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Vážení a milí spoluobčané,
spoluprací měst Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou vznikl Okresní katalog sociálních služeb, který právě držíte v rukou. Je 

prvním uceleným souhrnem nabídky sociálních služeb v okrese Hodonín, které jsou pro mnoho z Vás součástí života. Vznikl 

díky projektu „Podpora procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností v ORP Hodonín“, jehož záměrem 

bylo zvýšit povědomí laické veřejnosti o sociální oblasti, zejména informovat  o sociálních službách působících na území 

Hodonínska, Kyjovska a Veselska. 

Cílem katalogu je poskytnout rychlý kontakt na sociální služby, které působí ve Vašem okolí a mohou Vám pomoci v oblas

tech poskytování služeb pro seniory, osoby zdravotně postižené, osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené so-

ciálním vyloučením a rodiny s dětmi.

Katalog je členěn dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností na Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko, služby jsou uvede

ny v abecedním pořadí a u každé služby je uveden piktogram cílové skupiny, na kterou se služba zaměřuje. Najdete zde 

poskytovatele péčových, pobytových, terénních a ambulantních služeb.

Kromě výše uvedených informací jsou jeho obsahem také informace o spolupracujících službách, důležitých úřadech a insti 

tucích v celém okrese Hodonín. V neposlední řadě je jeho součástí adresář Obecních úřadů spádových obcí s kontakty.

V elektronické podobě naleznete tento katalog také na internetových stránkách: 

www.socialnisluzby-hodonin.cz

Město 
kyjov
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství poskytuje osobám v  nepří z
nivé sociální situaci potřebné informace přispívající 
k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství 
je součástí všech druhů sociálních služeb. 

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské po
radny, manželské a rodinné poradny, sociální práci 
s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro 
oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní 
poradenství pro osoby se zdravotním postižením a se
niory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a  pomoc při uplatňování práv a oprávněných  
záj mů. Služba se poskytuje bez úhrady.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním 
prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem 
dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a  pomoc při uplatňování práv a  oprávněných zájmů. 
Služba se poskytuje za úhradu.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba 
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického one mocnění nebo zdravot
ního postižení, a rodinám s  dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 
ve vymezeném čase v  domácnosti osob a v zařízeních 
sociálních služeb. Služba obsahuje 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, po
moc při zajištění chodu domácnosti. Služba se posky
tuje za úhradu. Bez úhrady se poskytuje rodi nám, ve 
kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účast
níkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po 
účastnících odboje starším 70 let.

Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost 
osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést 
k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Denní a týdenní stacionáře
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby oso
bám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje za úhradu.

Týdenní stacionáře 
Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chro   nic kého onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, po
moc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při 
zajištění bydlení a  výchovné, vzdělávací a  aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje za úhradu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují 
dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníže
nou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, je
jichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, po
moc při osob ní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivi zační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje za úhradu.

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje 
poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 
se poskytuje za úhradu.

Domovy se zvláštním režimem
Domovy se zvláštním režimem se poskytují dlouhodobé 
pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z  důvodu chronického duševního one
mocnění, závislosti na návykových látkách, osobám 
se stařeckou, Alzheimerovou demencí a další typy de
mencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociál
ních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těch
to osob., Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické čin
nosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Chráněné bydlení
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 oso by. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba 
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za 
úhradu.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo 
pobytové služby poskytované osobám se sníže
nou soběstačností z důvodu věku, chronického  
one mocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak 
pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit 
pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje 
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, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a  pomoc při uplatňování práv a oprávněných  
záj mů. Služba se poskytuje za úhradu.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Raná péče
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná am
bulantní formou služby, poskytována dítěti a rodičům 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. Služba  
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.

Telefonická krizová pomoc
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. Služba se poskytuje bez úhrady. 
Služba obsahuje telefonic kou krizovou pomoc a pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Tlumočnické služby
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. Služba obsahuje zprostředkování kon
taktu se společenským prostředím a pomoc při uplat
ňování práv a  oprávněných zájmů. Tlumočnické služby 
jsou poskytovány bez úhrady.

Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na pře chodnou 
dobu osobám v nepříznivé sociální si tuaci spojené se 
ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a po
moc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje za úhradu.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující 
ambulantní, popřípadě terénní služby osobám 
ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem 
služby je minimalizovat sociální a  zdravotní rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek. Služba 
obsahuje sociálně tera peutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv a  oprávněných zájmů a  poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu. Služba se poskytuje bez 
úhrady.

Přehled druhů služeb Poskytovaných na hodonínsku (dle okresní minimální sítě sociálních služeb)
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Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, 
popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba 
obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování 
práv a  oprávněných zájmů. V nízkoprahových denních 
centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši stanovené 
poskytovatelem.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mládeži 
ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena 
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 souvisejících s jejich způsobem 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě 
zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. 
Služba může být poskytována osobám anonymně. 
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským  
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a  pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje bez úhrady.

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby oso bám bez 
přístřeší, které mají zájem o využití hygienického 
zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při 
osob ní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí přenocování. Služba se poskytuje 
za úhradu ve výši stanovené poskytovatelem.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou 
terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 
rodině s  dítětem, u kterého existují rizika ohrožení 
jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku 

dopadů dlouhodobě obtížné krizové sociální situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat 
a  u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv a  oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje bez úhrady.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením
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 so
ciálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba 
se poskytuje bez úhrady.

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služ
by 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 pod
pora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 
prostřednictvím pracovní terapie. Služba obsahuje 
činnosti pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskyt nutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro 
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění a  podpo
ra vytváření a zdoko nalování základních pracovních 
návyků a dovedností. Služba se poskytuje za úhradu.

Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované oso bám, 
které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem 
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek a  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 poskytována 
osobám anonymně. Služba obsahuje zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje bez úhrady.

Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností směřujících 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnos
ti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností 
a  dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 
běžných činností pro samostatný život. Sociální reha
bilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních 
služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných 
v  centrech sociálně rehabilitačních služeb. Terénní 
a  ambulantní služba obsahuje činnosti nácvik doved
ností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a  dalších činností vedoucích k  sociálnímu začlenění, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc 
při uplatňování práv a  oprávněných zájmů. Forma 
pobytové služby v  centrech sociálně rehabilitačních 
služeb obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, po
moc při osob ní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  
osob ní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností ve
doucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, výchov né, 
vzdělávací a aktivizační činnosti a  pomoc při up
latňování práv a oprávněných zájmů. Služba se posky
tuje za úhradu.



Hodonínsko

Kyjovsko

Veselsko

Závěr

10  CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM , O. P. S.
10   Raná péče pro Moravu a Slezsko
10  CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, z.S.
10   Osobní asistence
10   Sociální rehabilitace
11   Vlaštovka  dětský rehabilitační stacionář, denní stacionář
11  CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ HODONÍSKO, O. P. S.
11   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se  
   zdravotním postižením
11   Sociální rehabilitace
12   Tlumočnické služby
12  DIECÉzNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN
12   Domov pro matky s dětmi
12   Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
13   Charitní pečovatelská služba Šardice
13   Charitní sociálně právní poradna
13   Kontaktní adiktologické centrum Vážka
13   Nízkoprahové denní centrum
14   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Pohoda
14   Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín
14   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín
15  DOMOV NA JAROŠCE, P. O.
15   Domov se zvláštním režimem
15  DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, P. O.
15   Domov pro seniory
15   Charitní pečovatelská služba Šardice
16  DOTYK II, O.P.S.
16   Raná péče
16  CHARITA STRÁŽNICE
16   Charitní pečovatelská služba Strážnice

16   Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave  
   Strážnice
17   Osobní asistence
17  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HOMEDISS, O. P. S.
17   Centrum denních služeb
17   Osobní asistence
18   Pečovatelská služba
18  PRÁH JIŽNÍ MORAVA, z. Ú.
18   Sociálníre habilitace
18  PSYCHOCENTRUM DOMEČEK HODONÍN, O. P. S.
18   Azylový dům
19   Chráněné bydlení
19   Manželská a rodinná poradna
19   Sociální rehabilitace
20  S – CENTRUM HODONÍN, P. O.
20   Domov pro seniory
20   Domov se zvláštním režimem
21  SLEzSKÁ DIAKONIE, PORADNA RANÉ PÉČE DOREA
21   Poradna rané péče DOREA
21  SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ ROMANO   
  JEKHETANIBEN PRE MORAVA
21   Terénní programy
22  SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA BRNO
22   Raná péče
22  zELENÝ DŮM POHODY, P. O.
22   Denní stacionář
22   Domov pro osoby se zdravotním postižením
23   Chráněné bydlení
23   Týdenní stacionář

25  NÁVAzNÉ SLUŽBY
26   Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
26   Oáza Hodonín středisko speciálních služeb, z. s.
26   Oblastní spolek Českého červeného kříže
26   Parkinson Slovácko z. s.
26   Římskokatolická farnost Hodonín
26   SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
26   Spolek zdravotně postižených občanů, základní   
   organizace Čejč
26   Spolek zdravotně postižených občanů, základní   
   organizace Dolní Bojanovice
27   Dětský domov Hodonín, P. O.
27   Město Hodonín
27   Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín
27   Probační a mediační služba Hodonín
28   Středisko výchovné péče Hodonín
28   Úřad práce v Hodoníně, kontaktní pracoviště Hodonín
28   Základní škola a praktická škola Hodonín, Nám. B.  
   Martinů, Hodonín, P.O.
28   Spolek zdravotně postižených občanů Základní   
   organizace č. 1, Hodonín
28   Spolek zdravotně postižených občanů, základní   
   organizace č. 2, Hodonín – nezisková organizace ,
   podspolek regionálního SZPO Hodonín, Palackého 14
28   Spolek zdravotně postižených občanů
28   Senioři ČR, z.s. 

32  CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ HODONÍNSKO, O.P.S.
32   Sociální rehabilitace
32   Tlumočnické služby
32  CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV, P. O.
32   Domov pro seniory
33   Domov se zvláštním režimem
33   Odlehčovací služba
34  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KYJOV, P. O.
34   Azylové domy
34   Denní stacionář
34   Osobní asistence
35   Pečovatelská služba
35   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
36  DIECÉzNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN,  
  CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŠARDICE
36   Pečovatelská služba
36  DIECÉzNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN,  
  CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽDÁNICE
36   Pečovatelská služba
37  DOMOV HORIzONT, P.O.
37   Domov pro osoby se zdravotním postižením
37   Chráněné bydlení
38  CHARITA KYJOV

38   Charitní pečovatelská služba Kyjov
38   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Bárka
39  CHARITA KYJOV, KONTAKTNÍ CENTRUM 
  – VÍCEÚČELOVÁ DROgOVÁ SLUŽBA
39   Kontaktní centrum s terénní formou poskytování
   a Adiktologickou poradnou
39   Kontaktní centrum s terénní formou poskytování
   a Adiktologickou poradnou
40  KROK KYJOV, z.Ú. TřÍDA KOMENSKÉHO 2124/88, 
  697 01 KYJOV
40   Odborné sociální poradenství
40   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
41   Terapeutická komunita Krok
41   Program následné péče Krok
42  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BzENEC
42   Pečovatelská služba
42  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VRACOV
42   Pečovatelská služba
43  SJEDNOCENÁ ORgANIzACE NEVIDOMÝCH   
  A SLABOzRAKÝCH ČR, z. S
43   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se  
   zdravotním postižením
43   Odborné sociální poradenství

44  SOCIÁLNĚ-PSYCHIATRICKÉ CENTRUM - FÉNIx, O.P.S.
44   Denní stacionář
44   Sociální rehabilitace
45  SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA BRNO
45   Raná péče

47  NÁVAzNÉ SLUŽBY
48   Centrum pro rodinu Kyjov , o.p.s.
48   Educante, z.s.
48   Město Kyjov
48   Střední odborné učiliště Kyjov , p.o.
48   Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. 
   Okresní organizace Hodonín
49   Unie ROSKA – reg. org. ROSKA Ky jov, z. p. s.
49   Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kyjov

54  CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ HODONÍNSKO, O.P.S.
54   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se  
   zdravotním postižením
54   Sociální rehabilitace
54   Tlumočnické služby
54  DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE, PřÍSPĚVKOVÁ  
  ORgANIzACE
55   Domov pro seniory
55   Domov se zvláštním režimem
56  CHARITA KYJOV, KONTAKTNÍ CENTRUM – VÍCEÚČELOVÁ  
  DROgOVÁ SLUŽBA
56   Kontaktní centrum s terénní formou poskytování služeb

56  CHARITA STRÁŽNICE
56   Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave Strážnice
57   Osobní asistence Charita Strážnice
57   Charitní pečovatelská služba Strážnice
58  CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU
58   Stacionář Toník 
58   Charita Veselí nad Moravou  Občanská poradna
59   Osobní asistence
59   Pečovatelská služba
59   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
60  zDISLAVA VESELÍ, z.Ú.
60   Denní stacionář

60   Pečovatelská služba
61  zDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A SENIOřI VESELSKÁ OBLAST O.P.S.
61   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se  
   zdravotním postižením

63  NÁVAzNÉ SLUŽBY
64   Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou, z.s.
64   Město Veselí nad Moravou
64   Skleněnka z.s.
65   Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou

70  DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY
70   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
70   Krajský úřad Jihomoravského kraje
70   Ombudsman  veřejný ochránce práv

70   Linka bezpečí, Z. S.
70   Národní rada osob se zdravotním postižením  
   České republiky, Z. S.

71  DOSLOV

6 Obsah

Obsah



Rodina,  děti 
a mládež

Osoby zdravotně
postižené

Senioři

Osoby s duševním 
onemocněním

Osoby ohrožené  
sociálním vyloučením

pro snadnou orientaci v katalogu  
jsou služby rozděleny na

cílové skupiny

7Úvodní informace



poskytovatelé   
sociálních služeb

8 Hodonínsko



poskytovatelé   
sociálních služeb

HODONÍN

Hodonínsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Vacenovice

Věteřov

9Hodonínsko



Název sociální služby:

RANÁ PÉČE PRO MORAVU A SLEzSkO
(§ 54  zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Základ činnosti služby tvoří terénní práce formou 
pravidelných konzultací v klientské rodině – v nej
přirozenějším prostředí dítěte. Poradci rodinám 
v  prvních obdobích po sdělení diagnózy pomáhají 
s  řešením aktuálních problémů ohledně odborných 
vyšetření, kompenzačních pomůcek, komuni kač ního 
systému, sociálních potřeb, výchovných a vzdělávacích 
otázek a mnoha dalšího. Cílem služby je celková podpora 
rodiny vychovávající dítě se sluchovým postižením 
raného věku, pomoc při jejím fungování, podpora 
dítěte a  jeho aktuálního vývoje tak, aby se maximálně 

Přehled poskytovaných služeb: 
Stacionář Vlaštovka, Osobní asistence, Sociální reha
bilitace

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče
adresa organizace: Štefánikova 15, 695 01 HODONÍN
telefon: 774 650 134
e-mail: tlachova@cprhodonin.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Smyslem služby je podporovat soběstačnost uživatele, 
aby byl schopen žít ve svém přirozeném domácím pros
tředí. Motivovat uživatele k udržení či rozvoji stávajících 
dovedností, aby byl schopen uspokojovat své potřeby 
v oblasti fyzické, psychické a sociální. Asistence probíhá 
v přirozeném prostředí klientů – doma, venku, ve škole, 
v  terénu (procházky, výlety), a tam, kde je potřeba, 
všude tam, kde se pohybují.

Asistent je vyškolený v oblasti sociálních služeb 
a  pomáhá klientovi při činnostech, které vzhledem 
k svému hendikepu, znevýhodnění nezvládá. Osob ní 
asistence se řídí potřebami klienta, může pomoci např. 
při přípravě jídla a pití, při oblékání, osobní hygieně, 

využilo jeho přirozených do vedností a rozvíjely se jeho 
schopnosti v  oblastech, které jsou ztíženy sluchovým 
postižením. 

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým 
a kombinovaným postižením raného věku. Služby můžou 
být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odha
lení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) 
do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návaz
né služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.

při doprovodu (z domova do školy, na procházky, 
k  lékaři….), dále pak u dětí při integraci do školských 
zařízení nebo přímo v průběhu vyučování, v rozvoji 
upevňování komunikačních a motorických dovedností 
klienta. Důležitým aspektem asistence je odlehčení  
ro dině při péči o tohoto člena rodiny.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé a dospělí s kom
binovaným, fyzickým, mentálním, smyslo vým hen
dikepem a s autismem ve věku od 1 roku do 99 let.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena osobám s psychiatrickou 
poruchou a  se závislostí na alkoholu a psychotrop
ních látkách. Dále osobám, jejichž nezvladatelné 
agresivní chování může ohrozit pracovníka a osoba či 
jeho zákonný zástupce nezaručí zvládnutí agresivity 
(medikace atd.).
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: dle platného ceníku služeb dostupného 
v zařízení
Provozní doba: nepřetržitá
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§  70 zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence
adresa organizace: Štefánikova 15,  
695 01 HODONÍN

telefon: 774 650 134

e-mail: tlachova@cprhodonin.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 19.00 hod.  
 (terénní služba)
 ÚT: 8.30 – 15.30 hod.  
 (ambulantní služba), nebo dle   
 individuální dohody s poradcem 
bezbariérovost objektu: ano

Popis služby:
Cílem služby je zvyšovat u uživatelů jejich samostat
nost a šanci na integraci do sociálního a ekonomického 
života, udržet či rozvíjet jejich návyky, znalosti a  do
vednosti při nácviku běžných činností, které mohou 
uplatňovat v samostatném životě. Jednotlivé programy 
ve službě zahrnují např. nácvik vaření, praní, žeh lení, 
uklízení, práci na zahradě, různé tvořivé činnosti, 
nakupování, finanční gramotnost, návštěvy různých 
zařízení apod. Důležité je také sociální začlenění 
v  kolektivu svých vrstevníků. Uživatelé mohou po 
získání pracovních návyků být zařazení do sociálního 
zaměstnání.

Pro koho je služba určena:
Mladí lidé od 16 do 35 let s lehčím až středně těžkým 
mentálním postižením, fyzickým, kombinovaným 
postižením a jiným zdravotním postižením (převážně se 
jedná o poruchy autistického spektra).

Pro koho není služba určena:
•	 služba není určena osobám, které z důvodu 

zdravotního stavu vyžadují specifickou či stálou 
zdravotní péči

název organizace: centrum Pro dětský sluch tamtam, o. P. s.

