rehabilitační plavání, cvičení, kulturní a poznávací akce. Napomáháme ke zkvalitnění života lidí a podporujeme jejich zapojení do společnosti.

Tyflocentrum Olomouc, regionální pracoviště Prostějov
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:

MPSV ČR
TyfloCentrum Olomouc o.p.s., Regionální pracoviště Prostějov
Centrum denních služeb
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Adresa:
Kostelecká 17, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Sociální pracovnice Bc. Zuzana Znojilová
tel.: 588 507 084
e-mail: prostejov@tyflocentrum-ol.cz, znojilova@tyflocentrum-ol.cz
www.tyflocentrum-ol.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, z nichž jedno je postižení zrakové. Od 15 let- neomezeno
Kapacita:
14
Přístup:
Bezbariérový, objekt je ozvučen majáčkem.
Forma služby:
ambulantní, terénní
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Informace o poskytované sociální službě:
V rámci sociální rehabilitace poskytujeme tyto služby:
Individuální podporu při hledání zaměstnání (orientace v nabídce práce, oslovení zaměstnavatele, příprava na výběrové řízení aj). Jobcluby (výměna zkušeností). Vzdělávací
přednášky, kurzy sociálních dovedností, kurzy šikovných rukou (pedig, pletení, keramika),
exkurze u zaměstnavatele. Pravidelné jazykové kurzy (dle zájmu němčina, angličtina, ruština) pro začátečníky a pokročilé. Zprostředkování počítačových kurzů.
Podporu při oslovování zaměstnavatele a při uzavírání pracovní smlouvy. Pracovní asistenci
u zaměstnavatele v rozsahu 20 hodin.
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Žebřík - Centrum podpory cizinců - Poradna pro cizince
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název služby
Adresa:
Kontakt:

NNO
Žebřík, o. s. (občanské sdružení)
Centrum podpory cizinců
Poradna pro cizince, odborné sociální poradenství
Vrahovická 83, 79601 Prostějov
Vedoucí zařízení Mgr. Alena Křížová
tel.: 581 111 550
e-mail: cpc@zebrik-os.cz
www.procizince.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Imigranti, azylanti (19 – 64 let)
Kapacita:
1
Přístup:
ano
Forma služby:
ambulantní, terénní

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
Posláním služby je pomoci cizincům při řešení jejich nepříznivé sociální situace.
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domy s pečovatelskou službou
Domy s pečovatelskou službou v Prostějově
Zřizovatel:
Statutární město Prostějov
Poskytovatel:
Domovní správa Prostějov, s. r. o. (DSP, s.r.o. )
Název zařízení/služby: DPS – domy s pečovatelskou službou
- byty v domech zvláštního určení
Adresa:
Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov
Kontakt:
vedoucí odboru kanceláře jednatele Marie Hájková
tel.: 582 301 731, 606 423 335
e-mail: marie.hajkova@dsp-pv.cz
www.dsp-pv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
pro bydlení starých a zdravotně postižených občanů (podmínkou je starobní nebo plný invalidní důchod)
Kapacita:
326 bytů v domech zvláštního určení
Přístup:
z toho 42 bezbariérových bytů

Dům
Brněnská č. 4150/40

Počet bytů

Z toho
bezbariér. byty

Technické
údaje

Rok výstavby

5

0

bez výtahu

1993

Brněnská č. 4151/42

24

6

bez výtahu

1993

Brněnská č. 4153/46

22

4

bez výtahu

1993

Fanderlíkova č. 393/38

11

0

bez výtahu

1939

Finská č. 4190/9

50

16

s výtahem

1995

Polská č. 674/13

8

0

bez výtahu

1932

Hacarova č. 4343/2

44

5

s výtahem

2002

Polišenského č. 4380/1

55

6

s výtahem

2004

Polišenského č. 4467/3

47

5

s výtahem

2007

Kostelecká č. 4165 /17

60

0

s výtahem

1992 (2009 rekon.)

Celkem

326
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Dům s pečovatelskou službou Čechy pod Kosířem
Zřizovatel:
Název zařízení:
Název služby
Adresa:
Kontakt:

Obec Čechy pod Kosířem
Dům pokojného stáří Čechy pod Kosířem
Dům s pečovatelskou službou
Komenského 360, 798 58 Čechy pod Kosířem
Obecní úřad Čechy pod Kosířem
tel.: 582 373 726, 582 373 726
e-mail: ou@cechypk.cz
www.cechypk.cz