Adresa organizace:
Jungmannova 25, 772 00 OlOMOUC

Telefon: +420 739 642 677 

E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz

Webové stránky: www.detskysluch.cz

Adresa organizace:
Štefánikova 15, 695 01 HODONÍN

Telefon: +420 774 650 133 

E-mail: info@cprhodonin.cz

Webové stránky: www.cprhodonin.cz

název organizace: centrum Pro rodinu a sociální PÉČi hodonín,  z.s.
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•	 osobám s psychiatrickou poruchou a se závislostí 
na alkoholu a psychotropních látkách

•	 jejichž nezvladatelné agresivní chování může 
ohrozit pracovníka a osoba či jeho zákonný 
zástupce nezaručí zvládnutí agresivity (medikace 
atd.)

•	 osoby, které v příp. kombinovaných postižení 
vyžadují specifické přístupy (služba nemá 
k dispozici např. materiály v Braillově písmu, 
kontinuální tlumočení do znakové řeči apod.)

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována zdarma, hrazeny jsou 
doplňkové činnosti v souladu s platným sazebníkem 
a aktivity nad rámec programu
Provozní doba: PO – PÁ: 8.00 – 14.00 hod.
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

VLAšTOVkA - DěTSký REhABILITAČNÍ 
STACIONÁř, DENNÍ STACIONÁř
(§46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 
adresa organizace: Anenská 9,  
695 01 HODONÍN
telefon: 774 650 134, 774 650 344
e-mail: rhb.stacionar@cprhodonin.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Služba poskytuje komplex odborně prováděných 
služeb, které klienti potřebují ke svému rozvoji, a které 
zmírňují dopady postižení na jejich každodenní život, 
podporuje rozvoj jejich samostatnosti, posiluje so
ciální začleňování, napomáhá řešit nebo předcházet 
dlouhodobě nepříznivé životní situaci. 

Poskytuje základní činnosti v oblasti péče o  vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytuje stravu, 
výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, základní 
sociální poradenství, jednodenní i  vícedenní výlety, 
řadu terapií – canisterapie, muzi koterapie, ergoterapie, 
masáže, bazální stimu lace. 

v oblasti fyzioterapie je to odborné cvičení na neu
rofyziologickém podkladě, lTV, motomed, rotoped, sto
jany, chodítka, míče, vodoléčba.

v oblasti vzdělávání – děti si plní ve stacionáři povin
nou školní docházku.

Pro klienty zajišťují pravidelnou denní dopravu z místa 
bydliště do stacionáře a zpět. Součástí služby je i  půj
čovna pomůcek (invalidní vozík, vozík za kolo …). 

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinu tvoří děti a mladiství od jednoho roku 
do 26 let s kombinovaným postižením tělesným, men
tálním, smyslovým a s poruchou autistického spektra.

Pro koho není služba určena:
Osoby s těžkým duševním onemocněním s nezvladatel
ným agresivním chováním a oso bám vyžadující péči nad 
rámec poskytované péče služby.
Forma poskytování služby: ambulantní  
Úhrada: dle platného ceníku služeb dostupného v zařízení
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 16.00 hod., celoroční 
provoz
bezbariérovost objektu: ano

Přehled poskytovaných služeb:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a oso
by se zdravotním postižením, tlumočnické služby,  
sociální rehabilitace

Název sociální služby:

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 66 zák. č. 108/2006) – služby sociální prevence
telefon: 601 666 689 
e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz,  
reditel@cpsphodoninsko.cz

Cílové skupiny sociální služby:

 

Popis služby:
Úkolem služby je pomáhat rozvíjet nebo udržet motorické a 
kognitivní dovednosti, vytvářet pro uživatele podmínky pro 
jejich zapojení do připra vovaných aktivit, usilovat o co ne
jvětší nezávislost osob se SP a seniorů na druhých osobách 
a  institucích, pomáhat překonávat komunikační a  infor
mační bariéry.  Obsahem služby je zprostředkování kon
taktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením a seniory.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena pro ty, co nejsou schopni si do služby 
sami dojít a osobám do 18ti let.

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: provozní doba ambulantní služby pro 
ORP Hodonín: PO 9:00 – 17:00 hod.
bezbariérovost objektu: služba je provozována 
ve zvýšeném přízemí, k dispozici je schodolez pro 
imobilní uživatele

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§ 70  zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence 
adresa organizace: Palackého 1454/14,  
695 01 HODONÍN
Za poštou 110, 698 01 VESElÍ NAD MORAVOU – 
ambulantní služba
telefon: 702 063 733
e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz,  
Cílové skupiny sociální služby:

 

Popis služby:
Cílem služby je posílit komunikační dovednosti 
uživatele, pomáhat posilovat schopnosti pro zvládání 
obsluhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
umožnit navázání žádoucích sociálních vazeb, podpora 
zapojení osob se SP a seniorů do společnosti, pomáhat 
upevňovat získané motorické, psychické a sociální 
schopnosti a dovednosti, podpora imobilních uživatelů.

Obsahem služby je nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších čin
ností vedoucích k sociálnímu začleňování (obsluha 
a údržba sluchadla,..), zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (volnočasové aktivity), 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (dílny, 
terapie,…), pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením a seniory.

Pro koho není služba určena:
Terénní forma není určena pro mobilní uživatele s výjim
kou osob, u kterých se instaluje kompenzační pomůcka 
a provádí se nácvik v domácím prostředí.

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: provozní doba terénní služby pro ORP 
Hodonín:  PO 13.00 – 17.00 hod.
bezbariérovost objektu: služba je pro imobilní 
uživatele a pro uživatele s nácvikem obsluhy 
kompenzační pomůcky v domácím prostředí

Adresa organizace:
Palackého 1454/14, 695 01 HODONÍN,
kontaktní pracoviště

Telefon: +420 601 666 689 

E-mail:  sluzby@cpsphodoninsko.cz,   
 reditel@cpsphodoninsko.cz

Webové stránky: www.cpsphodoninsko.cz

název organizace: centrum Pro sluchově PostiženÉ hodonísko, o. P. s.
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Název sociální služby:

TLUMOČNICkÉ SLUŽBY
(§ 56  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 
adresa organizace: Palackého 1454/14, 
695 01 HODONÍN
telefon: 702 063 733
e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz,  
Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat odstraňovat komunikační 
bariéru u neslyšících uživatelů, podporovat zapojení 
osob s  těžkým sluchovým postižením do majoritní 
společnosti, bezplatně poskytovat službu prostřednic t
vím kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka.

Poskytovány jsou osobám s poruchami komuni
kace způsobenými především smyslovým postiže
ním, které zamezuje běžné komunikaci s  okolím bez 

pomoci jiné fyzické osoby. Službu lze poskytovat 
anonymně.

Obsahem služby je ztlumočení pomocí znakového jazy
ka pro sluchově postižené  přednášky, skupinové ak
tivity, tlumočení u lékaře, na úřadě, v obchodě, v bance, 
překlad textů, vysvětlení pojmů, elektronické kontakty.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením.

Pro koho není služba určena:
Osoby do 18ti let.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: ambulantní služba pro ORP Hodonín: 
PÁ: 16.00 – 20.00 hod.
terénní služba: PO – ČT: 8.00 – 16.00 hod., 
 PÁ:            8.00 – 12.00 hod.
bezbariérovost objektu: služba je provozována 
ve zvýšeném přízemí, k dispozici je schodolez pro 
imobilní uživatele

Adresa organizace:
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 BRNO

Telefon:  +420  545 426 610 
 +420  538 700 950

E-mail:  reditelstvi@brno.charita.cz

Webové stránky: www.dchb.charita.cz

Přehled poskytovaných služeb: 
Pečovatelská služba, Charitní poradna, Domov pro 
matky s dětmi, Kontaktní adiktologické centrum Vážka, 
Nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež  klub Pohoda, Noc lehárna pro lidi bez 
přístřeší, Sociálně akti vizační služby pro rodiny s dětmi

Název sociální služby: 

DOMOV PRO MATkY S DěTMI
(§  57 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
adresa: Dukelských hrdinů 1715/57,   
695 01 HODONÍN
telefon: 518 321 497, 737 234 082
e-mail: dmt@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je poskytnout ubytování těhotným 
ženám a   ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim 
individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních 
schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci a byly 
schopny se v co nejkratší době vrátit do běžného života. 

Cílem služby je, aby matka po odchodu z azylového 
domu zvládla postarat se o sebe a své děti, hospodařit 
a samostatně vést domácnost, jednat s úřady, zajistit si 
následné bydlení.

Činnosti v průběhu poskytovaní soc. služby:
Poskytnutí ubytování  zpravidla nepřevyšující dobu 
1 roku, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, 
žehlení osobního prádla, výměna ložního prádla.

Pomoc při zajištění stravy – vytvoření podmínek 
pro samostatnou přípravu stravy, nabídka pomoci při 
přípravě stravy a chodu domácnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při 
vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálních 
plánů (podpora při finančním hospodaření, péče o sebe 
a dítě, o domácnost, vyřizování na úřadech, hledání 
následného bydlení apod.). Pomoc při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

základní sociální poradenství.

Pro koho je služba určena:
•	 zletilé ženy s dětmi ve své péči do 18 let (případně 

do ukončení středního vzdělání dítěte)
•	 zletilé těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství

Pro koho není služba určena:
•	 ženy s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

bezbariérový přístup 
•	 ženy s dětmi, které jsou omezené ve svéprávnosti 

a nejsou schopny péče o dítě a svoji osobu i přes 
podporu pracovníků

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální služby:
•	 nedostatečná kapacita
•	 zájemce nespadá do okruhu osob
•	 pokud byla se zájemcem ukončena smlouva 

o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování 
povinností vyplývajících ze Smlouvy v době kratší 
než 6 měsíců před podání žádosti o ubytování

Forma poskytování služby: pobytová s nepřetržitým 
provozem
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba pro veřejnost:
PO, ÚT, ČT, PÁ:  9.00 – 15.00 hod.
ST: 10.00 – 17.00 hod.
bezbariérovost objektu: ne

Název sociální služby:

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
hODONÍNSkO
(§  40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče
adresa: Květná 379, 696 11  MUTĚNICE
telefon: 731 134 258
e-mail: dps.mutenice@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování am
bulantních a terénních služeb seniorům, rodinám s dětmi 
a osobám se zdravotním postižením, které se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci, s ohledem na jejich individuál
ní potřeby a osobní cíle. Zajišťujeme pravidelnou pomoc, 
podporu a péči ve spolupráci s rodinou, aby uživatelé mohli 
co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. 

mezi základní činnosti patří: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osob
ní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zpros
tředkování kontaktu se společenským prostředím, 
půjčování kompenzačních pomůcek (elektrické polo
hovací postele, invalidní vozíky, chodítka aj.).

Místa poskytování:
Mutěnice, Ratíškovice, Dolní Bojanovice, lužice, 
Josefov, Čejkovice, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, 
Josefov, Dubňany, Mikulčice, Hodonín

Pro koho je služba určena:
Seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi.

Pro koho není služba určena:
•	 pokud pečovatelská služba neposkytuje službu, 

o kterou osoba žádá
•	 nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, 

o kterou osoba žádá,
•	 osobě, které byla vypovězena smlouva 

o poskytování pečovatelské služby z důvodu jejího 
porušení, a to v době kratší 6 měsíců

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci

název organizace: diecÉzní charita brno, oblastní charita hodonín
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Provozní doba: Změna: PO  NE: 7.00  20.00 hod.
bezbariérovost objektu: DPS v Dolních Bojanovicích, 
Mutěnicích a Ratíškovicích mají bezbariérový přístup

Název sociální služby:

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
šARDICE
(§  40 zák. č. 108/2006) služba sociální péče
adresa: Šardice 5, 696 13 ŠARDICE
telefon:  733 755 880, 736 529 355
e-mail: domovinka.sardice@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Služba pomáhá seniorům a lidem se ztrátou soběstač
nosti zůstat co nejdéle v domácím a pro ně přirozeném 
prostředí. Naplňovat jednotlivé potřeby uživatelů, 
nechat je samostatně se rozhodovat do jaké míry pomoc 
potřebují a zachovávat jejich důstojnost.

Mezi poskytované činnosti patří pomoc při osobní hy
gieně, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při samostatném pohybu, zajištění stravování, 
příprava a podání stravy, péče o  domácnost, zajištění 
kontaktu se společenským prostředím, seberea lizace 
v oblíbených činnostech, péče o zdraví a bezpečí, praní 
a žehlení prádla, půjčení kompenzačních pomůcekelek
trické polohovací postele, inv. vozíky, toaletní křesla, po
radenství  příspěvek na péči, návaznost na další služby.

Obce: 
Čejč, Terezín, Karlín, Hovorany, Šardice, Stavěšice, 
Strážovice

Pro koho je služba určena:
Seniory a osoby se zdravotním postižením a rodiny 
s dětmi.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 19.00 hod. 
 SO – NE:  7.00 –  19.00 hod. (terén)
 PO – PÁ: 8.00 – 12.00 hod.   
 (kancelář)
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

ChARITNÍ SOCIÁLNě PRÁVNÍ PORADNA
(§  37 zák. č. 108/2006)  služba sociální poradenství
adresa: Wilsonova 9, 695 01 HODONÍN
telefon: 731 425 497
e-mail: poradna@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním poradny je poskytovat lidem, kteří se na ni 
obrátí v nepříznivé životní situaci, nebo jsou takovou 
situací ohrožení, sociální poradenství tak, aby se byli 
schopni orientovat v sociálních a  právních systémech 
a  mohli rozvíjet své schopnosti, které jim pomo
hou samostatně nebo s  podporou pracovníka jejich 
nepříznivou sociální situaci zmírnit nebo vyřešit. Kli
enti se mohou telefonicky, případně emailem objednat. 
V případě potřeby pracovníci poradny odpovídají i na 
emailové dotazy. Veškeré jednání s klienty se řídí zása
dou diskrétnosti a nestrannosti. Pracovníci poradny 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost a v případě, že si to 
klient přeje, je možné vystupovat zcela anonymně. 

oblasti poradenství:
•	 Rodinné právo a mezilidské vztahy
•	 Pracovně právní vztahy a zaměstnanost
•	 Ochrana spotřebitele
•	 Občanská práva
•	 Smluvní právo
•	 Řešení dluhů včetně oddlužení
•	 Sociální systémy a služby
•	 Bydlení

Poradna je akreditovaným pracovištěm pro bezplatné 
sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení.

Pro koho je služba určena:
Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18 let, 
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim 
taková situace hrozí.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena pro osoby mladší 18 let.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO:    8.00 – 12.00 h., 
  13.00 – 17.00 h.
 ÚT:    7.00 – 11.00 h.,  
  12.00 – 15.00 h.
 ST:    8.00 – 11.00 h.,  
  12.00 – 14.00 h.
 ČT:     8.00 – 11.00 h.,  
  12.00 – 14.00 h.

bezbariérovost objektu: vstup do budovy není bez
bariérový, v případě potřeby je možnost návštěvy klien
ta v terénu

Název sociální služby:

kONTAkTNÍ ADIkTOLOgICkÉ CENTRUM 
VÁŽkA
(§ 59  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

adresa: Pančava 56,  695 01 HODONÍN

telefon: 518 343 842, 731 428 359

e-mail: kcentrum@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Poskytované služby:
•	 asistenční služba
•	 besedy pro školy na K – centru
•	 hygienický servis (sprcha, pračka, WC)
•	 individuální drogové poradenství pro rodiče a osoby 

blízké
•	 informační servis
•	 kontaktní práce
•	 korespondenční práce (písemný kontakt s klientem 

ve věznici)
•	 krizová intervence
•	 potravinový servis
•	 práce s rodinou
•	 prevence relapsu
•	  sociální práce (pomoc s vyřízením dokladů, bydlení, 

sociálních dávek)
•	  telefonické, písemné a internetové poradenství
•	  testování infekčních nemocí (HIV, žloutenka B, C)
•	 testy (těhotenské, drogové)
•	 výměnný program injekčních setů
•	 vitamínový servis
•	  základní zdravotní ošetření
•	 základní poradenství
•	  zprostředkování léčby (Detox, Pl, komunita)

Pro koho je služba určena:
Uživatelé nelegálních návykových látek, alkoholu 
a patologičtí hráči starší 15 let, osobám blízkým uži
vatelům drog. 

Pro koho není služba určena:
Osoby, jež nejsou shodné s cílovou skupinou nebo které 
žádají službu, jež zařízení neposkytuje a oso bám, jejichž 
projevy chování brání poskytnutí služby (zvláště nez
vladatelná agresivita a silná  intoxikace).
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně
Provozní doba:
Po: 8:00  16:00 (výměna na Kcentru)
 12:30  16:00 (kontaktní místnost)
Út: 8:00  15:00 (výměna na Kcentru)
St: 8:00  16:00 (výměna na Kcentru)
 12:30  16:00 (kontaktní místnost)
Čt: 8:00  15:00 (výměna na Kcentru)
Pá: 8:00  15:00 (výměna na Kcentru)
 8:00  12:00 (kontaktní místnost)
terÉnní Program:
ÚT: 8:00  16:00
ČT: 12:00  20:30
Poradenství je poskytováno na základě předchozí 
domluvy s klientem.
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

NÍzkOPRAhOVÉ DENNÍ CENTRUM
(§  61 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

adresa: Sv. Čecha 3106/4a,  695 01 HODONÍN

telefon: 518 340 472

e-mail: dc@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je pomáhat ženám a mužům, kteří se 
ocitli bez přístřeší v tíživé životní situaci a není v  jejich 
možnostech a schopnostech ji řešit vlastními silami. 
Motivovat je k řešení, které povede ke zlepšení jejich 
stávající situace tak, aby ti, kteří o to stojí, měli možnost 
žít jako ostatní lidé naší společnosti.

Cíle služby:
•	 klient, který má vyřízené doklady
•	  klient, který má informace k řešení své tíživé 

sociální situace
•	  klient, který si najde bydlení
•	  klient, který si najde zaměstnání
•	  klient, u kterého není ohrožen jeho život z důvodu 

nedostatku stravy, hygieny a tepla (především 
v zimním období) 

Poskytujeme tyto základní služby:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo prostor pro zajištění 

jednoduché stravy
•	 pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů 

a obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí 
informací

•	 pomoc při vyřizování dávek sociální podpory, 
např. dávky pomoci v hmotné nouzi, podpory 
v nezaměstnanosti, důchodového pojištění, státní 
sociální podpory atd.

•	 pomoc při vyřizování běžných záležitostí např. 
občanských průkazů, rodných listů atd.

•	 pomoc s obnovením nebo upevněním kontaktů 
s rodinou

•	 podpora a doprovod uživatele při vyřizování 
osobních záležitostí, např. asistence při jednání 
s úřady, doprovod k lékaři

•	 využití telefonu zdarma (při řešení problematiky 
zaměstnání či bydlení)

•	 uložení finanční hotovosti
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Pro koho je služba určena:
Osoby bez přístřeší od 18 let.

Pro koho není služba určena:
služba není poskytována osobám:
•	  které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje
•	  při plné kapacitě služby
•	  které nesplňují kritéria pro danou cílovou skupinu
•	  které by vnesly do prostor parazity či závažné 

infekční nemoci
•	  jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání služby 

z důvodu porušení provozního řádu, toto nepřijetí 
je limitováno písemným rozhodnutím při ukončení 
využívání služby, nejdéle však na dobu 6 měsíců

•	  které mají dluh ve službách pro osoby bez domova 
a nemají zájem ho řešit

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba:  
PO – PÁ:  7.30 – 15.00 hod.,  
12.00 – 13.00 hod.  provozní přestávka
Společenská místnost: 7.30 – 12.00 hod., 
13.00 – 15.00 hod.
Potravinový a hygienický servis, sociální poradenství 
7.30  11.45 hod.,13.00  14.45 hod. 
V období od 1. 1. do 31. 3. a od 1.10. do 31. 12., je 
služba v provozu i o víkendech a svátcích. V těchto 
dnech se neposkytují služby praní prádla.
bezbariérovost objektu: NE

Název sociální služby:

NÍzkOPRAhOVÉ zAřÍzENÍ PRO DěTI 
A MLÁDEŽ, kLUB POhODA
(§  62 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
adresa: Horní Valy 2,  695 01 HODONÍN
telefon: 737 234 093, 737 234 092
e-mail: pcentrum@hodonin.charita.cz, 
klubpohoda@seznam.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Nízkoprahový klub Pohoda je místo, kde mohou děti 
a mládež trávit svůj volný čas a využívat podporu a po
radenství od pracovníků. Služba napomáhá vyhnout 
se špatným vlivům z okolí; pomoci najít nové přátelé 
a zapojit se do kolektivu, podpořit v  řešení problémů 
(škola, rodina, vztahy apod.).

Pro koho je služba určena:
Děti a mládež ve věku 11 – 21 let.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena těm, kteří nesplňují věkovou hranici 
(11 – 21 let).
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO:          14.00 – 18.00 hod.
 ÚT – ČT: 14.00 – 19.00 hod.
 PÁ:           13.00 – 15.00 hod.
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

NOCLEhÁRNA PRO LIDI BEz PřÍSTřEšÍ 
hODONÍN
(§  63 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
adresa: Sv. Čecha 3106/4a,  695 01 HODONÍN
telefon: 518 340 472
e-mail: dc@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je pomáhat osobám v nepříznivé 
situaci, kterou nedokáží dočasně řešit vlastními 
silami. Poskytuje podmínky pro osobní hygienu 
a přespání. 

Cílem služby je snížit počet lidí, kteří přespávají 
na ulicích nebo veřejných prostranstvích, snižovat 
sociální a zdravotní rizika související se způsobem 
života klientů, snižovat možnost rizika zdravotní 
újmy lidí žijících na ulici a podpora sociálního 
začlenění klientů 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let bez 
přístřeší, v  nepříznivé životní situaci spojené se 
ztrátou bydlení, bez možnosti jiné podpory ze stra
ny rodiny a blízkých osob a jejich zdravotní stav 
umožňuje kolektivní soužití a jsou soběstačné v péči 
o vlastní osobu (především v oblasti hygieny).

Pro koho je služba určena:
Osoby bez přístřeší od 18 let.

Pro koho není služba určena:
Služba není poskytována osobám:
•	 nezletilým
•	 které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje
•	 jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění ve 

zdravotnickém zařízení
•	 které by vnesly do prostor služby parazity či 

závažné infekční nemoci
•	 jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání 

služby z důvodů porušení provozního řádu; toto 
nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při 
ukončení využívání služby, nejdéle však na dobu 
6 měsíců

•	 které žádají o službu při již naplněné kapacitě 
Noclehárny

Forma poskytování služby: ambulantní

Úhrada: 60, Kč/ nocleh

Provozní doba: denně 20.00 – 7.00 hod., příjem uživatelů 
k noclehu 20.00 – 21.30 hod., potravinový a hygienický 
servis 20.00 – 22.00 hod., doba nočního klidu od 22.00 – 
6.30 hod., budíček  6.30 hod.

bezbariérovost objektu: NE

Název sociální služby:

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DěTMI hODONÍN
(§ 65  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
adresa: Wilsonova 9,  695 01 HODONÍN
telefon: 739 389 236, 739 389 237
e-mail: sasrodiny@hodonin.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je podat pomocnou ruku rodi
nám s  nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí 
(cca 15 km), které se ocitly v nepříznivé sociální situ
aci, v  jejímž důsledku existuje riziko ohrožení vývoje 
dětí a kde rodiče nedokáží sami bez pomoci situaci 

překonat, ale chtějí situaci změnit a dobrovolně spo
lupracovat s naší službou. Jednotlivé členy rodiny ve
deme k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem 
na jejich schopnosti a možnosti.

Cílem spolupráce služby s uživateli je 
samostatnost rodiny, s ohledem na jejich 
schopnosti a možnosti, v/ve:
•	 výchově a dobré péči o děti v rodině s ohledem na 

věk dětí a jejich přirozený vývoj
•	 zvládání vztahů v rodině a péče o domácnost 
•	 zvládání hospodaření s penězi
•	 zvládání jednání s úřady, se školou a jinými 

institucemi

Poskytované činnosti:
•	 podpora rodičů v dovednostech a schopnostech 

pečovat o dítě (např.: úprava denního režimu, 
nácvik hygienických návyků, zvýšení výchovných 
a rodičovských kompetencí, podpora v předškolní 
a školní přípravě, aktivizace k smysluplným 
volnočasovým činnostem a jiné)

•	  podpora rodičů a zvyšování jejich kompetencí ve 
schopnostech pečovat o chod domácnosti

•	 nácvik hospodaření s financemi
•	 možnost doprovodu rodičů na jednání se školou, 

úřady, k lékařům apod.
•	 podpora v řešení bytové situace, v uplatněním se na 

trhu práce, s vyřizováním osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Děti, mládež a rodiny.

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:
•	 nedostatečná kapacita
•	 neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
•	 pokud služba osobě, která žádá o poskytnutí 

sociální služby, vypověděla v době kratší než 
6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí 
téže sociální služby z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba:  PO – ČT: 7.30 – 16.00 hod.
 PÁ:           7.30 – 14.30 hod. 
 (terénní forma) 
 ÚT:          10.00 – 15.00 hod.   
 (ambulantní forma)
•	  setkání je třeba si s pracovníkem předem domluvit
•	  uživatel využívá službu na základě vlastního rozhodnutí
•	  služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích 

jazyků, ani do znakové řeči

bezbariérovost objektu: ambulantní forma služ by není 
určena osobám, které potřebují bezbariérový vstup,tyto 
osoby mohou využít terénní formu služby

14 Hodonínsko



Název sociální služby:

DOMOV SE zVLÁšTNÍM REŽIMEM
(§ 50  zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
cíly poskytované služby jsou:
•	 podpora uživatele při každodenních aktivitách 

souvisejících s běžnou denní činností
•	 maximální využití přirozených zdrojů
•	 vytváření pozitivního náhledu veřejnosti na osoby 

s duševním onemocněním
•	 zvýšení kvality služby

k základním činnostem poskytovaným uživatelům 
služeb patří:
•	 ubytování včetně úklidu, praní a drobných úprav 

ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení
•	 poskytnutí celodenní stravy
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 aktivizační činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Osoby v nepříznivé sociální situaci  ve věku 40  64 let, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich chro
nického duševního onemocnění nebo duševního one
mocnění vzniklého v důsledku závislosti na návyko
vých látkách (alkoholu).

Pro koho není služba určena:
osobě (zájemci):
•	 mladší 40 let
•	 jejíž duševní porucha je způsobená závislostí na 

návykových nealkoholových látkách
•	 která je dosud závislá na alkoholu, ve stádiu kdy 

alkohol aktivně užívá 
•	 která potřebuje celodenní osobní asistenci 

(nezabezpečujeme individuální nepřetržitý dohled 

zaměstnance nad jedincem)
•	 u které převažuje jiné postižení (tělesné, smyslové, 

mentální) nad duševním onemocněním 
•	 u které se často projevuje agresivita vůči sobě 

nebo okolí, s vážnými poruchami chování 
a výraznými asociálními projevy znemožňující 
soužití v kolektivu v otevřeném zařízení

•	 která není aktuálně v nepříznivé sociální situaci 
a bez závislosti na pomoci jiné fyzické osoby  
(bez možnosti přiznání příspěvku na péči)

•	 jejíž zdravotní stav  vyžaduje poskytnutí ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení

•	 která není schopna pobytu v zařízení soc. služeb 
z důvodu akutní infekční nemoci

Forma poskytování služby: pobytová, kapacita: 71 
klientů
Úhrada: dle aktuálně platného ceníku na 
internetových stránkách organizace
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: ano

Adresa organizace:
Jarošova 3, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420  518 306 900 

E-mail:  info@domovjaroska.cz

Webové stránky: www.domovjaroska.cz

název organizace: domov na JaroŠce, P. o.

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY
(§ 49  zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je poskytnout seniorům, kteří pro svou 
sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život 
ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich 
dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních 
služeb.
k základním činnostem poskytovaným uživatelům 
služeb patři:
•	 poskytování rady a pomoci k zachování 

dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity 
a k jejich dalšímu rozvoji, při úplné ztrátě 
soběstačnosti poskytování celodenní pomoci

•	 ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových 
pokojích, pokoje si mohou klienti vybavit vlastním 
nábytkem

•	 poskytování celodenní stravy, u obědů si lze vybrat 
ze dvou hlavních jídel

•	 poskytování základního sociálního poradenství
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro  osobní hygienu
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 aktivizační činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí
•	 poskytnutí ošetřovatelské péče, budeli potřebná
•	 zprostředkování lékařské a rehabilitační péče
•	 zprostředkování dalších služeb jinými organizacemi
•	 kulturní a společenské činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím a rodinou, 
zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, 
odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče)

Pro koho je služba určena:
Seniory od 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociál
ní situaci, tzn. že věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav omezuje duševní, smyslové a fyzické schopnosti 
žadatele natolik, že není schopen se sám o sebe po
starat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. 
Dále byly vyčerpány možnosti zajistit potřebnou pomoc 
a péči rodinou, blízkými osobami a  dostupnými terén
ními službami (např. pečovatelská služba apod.). 

Pro koho není služba určena:
•	 osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální 

situaci
•	 osobám, které nepotřebují zajištění celodenní péče
•	 osobám trpících různými typy demence 
•	 osobám, které potřebují celodenní osobní asistenci

Adresa organizace:
tř. Bří Čapků 1, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 321 834
 +420 531 010 260 

E-mail:  socialni@dshodonin.cz

Webové stránky: www.dshodonin.cz

název organizace: domov Pro seniory bažantnice, P. o.

•	 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení 
a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení

•	 osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly 
příčinou závažného narušení klidného soužití 
s ostatními klienty

•	 osobám závislým na alkoholu nebo jiných 
nealkoholových drogách, které by v důsledku 
závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními 
klienty

•	 osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, 
kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou 
nejsme schopni zajistit

•	 osobám s vrozenou mentální retardací a autismem
Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: úhrada za pobyt v Domově pro seniory 
Bažantnice se skládá z:
•	 úhrady za ubytování (bydlení, praní, žehlení 

a drobné opravy prádla, úklid)
•	 úhrady za stravování (celodenní strava)
•	 úhrady za péči, blíže platný ceník na internetových 

stránkách
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: ano
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Adresa organizace:
Vídeňská 11/127, 619 00 BRNO

Telefon:  +420 773 098 779 

E-mail:  rana.pece@dotyk2.cz

Webové stránky: www.dotyk2.cz

Adresa organizace:
Kovářská 396, 696 62 STRÁŽNICE

Telefon:  +420 739 524 380
 +420 518 333 207 

E-mail:  
marie.kristonova@straznice.charita.cz

Webové stránky: www.straznice.charita.cz

název organizace: dotyk ii, o.P.s.

název organizace: charita strážnice

Název sociální služby:

RANÁ PÉČE
(§ 54  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Problémem, který služba rané péče napomáhá řešit, je 
neefektivní komunikace mezi rodičem a  dítětem s  po
ruchou autistického spektra (dále jen PAS), která je 
dána neznalostí specifik komunikace s  dítětem s PAS 
a  neznalostí alternativní a  augmentativní komunikace 
(dále jen AAK). Následně dochází ke zhoršování vztahů 
v těchto rodinách a sociálnímu vyloučení jak dětí s PAS 
tak i celých jejich rodin. 

Rodiče potřebují pro zefektivnění komunikace se svým 
dítětem vedení a podporu speciálních pedagogů se 
znalostí AAK, kteří jsou nejen schopni jim pomáhat, ale 
také předat praktické zkušenosti.

Přehled poskytovaných služeb: 
Pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně tera
peutická dílna

Název sociální služby:

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
STRÁŽNICE
(§ 40  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Smyslem služby je umožnit lidem se sníženou sobě s
tačností z důvodu věku, chronického one mocnění nebo 
zdravotního postižení žít co nejdéle v jejich domácím 
prostředí. 

Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečo
vatelkami při zvládání péče o vlastní osobu (s  hygie
nou, jídlem, oblečením apod.), chod domácnosti (úklid, 
vyřizování na úřadech,..) a  udržení kontaktu uživatele 
se společenským prostředím (komunikace, doprovod..).

Služba je poskytována ve Strážnici, Radějově, Petrově, 
Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné lhotě.

Služba je poskytována z cca 75% v přirozeném prostředí 
klienta (rodiny) a to v časovém rozmezí cca 1x měsíčně. 
Doplnění terénní služby probíhá v prostorách organi
zace DOTYK II, o.p.s., kam dochází rodiče se svými dětmi 
za účelem nácviku speciálních dovedností a za účelem 
společného setkávání rodičů (svépomocných skupin), 
školících seminářů atd. Poradce rané péče jezdí do rodi
ny a pracuje s dítětem i s rodiči.

K základním činnostem služby patří:
•	 seznámení rodičů se specifiky komunikace dětí s PAS
•	 seznámení rodičů se systémem alternativní 

a augmentativní komunikace
•	 seznámení rodičů s metodou SCERTS

Pro koho je služba určena:
Seniory se sníženou soběstačností, zdravotně postižení, 
chronicky nemocní, rodiny s dětmi.

Pro koho není služba určena:
Osoby, kteří jsou schopni pečovat o sebe a svou domác
nost samostatně.
Forma poskytování služby: terénní 

Úhrada: Úhrada za služby se provádí zpětně podle 
skutečně spotřebovaného času hotově nebo po domlu
vě bezhotovostně   
Provozní doba: denně 6.00 – 22.00 hod.
bezbariérovost objektu: 

Název sociální služby:

kOTVA, SOCIÁLNě TERAPEUTICkÁ 
DÍLNA, STřEDISkO AVE STRÁŽNICE
(§ 67  zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence

telefon: 737 054 064,   737 918 165

e-mail: kotva@straznice.charita.cz

Cílové skupiny sociální služby:

•	 individuální posouzení aktuálních možností 
a schopností dítěte

•	 vytvoření plánu spolupráce a komunikačního 
rozvoje dítěte 

•	 příprava komunikačních pomůcek pro potřeby 
dítěte

•	 odborná pomoc při optimalizaci domácího prostředí 
pro přímou práci s dítětem

Pro koho je služba určena:
Děti s poruchami autistického spektra od 0 – 7 let.

Pro koho není služba určena:
Děti s poruchami autistického spektra starším 7 let.
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bez úhrady
Provozní doba: doba poskytování terénní služby je 
8.00 – 16.30 hod.

Popis služby:
Uživatel se naučí pracovním návykům a  dovednostem, 
se kterými je schopen postarat se sám o sebe a dovede 
využívat plánovaně a smysluplně svůj čas. Uživatel 
si prostřednictvím nácviku upev ní nebo obnoví 
psychické a sociální dovednosti a schopnosti a kontakt 
s přirozeným sociálním prostředím.

Základní činnosti poskytované služby:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění

•	 podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností

Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí pomoc lidem 
s  duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé 
životní situace nemají možnost zařazení na otevřeném 
ani chráněném trhu práce.  Prostřednictvím každodenní 
pracovní činnosti podporujeme dodržování stanovených 
pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich 
schop ností i dovedností, začleňování se do kolektivu 
a tak jim pomáháme k zapojování se do běžného života.   
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Pro koho je služba určena:
Osoby s duševním postižením, popř. osoby v kombina
ci duševního postižení a lehčího mentálního postižení, 
v produktivním věku od 18 do 64 let.

Pro koho není služba určena:
•	 dětem, mladistvým do 18 let, seniorům
•	 lidem s duševním onemocněním kombinovaným se 

středním a těžkým mentálním postižením
•	 lidem, jejichž stav neumožňuje bezpečnou 

spolupráci 
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně, s výjimkou 
základních činností 
Provozní doba: PO  PÁ: 8.00 do 15.00 hod. 
bezbariérovost objektu: zajištěn výtahem

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je poskytovat prostřednictvím pomoci 
asistenta takovou pomoc a podporu, aby mohl uživa
tel se sníženou soběstačností žít ve svém přirozeném 
prost ředí. 

Snížená soběstačnost = snížená schopnost člověka us
pokojovat své základní potřeby, především vykonávat 
všední denní činnosti (toaleta, oblékání, stravování, 

nákupy, péče o domácnost, vyřizování úředních záleži
tostí, doprovod k lékaři apod.)

Pro koho je služba určena:
Senioři se sníženou soběstačností, zdravotně postižení, 
chronicky nemocní, rodiny s dětmi.

Pro koho není služba určena:
lidem, kteří jsou schopni pečovat o sebe a svou domác
nost samostatně.