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Přehled domů s pečovatelskou službou ve správě DSP, s.r.o.
a v majetku statutárního města Prostějov
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Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby v nepříznivé sociální a životní situaci
Kapacita:
24 bytů
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová služba – zajišťuje Obec Čechy pod Kosířem, terénní
pečovatelskou a ošetřovatelskou službu seniorům a osobám se
zdravotním postižením zajišťuje Charita Konice.
Informace o poskytované sociální službě:
„Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou Čechy pod Kosířem“ je v majetku obce Čechy pod Kosířem. Toto zařízení je určeno pro osoby, jejichž celkový zdravotní stav je takový,
že nepotřebují komplexní ústavní péči, jsou v nepříznivé sociální a životní situaci. Ubytování
je umožněno i manželským dvojicím (obdobně se posuzuje druh a družka) k vytvoření
vhodných životních podmínek a k vedení poměrně samostatného života. Ubytování je poskytováno v 21 jednopokojových a 3 dvoupokojových bytech. Žádosti a veškeré informace
o možnosti ubytování vyřizuje Obec Čechy pod Kosířem.
Charita Konice zde poskytuje ošetřovatelskou službu na doporučení ošetřujícího lékaře,
dále pečovatelskou službu a zápůjčku kompenzačních pomůcek na žádost uživatele.

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Dům s pečovatelskou službou Konice
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Zřizovatel:
Město Konice
Název zařízení/služby: Dům s pečovatelskou službou Konice
Adresa:
Zahradní 690, 798 52 Konice
Kontakt:
Městský úřad Konice – odbor sociálních věcí
Kontakt pro vyřizování žádosti o umístění:
Adresa::
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Pracoviště:
Na Příhonech 405, 798 52 Konice
tel.: 582 401 472
e-mail: dagmar.spacilova@konice.cz
www.konice.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby v nepříznivé sociální a životní situaci
Kapacita:
10 bytů
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová služba – zajišťuje Město Konice. Terénní a ambulantní
pečovatelskou službu seniorům a osobám se zdravotním
postižením, ošetřovatelskou službu zajišťuje Charita Konice.

Informace o poskytované sociální službě:
„Dům s pečovatelskou službou Konice“ je v majetku Města Konice. Dům je určen pro sociálně potřebnou skupinu obyvatel.: Ubytování je poskytováno v 6 jednopokojových a 4 dvoupokojových sociálních bytech. Žádosti a veškeré informace o možnosti ubytování vyřizuje
Městský úřad Konice.
Charitní ošetřovatelská služba Konice zde poskytuje ošetřovatelskou službu na doporučení
ošetřujícího lékaře.
Charitní pečovatelská služba Konice zde zajišťuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu na žádost uživatele, dále zápůjčku kompenzačních pomůcek.

Dům s pečovatelskou službou Mostkovice
Obec Mostkovice, Prostějovská 197/79, 798 02 Prostějov
Dům s pečovatelskou službou
Jižní 549/1, 798 02 Mostkovice
starosta obce
tel.: 582 362 562, 582 362 524, 602 741 970
e-mail: obec@mostkovice.cz
www.mostkovice.cz
Přístup:
Částečně bezbariérový
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
senioři - starobní a invalidní důchodci
Kapacita:
36 jednolůžkových a 3 dvojlůžkové pokoje
Forma služby:
pobytová
Informace o poskytované sociální službě:
Zájemci mohou podávat žádosti o pobyt v domě s pečovatelskou službou prostřednictvím
Domovní správy Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8.

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Zřizovatel:
Název zařízení:
Adresa:
Kontakt:

55

Návazné služby, nestátní neziskové organizace
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub „Radost“
Poskytovatel:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klub „Radost“, občanské sdružení
Adresa:
Wolkerova 22, 796 40 Prostějov
Kontakt:
Předseda / místopředsedkyně
tel.: 603 160 656, 725 186 811 / 724 390 204
e-mail: klubradost@volny.cz
www.klubradost.eu
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem do 26 let
Kapacita:
neomezená
Forma služby:
dle ročního programu akcí
Informace o poskytované sociální službě:
Volnočasové aktivity rodin s těžce zdravotně postiženým dítětem. Pořádání přibližně jedné
akce měsíčně. Pobyty v tuzemsku, v zahraničí - u moře, jednodenní výlety nízkopodlažním
autobusem nebo vlakem, místní akce. Podpora individuálního plavání a pomoc v oblasti
výpočetní techniky – příděl darovaných sestav a jejich zprovoznění.

Centrum pro rodinu Prostějov

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:
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Arcibiskupství olomoucké
Centrum pro rodinu Prostějov, o.s.
Centrum pro rodinu Prostějov
Rodinné a mateřské centrum
nám. J. V. Sládka 2, 796 04 Prostějov
předseda sdružení, vedoucí organizace Mgr. Jitka Havlíčková
tel.: 731 626 126
e-mail: cprpv@seznam.cz
www.cprpv.ic.cz/
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Rodiny s dětmi, maminky na MD, osamělé matky, neorganizované děti a mládež, senioři
Kapacita:
CPR 40 dospělých, MC 20 rodičů a max. 30 dětí
Přístup:
částečně bezbariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytovaných službách
Vzdělávací a poradenské aktivity (přednáškové
cykly, semináře a kurzy zaměřené na rodinnou,
manželskou a sociální problematiku, příprava
snoubenců), Křesťanské mateřské centrum
Matky Markéty, volnočasové aktivity (kroužky,
jednorázové akce, víkendy, příměstské tábory,
rodinné dovolené), nabídka prostoru pro vzájemné setkávání dětí, rodin, jednotlivců i seniorů, půjčování knih.