Forma poskytování služby: terénní

Úhrada: úhrada za služby se provádí zpětně podle 
skutečně spotřebovaného času hotově nebo po domlu
vě bezhotovostně   

Provozní doba: dle potřeb uživatelů a možností jejich 
rodiny

bezbariérovost objektu: 

Přehled poskytovaných služeb:
Pečovatelská služba, Osobní asistence, Centrum den
ních služeb

Název sociální služby:

CENTRUM DENNÍCh SLUŽEB
(§ 45  zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 
adresa: Polní 16, Hodonín

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je umožnit seniorům, chronicky 
nemocným a zdravotně postiženým trávit část dne ve 
společnosti aktivním způsobem a současně jim umožnit 
návrat do domácího prostředí.

Jejím cílem je zbavit uživatele pocitu samoty, 
opuštění a pocitů zbytečnosti. Posilovat jejich doved
nosti při každodenní činnosti a především zajistit 
úlevu pečující rodině.

Služba zajišťuje:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Služba je určena osobám, jejichž situace vyžaduje po
moc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. 
Jedná se o: 
•	 seniory (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu) 
•	 chronicky nemocné 
•	 osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým 

byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu 
rekonvalescenci) 

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je k dispozici 
na internetových stránkách nebo přímo v organizaci

Provozní doba: PO – PÁ, ul. Polní

bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je umožnit seniorům, chronicky 
nemocným a zdravotně postiženým žít ve svém 
přirozeném prostředí běžným způsobem života a  pod
porovat je při společenském začleňování.  Jejím cílem 
je prodloužit uživatelům období samotného způsobu 
života, zachovat jejich sociální kontakty s okolím a na
pomáhat jim v činnostech začleňujících do společnosti.

Služba zajišťuje:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 
•	 pomoc při přípravě jídla a pití 
•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí 

Služba je poskytována v obcích: 
Hodonín, Dubňany, lužice, Mikulčice, Prušánky, Jo
sefov, Rohatec, Starý a Nový Poddvorov, Mutěnice, 
Ratíškovice.  V dal ších spádových obcích po domluvě.

Pro koho je služba určena:
•	 seniory (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu) 
•	 chronicky nemocné 
•	 osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým 

byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu 
rekonvalescenci) 

Forma poskytování služby: terénní

Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je k dispozici na 
internetových stránkách nebo přímo v organizaci

Provozní doba: služby jsou poskytovány ve smě nném 
provozu po celý den i o víkendech  
a ve svátcích. 
bezbariérovost objektu: 

Sídlo organizace:
Velkomoravská 12, 695 01 HODONÍN

Adresa organizace:
Polní  12,  695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 352 357

E-mail:  homediss@homediss.cz

Webové stránky: www.homediss.cz

název organizace: PeČovatelská služba homediss, o. P. s.
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Adresa organizace:
Tuřanská 12, 620 00 BRNO

Pobočka Hodonínsko:
Tyršova 8, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 733 643 316

E-mail:  hodoninsko@prahbrno.cz 

Webové stránky:  www.prahbrno.cz

název organizace: Práh Jižní morava, z. Ú.

Název sociální služby:

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA
(§ 40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je pomocí kvalifikované pé če umožnit 
především seniorům, chronicky nemoc ným a zdravotně 
postižený setrvat ve svém domácím prostředí a žít 
běžný způsobem života. Jejím cílem je prodloužit 
uživatelům období vlastního způsobu života a oddálit 
jejich umístění do pobytového zařízení, zachovat jejich 
sociální kontakty a také důstojně dožít ve svém domově. 

Služba zajišťuje:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§ 70 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

•	 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

Služba je poskytována v obcích: 
Hodonín, Dubňany, lužice, Mikulčice, Prušánky, Jo
sefov, Rohatec, Starý a Nový Poddvorov, Mutěnice, 
Ratíškovice. V dalších spádových obcích po domluvě.

Pro koho je služba určena:
•	 seniory (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu) 
•	 chronicky nemocné 
•	 osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým 

Popis služby:
Posláním služby je podporovat lidi s psychotickým 
onemo c něním z Jihomoravského kraje, kteří se 
v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci 
tak, aby byli samostatní v prostředí, které si sami vybrali 
k životu.

Služba poskytuje:
•	 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění

•	 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
lidé se závažným duševním onemocněním z  Jiho
moravs kého kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli 
v nepříznivé sociální situaci.

byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu 
rekonvalescenci) 

•	 rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo 
více dětí

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní 
(převažuje terénní služba)

Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je k dispozici na 
internetových stránkách nebo přímo v organizaci

Provozní doba: služby jsou poskytovány ve směn ném 
provozu po celý den i o víkendech a ve svátcích. 
bezbariérovost objektu: ano

Pro koho není služba určena:
•	 lidem s kombinovanými diagnózami (nepřijímáme 

osoby se střední a těžkou mentální retardací, u osob 
s tělesným či smyslovým postižením můžeme 
spolupráci zvážit)

•	 lidem s ústavní ochranou léčbou (sexuologickou).
•	 lidem s různými typy demencí
•	 lidem s vývojovými pervazivními poruchami 

(Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, další druhy 
autismu)

Forma poskytování služby: terénní

Úhrada: služba je poskytována bezplatně

Provozní doba: PO – PÁ: 7.30 – 17.30 hod. 

bezbariérovost objektu: 

Adresa organizace:
Skácelova 2/2711,  695 01  HODONÍN

Telefon:  +420 518 321 629 

E-mail:  
domecek@psychocentrumdomecek.cz

Webové stránky:  
www.psychocentrumdomecek.cz

název organizace: Psychocentrum domeČek hodonín, o. P. s.

Přehled poskytovaných služeb: 
Azylový dům, Chráněné bydlení, Manželská a ro dinná 
poradna, Sociální rehabilitace

Název sociální služby:

AzYLOVý DůM
(§ 57  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

telefon: 518 321 629 

e-mail: bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Služba umožňuje mužům bez přístřeší žít v azy
lovém domě a pomáhá jim aktivně řešit jejich 
nepříznivou situaci. Azylový dům zajišťuje ubytování 
ve dvou a jednolůžkových pokojích. Uživatelé mají  
k dispozici také další zázemí jako je kuchyň, koupel
na, společenská místnost a další. Mimo ubytování 
služba pomáhá při zajištění a přípravě stravy. 

Součástí je také pomoc při uplatňování práv a  vyřizování 
osobních záležitostí jako jsou například pomoc s úředními 
úkony, obstarávání osobních dokladů nebo podpora při 
řešení dluhové problematiky. Služba však může být plynule 
poskytována nejdéle po dobu jednoho roku. Při poskytování 
služby je kladen důraz na dodržování domácího řádu.

Pro koho je služba určena:
Muži bez přístřeší ve věku 19 až 68 let.

Pro koho není služba určena:
•	 ženám a rodinám s dětmi 
•	 lidem s omezeným pohybem (např. upoutaným na 

invalidní vozík) 
•	 osobám, které dovršily 69 let
•	 osobám, které mají soudem nařízenou ústavní 

léčbu
Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je k dispozici 
na internetových stránkách nebo přímo v organizaci

Telefon:  720 941 368

E-mail:  pujcovna@homediss.cz

Webové stránky:

www: pujcovnahomediss.cz

PůJČovna zdravotnických 
a komPenzaČních Pomůcek
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Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu: do zařízení není bezbariérový 
vstup

Název sociální služby:

ChRÁNěNÉ BYDLENÍ
(§  51 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče
telefon: 518 321 629 
e-mail: bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Služba umožňuje osobám s dlouhodobým psychickým 
onemocněním žít v chráněných podmínkách, pomáhá 
v  jejich složité životní situaci a  poskytuje jim přípravu 
pro život v běžných podmínkách. 

Chráněné bydlení zajišťuje ubytování ve dvou a  jed
nolůžkových pokojích. Uživatelé mají k dispozici také 
další zázemí jako je kuchyň, koupelna, společenská 
místnost a další. Mimo ubytování služba pomáhá při za
jištění a přípravě stravy a  chodu domácnosti. Součástí 
je také pomoc při uplatňování práv, vyřizování osobních 
záležitostí a zejména pomoc při zvládání léčby. 

Smlouva o poskytování služby je uzavírána na dva roky. 
V odůvodněných případech je prodlužována.

Pro koho je služba určena:
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 
19 až 68 let.

Pro koho není služba určena:
•	 osobám s mentálním postižením a s poruchami 

osobnosti
•	 lidem s omezeným pohybem (např. upoutaným na 

invalidní vozík)
•	 osobám, které dovršily 69 let
•	 osobám, které mají soudem nařízenou ústavní léčbu 

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je k dispozici 
na internetových stránkách nebo přímo v organizaci
Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu: do zařízení není bezbariérový 
vstup

Název sociální služby:

MANŽELSkÁ A RODINNÁ PORADNA
(§ 37 zák. č. 108/2006)  služba sociálního 
poradenství
telefon: 518 344 345 
e-mail: poradna@psychocentrumdomecek.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Manželská a rodinná poradna se zaměřuje na posílení 
a podporu kvality mezilidských vzta hů. Pracuje s part
nery, rodiči, jednotlivci, pěstouny i  rodinami, které se 
ocitly v těžké životní situaci. 

Cílem služby je pomáhat odstraňovat příčiny, které vedly 
k narušení rodinných, manželských, partnerských či 
mezilidských vztahů i vztahu k sobě samému. 

Pro koho je služba určena:
•	 rodiny s dítětem/dětmi
•	 osoby v krizi

Pro koho není služba určena:
•	 osobám mladším 19 let
•	 osobám s mentálním postižením
•	 služba neposkytuje internetové poradenství 

a telefonickou pomoc
Forma poskytování služby: ambulantní

Úhrada: služba je poskytována bezplatně (činnosti nad 
rámec základního odborného sociálního poradenství 
jsou zpoplatněny)
Provozní doba: Po  Pá: 7.00 – 15.30 hod.
bezbariérovost objektu: do zařízení je bezbariérový 
vstup

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§  70 zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence
telefon:  518 344 345 
e-mail: rehabilitace@psychocentrumdomecek.cz

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Služba nabízí činnosti prostřednictvím indivi
duálních nebo skupinových aktivit. Její snahou je 
pomáhat uživatelům pozitivně prožívat mezilidské 
kontakty, učit komunikaci a spolupráci a směřo
vat uživatele k soběstačnosti a  nezávislosti. Cílem 
služby podporovat je v samostatnosti, nezávi s los
ti, celkovém zvládání života a pomáhat při řešení 
prob lémů souvisejících s jejich onemocněním,  
zej ména při zvládání léčby. Pracovníci přistupují ke 
každému uživateli individuálně s ohledem na jeho 
specifické obtíže, potřeby a přání.

Pro koho je služba určena:
•	 osoby s chronickým duševním onemocněním

Pro koho není služba určena:
•	 osobám s mentálním postižením a s poruchami 

autistického spektra 
•	 dětem do 18 let
•	 osobám s poruchami osobnosti a závislým na 

návykových látkách
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně (činnosti 
nad rámec jsou zpoplatněny)
Provozní doba: Po  Pá: 7.00 – 15.30 hod.
bezbariérovost objektu: do zařízení je bezbariérový 
vstup

Spolupracující organizace:
•	 Úřad práce, Odbor sociálních věcí 

a školství MěÚ Hodonín
•	 Věznice, Probační a mediační služba
•	 Noclehárny

Spolupracující organizace:
•	 Psychiatrické ambulance, praktičtí 

a odborní lékaři
•	 Okresní soud, Oddělení sociálně právní 

ochrany dětí MěÚ

Spolupracující organizace:
•	 Psychiatrické ambulance

Spolupracující organizace:
•	 Úřad práce, Odbor sociálních věcí 

a školství MěÚ Hodonín
•	 Psychiatrické ambulance, praktičtí 

a odborní lékaři
•	 Psychiatrické nemocnice
•	 Psychologické ambulance
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Adresa organizace:
Na Pískách 4037/11, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420  518 399 949
  +420  601 327 389

E-mail: reditel@ddhodonin.cz, 
socialni1@ddhodonin.cz

Webové stránky:   
www.scentrumhodonin.eu

název organizace: s – centrum hodonín, P. o.

Přehled poskytovaných služeb: 
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY
(§ 49  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat uživatelům služby vést svůj 
život dle svých schopností a možností za podpory týmu 
odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, 
které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele 
podporovat v aktivním způsobu života, v  udržení stáva
jících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspoko
jovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, 
hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Uživatelé domova mohou využít 1 x týdně služeb pe
dikúry a kadeřnice, dále mohou navštívit kapli v zařízení, 
kde se koná 2 x do měsíce bohoslužba Římskokatolické 
církve a 1 x za měsíc bohoslužba Apoštolské církve.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let 
a mají sníženou soběstačnost zejména z  důvodu věku 
a zdravotního stavu, jejichž situace již vyžaduje pravi
delnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé 
sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy se
nior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem 
a zdravotním stavem nemůže vést samostatný život ve 
svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc 
při zajišťování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti 
rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních 
sociálních služeb.

Pro koho není služba určena:
•	 zájemce je mladší 65 let
•	 zájemce, kterému lze péči zajistit v jeho domácím 

prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob 
nebo terénních služeb

•	 zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péči ve 
zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin, akutní 
infekční nemoc

•	 chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese 
nebo problémového chování závažným způsobem 
narušovalo kolektivní soužití

•	 zájemce závislý na alkoholu nebo jiných 
nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti

•	 zájemce, který nerozumí českému jazyku
•	 zájemce s mentální retardací a autismem
•	 zájemce žádá o sociální službu, kterou zařízení 

neposkytuje
s - centrum hodonín, p.o. může odmítnout 
poskytnutí sociální služby pouze pokud:
•	 neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá 

a není schopna zajistit jeho požadavky a osobní cíle 
•	 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 

služby, o kterou osoba žádá
•	 zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje 

poskytování pobytové sociální služby 
•	 sociální službu žádá osoba, které zařízení 

vypovědělo smlouvu o poskytnutí stejné sociální 
služby v době kratší než 6 měsíců před touto 
žádostí, a to z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy

Forma poskytování: pobytová  
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci

Úhrada se skládá ze tří základních položek:
•	 ubytování a strava(celodenní strava, úklid, praní, 

žehlení, oprava prádla, spotřeba energií) – hrazeno 
z příjmu (důchodu) uživatele služby

•	 ošetřovatelská péče – hrazena z příspěvku na péči 
v jeho přiznané výši

•	 fakultativní činnosti – hrazeno z příjmu (důchodu) 
uživatele služby

Provozní doba: celoroční provoz
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

DOMOV SE zVLÁšTNÍM REŽIMEM
(§  50 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat uživatelům služby vést svůj život 
dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně 
vzdělaného, s obětavým přístupem a v   prostředí, které 
je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele pod
porovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících 
sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat je
jich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení 
a  naplňování jejich osobních cílů. Do domova dochází 2x 
týdně praktická lékařka a 1x za měsíc psychiatr.  

Uživatelé domova mohou využít 1x týdne služeb pe
dikúry a kadeřnice, dále mohou navštívit kapli v zařízení, 
kde se koná 2x do měsíce bohoslužba Římskokatolické 
církve a 1x za měsíc bohoslužba Apoštolské církve.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, 
trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, 
Alzheimerovou nebo jinou formou demence a ocitli se 
v nepříznivé sociální situaci. 

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy 
senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem 
a zdravotním stavem nemůže vést samos    tatný život ve 
svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc 
při zajišťování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti 
rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních 
sociálních služeb.

Pro koho není služba určena:
•	 zájemce je mladší 65 let
•	 zájemce, kterému lze péči zajistit v jeho domácím 

prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob 
nebo terénních služeb

•	 zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péči 
•	 ve zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin
•	 akutní infekční nemoc
•	 zájemce závislý na alkoholu nebo jiných 

nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti
•	 zájemce, který nerozumí českému jazyku
•	 zájemce s mentální retardací a autismem
•	 zájemce žádá o sociální službu, kterou zařízení 

neposkytuje
s - centrum hodonín, p.o. může odmítnout 
poskytnutí sociální služby pouze pokud:
•	 neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá 

a není schopna zajistit jeho požadavky a osobní cíle 
•	 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 

služby o kterou osoba žádá
•	 zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje 

poskytování pobytové sociální služby 
•	 o sociální službu žádá osoba, které zařízení 

vypovědělo smlouvu o poskytnutí stejné sociální 
služby v době kratší než 6 měsíců před touto 
žádostí, a to z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy

Forma poskytování: pobytová  
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci

Úhrada se skládá ze tří základních položek:
•	 ubytování a strava (celodenní strava, úklid, praní, 

žehlení, oprava prádla, spotřeba energií) – hrazeno 
z příjmu (důchodu) uživatele služby

•	 ošetřovatelská péče – hrazena z příspěvku na péči 
v jeho přiznané výši

•	 fakultativní činnosti – hrazeno z příjmu (důchodu) 
uživatele služby

Provozní doba: celoroční provoz

bezbariérovost objektu: ano
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Adresa organizace:
Kamenná 11, 639 00 BRNO

Telefon:  +420 734 862 310

E-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz

Webové stránky: www.sdbrno.cz

název organizace: slezská diakonie, Poradna ranÉ PÉČe dorea

Název sociální služby:

PORADNA RANÉ PÉČE DOREA
(§ 54  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis  služby:
Posláním poradny rané péče DOREA je odborné 
provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravot
ním postižením prostřednictvím služeb rané péče 
poskytovaných v Jihomoravském kraji. 

Služba nabízí provázení členů rodiny spočíva
jící především v podpoře vývoje dítěte, v podpoře 
adaptace rodiny na novou životní situaci a podpoře 
začlenění rodiny do běžného života, pravidelné kon
zultace v místě bydliště rodi ny, zhodnocení a podpora 
rozvoje schopností a dovedností dítěte.

Služba rané péče je realizována především formou 
konzultací (osobních návštěv) v přirozeném prostředí 
rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Každá rodina má svého 
poradce rané péče – klíčového pracovníka. Poradce 
nejprve zjišťuje potřeby a  přání rodičů, a jsouli 
v  souladu s nabízenými službami, pomáhá jim v jejich 
naplňování. 

Pro koho je služba určena:
rodiny s dětmi: 
•	 s ohroženým psychomotorickým vývojem 

v důsledku předčasného narození či nepříznivého 
zdravotního stavu

•	 s mentálním postižením 
•	 s tělesným postižením 
•	 s kombinovaným postižením

Služba je poskytována dětem od narození do 7 let věku 
dítěte. 