Člověk v tísni, o.p.s. – Kariérní poradenství
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Člověk v tísni, o.p.s.
Kariérní poradenství
Rostislavova 26, 796 01 Prostějov
kariérní poradce, Mgr. Jana Světlíková
tel.: 739 220 906, 582 334 729
e-mail: Jana.svetlikova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Žáci 8. a 9. ročníků ZŠ (7. v případě, že by z něj vycházeli), studenti SŠ a SOU, skupiny dětí
školských a mimoškolských zařízení (ve věkové kategorii od 13 let) ze sociálně vyloučených,
či sociálním vyloučením ohrožených rodin z Prostějova či okolních vesnic.
Kapacita:
10 dětí na jeden úvazek
Přístup:
bariérový
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Práce s dětmi a mládeží v podobě individuálního poradenství a podpory pro žáky a absolventy při dokončování vzdělávání (v rámci předcházení předčasného ukončování vzdělávání), volbě dalšího vzdělávání a při volbě povolání, podpora při přípravě na přijímací
zkoušky a motivační pohovory, zapojení do stipendijních programů.
Práce se skupinou v rámci školského, či mimoškolského zařízení v podobě workshopů s různým zaměřením dle požadavků instituce, či zařízení.

Člověk v tísni, o.p.s. – Podpora vzdělávání
Člověk v tísni, o.p.s.
Podpora vzdělávání
Rostislavova 26, 796 01 Prostějov
koordinátorka podpory vzdělávání, Mgr. Jana Světlíková
tel.: 739 220 906, 582 334 729
e-mail: jana.svetlikova@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Děti a jejich rodiče ze sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených rodin
z Prostějova či okolních vesnic, navštěvujících ZŠ. (případně děti s odkladem povinné školní
docházky)
Kapacita:
20 doučovaných dětí na jeden úvazek
Přístup:
bariérový
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Jedná se o bezplatné individuální doučování dětí ze sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených rodin z Prostějova či okolních vesnic, navštěvujících ZŠ, jehož cílem
je zlepšení školních výsledků a předcházení předčasnému ukončení školní docházky. Součástí podpory je také navázání užší spolupráce se školami a snaha o změnu postojů rodičů
ke vzdělávání, jejich aktivnější zapojení do mimoškolní přípravy dětí a vytvoření odpovídajícího rodinného zázemí pro přípravu dětí do školy.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:
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Informační centrum mládeže Prostějov
Zřizovatel:
nestátní nezisková organizace Klub studentů, rodičů a přátel CMG
Poskytovatel:
ICM nemá právní subjektivitu, Klub je občanské sdružení
Název zařízení/služby: Informační centrum pro mládež
Adresa:
Komenského 17, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Vedoucí ICM: Kateřina Opatrná
tel.: 582 302 553, 731 604 073, 582 302 550
e-mail: info@icmprostejov.cz
www.icmprostejov.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
především děti, mládež, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti
Přístup:
bezbariérový – bočním vchodem, zvonek u hl. vchodu
Forma služby:
Informační centra pro mládež (ICM) jsou pracoviště docházkového typu

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
Informační centrum pro mládež poskytuje bezplatné informace a související doplňkové služby z mnoha důležitých oblastí (vzdělávání, práce v ČR a zahraničí, volný čas…) Návštěvníkům
nabízíme bezplatnou práci na PC, bezplatné poradenství při vyhledávání informací, Přístup:
na internet, tisk, kopírování, skenování (zdarma), laminování, vazbu dokumentů, prodej
slevových karet apod.
Pořádáme řadu soutěží, workshopy, besedy a prezentace na klíč, nabízíme mladým lidem
výstavní prostory v Galerii pro duši. Poskytujeme Kontakt: s mladými dobrovolníky ze zahraničí – nabízíme multikulturní podvečery a jazykové konverzace.
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Klub důchodců Prostějov
Poskytovatel:
Magistrát města Prostějova, Odbor sociálních věcí
Název zařízení/služby: Klub důchodců Prostějov
Adresa:
Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt:
pracovník Magistrátu města Prostějova, Odboru sociálních věcí,
Ing. Zuzana Navrátilová
tel.: 582 329 302, 582 329 320
e-mail: Zuzana.Navratilova@prostejov.eu
www.prostejov.eu
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
senioři
Kapacita:
neomezená
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Základem činnosti Klubu důchodců Prostějov je pravidelné celoroční setkávání seniorů
v prostorách na Svatoplukově ul., a to vždy v úterý a ve čtvrtek. Mezi významné klubové
aktivity patří například pořádání zájezdů, výletů, kulturních a jiných společenských akcí s posezením při harmonice, se společným zpěvem a tancem.