Pro koho není služba určena:
•	 osoby starší 7 let
•	 osoby, které nespadají do cílové skupiny poradny
•	 osoby s trvalým bydlištěm mimo oblast 

Jihomoravského kraje

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bez úhrady
Provozní doba: doba poskytování terénní služby: 
PO – ČT:  8.00 – 18.00 hod.
PÁ:  8.00 – 16.00 hod.
doba poskytování ambulantní služby  
(v sídle poradny – Kamenná 11, Brno):  
ÚT:  8.00 – 12.00 hod.
bezbariérovost objektu: částečně – přístup do 
budovy je zajištěn za pomoci ližin

Adresa organizace:
Kancelář: Národní tř. 13, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 325 766

E-mail: hodonin@srnm.cz, 
hodonin.srnm@seznam.cz

Webové stránky: www.srnm.cz

název organizace: sPoleČenství romů na moravě romano Jekhetaniben Pre morava

Název sociální služby:

TERÉNNÍ PROgRAMY
(§ 69 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je poskytovat terénní sociální práci 
v  přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně 
předcházet sociálnímu vyloučení. 

lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým 
sociálním vyloučením nabízí pomoc a poradenství 
v  oblastech bydlení, zaměstnání a  zvýšení předpokladů 
pro jeho získání, oddlužení, orientace ve vlastních 
právech a povinnostech, předávání informací, zkontak
tování návazných institucí, doprovody, zaučování, nácviky 
situací s klienty, aktivizační semináře pro klienty.

Pro koho je služba určena:
cílová skupina: 
•	 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
•	 osoby ohrožené sociálním vyloučením
•	 osoby ohrožené diskriminací
•	 osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace 

spjaté s některými z těchto faktorů: nevyhovující 
bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, 
nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost 
orientace v institucionálním prostředí (problémy při 
jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, 
přičemž neumí tyto nepříznivé sociální situace řešit 
vlastními silami

Pro koho není služba určena:
•	 děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být 

řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
•	 mentálně a smyslově postižení lidé, se kterými není 

pracovník schopen komunikovat
•	 těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
•	 lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby 

využít v období intoxikace

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO a ST 9.00 – 13.00 hod. kancelář,  
odpoledne terén: ÚT a ČT terén
bezbariérovost objektu: 
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Adresa organizace:
Uzbecká 32, 625 00 Brno

Telefon:  +420 541 236 743
 +420 777 234 134

E-mail: brno@ranapece.cz

Webové stránky:  www.ranapece.cz

Adresa organizace:
P. Jilemnického 2923/1, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 321 580

E-mail: srnec.petr@zelenydumpohody.cz

Webové stránky:   
www.zelenydumpohody.cz

název organizace: sPoleČnost Pro ranou PÉČi, PoboČka brno

název organizace: zelený dům Pohody, P. o.

Název sociální služby:

RANÁ PÉČE
(§ 54  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Raná péče je terénní sociální služba, zaměřená na po
moc rodinám dětí s postižením nebo s ohroženým vývo
jem. Cílem služby je sociální integrace rodiny a zmírnění 
důsledků postižení na vývoj dítěte.

Pro koho je služba určena:
níže uvedeným ve všech obcích Jihomoravského 
kraje:
•	 raná péče je dle zákona o sociálních službách 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, 
které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je 
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

Přehled poskytovaných služeb:
Domov pro osoby se zdravotním postižením, denní sta
cionář, chráněné bydlení, týdenní stacionář

Název sociální služby:

DENNÍ STACIONÁř
(§ 46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním denního stacionáře Zeleného domu pohody 
je poskytovat prostřednictvím ambulantních sociál
ních služeb odpovídající podporu a pomoc dospělým 
lidem s mentálním postižením v běžných činnostech 
a  aktivitách. Uživatelům nabízíme pestré využití času 
v kolektivu vrstevníků vedoucí k rozvoji a upevnění je
jich schop ností a dovedností, přičemž zůstává zachová
na pevná vazba uživatele s rodinou. 

Uživatel služby si může zvolit:
•	 které dny bude do zařízení docházet
•	 kolik hodin denně má zájem službu využívat 
•	 které druhy stravy bude odebírat 

•	 rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se 
zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let

•	 rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se 
zrakovým postižením v kombinaci s dalším 
zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let

•	 rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem 
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku 
od narození do 7 let

Pro koho není služba určena:
•	 zájemcům o službu, kteří nesplňují výše uvedené 

požadavky

Pro koho je služba určena:
Dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 18 do 64 
let věku (muži i ženy). 

Mentální postižení může být kombinováno i s jinými typy 
postižení (lehké tělesné, smyslové či duševní).

Pro koho není služba určena:
•	 trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
•	 s těžkým smyslovým postižením
•	 s psychickým onemocněním, které převažuje nad 

mentálním postižením
•	 agresivní, nebezpeční sobě i okolí, s vážnými 

poruchami chování a asociálními projevy 
znemožňujícími soužití v kolektivu

Forma poskytování: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: sociální služba denní stacionář je 
uživatelům poskytována ve všední dny PO – PÁ: 
7.00 – 17.00 hod., mimo státní svátky a dobu nemoci 
uživatele. 
bezbariérovost objektu: ne

•	 zájemcům o službu nekomunikujícím v českém/
slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka

•	 zájemcům o službu, kterým je již poskytována 
služba rané péče jiným poskytovatelem a zdravotní 
postižení dítěte tuto dvojí podporu nevyžaduje

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: 8.00 – 18.00 hod.
bezbariérovost objektu: 

Název sociální služby:

DOMOV PRO OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 48 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením 
Zeleného domu pohody je poskytovat prostřednictvím 
pobytových sociálních služeb podporu a nezbytnou 
péči dospělým lidem s  mentálním postižením 
a pomáhat jim zapojit se v co největší míře do běžného 
života. Usilujeme o  vytvoření podmínek vedoucích 
k naplňování individuálních potřeb uživatelů, jejich 
seberealizaci a samostatnosti s ohledem na možnosti 
každého uživatele. Při poskytování služby je kladen 
důraz na dodržování práv člověka a zachování lidské 
důstojnosti.

Pro koho je služba určena:
Dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 18 do 64 
let věku (muži i ženy). 

Mentální postižení může být kombinováno i s ji nými typy 
postižení (lehké tělesné, smyslové či duševní).

Pro koho není služba určena:
•	 trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
•	 s těžkým smyslovým postižením
•	 s psychickým onemocněním, které převažuje nad 

mentálním postižením
•	 agresivní, nebezpeční sobě i okolí, s vážnými 

poruchami chování a asociálními projevy 
znemožňujícími soužití v kolektivu
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Forma poskytování: pobytová
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: ne

Název sociální služby:

ChRÁNěNÉ BYDLENÍ
(§ 51 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním chráněného bydlení Zeleného domu 
po hody je umožnit dospělým lidem s mentál
ním postižením žít v bytech ve městě Hodoníně, 
podporovat je a pomáhat jim v nezbytné míře  
a  podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli, 
s ohledem na své schopnosti, přebírat odpovědnost za 
vlastní život. 

Pro koho je služba určena:
Některé stávající uživatelé služeb domova pro osoby se 
zdravotním postižením a týdenního stacionáře Zeleného 
domu pohody ve věku od 19 do 64 let věku. 

Pro koho není služba určena:
Služba není určena osobám, které před přechodem do 
chráněného bydlení nebyly uživateli sociálních služeb 
Zeleného domu pohody.
Forma poskytování: pobytová
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: celoroční služba 
bezbariérovost objektu: byty nejsou bezbariérové

Název sociální služby:

TýDENNÍ STACIONÁř
(§ 47 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním týdenního stacionáře Zeleného domu po
hody je poskytovat prostřednictvím pobytových 
sociálních služeb podporu a nezbytnou pomoc dos
pělým lid em s  mentálním postižením při zvládání 
běžných životních situací. Usilujeme o dosažení 
co největší míry samostatnosti uživatelů, o rozvoj 
a upevnění jejich schopností a  dovedností. Důraz 
přitom klademe na vytvoření podmínek vedoucích 
k  naplňování individuálních potřeb uživatelů a  jejich 
seberealizaci. Služba je poskytována při zachování 
přirozené vazby uživatele s rodinou a s  respektem 
k právům a lidské důstojnosti uživatelů. 

Pro koho je služba určena:
Dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 18 do 64 
let věku (muži i ženy). 

Mentální postižení může být kombinováno i s jiný mi typy 
postižení (lehké tělesné, smyslové či duševní).

Pro koho není služba určena:
•	 trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
•	 s těžkým smyslovým postižením
•	 s psychickým onemocněním, které převažuje nad 

mentálním postižením

Forma poskytování: pobytová

Úhrada: služba je poskytována za úhradu

Provozní doba: je poskytována PO: 6.00  18.00 hod. 
mimo víkendy, svátky a dobu nemoci uživatele

bezbariérovost objektu: ne
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návazné služby
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návazné služby

HODONÍN

Hodonínsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Vacenovice

Věteřov
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NÁZEV ORGANIZACE:

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ 
PÉČI hODONÍN, z. S.
adresa organizace: Štefánikova 15,  
695 01 HODONÍN
telefon: 721 587 016
e-mail: ambrozkova@cprhodonin.cz
Webové stránky: www.cprhodonin.cz

Popis organizace:
CPR Hodonín poskytuje prostřednictvím kurzů a před
nášek vzdělávání zaměřené zejména na posilování vzta
hů v rodině. Provozuje poradnu Divizna, která nabízí po
radenství, mediaci a koučing v partnerských a rodinných 
vztazích. CPR Hodonín dále provozuje dětskou skupinu 
pro děti od 1,5 roku. Je rovněž doprovázející organizací 
pro náhradní rodiny. Koordinuje Dobrovolnické centrum 
Dobromysl. Dětem a mladým dospělým s handicapem 
poskytuje sociální služby. Rodinám a  jejím jednotlivým 
členům nabízí volnočasové aktivity zpestřujících rodin
ný život. Veřejnosti je k dispozici dětské hřiště a vnitřní 
herna. Centrum je místem setkávání všech generací, 
kde jsou děti vítány, rodiče podporováni a senioři ctěni.
Forma poskytování služby: ambulantní

Pro koho je služba určena: manželské, případně part
nerské páry, rodiče, rodiny s dětmi, děti, seniory, 

služba je poskytována zájemcům z oblasti: rodinné 
vzta hy, výchova dětí, slaďování rodiny a zaměstnání, vol
ný čas rodin a jejich jednotlivých příslušníků.
Úhrada: podle typu programu jednorázové vstupné 
nebo předplatné
Provozní doba: PO – PÁ: 9.00 – 18.00 hod.
bezbariérový přístup: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

OÁzA hODONÍN STřEDISkO 
SPECIÁLNÍCh SLUŽEB, z. S.
adresa organizace: Rybářská 34,  695 01 HODONÍN
telefon: 518 352 877, 608 149 306
e-mail: oaza.hod@seznam.cz

Webové stránky: www.oazahodonin.eu

Popis organizace:
Zlepšování životních podmínek zdravotně a sociálně 
postižených občanů, seniorů, dětí a mládeže, jejich nezávis
lý život, vzdělávání, rehabilitace, pracovní uplatnění, 
volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a  společenské 
vyžití. Výstavba bezbariérového areálu pro těžce zdravotně 
postižené – Oáza Hodonín. Cílem je integrace zdravotně 
handicapovaných občanů do majoritní společnosti.
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
handicapované osoby, seniory, děti a mládež
Úhrada: dle služby a dohody
Provozní doba: celotýdenní
bezbariérovost objektu: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

OBLASTNÍ SPOLEk ČESkÉhO 
ČERVENÉhO křÍŽE
adresa organizace: Dukelských hrdinů 6,  
695 01 HODONÍN

telefon: 776 881 081

e-mail: hodonin@cervenykriz.eu

Webové stránky:              

Popis organizace:
Provádí školení základní první pomoci pedagogů 
a žáků mateřských, základních i středních škol, školení 
první pomoci pro příslušníky tísňových služeb (poli

cie, hasiči), zdravotní příprava ucha zečů o řidičské 
oprávnění, doškolování zdravotníků zotavovacích akcí, 
zdravotní dozor na kulturních, společenských a spor
tovních akcích.
Pro koho je organizace určena: pro širokou 
veřejnost, mateřské, základní i střední školy

Úhrada: smluvní
Provozní doba: 7.00 – 15.00 hod., případně po 
telefonické domluvě
bezbariérovost objektu: ne

NÁZEV ORGANIZACE:

PARkINSON SLOVÁCkO z. S.
adresa organizace: Fr. Vlacha 1411, 696 03 
DUBŇANY
telefon: 608 081 553, 511 119 420
e-mail: skrkal@seznam.cz
Webové stránky: www.parkinsonslovacko.cz

Popis organizace:
Základní činností jsou různé druhy rekondičních cvičení, 
organizování společných pohybových akcí, malé i velké 
národní i mezinárodní sportovně společenské soutěže. 
Pořádání besed za účelem výměny zkušeností.

Setkání probíhají každé pondělí u sportcentra Želva 
v Dubňanech a cvičení ve vedlejší školní tělocvičně. Dále 
každý 1. čtvrtek v Hodoníně, ul. Polní čp. 14 nepravidelně. 
Je třeba sledovat webové stránky.

výzva: Pokud se najde člověk nemocný PN, má možnost 
se přijít nezávazně podívat.

Pro koho je služba organizace určena: Organizace 
vznikla z potřeb nemocných Parkinsonovou nemocí. Hlavní 
činnost spočívá v rekondičních cvičeních, ve sdružování se, 
výměně zkušeností, organizování přednášek a besed za 
účelem poznatků o nových způsobech léčby. 
Úhrada: členský příspěvek 500, Kč za rok
Provozní doba: není stanovena 
bezbariérovost objektu:   

NÁZEV ORGANIZACE:

řÍMSkOkATOLICkÁ fARNOST hODONÍN
adresa organizace: Masarykovo náměstí 7,  
695 01 HODONÍN
telefon: 518 344 543
e-mail: farahodonin@centrum.cz
Webové stránky: www.farnosthodonin.cz

Popis organizace:
Setkávání seniorů probíhá pravidelně jedenkrát za 
měsíc na pastoračním centru hodonínské fary. Setkává 
se pravidelně 30 – 50 seniorů a  jejich přátel. Program 
na dopolední setkávání připravují samotní aktivní 
členové senior klubu nebo pozvaní hosté, mezi něž patří 
pravidelně i představitelé města nebo městského úřadu, 
preventisté z  městské policie nebo lékaři či duchovní. 
Kromě toho mezi aktivity senior klubu patří také trénování 
paměti, tělocvik pro seniory, dále plavání v hodonínských 
lázních, zájezdy na poutě, do divadla nebo koncerty.

Pro koho je organizace určena: seniory farnosti a  je
jich známé

Úhrada: 
Provozní doba: druhé úterý v měsíci dopoledne, mimo 
prázdniny

bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPMP ČR POBOČNý SPOLEk hODONÍN
adresa organizace: Erbenova 8, 695 01 HODONÍN

telefon: 605 725 472
e-mail: jitka.soldanova@spmphodonin.cz
Webové stránky: www.spmphodonin.cz

Popis organizace:
SPMP Hodonín je pobočným spolkem celorepublikové 
organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, z. s., která sdružuje lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny 
a přátele.

SPMP ČR pobočný spolek Hodonín organizuje volnočasové 
aktivity s cílem poskytnout lidem s mentálním postižením a 
jejich rodinám prostor k setkávání a zapojení do společnos
ti (jednodenní a vícedenní zájezdy, rekondiční pobyty, letní 
rehabilitační pobyt, sportovní a společenské akce apod.) 
Dále zprostředkovává poradenství a pořádá vzdělávací 
akce a besedy za účelem výměny zkušeností.

Cílem těchto aktivit je:
•	 poskytovat pečujícím osobám prostor k setkávání, 

výměně zkušeností, regeneraci vlastních sil 
a realizaci svých potřeb

•	 vytvářet příležitosti k setkávání lidí s mentálním 
postižením a nabízet jim možnosti smysluplného 
trávení volného času

•	 předávání informací lidem s mentálním postižením 
a jejich rodinám o právech a možnostech podpory

•	 sPMP ČR pobočný spolek Hodonín neposkytuje sociální 
služby ani nezajišťuje pravidelnou klubovou činnost

Pro koho je organizace určena: pro mladé a dospělé lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny 
a přátele.
Úhrada: roční členský příspěvek ve výši 200, Kč 
(resp. 100, Kč za rok, akce si účastníci hradí ze svých 
prostředků)
Provozní doba: dle pořádané akce
bezbariérový přístup: dle pořádané akce

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů, zÁkLADNÍ ORgANIzACE ČEjČ
adresa organizace: 
telefon: 606 216 105
e-mail: stavek.cejc@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Pořádání zájezdů, společenských a kulturních akcí, 
návštěvy dlouhodobě nemocných, přání ke kulatým 
a půlkulatým narozeninám spoluobčanům.
Pro koho je organizace určena: zdravotně postižené 
občany
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů, zÁkLADNÍ ORgANIzACE 
DOLNÍ BOjANOVICE
adresa organizace: 
telefon: 732 730 431
e-mail: zdenekpejchal@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zapojení zdravotně postižených občanů do spo lečnosti. 
Pořádání rekondičních zájezdů, jednodenních ale 
i víkendových a týdenních pobytů. 
Pro koho je organizace určena: zdravotně postižené 
občany
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Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE

DěTSký DOMOV hODONÍN, P. O.
adresa organizace: Jarošova 2267/1, 695 01  
HODONÍN
telefon:  +420 518 305 305, 
 +420 774 714 045
e-mail: info@detskydomovhodonin.cz
Webové stránky:  www.domovhodonin.estranky.cz

Popis organizace:
Dětský domov je školské zařízení určené pro výkon 
ústavní výchovy dětí. Pečuje o děti podle jejich 
individuálních potřeb a plní zejména úkoly výchovné, 
vzdělávací a sociální. 

Do dětského domova jsou umísťovány děti, které nemají 
závažné poruchy chování.