Zřizovatel:
Poskytovatel:
Adresa:
Kontakt:

Členové klubu
Klub stomiků Prostějov, o.s.
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
předsedkyně klubu Petra Stružková
tel.: 721 881 484
e-mail: struzkova.petra@seznam.cz
www.stomici-prostejov.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby postižené stomií (vývod) - kolostomie, ileostomie, urostomie
Informace o poskytované sociální službě:
Hlavním úkolem je péče o specifické potřeby občanů postižených stomií a obhajoba jejich
zájmů s cílem zajistit jim rovnoprávné postavení ve společnosti, jejich zdravotní a sociální
rehabilitace a znovu začlenění do společnosti. Prosazování práva na kvalitní kompenzační
pomůcky a jejich dostupnost všem stomikům. Spolupráce s odbornými lékaři, organizace
odborných seminářů, přednášek a besed zaměřených na problematiku stomií. Organizace
dobrovolné poradenské činnosti, rozvoj programů zdravotní a sociální rehabilitace formou
rekondičních pobytů, zájezdů , kulturních a společenských akcí.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Klub stomiků Prostějov

59

Mateřské centrum Cipísek
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov
Mateřské centrum Cipísek
Preventivní aktivity na podporu rodiny
sídl. Svobody 6 (3520/21), 796 01 Prostějov
jednatelka, Jitka Zapletalová
tel.: 723 436 339
e-mail: jitka.zapletalova@centrum.cz
www.mcprostejov.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Rodiny s dětmi (0-6 roků), nejčastěji matky na rodičovské dovolené s dětmi do 4 let
Kapacita:
není stanovena
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
MC Cipísek svými aktivitami přispívá k prevenci negativních jevů v rodině:
• trénink pozitivního rodičovství a rozvoje dovedností dětí v souladu s jejich psychomotorickým vývojem formou desetitýdenních kurzů pro rodiče s dětmi
• rodičovské vzdělávání-přednášky s diskusemi (vývoj dítěte a péče o něj, komunikace v rodině, první pomoc, prevence úrazů), kurzy Efektivního rodičovství
• základní individuální poradenství, zprostředkování odborných poradenských aktivit
a usnadnění Přístup:u ke specializovaným službám
• knihovnička s výchovnou literaturou, zdarma Přístup: k internetu
• kulturní a sportovní aktivity pro celé rodiny (v pronajatých prostorách, venku)
• dobročinné burzy oděvů
• kreativní večery pro dospělé

Občanské sdružení Prostějovští vozíčkáři
Poskytovatel:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

Přístup:
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Občanské sdružení Prostějovští vozíčkáři
Aktivizační činnosti, klubová činnost, neformální poradenství
Kostelecká 4165/17,
79601 Prostějov
předsedkyně sdružení
tel.: 582 336 270, 739 492 414
e-mail: vikvinek@seznam.cz
bezbariérový

Kapacita:
není stanovena
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
vozíčkáři, zdravotně a tělesně postižení
Informace o poskytované sociální službě:
Během roku pořádáme bezbariérové zájezdy do různých částí naší vlasti. Máme k dispozici
bezbariérový autobus s plošinou, tak se i ti nejvíce postižení, vozíčkáři, dostanou do míst,
kde by se bez pomoci nikdy nedostali. Každé pondělí v měsíci máme vyhrazené hodiny
na hale SportCentra, kde si zahrajeme basketbal, florbal, dvakrát do roka si jdeme zahrát
do kuželny kuželky. Chceme, aby se ti vozíčkáři, kteří se sami během roku nedostanou ze
svých bytu, necestují, nebo se pohybují s dopomocí, dostali a začlenili do společnosti stejně,
nebo podobně těžce postižených lidí.

Poskytovatel:
Probační a mediační služba ČR, středisko Prostějov (PMS ČR)
Název zařízení/služby: PMS ČR
Poskytované služby Mediace – mimosoudní zprostředkování řešení trestního konfliktu
mezi poškozeným a obviněným, pomoc při uzavírání dohod
o náhradě škody.
Probace – dohled nad výkonem alternativních trestů (podmíněné
odsouzení či podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody s dohledem, obecně prospěšné práce, domácí vězení,
trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
Adresa:
Svatoplukova 53, 796 01 Prostějov
Kontakt:
vedoucí střediska
tel.: 582 361 561, 582 330 675, 731 692 745, 734 362 926
e-mail: khrbkova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Děti mladší 15 let, mladiství (15-18 let) a dospělí jako pachatelé trestné činnosti, odsouzení
k výkonu alternativních trestů, podmíněně propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, oběti
trestných činů, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké
Kapacita:
neomezená
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Probační a mediační služba ČR,
středisko Prostějov (PMS ČR), státní instituce

Informace o poskytované sociální službě:
Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou
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činností a současně organizace a zajištění efektivního a důstojného výkonu alternativních
trestů opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Veškerá činnost PMS ČR je BEZPLATNÁ.

Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií „Sedmikráska“
Zřizovatel:
Poskytovatel:

NNO
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis
herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, občanské sdružení
Název zařízení/služby: Sociální poradenství
Adresa:
Kostelecká 17, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Předsedkyně sdružení Ludmila Bednářová
tel.: 777 140 734
e-mail: os.sedmikraska@seznam.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby se zdravotním postižením – celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring od 8 do 60 let
Kapacita:
50 osob
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Sdružování a pravidelné setkávání stejně zdravotně postižených, informovanost stávajících
členů i nově příchozích o diagnostice, přípravě dietní stravy, zdravotních následcích nedodržování diety, poradenství v oblasti sociální a zdravotní, praktické ukázky přípravy bezlepkové stravy. Zapůjčujeme odbornou literaturu, vlastní kuchařku a osvědčenými recepty,
pekárnu na chléb a pečivo.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Svatolazarská komenda – půjčovna kompenzačních pomůcek
Poskytovatel:
Svatolazarská komenda - Lazariánský servis
Název zařízení/služby: Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Adresa:
Hacarova 2, 796 04 Prostějov
Kontakt:
vedoucí půjčovny Vladimíra Zapletalová
tel.: 776 054 299, 582 366 212
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby s tělesným postižením a senioři. Dospělí zdravotně znevýhodnění, senioři a široká
veřejnost
Kapacita:
bez omezení
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Půjčovní doba je po telefonické dohodě s klientem.
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
– dobrovolná dopomoc
Zřizovatel:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Poskytovatel:
SONS, Oblastní odbočka Prostějov, občanské sdružení
Název zařízení:
Centrum denních služeb
Název sociální služby: Dobrovolná dopomoc
Adresa:
Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt:
koordinátorka dobrovolníků Pavlína Bartošková
tel.: 582 331 254, 775 438 110
e-mail: prostejov-odbocka@sons.cz
www.sons.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Osoby se zrakovým postižením starší 15-ti let
Kapacita:
aktuální kapacita 20 osob
Přístup:
Bariérový – schody – 2. patro
Forma služby:
ambulantní, terénní

ČR,

Informace o poskytované sociální službě
Individuální doprovody na nákupy, k lékaři, na úřady a na
kulturní a společenské akce, předčítání černotiskových
dokumentů, drobná pomoc v domácnosti a zajištění
malého nákupu, a aktivní součinnost se zrakově postiženým v terénu. Smyslem této činnosti je zapojení osob se
zrakovým postižením do běžného života. Pomoc klientům
na klubových akcích – keramika, pedigu, besedy, výlety,
apod..

Svaz postižených civilizačními chorobami
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení
Základní sociální poradenství
Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov
Předseda SPCCH v ČR, o.s. Prostějov Mgr. Vladimír Pařízek
tel.: 739 513 405
e-mail: spcch-pv-@e-mail:.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Dospělí zdravotně znevýhodnění ,senioři a široká veřejnost
Kapacita:
275
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Poskytování osvětových, edukačních a poradenských
činností zaměřených na sociálně rehabilitační a rekondiční péči pro občany s jednotlivými druhy postižení,
spolupráce s odbornými lékaři a zdravotním personálem, rekondičních cvičení a společenských akcí pro osoby
zdravotním znevýhodněním, chronicky nemocné, seniory
a širokou veřejnost.

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:
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Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Prostějov
Zřizovatel:
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Karlínské nám.59/12, Praha 8
Poskytovatel:
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Název zařízení/služby: Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
Základní poradenství
Adresa:
Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov
Kontakt:
sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách
tel.: 588 008 095, 724 706 773
e-mail: stp.os.pv@seznam.cz
www.stp-prostejov.webnode.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
osoby s tělesným, kombinovaným postižením, senioři bez omezení věku
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Poskytujeme základní sociální poradenství, půjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky dle individuálních potřeb uživatelů.