Pro koho je organizace určena: zpravidla pro děti ve 
věku od 3 do 18ti let, případně mladí dospělí do 26ti 
let, na základě rozhodnutí soudu
Úhrada: stanovena ředitelem ve správním řízení
Provozní doba: provoz je nepřetržitý
bezbariérový přístup: ne

NÁZEV ORGANIZACE

MěSTO hODONÍN
statutární zástupce: starosta
adresa organizace: Masarykovo nám. 1,  
695 35 HODONÍN
telefon: +420 518 316 111
e-mail: podatelna@muhodonin.cz
Webové stránky: www.hodonin.eu
Úřední hodiny:  
Po: 8.00  17.00 hod.  úřední den
Út:  8.00  15.30 hod.
St:  8.00  17.00 hod.  úřední den
Čt:  8.00  15.30 hod.
Pá: 8.00  13.00 hod.  úřední den 

městský Úřad hodonín, odbor sociálních věcí 
a Školství
adresa: Národní třída 25, 695 35  HODONÍN

Oddělení sociální pomoci a služeb
•	 zabývá se problematikou sociálního vyloučení 

z důvodu zdravotního postižení a stáří
•	 zabývá se problematikou národnostních menšin 
•	 vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném 

prostředí 
•	 zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby 

pro cílové skupiny  zdravotně postižení
•	 rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory 
•	 vykonává funkci opatrovníka a vyhledává vhodné 

osoby pro funkci opatrovníka nesvéprávným osobám 
•	 zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora, 

v rámci tohoto výkonu poskytuje odborné sociální 
poradenství 

•	 realizuje některé koordinační činnosti při 
poskytování služeb sociální prevence 

•	 plní úkoly na úseku protidrogové problematiky 
•	 zabezpečuje zpohřebování osamělých osob 
•	 eviduje žádosti o sociální byt, dům s pečovatelskou 

službou a komunitní dům seniorů
•	 realizuje proces komunitního plánování sociálních 

služeb a rodinnou politiku

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
•	 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu

•	 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany 
jeho jmění

•	 působení směřující k obnovení narušených funkcí 
rodiny

•	 zabezpečení náhradního rodinného prostředí 
pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 
vychováváno ve vlastní rodině 

Oddělení školství a mládeže
•	 zprostředkovává občanům informace z oblasti 

školství a mládežnických aktivit 
•	 zajišťuje provoz mateřských a základních škol na 

území města 
•	 stanovuje spádové obvody škol a ve spolupráci s nimi 

zajišťuje zápis do 1. tříd a do mateřských škol 
•	 zajišťuje výkon státní správy pro školy a školská 

zařízení ve správním obvodu města Hodonína jako 
obce s rozšířenou působností 

•	 koordinuje aktivity mládeže ve městě 
a spolupracuje s organizacemi a institucemi 
zabývajícími se problematikou mládeže

Komunitní plánování sociálních služeb
Obec by měla zjišťovat potřeby občanů a reali zovat 
takové služby, které si lidé opravdu přejí a současně 
je v možnostech obce tyto služby zajistit. K tomu 
slouží tzv. komunitní plánování sociálních služeb. 
Jeho základem je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) 
s uživateli (klienty) a  poskytovateli (jednotlivými 
organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, 
vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci 
konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit 
dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Při plánování sociálních služeb vychází město Ho
donín zejména z porovnání existující nabídky sociál
ních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) 
uživatelů služeb. Výsledek provedeného srovnání 
slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformu
lování priorit v oblasti sociálních služeb. Po vyt
voření střednědobého plánu sociálních služeb se 
přechází od plánovací k realizační fázi, kdy dochází 
k faktickému naplňování priorit, resp. jednotlivých 
opatření. Součástí této etapy je také sledování pos
tupu a míry plnění stanovených úkolů.
Webové stránky: www.kpsshodonin.cz

Rodinná politika
Na základě schválené Koncepce rodinné politiky města 
Hodonína jsou každoročně připravovány a schvalovány 
Akční plány prorodinných aktivit. Město Hodonín 
podporuje služby a aktivity, které mají preventivní, 
podpůrný charakter, které usnadňují a posilují man
želské soužití a rodičovské kompetence, zkvalitňují 
rodinné vztahy, vedou k  prevenci sociálního vyloučení 
rodičů pečujících o malé děti, podporují rodiny v péči 
o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny.
Webové stránky: www.hodoninskerodiny.cz

NÁZEV ORGANIZACE

OkRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍhO 
zABEzPEČENÍ hODONÍN
adresa organizace: Národní třída 3200/38, 695 01 
HODONÍN
telefon:  +420 518 395 111
Fax: +420 518 321 221
e-mail: posta.ho@cssz.cz 
Webové stránky: www.cssz.cz

Popis organizace:
Působnost v oblastech důchodového zabezpečení, 
nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. 
Dále také kontroluje plnění povinností subjektů 
sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav 
a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního 
zabezpečení, vede evidenci práce nes chopných občanů 
a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

Úřední hodiny pro veřejnost
PO:  8.00  17.00 hod.

ÚT:  8.00  14.00 hod.

ST:  8.00  17.00 hod.

ČT:  8.00  14.00 hod.

PÁ:  

Úřední hodiny podatelny
PO:  8.00  17.00 hod.

ÚT:  8.00  16.00 hod.

ST:  8.00  17.00 hod.

ČT:  8.00  16.00 hod.

PÁ:  8.00  12.00 hod.

Úřední hodiny pokladny
PO:  8.00  12.00 hod., 13.00  16.30 hod.

ST:   8.00  12.00 hod., 13.00  16.30 hod.

NÁZEV ORGANIZACE

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
hODONÍN
adresa organizace:
Národní třída 266/14, 695 01 HODONÍN
telefon:  +420 518 325 600 
 +420 518 355 903 
 +420 518 322 860
e-mail: evyletova@pms.justice.cz 
Webové stránky: www.pmscr.cz

Popis organizace:
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování 
účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů 
spojených s trestnou činností a  sou  časně organizuje 
a  zajišťuje efektivní a  důstojný výkon alternativních trestů 
a opatření s  důrazem na zájmy po škozených, ochranu 
komunity a prevenci kriminality. 

Cíle činnosti
Integrace pachatele – Probační a mediační služba 
usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do 
života společnosti bez dalšího porušování zákonů. 
Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu 
obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho 
uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného – Probační a mediační služba 
se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního 
odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity 
a důvěry ve spravedlnost.

ochrana společnosti – Probační a mediační služba 
přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konf
liktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením 
a efektivním zajištěním rea lizace uložených alterna
tivních trestů a opatření.

Pro koho je organizace určena:
•	 osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem (je 

proti nim vedeno trestní stíhání)
•	 oběti trestné činnosti 
•	 mládež, která se dostala do konfliktu se zákonem
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Forma poskytování: ambulantní
Úhrada: služba je bezplatná
Provozní doba: dle předchozí domluvy
bezbariérovost objektu: částečně  s pomocí

NÁZEV ORGANIZACE

STřEDISkO VýChOVNÉ PÉČE hODONÍN
adresa organizace: Masarykovo nám. 396/5, 637 00  
HODONÍN

telefon: +420 778 759 388

e-mail: info@svphodonin.cz 
Webové stránky: www.svphodonin.cz

Popis organizace:
SVP nabízí bezplatné služby rodičům a osobám 
odpovědným za výchovu určené dětem a mládeži 
ve věku od 6 do 18 let. Odborníci z oboru speciální 
pedagogiky – etopedie, psychologie a sociální práce 
pomohou s řešením potíží týkajících se komunikace 
v rodině, nerespektování pravidel, školní docházky, 
školního prospěchu, užívání návykových látek, útěků, 
nezvládané agresivity, šikany, počátků trestné činnosti, 
obtížných životních situacích či rizikového trávení 
volného času apod. 
Pro koho je organizace určena: děti a mládež od 6ti 
do 18ti let
Forma poskytování: ambulantní
Úhrada: služba je bezplatná 
Provozní doba: PO – ČT: 8.00 – 18.00 hod.,  
polední přestávka: 12.00 – 12.30 hod.
PÁ: 8.00 – 16.00 hod.,  
polední přestávka: 12.00 – 12.30 hod.
bezbariérovost objektu: ne

NÁZEV ORGANIZACE

ÚřAD PRÁCE V hODONÍNě, kONTAkTNÍ 
PRACOVIšTě hODONÍN
adresa organizace: lipová alej 3846/8, 695 01 HO
DONÍN

ředitel: Ing. Radek Hořák

telefon: +420 950 115 111

e-mail: posta@ho.mpsv.cz                                

Webové stránky: 

Popis organizace:
Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské po
bočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen 
„krajské pobočky“). Součástí krajských poboček jsou 
kontaktní pracoviště. 

Kontaktní pracoviště plní úkoly v oblasti zprostřed
kování zaměstnání, evidence uchazečů a  zá jemců 
o  zaměstnání, v oblasti podpory v nezaměstnano
sti a  v  oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly 
správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní so
ciální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, záko
na o sociálních službách, zákona o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálně 
 právní ochraně dětí.

Úřední hodiny pro veřejnost: 
PO:  8.00 –  12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.

ÚT:  8.00 –  11.00 hod.

ST:  8.00 –  12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.

ČT:  8.00 – 11.00 hod.

PÁ:  8.00 – 11.00 hod. jen noví uchazeči o zaměstnání, 
příjem žádostí a pozvaní

bezbariérový přístup: ano

NÁZEV ORGANIZACE

zÁkLADNÍ škOLA A PRAkTICkÁ 
škOLA hODONÍN, NÁM. B. MARTINů, 
hODONÍN, P. O.
adresa organizace: Náměstí B. Martinů 5, 695 03  
HODONÍN

telefon:  +420 518 352 895,

 +420 518 326 033

e-mail: zvshod@centrum.cz                       

Webové stránky: www.mszshodon.cz

Popis organizace:
Škola poskytuje výchovu a vzdělání žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je 
poskytnout dětem osvojení vědomostí, dovedností 
a návyků, které jsou potřebné pro praktický život. Starají 
se o děti s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním 
postižením. Školu navštěvují také žáci s kombinovanými 
vadami i poruchou autistického spektra.

Vedle běžných vyučovacích předmětů využívají zvláště 
u dětí s vyšší mírou podpůrných opatření alternativní 
metody práce, do výuky zařazují i prvky terapií. 

Děti mohou navštěvovat zájmové a terapeutické kroužky, 
kurz plavání, pořádají školy v přírodě, lyžařské kurzy, 
výlety, exkurze, navštěvují divadla, pořádají tematická 
vyučování. Součástí školy je i školní kuchyně a jídelna.

Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení:

  

Pro koho je organizace určena: 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Provozní doba: PO – PÁ: 7.00  15.15 hod.

Úhrada: 
Podmínky přijetí: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů zÁkLADNÍ ORgANIzACE Č. 1, 
hODONÍN
adresa organizace: Palackého 14,  
695 01 HODONÍN
telefon: 728 124 582
e-mail: svszpo@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Kulturní, sportovní a společenské akce, rekondiční poby
ty, pořádání jednodenních i vícedenních zájezdů apod.
Pro koho je organizace určena: zdravotně postižení 
občané
Úhrada: akce si účastníci hradí ze svých prostředků
Provozní doba: první středa v měsíci kromě prázdnin 
13.00 – 15.00 hod.
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů, zÁkLADNÍ ORgANIzACE Č. 2, 
hODONÍN – NEzISkOVÁ ORgANIzACE, 
PODSPOLEk REgIONÁLNÍhO SzPO 
hODONÍN, PALACkÉhO 14
adresa organizace: Smetanova 22,  
695 01 HODONÍN
telefon: 777 340 890
e-mail: strnadovasona@seznam.cz
Webové stránky:  

Popis organizace:
Kulturní, sportovní a společenské akce, rekondiční pobyty, 
pořádání jednodenních i vícedenních zájezdů apod.
Pro koho je organizace určena: pro seniory 
a zdravotně postižené občany Hodonína
Úhrada: z členských příspěvků a dotace z Města 
Hodonína
Provozní doba: dle plánu práce na konkrétní rok
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů
adresa organizace: Palackého 1454/14,  
695 01 HODONÍN
telefon: 725 099 710, 721 834 949
e-mail: svszpo@seznam.cz, 
pedro.kokes@seznam.cz, mmechurova@email.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Sociálně právní a administrativní poradenství, kulturní, 
sportovní a společenské akce, rekondiční pobyty, 
pořádání jednodenních i vícedenních zájezdů apod., 
klubová činnost vlastních organizací i pronájem prostor 
pro ostatní organizace ZP. 
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
postižené občany a seniory

Úhrada: dobrovolnické poradenské služby bez úhra
dy, nájemné z půjčování prostor pro jiné organizace 
zdravotně postižených, kulturní, společenské akce, 
rekondiční i jednodenní pobyty a zájezdy  hradí uži
vatel sám

Provozní doba: ST: 9.00 – 12.00 hod.

bezbariérovost objektu: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

SENIOřI ČR, z.S.
adresa organizace: Nám. B. Martinů 5a,  
695 03 HODONÍN
telefon: 603 273 765
e-mail: sdcrho@seznam.cz

Webové stránky: 

Popis organizace:
Organizace se zaměřuje zejména na kulturní  
akti vity (pořádání zájezdů do divadla, na výstavy 
a  kulturní památky), dále na společenské akce (plesy, 
zábavy), sportovní aktivity (turnaje, plavání, cvičení) 
a mnoho dalších.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: členský příspěvek 50, Kč za rok
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

 místo výkonu

Základní škola náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

Základní škola speciální náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

1 třída Anenská 2, 
Hodonín

Školní družina náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

Praktická  škola 
jednoletá

náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín



Obecní úřad Čejč
www.cejc.cz

Obecní úřad Čejkovice
www.cejkovice.cz

Obecní úřad Dolní Bojanovice
www.dolnibojanovice.cz

Městský úřad Dubňany
www.dubnany.eu

Obecní úřad Josefov
www.josefov.eu

Obecní úřad Karlín
www.obeckarlin.cz

Obecní úřad Lužice
www.luziceuhodonina.cz

Obecní úřad Mikulčice
www.mikulcice.cz

Obecní úřad Mutěnice
www.mutenice.cz

Obecní úřad Nový Poddvorov
www.novypoddvorov.cz

Obecní úřad Petrov
www.obecpetrov.cz

Obecní úřad Prušánky
www.obecprusanky.cz

Obecní úřad Ratíškovice
www.ratiskovice.com

Obecní úřad Rohatec
www.rohatec.cz

Obecní úřad Starý Poddvorov
www.poddvorov.cz

Obecní úřad Sudoměřice
www.obecsudomerice.cz

Obecní úřad Terezín
www.obecterezin.cz

sPádovÉ obce orP hodonín
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poskytovatelé   
sociálních služeb
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poskytovatelé   
sociálních služeb

HODONÍN

Kyjovsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Vacenovice

Věteřov

Město 
kyjov
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Adresa organizace:
Třída Palackého 67/7, Kyjov

Telefon:   727 990 293
  723 617 072
  702 063 733 

E-mail:  sluzby@cpsphodoninsko.cz

Adresa organizace:
Strážovská 1095/1, Kyjov 697 01

Telefon: 518 699 514 

E-mail:  
socialni2@centrumproseniorykyjov.cz

Webové stránky:  
www.centrumproseniorykyjov.cz

Název sociální služby 

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§ 70 zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je posílit komunikační dovednosti uži
vatele, pomáhat posilovat schopnosti pro zvládání 
obsluhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
umožnit navázání žádoucích sociálních vazeb, podpora 
zapojení osob se SP a seniorů do společnosti, pomáhat 
upevňovat získané motorické, psychické a sociální 
schopnosti a dovednosti, podpora imobilních uživatelů.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu 

soběstačnosti a dalších činností
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

(přednášky, besedy, ergoterapeutické dílny, Fit 
klub, Klub neslyšících, kurzy komunikace)

•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

Název sociální služby 

DOMOV PRO SENIORY
(§ 49 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Poslání domova pro senioryje umožnit seniorům prožít 
důstojné stáří, které vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou prožít ve svém 
domácím prostředí. Poskytujeme takovou podporu a po
moc, která v maximální možné míře směřuje k zacho
vání, popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností 
a udržování kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky.

Popis činností, které služba poskytuje: 
•	 celoroční ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní, 

žehlení a opravy prádla) na jedno, dvou nebo 
třílůžkových pokojích ve staré a nové budově

•	 celodenní stravování 

•	 V rámci služby jsou poskytovány fakultativní 
služby – prodej příslušenství ke sluchadlům, údržba 
sluchadla, půjčování kompenzační pomůcek.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením a seniory.

Pro koho není služba určena: 
Terénní forma není určena pro mobilní uživatele s  vý
jimkou osob, u kterých se instaluje kompenzační 
pomůcka a provádí se nácvik v domácím prostředí. 
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba:
PO 8.00 – 17.00 hod; ST 8.00 – 15.00 hod (15.0017.00 
fakultativní služby); PÁ – 1* za 14 dní  Klub neslyšících
bezbariérovost objektu
Ano budova je bezbariérová, pro imobilní uživatele a pro 
uživatele s nácvikem obsluhy kompenzační pomůcky je 
terénní služba v jejich domácím prostředí.

•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu 
uživatele

•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

•	 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

•	 zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické 
činnosti

•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

•	 základní ošetřovatelská a zdravotní péče
•	 zajištění lékařské péče
•	 rehabilitační péče a fyzioterapeut
•	 základní sociální poradenství
•	 kulturní život
•	 kadeřnické a holičské služby
•	 pedikúra
•	 bohoslužby a církevní setkání
•	 možnost nakoupit si drobné zboží přímo v centru

Pro koho je služba určena: 
Služby v Domově pro seniory jsou určeny seniorům, 
kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního 
důchodu, přednostně ze spádového území města Kyjova 
a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. 
senioři mající k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vaz
by, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku, nemoci, zdravotního postižení a nejsou schopni žít 
ve svém domácím prostředí za podpory terénních so
ciálních služeb, rodiny, či blízkých osob.

Pro koho není služba určena:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzav

Název sociální služby

TLUMOČNICkÉ SLUŽBY
(§ 56 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby: 
Cílem služby je pomáhat odstraňovat komunikační 
bariéru u neslyšících uživatelů, podporovat zapojení 
osob s těžkým sluchovým postižením do majoritní 
společnosti, bezplatně poskytovat službu prostřednict
vím kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena: 
Osoby se sluchovým postižením

Pro koho není služba určena:
Osoby do 18ti let.
Forma poskytování služby:  ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba:
ambulantní služba pro orP kyjov: 
PÁ: 15.00 – 19.00 hod. 

terénní služba: 
PO – ČT: 8.00 – 16.00 hod., PÁ: 8.00 – 12.00 hod.

bezbariérovost objektu: ano

ření smlouvy v Domově pro seniory dle §91, odst. 
3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to 
i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru posky
tovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí poby
tové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální 
služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní 
předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vy
pověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 
smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplívajících ze smlouvy.

Forma poskytování služby: pobytová

Úhrada: 
Uživatel si hradí bydlení (podle typu pokoje), stravu 
(podle počtu jídel a diety). Úkony péče jsou hrazeny 
z příspěvku na péči. 

název organizace: centrum Pro sluchově PostiženÉ hodonínsko, o.P.s.

název organizace: centrum služeb Pro seniory kyJov, P. o.
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Úhrada za služby: 
Denní úhrada za pobyt se vždy skládá z úhrady za stravu 
a úhrady za ubytování, za měsíc je to krát 30 dní. Ceník 
služeb je uveden na internetových stránkách organi
zace. Péče je hrazena z Příspěvku na péči.

Provozní doba: celoročně

bezbariérovost objektu:
Ano. Budova je plně bezbariérová. K dispozici jsou pros
torné výtahy, bezbariérové vstupy.

Název sociální služby 

DOMOV SE zVLÁšTNÍM REŽIMEM
(§ 50 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Poslání domova se zvláštním režimem je poskytování 
služeb sociální péče osobám, které se v důsledku Alz
heimerovy choroby nebo onemocnění demencí ocitly 
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou po
moc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozví
jet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 celoroční ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní, 

žehlení a opravy prádla) na jedno, dvou nebo 
třílůžkových pokojích ve staré a nové budově

•	 celodenní stravování 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu 

uživatele
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické 

činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí
•	 základní ošetřovatelská a zdravotní péče
•	 zajištění lékařské péče
•	 rehabilitační péče a fyzioterapeut
•	 základní sociální poradenství
•	 kulturní život
•	 kadeřnické a holičské služby
•	 pedikúra
•	 bohoslužby a církevní setkání
•	 možnost nakoupit si drobné zboží přímo v centru

Pro koho je služba určena:
Služby v Domově se zvláštním režimem jsou určeny 
seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání 
starobního důchodu, přednostně ze spádového území 
města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko 
a Bzenecko), příp. senioři mající k městu Kyjovu a okolí 
prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu demence nebo Alzheimerovy choroby a nej
sou schopni žít ve svém domácím prostředí za podpory 
terénních sociálních služeb, rodiny, či blízkých osob.

Pro koho není služba určena:
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzav
ření smlouvy v Domově se zvláštním režimem dle §91, 
odst. 3 zákona 108/2006Sb., o sociálních službách, 
pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to 
i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru posky
tovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí poby
tové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální 
služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní 
předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vy
pověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 
smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplívajících ze smlouvy.

Forma poskytování služby: pobytová

Úhrada: Uživatel si hradí bydlení (podle typu pokoje), 
stravu (podle počtu jídel a diety). Úkony péče jsou hra
zeny z příspěvku na péči. 

Úhrada za služby: denní úhrada za pobyt se vždy skládá 
z úhrady za stravu a úhrady za ubytování, za měsíc je to krát 
30 dní. Ceník služeb je uveden na internetových stránkách 
organizace. Péče je hrazena z Příspěvku na péči. 

Provozní doba: celoročně

bezbariérovost objektu: Ano. Budova je plně bez
bariérová. K dispozici jsou prostorné výtahy, bezbariérové 
vstupy.

Název sociální služby :

ODLEhČOVACÍ SLUŽBA
(§ 44 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Poslání odlehčovací službyje zajistit potřebnou péči se
niorům se sníženou soběstačností v důsledku zdravot
ního stavu nebo onemocnění demencí nebo Alzhei
merovou chorobou, o které je jinak pečováno v domácím 
prostředí. Snahou služby je umožnit pečujícím osobám 
nezbytný odpočinek nebo jim pomoci v situacích, kdy 
nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 ubytování (zahrnuje bydlení, úklid, praní, žehlení 

a opravy prádla) na jednolůžkovém pokoji ve staré 
budově nebo na jedno nebo třílůžkovém pokoji 
v nové budově

•	 celodenní stravování 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu 

uživatele
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu

•	 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

•	 zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické 
činnosti

•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

•	 základní ošetřovatelská a zdravotní péče
•	 zajištění lékařské péče
•	 rehabilitační péče a fyzioterapeut
•	 základní sociální poradenství
•	 kulturní život
•	 kadeřnické a holičské služby
•	 pedikúra
•	 bohoslužby a církevní setkání
•	 možnost nakoupit si drobné zboží přímo v centru

Pro koho je služba určena:
Odlehčovací služba je určena seniorům a seniorům 
s  demencí nebo Alzheimerovou chorobou, kteří mají 
sníženou soběstačnost a pečují o ně rodinní příslušníci 
v jejich přirozeném prostředí.

Pro koho není služba určena:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to 
i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru posky
tovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby, o kterou osoba žádá,

c) soběstačný senior

Forma poskytování služby: pobytová

Úhrada: Uživatel si hradí bydlení (podle typu pokoje), 
stravu (podle počtu jídel a diety). Úkony péče jsou hra
zeny z příspěvku na péči. 

Úhrada za služby: denní úhrada za pobyt se vždy skládá 
z úhrady za stravu a úhrady za ubytování, za měsíc je 
to krát 30 dní. Ceník služeb je uveden na internetových 
stránkách organizace.

Provozní doba: celoročně

bezbariérovost objektu: Ano. Budova je plně bez
bariérová. K dispozici jsou prostorné výtahy, bezbariérové 
vstupy.
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Adresa organizace:
třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Telefon: +420 739 307 583 

E-mail:  
azylovydum@csskyjov.cz

Webové stránky:  
www.csskyjov.cz

název organizace: centrum sociálních služeb kyJov, P. o.

Název sociální služby 

AzYLOVÉ DOMY
(§ 57 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Azylového domu je pomoc zletilým ženám 
a matkám s dětmi při řešení problémů spojených 
se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu 
k běžnému způsobu života.

Popis činností, které služba poskytuje:
Pracovnice azylového domu provádějí intervence:

a) individuální intervence – individuální práce s uži
vatelkou (např. finanční hospodaření, péče o domác
nost, nácvik vaření, péče o dítě, hledání zaměstnání 
a  bydlení, pomoc s vyřízením sociálních dávek, pomoc 
při komunikaci s úřady, atd.)

b) skupinové intervence – skupinová činnost uživatelek 
s pracovníky (např. komunitní setkání uživatelek, 
tvořivé dílny, skupinové pracovní činnosti, údržba zah
rady, domu, atd.)

c) externí intervence – komunikace s třetími oso
bami (např. OSPOD, Občanské poradny, pracovníci 
Městského úřadu, aj.)

d) jednání se zájemcem o službu – komunikace s poten
cionálním uživatelem služby

Pro koho je služba určena:
•	 oběti domácího násilí
•	 oběti trestné činnosti
•	 osoby bez přístřeší
•	 osoby v krizi

Pro koho není služba určena:
•	 nespadajícím do cílové skupiny (mužům, otcům 

a manželským párům),
•	 závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných 

látkách,
•	 s akutní infekční nemocí,
•	 se středním až těžkým zdravotním handicapem, 

které nejsou soběstačné v denních úkonech a v péči 
o vlastní osobu (dům není bezbariérový),

•	 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní 
nebo zdravotní péči v příslušném zařízení

Forma poskytování služby: pobytová služba

Úhrada: Žena bez dětí, těhotná žena 120,, Matka 90,

Dítě 60,

Provozní doba: Služba je poskytována nepřetržitě.

bezbariérovost objektu: NE

Název sociální služby 

DENNÍ STACIONÁř
(§46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním denního stacionářeje zajištění péče o osoby, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního stavu a tuto pravidelnou pomoc potřebu
jí v  době, kdy pečující nejsou schopni tuto péči zajistit 
např. z důvodu docházky do zaměstnání.  

Pomáháme se zajištěním péče o vlastní osobu (pomoc 
s oblékáním, hygienou, zajištěním a podáváním stravy 
aj.), vedeme uživatele k obnovení, rozvoji či udržení 
získaných schopností i dovedností a k začleňování do 
kolektivu a společnosti.

Popis činností, které služba poskytuje:
Nabízíme činnosti, které jsou zaměřeny na udržení 
a  rozvoj schopností a dovedností a umožní vést co 
nejvíce samostatný či soběstačný život. Jedná se 
o  sociálně terapeutické a aktivizační činnosti – např. 
procvičování paměti, výtvarné a tvořivé činnosti, nácvik 
či upevňování sebeobslužných činností, zajištění pohy
bových aktivit, relaxaci, canisterapii apod.

Pro koho je služba určena:
•	 dospělým osobám se zdravotním postižením 

z Kyjovska, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby

•	 seniorům od 65 let,  kteří vyžadují pravidelnou 
pomoc jiné osoby a jsou z Kyjova či okolí

Pro koho není služba určena:
•	 osobám s akutním infekčním onemocněním,
•	 osobám s těžkým psychickým postižením 

a demencí, které mohou ohrozit sebe i druhé,
•	 osobám závislým na návykových látkách,
•	 osobám do 18ti let.

Forma poskytování služby: ambulantní

Úhrada: 35, Kč za hodinu

Provozní doba: Po – Pá 7:30 až 15:30 hod. (po domluvě 
až do 17 hodin)

bezbariérovost objektu: Ano

Název sociální služby 

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Poslánímosobní asistence je poskytnout seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, kteří se ocitli 
v  nepříznivé sociální situaci takovou podporu, aby byli 
schopni žít plnohodnotně ve svém přirozeném pros
tředí a mohli využívat běžně dostupných služeb a udržet 
běžné vazby v komunitě. 

Popis činností, které služba poskytuje:
Poskytujeme pomoc při udržování sociálních a rodin
ných vztahů, ale také kontaktu se společenským pros
tředím. Podporujeme uživatele při uplatňování vlastní 
vůle a svobodném rozhodování. Vytváříme podmínky 
pro seberealizaci a začlenění uživatele do běžné 
společnosti, aby se mohl podílet na společenském 
životě ve svém okolí. 

Poskytujeme osobní asistenci tak, aby se stala ne
narušující a přirozenou součástí života výše uvedených 
osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské 
důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem 
poskytovatele služby.

Pro koho je služba určena:
•	 senioři od 65 let a z důvodu snížené soběstačnosti 

nebo chronického onemocnění (např. Alzheimerova 
choroba, demence, schizofrenie apod.) potřebují 
pomoc jiné osoby a chtějí žít ve své domácnosti

•	 osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku 
a dále neomezeně)

Službu neposkytujeme pokud :
•	 osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
•	 neníli poskytování služby možné z kapacitních 

důvodů, 
•	 pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální 

služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním 
nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže 
sociální služby, z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze „Smlouvy“,

Forma poskytování služby:
jde o terénní formu, kdy osobní asistence je zajišťována 
přímo v domácnostech uživatel, včetně jejich domác
ností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou 
službou a je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu v do
hodnutých intervalech.

Úhrada: Služba je prováděna za úhradu a to dle záko
na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006. 
Aktuální Sazebník úhrad je dostupný na webových 
stránkách organizace.

Adresa organizace:
třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Telefon: 518 389 473, 604 878 158 

E-mail:  
socialni@csskyjov.cz

Webové stránky:  
www.csskyjov.cz

Adresa organizace:
třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Telefon: 518 389 401, 603 471 557 

E-mail:  
info@csskyjov.cz, vedouci@csskyjov.cz

Webové stránky:  
www.csskyjov.cz
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Provozní doba: nepřetržitě

bezbariérovost objektu:
V bytech zvláštního určení – DPS – ANO

V bytech uživatel – mnohdy NE

Název sociální služby 

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
(§ 40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním pečovatelské služby je poskytnout se
niorům, osobám se zdravotním postižením a rodi
nám s dětmi takovou podporu a pomoc, která jim 
umožní uchovat si v  maximální míře dosavadní 
způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své 
domácnosti, a zároveň nebyli omezeni ani v kontak
tu se společenským prostředím. 

Popis činností, které služba poskytuje:
Pomáháme uživatelům zvládat pobyt v domácím pros
tředí, zajišťovat pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu nebo o děti, pomoc při údržbě a chodu 
domácnosti tak, aby mohli i nadále žít plnohodnotný ži
vot a podílet se nebo účastnit i na společenském životě 
ve svém okolí.

Cílová skupina zahrnuje občany Kyjova, kteří 
jsou:
•	 senioři od 65 let, kteří z důvodu snížené 

soběstačnosti nebo chronického onemocnění (např. 
Alzheimerova choroba, demence, schizofrenie 
apod.) potřebují pomoc jiné osoby a chtějí žít ve své 
domácnosti

•	 osoby se zdravotním postižením 
•	 rodiny s dětmi 
•	 bez omezení věku

Službu neposkytujeme pokud :
•	 osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
•	 neníli poskytování služby možné z kapacitních 

důvodů, 
•	 pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální 

služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním 
nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže 
sociální služby, z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze „Smlouvy“,

Forma poskytování služby:
terénní forma
Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech 
uživatel, včetně jejich domácností v bytech zvláštního 
určení v Domě s pečovatelskou službou a je poskytová
na 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech v době od 
7.00 do 20.00 hodin. 

ambulantní forma
Ambulantní péči zajišťujeme v Domě s pečovatelskou 
službou v Kyjově, na tř. Palackého 67/7 ve středisku 
osob ní hygieny, příp. v jídelně. Ambulantní forma v SOH 
je poskytována v pracovní dny (pondělí až pátek) v době 
od 7.00 do 15.00 hodin, v jídelně v době od 11.00 do 
13.00 hodin.

Úhrada: Pečovatelská služba je prováděna za úhradu 
a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 
č.  505/2006. Aktuální Sazebník úhrad je dostupný na 
webových stránkách organizace.

Provozní doba:
Terénní forma – 7 dnů v týdnu od 7.00 do 20.00 h

Ambulantní forma – PO – PÁ od 7.00 do 15.00 h

bezbariérovost objektu:
DPS a byty zvláštního určení – ANO

Přístup, RD a byty klientů – spíše NE

Název sociální služby 

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DěTMI
(§ 65 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Pomoc rodinám s dětmi žijícími na Kyjovsku tam, kde 
nezvládají péči o svou rodinu. Nedostatečnosti se mohou 
projevovat v oblasti výchovy a starosti o děti, hospodaření 
s finančními prostředky a zaměstnanosti, zajištění bydlení, 
vedení domácnosti, vyřizování záležitostí členů rodiny. 

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 Sociálně terapeutické činnosti
•	 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
•	 Rodiny s dětmi
•	 rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální 

situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte  do 18 let 
(studující do 26 let)

•	 matkám, otcům nebo osobám, které mají dítě 
svěřené do vlastní péče,

•	 těhotným ženám se sníženou dovedností postarat 
se o sebe a o své nastávající dítě,

•	 rodinám, ze kterých byly děti odebrány a které 
chtějí usilovat o jejich návrat,

•	 dětem a mládeži ze sociálně problematického 
prostředí.

Pro koho není služba určena:
•	 dlouhodobější péče není určena osobám žijícím 

mimo Kyjovsko  ORP Kyjov (obyvatelům mimo 
Kyjovsko poskytneme základní soc. poradenství  
max ve 2 kontaktech),

•	 rodinám s osobami v následné a systematické 
převážně sociálně pedagogické péči pro osoby 
propuštěné z výkonu trestu nebo vykonávající 
alternativní tresty,

•	 osobám, které k dorozumění potřebují tlumočníka 
do cizích jazyků.

Forma poskytování služby: Terénní, ambulantní

Úhrada: Služba je poskytována ZDARMA

Časový rozvrh poskytování služby:
Osobní schůzku je potřeba si s pracovníkem předem 
domluvit. 

Po, st: 8.00 – 16.00

Út, čt: 8.00  17.00

Pá: 8.00  13.00

So, Ne: individuálně, dle předchozí domluvy

bezbariérovost objektu: Ke kanceláři pracovníků SAS 
RD je bezbariérový přístup.

Adresa organizace:
třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Telefon: 518 389 401, 603 471 557

E-mail:  
vedouci@csskyjov.cz

Webové stránky:  
www.csskyjov.cz

Adresa organizace:
třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

Telefon: + 420 777 472 817, + 420 777 754 460

E-mail: sasrd@csskyjov.cz 
rodinysdetmikyjov@seznam.cz

Webové stránky:  
www.csskyjov.cz
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název organizace: diecÉzní charita brno, oblastní charita hodonín, charitní PeČovatelská služba Šardice 

název organizace: diecÉzní charita brno, oblastní charita hodonín, charitní PeČovatelská služba ždánice

Adresa organizace:
Charitní pečovatelská služba Šardice,  
Šardice 5, 69613

Telefon: 733 755 880

E-mail:  
domovinka.sardice@hodonin.charita.cz

Webové stránky:  
www.hodonin.charita.cz

Název sociální služby 

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
(§ 40 zák. č. 108/2006) služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby Šardice je 
poskytnout pomoc, podporu a péči lidem, kteří mají 
v důsledku stáří nebo zdravotního stavu sníženou 
schopnost postarat se především o vlastní osobu 
a o domácnost, poskytnout těmto lidem takovou po
moc, která jim umožní co nejdéle důstojně žít ve svém 
přirozeném prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 pomoc při osobní hygieně a péče o vlastní osobu 
•	 pomoc při základní péči o vlasy, pomoc při 

oblékání a svlékání
•	 pomoc při přípravě a podání jídla a pití

Název sociální služby

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
(§ 40 zák. č. 108/2006) služba sociální péče
web: http://www.hodonin.charita.cz/charitnisluzby/
charitnipecovatelskasluzbazdanice/

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat 
těm, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou scho
pni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivo
vat je k využití vlastních sil a schopností. Podporovat 
je v  běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle 
zůstat v přirozeném domácím prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 pomoc při osobní hygieně a péče o vlastní osobu 
•	 pomoc při základní péči o vlasy, pomoc při oblékání 

a svlékání

•	 donáška obědů
•	 nákupy
•	 pochůzky (vyzvednutí receptů u lékaře, donáška 

léků, vyřizování na poště či jiných úřadech)
•	 doprovod k lékaři, doprovod při vyřizování 

osobních věcí, např. vyřizování na úřadech
•	 běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při 

zajištění velkého úklidu
•	 pomoc při prostorové orientaci, přesunu na lůžko 

či vozík
•	 praní a žehlení prádla

Pro koho je služba určena:
Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvo
du věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

Pro koho není služba určena: 
Osoby závislé na alkoholu a jiných návykových 
látkách 
Forma poskytování služby: Terénní, ambulantní
Úhrada: Pečovatelská služba je za úhradu. Ceny jsou 
nastaveny dle vyhlášky č.505/2006 Sb.
http://www.hodonin.charita.cz/charitnisluzby/
charitnipecovatelskasluzbasardice/
sazebník naleznete na našem webu, viz výše
Provozní doba: Kancelář: popá 8,00 – 12,00; Terén: 
po – ne 7,00 – 20,00
bezbariérovost objektu:
Kancelář a zázemí CHPS Šardice má bezbariérový 
přístup.