Žebřík - Centrum podpory cizinců, Multikulturní klub pro rodiče s dětmi
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Název zařízení:
Název služby
Adresa:
Kontakt:

NÁVAZNÉ SLUŽBY

NNO
Žebřík, o. s. (občanské sdružení)
Centrum podpory cizinců
Multikulturní klub pro rodiče s dětmi
Vrahovická 83, 79601 Prostějov
Vedoucí zařízení Mgr. Alena Křížová
tel.: 581 111 550
e-mail: cpc@zebrik-os.cz
www.procizince.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Imigranti, azylanti (19 – 64 let), občané ČR
Přístup:
ne
Forma služby:
ambulantní
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Informace o poskytované sociální službě:
Vytvoření pozitivních sociálních vazeb dětí a rodičů, zvýšení jazykových a komunikačních
dovedností dětí v českém jazyce, snížení vzdělávacího a kulturního hendikepu dětí cizinců.

Zdravotnické služby pro seniory,
osoby se zdravotním postižením
a dlouhodobě nemocné
ADP – SANCO s.r.o. - domácí péče
Poskytovatel:
Název zařízení/služby
Adresa:
Kontakt:

ADP – SANCO, s.r.o., Prostějov – Vrahovice
Domácí zdravotní péče
Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov
Jednatelka a ředitelka Mgr. Květoslava Šťastná
tel.: 582 343 370
e-mail: stastna@adpsanco.cz
www.adpsanco.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Cílovou skupinou jsou osoby s akutním a chronickým onemocněním všech věkových skupin,
osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v nepříznivé sociální situaci, klienti s různým
stupněm snížení soběstačnosti a bezmocnosti.
Forma služby:
terénní
Informace o poskytované sociální službě:
Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči při dlouhodobém a chronickém onemocnění všem věkovým skupinám (injekce, sterilní převazy, aplikace inzulínu, péče o kolostomie,
odběry krve, proplach katetru, jednodenní chirurgii, ošetření dekubitů, zajištění hospicové
péče u onkologických pacientů, měření TK, jednorázové měření glykémie na glukometru). Cílem domácí integrované péče je co nejdéle udržet klienta v jeho vlastním sociálním
prostředí, které ho nestresuje. Optimalizovat jeho zdravotní a sociální stav a zlepšovat individuální úroveň kvality jeho života. Dále poskytujeme ošetřovatelskou rehabilitaci v domácím prostředí, obnovení mobility po mozkových příhodách, neurologických onemocněních,
po úrazových stavech, nácvik chůze o berlích a endoprotéze, následná pooperační rehabilitace aj.

Poskytovatel:
Název zařízení:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:

ADP – SANCO s.r.o.
Zařízení následné péče
Sociální služby ve zdravotnických zařízeních
Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov
Mgr. Květoslava Šťastná, ředitelka
Monika Klíčová, manager
tel.: 582 343 370, 608 860 229, 777 343 300
e-mail: info@adpsanco.cz
www.adpsanco.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením. Věkové rozpětí: dospělí (27-64 let)
Kapacita:
55
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

ADP – SANCO s.r.o. - sociální služby ve zdravotnických zařízeních
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Informace o poskytované sociální službě:
Sociální hospitalizace je pobytová služba 24 hod. denně, kde se poskytuje zdravotně-sociální péče pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich vlastním sociálním prostředí.

Charita Prostějov – ošetřovatelská služba

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Poskytovatel:
Charita Prostějov, církevní organizace
Název zařízení/služby: Zdravotní služba – zdravotní domácí péče
Adresa:
Polišenského č.1, Prostějov 796 01
Kontakt:
Vrchní sestra Lenka Prokopová
tel.: 582 330 633, 777 731 328
e-mail: zdravotnisluzba@prostejov.charita.cz
www.prostejov.charita.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Zdravotní službu poskytujeme bez ohledu na rasovou, národnostní či náboženskou příslušnost. Zdravotní péče je indikovaná praktickým lékařem či nemocnicí.
Kapacita:
neomezená
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
terénní

66

Informace o poskytované sociální službě:
Zdravotní péče je poskytovaná v domácnosti pacienta. Cílem je, aby nemocný mohl zůstat
ve svém domácím prostředí a co nejrychleji se uzdravil, neztrácel Kontakt: se svým nejbližším
okolím. Zdravotní službu zajišťují erudované zdravotní sestry na doporučení ošetřujícího lékaře nebo nemocnicí a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zdravotní službu poskytujeme
nemocným dlouhodobě upoutaných na lůžko, chronickým i akutním onemocněním, pečujeme o pacienty v terminálním stádiu života, poúrazové a pooperační stavy. Pomáháme nejen
se zdravotní péčí, ale i radou a psychologickou podporou. Součástí domácí péče je i pronájem zdravotnických a kompenzačních pomůcek

Nemocnice Prostějov – lékařská a zdravotnická péče, základní sociální poradenství
Zřizovatel:
Poskytovatel:

Olomoucký kraj
Středomoravská nemocniční a.s.,
odštěpný závod nemocnice Prostějov
Název zařízení:
Středomoravská nemocniční a.s.,
odštěpný závod nemocnice Prostějov
Název sociální služby: Základní sociální poradenství
Adresa:
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Kontakt:
Referentka sociální služby Jarmila Zbožínková
tel.: 582 315 897, 728 853 680
e-mail: Jarmila.zbozinkova@nempv.cz
http://nemocniceprostejov.agel.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Všem těm, kdo o službu požádají
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Informace o poskytované sociální službě:
V rámci hospitalizace i v rámci ambulantní služby zajišťujeme základní sociální poradenství
všem těm, kdo o to požádají.
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OBLAST ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Dětský domov Prostějov
Zřizovatel:
Poskytovatel:

Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Dětský domov Prostějov,
příspěvková organizace
Název zařízení:
Dětský domov Prostějov
Název sociální služby: Dětský domov rodinného typu pro děti s nařízenou ústavní
výchovou, nebo předběžným opatřením
Adresa:
Lidická 86 (areál „Staré nemocnice“), 796 01 Prostějov
Kontakt:
ředitel, Vladimír Brablec
tel.: 582 406 603, 582 406 640, 724 244493, 582 406 605
e-mail: zvpscech@pvskoly.cz
www.zsadd-prostejov.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením a děti na dohodu,
do doby přípravy na budoucí povolání. Věkové rozpětí – od nejútlejšího věku až do 26 let.
Kapacita:
DD – 48 dětí
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
pobytová

VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o poskytované sociální službě:
Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně
zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření, popřípadě mládeži připravující se na budoucí povolání
až do věku 26 let, náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy
a vzdělávání. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování
záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších
dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní
rodinné péče nebo do samostatného života.
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Pedagogicko-psychologická poradna
Zřizovatel:
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a
Poskytovatel:
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, p. o.
Název zařízení/služby: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje,
odloučené pracoviště Prostějov
Adresa:
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
Kontakt:
vedoucí pracoviště PhDr. Milena Hochmanová
tel.: 582 345 139, 731 447 149
e-mail: ppp-prostejov@volny.cz
www.ppp-olomouc.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
děti MŠ, žáci ZŠ, studenti SŠ, VOŠ, zákonní zástupci nezletilých dětí, školy, školská zařízení,
věková kategorie od 3 do 19 let
Kapacita:
10 odb. pracovníků (psycholog, speciální pedagog),
1 administrativní pracovnice, 1 vedoucí pracoviště
Přístup:
bariérový
Forma služby:
ambulantní
Informace o poskytované sociální službě:
Standardní činností poradny je komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního a školního věku, psychologická a speciálně pedagogická intervence při problémech, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte, karierové
poradenství, reedukační péče, poradenské nebo terapeutické vedení dítěte nebo rodin s dítětem, poradenské konzultace s rodiči, pedagogickými pracovníky, informační a metodická
činnost, příprava podkladů pro vzdělávací opatření (integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování). Metodická podpora školám v oblasti prevence rizikového chování.

Speciálně pedagogické centrum Prostějov
Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Dětský domov Prostějov,
příspěvková organizace
Název zařízení:
Speciálně pedagogické centrum Prostějov
Název sociální služby: SPC plní informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou
činnost osobám se zdravotním a sociálním postižením
Adresa:
Lidická 86, Prostějov (areál „Staré nemocnice“), 796 01 Prostějov
Kontakt:
ředitel Vladimír Brablec
tel.: 582 406 680, 721 296 737, 724 244 493, 582 406 605
e-mail: spc.pv@post.cz
www.zsadd-prostejov.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Klienti se zdravotním postižením (mentálním a souběžným postižením více vadami) od 0-26
let věku. SPC v Prostějově je určeno pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením mentálním postižením, ale i klienty se souběžným postižením více vadami.
Kapacita:
Zajištění této služby v celém prostějovském regionu
Přístup:
bezbariérový
Forma služby:
ambulantní i terénní

VZDĚLÁVÁNÍ

Zřizovatel:
Poskytovatel:

Informace o poskytované sociální službě:
Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které zajišťuje pro děti, žáky,
studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou,
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poradenskou a metodickou činnost. Poskytuje odborné speciálně pedagogické a psychologické služby, sociálně právní poradenství, napomáhá při volbě vhodné formy vzdělávání
dětí, žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání. SPC spolupracuje se základními
a mateřskými školami, speciálními školami, lékaři, orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.
Zřizovatel:
Poskytovatel:
Adresa:
Kontakt:

VZDĚLÁVÁNÍ

NNO
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.
Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov
Ředitelka a statutární zástupce PhDr. Marie Turková
tel.: 582 360 007, 603 837 992, 582 360 007
e-mail: pvtetin@pvtetin.cz
www.pvtetin.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami;
děti od tří let do ukončení střední školy.
Kapacita:
79
Přístup:
bezbariérový
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Informace o poskytované sociální službě:
Obecně prospěšná společnost je zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl 0, vložka 39.
Cílem školy je integrovat žáky do společnosti, připravit pro samostatný a soběstačný život, naučit nezávislosti na svém okolí, připravit pro studium na středních školách, připravit pro budoucí
povolání
Škola sdružuje: mateřskou školu a mateřskou školu speciální, přípravný stupeň ZŠ speciální, základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální (včetně rehabilitačního programu), střední školu - praktickou školu jednoletou se zaměřením
na výrobky z perníků, praktickou školu dvouletou se zaměřením
na výrobky z pedigu a košíkářství, školní družinu, školní výdejnu stravy.
Škola poskytuje: poradnu pro žáky s poruchou autistického spektra, logopedickou poradnu,
výchovné poradenství, poradnu pro prevenci sociálně-patologických jevů, služby školního
psychologa, speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, solná jeskyně), doprava dětí a žáků do školy i ze školy školním automobilem.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov
Zřizovatel:
Poskytovatel:

Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov,
Komenského 10, p. o.
Název zařízení:
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov,
Komenského 10
Adresa:
Komenského 10, 796 01 Prostějov
Kontakt:
Radim Janáček, ředitel školy
tel.: 582 346 868, 582 345 892
e-mail: specskoly@pvskoly.cz
www.sezampv.cz
Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):
Žáci od předškolního věku až po dospělost. 3 až 20 roků věku. Děti a žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Kapacita:
240
Přístup:
MŠ - bezbariérový, škola Komenského 10 - bariérový.

VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o poskytované sociální službě:
Škola poskytuje vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od nejútlejšího věku až po dospělost. V MŠ se jedná o děti se zrakovým, tělesným, sluchovým, mentálním
a kombinovaným postižením. V ZŠ a SŠ jsou to žáci s mentálním a kombinovaným postižením.
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VI. základnín informace 
k dávkovému systému 
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.
Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle
zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb osob. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm
závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto
stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není
schopna bez cizí pomoci zvládat. (Základní informace k příspěvku na péči jsou uvedeny
v úvodní části Katalogu.)
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:
• která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
(nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti
průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015),
• výše dávky je 400 Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku - nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která
má:
• těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
• těžké sluchové postižení,
• těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její
zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou
mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní
stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku a zdravotní stavy vylučující
jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením.
Limity:
Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě
jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.
Průkaz osoby se zdravotním postižením
• Průkaz osoby se zdravotním postižením nahradí průkaz mimořádných výhod osvědčujících stupeň zanikajícího institutu „mimořádné výhody“. Existující papírové kartičky TP, ZTP
a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky
přebírá.
• Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ rušen, benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají v platnosti. Zákon umožňuje
dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, a to automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné.
• Průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale je součástí karty
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sociálních systémů. Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se zdravotním postižením.
Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Pokud
by však tyto osoby byly neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace, náleží jim průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou osoby starší 18 let, které nejsou schopny
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (těm náleží ZTP).
Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pokud osoba ve stupni
závislosti II není schopná zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace,
náleží jí průkaz ZTP/P (opětovně se nesmí jednat o zletilou osobu, která tuto schopnost nemá
díky úplné nebo praktické hluchotě).
Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro
účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost)
nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu
zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
(s výjimkou zletilých osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace kvůli sluchovému postižení).
Z výše uvedeného vyplývá, že neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace znamená (až na výjimku zletilých osob s úplnou nebo praktickou hluchotou)
průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má.
Osoby, které nechtějí pobírat příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu, ale chtějí mít
průkaz osoby se zdravotním postižením, mohou o něj požádat na krajské pobočce ÚP.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje některé nároky držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením.

Státní sociální podpora

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům)
ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá
spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné.
Přídavek na dítě - je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která
jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování
dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Příspěvek na bydlení - přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí.
Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Rodičovský příspěvek - na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní
měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Při poskytování této dávky
není testován příjem rodiny ani výdělečná činnost pečujícího rodiče.
Dávky pěstounské péče - od 1. ledna 2013 jsou dávky pěstounské péče upraveny zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Porodné - je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Při poskytnutí dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí.
Za příjem není považován rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Pohřebné - touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.
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Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Ve státní sociální podpoře se životní minimum
využívá při zjišťování nároku na některé dávky a při výpočtu výše některých dávek. Životní
minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu,
u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Uvádíme jen zjednodušenou orientační informaci. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších
znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci příslušných poboček Úřadu práce ČR.
Osoba v hmotné nouzi
Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné
pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji
nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Systém pomoci v hmotné nouzi
• Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
který vymezuje situace s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
• Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.
• Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má
nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné
situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné
nouzi je sociální práce s klienty.
• V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní v rámci sociální práce některé úkoly rovněž pověřené
obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady.
Dávky a jejich výplata
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu
práce ČR.
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