•	 pomoc při přípravě jídla a pití
•	 pomoc při přípravě a podání jídla a pití
•	 dovoz a donáška obědů
•	 nákupy a pochůzky
•	 doprovod k lékaři, doprovod při vyřizování osobních 

věcí, např. vyřizování na úřadech
•	 běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při 

zajištění velkého úklidu
•	 pomoc při prostorové orientaci, přesunu na lůžko 

či vozík
•	 praní a žehlení prádla

Pro koho je služba určena:
Pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvo
du věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

Pro koho není služba určena: 
Pro lidi závislí na alkoholu a jiných návykových látkách
Forma poskytování služby: Terénní, ambulantní
Úhrada: Služby za úhradu (lze hradit z příspěvku na 
péči, pomůžeme s jeho vyřízením), 
http://www.hodonin.charita.cz/charitnisluzby/
charitnipecovatelskasluzbazdanice/
sazebník naleznete na našem webu, viz výše
Provozní doba: 6:3020:00 denně
bezbariérovost objektu Ano. Zázemí CHPS Ždánice má 
bezbariérový přístup

Adresa organizace:
Charitní pečovatelská služba Ždánice, 
Zámecká 848, Ždánice, 696 32

Telefon: 737 234 096

E-mail:  
dps.zdanice@hodonin.charita.cz

Webové stránky:  
www.hodonin.charita.cz
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Adresa organizace:
Strážovská 1096/3, Kyjov 697 01

Telefon: 518 612 017

E-mail: reditel@horizontkyjov.cz

Webové stránky:  
www.horizontkyjov.cz

Název sociální služby 

DOMOV PRO OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 48 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené 
míry celodenní podpory a péče svým uživatelům, je
jichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Tato podpora a péče je poskytována v závis
losti na jejich individuálních potřebách a  přáních 
s  ohledem na respektování práv a zachování lids
ké důstojnosti. Služba usiluje o co největší možné 
zacho vání a rozvoj soběstačnosti a podporuje osa
mostatňování uživatelů vzhledem k jejich možnos
tem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále 
posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpověd
nost a především vytvářet podmínky pro zapojení do 
běžného života společnosti, pro využívání veřejných 
služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění.

Popis činností, které služba poskytuje:
dle zákona č. 108/2006 sb., paragraf 48:
a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

Každému uživateli je poskytována podpora, péče dle 
individuálních potřeb, přání.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži 
od tří let s mentálním postižením a s mentálním 
postižením v kombinaci s postižením tělesným a ženy po 
dovršení osmnácti let s mentálním postižením a s men
tálním postižením v kombinaci s postižením tělesným.

Pro koho není služba určena: 
domov horizont nemůže poskytovat sociální službu 
níže uvedeným skupinám osob: 
•	 osoby bez mentálního postižení
•	 osoby s chronickým duševním onemocněním
•	 osoby závislé na návykových látkách (včetně 

závislosti na alkoholu)
•	 osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy 

závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
•	 osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 

ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
•	 osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení 

sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: Platby za službu: http://horizontkyjov.cz/
platby.html
Provozní doba:nepřetržitě
bezbariérovost objektu: Ano, všechny objekty jsou 
bezbariérové.

Název sociální služby 

ChRÁNěNÉ BYDLENÍ
(§ 51 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče  

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Služba se snaží o co největší podporu uživatelů po
dle toho, v čem ji opravdu potřebují. Respektuje 
jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi up
latňuje rovnocenný, partnerský přístup. Pracuje 
s běžnými riziky, která přináší život a akceptuje jejich 
přiměřenou míru. Dbá na to, aby uživatelé maximálně 
využívali služby, které jsou běžně dostupné a určené 
pro veřejnost a snaží se rozvíjet sociální kompetence 
svých uživatelů (hospodaření s finančními pros
tředky, jednání na úřadech atd.) a tímto vším usiluje 
o jejich postupné začleňování do společnosti (včetně 
pracovního uplatnění).

Popis činností, které služba poskytuje:
dle zákona č. 108/2006 sb., paragraf 51:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí.

Každému uživateli je poskytována podpora, péče dle 
individuálních potřeb, přání.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou chráněného bydlení jsou muži a ženy 
s  mentálním postižením a s mentálním postižením 
v  kombinaci s postižením tělesným po dovršení 18 let 
do 80 let.

Pro koho není služba určena: 
domov horizont nemůže poskytovat sociální službu 
níže uvedeným skupinám osob: 
osoby bez mentálního postižení
•	 osobám s tělesným postižením, které jim 

znemožňuje zvládat pohyb v bariérovém bydlení 
(prostory chráněného bydlení nejsou bezbariérové)

•	 osoby závislé na návykových látkách (včetně 
závislosti na alkoholu)

•	 osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy 
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

•	 osoby, u nichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 
ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

•	 osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení 
sociálních služeb z důvodu akutní infekční 

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: Platby za službu:http://horizontkyjov.cz/
platbyCHB.html
Provozní doba: 
Pracovníci mají službu zpravidla (dle potřeby 
uživatelů):
ve všední dny od 06:00 do 18:00.
o víkendech a svátcích od 7:00 do 15:15.
bezbariérovost objektu: Ne, všechny byty jsou 
bariérové.

název organizace: domov horizont, P.o.
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název organizace: charita kyJov

Název sociální služby 

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
kYjOV 
(§ 40 zák. č. 108/2006) služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby Kyjov je pod
pora lidem v nepříznivé životní situaci (lidé, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních 
životních potřeb) a přejí si setrvat ve svém domácím 
prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vl. osobu
•	 Pomoc při osobní hygieně
•	 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
•	 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 Zprostředkování kontaktu se společ. prostředím
•	 Fakultativní činnosti na vyžádání 

Pro koho je služba určena:
•	 osoby s chronickým onemocněním
•	 osoby se zdravotním postižením
•	 senioři

Pro koho není služba určena: 
•	 Skupiny osob ohrožené soc. vyloučením
•	 Osobám vyžadující nepřetržitou péči
•	 Osobám s infekčním onemocněním
•	 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve 

zdravotnickém zařízení
•	 Osobám s nepřizpůsobivým chováním
•	 Osobám, které nespadají do vymezeného okruhu 

osob v souladu s registrem poskytovatelů

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: Za úhradu dle ceníku
Provozní doba: PO – NE 7:00 – 20:00
bezbariérovost objektu: Ne. Pouze bezbariérové 
přízemí.

Název sociální služby 

NÍzkOPRAhOVÉ zAřÍzENÍ PRO DěTI 
A MLÁDEŽ kLUB BÁRkA 
(§ 62 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním nízkoprahového klubu Bárka je poskytovat 
bezpečné zázemí, podporu a pomoc dětem a mládeži 
z Kyjova a blízkého okolí ve věkové kategorii 7 – 26 
let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
nebo svým jednáním a životním stylem jsou vznikem 
této situace ohroženi. Posláním klubu je také vést 
uživatele k pozitivní změně v životním způsobu a k so
ciálnímu začlenění do jejich přirozeného prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 
(dle § 27 vyhlášky 505/2006 kterou se provádějí něk
terá ustanovení zákona o sociálních službách)
a. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
•	 zajištění podmínek pro společensky přijatelné 

volnočasové aktivity (pobyt v zařízení a situační 
intervence) KlUBOVÉ AKTIVITY – možnost využití 
stolního fotbálku, elektronických šipek, hudebních 
nástrojů, stolních deskových her, PC s internetem, 
knihovny, boxovací pytel.

•	 pracovně výchovná práce s dětmi: aktivizační 
programy (tvořivé dílny, využití hudebních nástrojů, 
výběr stálých volnočasových činností) TVOŘIVÉ 
DÍlNY – uživatelé služeb mají možnost se zapojit do 
tvořivých dílen. Cílem je skrze tyto aktivity upoutat 
pozornost dospívajících, nabídnout možnost 
trávení volného času i tvořivým způsobem, práce se 
skupinou (tematické besedy, specifická prevence) 
TÉMATICKÉ BlOKY – diskuse, besedy na různá 
témata např. mezilidské vztahy, drogy, násilí, výběr 
povolání, sekty a manipulace, subkultury a stále 
závažnější problém virtuální reality

•	 nácvik a upevňování motorických, psychických 
a sociálních schopností a dovedností: aktivizační 
programy, práce se skupinou SPORTOVNÍ A 
SPOlEČENSKÉ AKTIVITY – uživatelé mohou využít 
přilehlého dvora k různým sportům a hrám, sami si 

organizují turnaje. Dvůr funguje především v létě. 
Mezi tyto aktivity řadíme i výlety do okolí.

•	 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání: 
doučování, příprava do školy

b. zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím
•	 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích 

odehrávajících se ve společenském prostředí: 
zprostředkování dalších služeb a kontakt 
s institucemi ve prospěch klienta

c. sociálně terapeutické činnosti
•	 poskytování socioterapie vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností 
a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob: případová práce, práce se skupinou,

d. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí
•	 pomoc při vyřizování běžných záležitostí: 

zprostředkování dalších služeb, kontakt 
s institucemi ve prospěch klienta

•	 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob: práce 
s blízkými osobami

Pro koho je služba určena:
Děti a mládež od 7 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí 
nacházející se v obtížné životní situaci, nebo svým 
jednáním jsou vznikem této situace ohroženi.

Pro koho není služba určena: 
charakteristika osob, které nespadají do cílové 
skupiny klubu:
•	 jedinci se zdravotním a mentálním handicapem, 

kteří nemají zajištěnou asistenci při pohybu, 
komunikaci a jsou plně odkázáni na asistenci 
pracovníků klubu. Pracovníci se pak nemohou 
věnovat ostatní dle pravidla – pracovníci se všem 
uživatelům věnují stejnou mírou, preference 
jednoho uživatele před druhým není tolerována

•	 jedinci, kteří nemluví česky nebo slovensky – 
služba je poskytována pouze v českém jazyce. 
Osoba, která nerozumí, nemůže díky jazykovým 
bariérám službu plnohodnotně využívat

 
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: Služba je poskytována zdarma
Provozní doba:  denně 1317 hod.
  St a Pá (714let)
bezbariérovost objektu: ano

Adresa organizace:
Palackého 194, Kyjov 697 01

Telefon: 518 612 765 

E-mail: chps@kyjov.charita.cz

Webové stránky:  
www.kyjov.charita.cz 

Adresa organizace:
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov

Telefon: 518 323 794, +420 777 128 849

E-mail: barka@kyjov.charita.cz

Webové stránky:  
www.klubbarka.estranky.cz 
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název organizace: charita kyJov, kontaktní centrum – víceÚČelová drogová služba

Název sociální služby 

kONTAkTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍ 
fORMOU POSkYTOVÁNÍ 
A ADIkTOLOgICkOU PORADNOU
(§ 59 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
kontaktní centrum kyjov je víceúčelová drogová 
služba, nabízí:
•	 nízkoprahový kontaktní a poradenský program  
•	 terénní programy
•	 program práce s veřejností 
•	 adiktologická poradna

Tento program je realizován v regionu Kyjovska, Vesels
ka a ve městě Strážnice a Bzenec (cca 60 000 obyvatel). 
Základní ideou programu je pomoc lidem zasaženým 
drogovou závislostí, lidem, kteří jsou vznikem a rozvo
jem drogové závislosti ohroženi, jejich příbuzným a blíz
kým a zvýšení informovanosti a   orientace veřejnosti 
v této problematice.

Popis činností, které služba poskytuje:
Služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006Sb. 
o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
a dle předpisu č. 505/2006 Sb., vyhlášky, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách. Základní činnosti při poskytování sociál
ních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v roz
sahu těchto úkonů: Sociálně terapeutické činnosti 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schop
ností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob
•	 Učení se takovému chování, které je okolím 

přijímáno pozitivně.

•	 Nácvik návyků uplatnitelných při výkonu práce 
(dodržování časů, domluvených postupů, dohod 
apod.)

•	 Tvořivé dílny (účelem společného tvoření je získání 
pracovního návyku, rozvoj kreativity. Klienti jsou 
společně s pracovníky zapojený do tvoření, při 
kterém se může rozvinout prostor pro diskuzi na 
různá témata (rodina, vztahy, pracovní zkušenosti).

•	 Poskytování informací o rizicích spojených se 
současným způsobem života a jejich snižování 
prostřednictvím metod založených na přístupu 
minimalizace škod

•	 infoservis o bezpečnějším užívání drog (správná 
intravenózní aplikace, alternativní způsoby užívání)

•	 infoservis o bezpečnějším sexu (sexuálně přenosné 
choroby, prevence)

•	 infoservis o infekčních chorobách (prevence, 
způsoby přenosu, možnosti testování, možnosti 
léčby)

•	 infoservis o sociálněprávní oblasti (sociální dávky, 
dluhy, bydlení, legislativa, apod.).

•	 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

•	 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
•	 pomoc při jednání s úředníky (PMS, OSPOD, HN, 

SSP…)
•	 pomoc při vyplňování formulářů
•	 pomoc při jednání s pronajímatelem bytu
•	 pomoc při jednání se zaměstnavatelem
•	 pomoc při jednání s poskytovateli energií.
•	 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob

•	 poskytnutí podmínek pro kontakt s přirozeným 
sociálním prostředím (možnost využití internetu 
nebo možnost zřídit si na KC poštovní doručovací 
adresu)

•	  práce na změnách, které umožní kontakt s rodinou 
(začít platit alimenty, být schopný přijít na setkání 
čistý a relativně střízlivý apod.)

•	  zprostředkování odborných služeb (poradna 
pro rodinu, psycholog apod.) v případech, kdy 
problémy jdou do hloubky.

•	 Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•	 Zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
•	  možnost základní hygieny (WC, umytí rukou).
•	 Zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
•	  možnost využít sprchy
•	  možnost využít pračku, sušičky
•	  možnost využít poskytnutí obnošeného šatstva 

(dle možností KC a dle individuálního posouzení 
klientova stavu

Pro koho je služba určena:
Centrum je prostorově, personálně a nabídkou služeb 
rozděleno do tří úrovní. Každá tato úroveň má jinak sta
novenou cílovou populaci.

nízkoprahový kontaktní a poradenský program 
a Program práce v terénu:
•	 problémoví uživatelé drog 
•	 rizikově užívající
•	 uživatelky drog
•	 experimentátoři
•	 rodiče a blízcí uživatelů drog
•	 klienti starší 15ti let

Adiktologická poradna: 
•	 rodiče a blízcí uživatelů drog
•	 osoby, které užívají konopné drogy
•	 osoby, které užívají alkohol
•	 osoby s problémy v oblasti hazardních her
•	 osoby, které mají potíže s užíváním léků s 

návykovým potenciálem 
•	 osoby abstinující, propuštěné z VTOS, z PMS, 

z OSPOD
•	 osoby, které chtějí změnit svůj životní styl ve vztahu 

k návykovým látkám 
•	 osob v souladu s registrem poskytovatelů

Program práce s veřejností: 
•	 mládež experimentující s drogami
•	 žáci a studenti ze ZŠ, SŠ, SOU
•	 veřejnost z regionu Kyjovska

Pro koho není služba určena:
•	 Osoby, které nespadají do cílové skupiny.

Forma poskytování služby: Kontaktní centrum – am
bulantní forma, Terénní programy – terénní forma, Adik
tologická poradna – ambulantní forma 
Úhrada: Zdarma 
Provozní doba: 
Provozní hodiny: Kcentrum Kyjov: 
Po, St, Pá   8:00  16:00 hodin.
Út a Čt         8:00  18:00 hodin. 
Každý den od 8:00 do 12:00 hodin je čas vyhrazen pro 
případovou práci  individuální pohovory pro uživatele 
drog a rodinné příslušníky, abstinující klienty. 
Kontaktní místnost je otevřena od 12:00 – 16:00 hodin.
Výměnný program probíhá každý pracovní den:
 Po, St, Pá 8:00  16:00 hodin.
 Út, Čt 8:00  18:00 hodin 
bezbariérovost objektu: do služby se vstupuje přes 
dva schody, které jsou před vstupními dveřmi. Ty se 
však dají s pomocí pracovníků překonat.

Název sociální služby 

kONTAkTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍ 
fORMOU POSkYTOVÁNÍ 
A ADIkTOLOgICkOU PORADNOU
(§ 59 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Adresa organizace:
Charita Kyjov  Palackého 194, Kyjov, 697 01

Telefon:  518 611589, 
 777 805 002, 776 316 515

E-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz

Webové stránky:  
www.kyjov.charita.cz
www.kackokyjov.webgarden.cz

Adresa organizace:
Veselí nad Moravou, Hutník 1495, 698 01

Telefon:  776 152 977

E-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz

Webové stránky:  
www.kyjov.charita.cz
www.kackokyjov.webgarden.cz
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Popis služby:
Terénní programy poskytují služby pro osoby užívající 
ilegální i legální návykové látky (Kyjov, Veselí nad Mora
vou, Bzenec, Strážnice)

Adiktologická poradna ve Veselí nad Moravou poskytuje 
ambulantní služby osobám s potížemi v oblasti užívání 
návykových látek, abstinujícím, osobám se snahou ke 
změně životního stylu 

Popis činností, které služba poskytuje:
Terénní programy – výměnný program, distribuce 
HarmReduction materiálu, krizová pomoc, poradenství 
sociální, situační a individuální, zdravotní servis, infor
mační servis, zprostředkování detoxu a odborné léčby či 
péče, 

Adiktologická poradna – základní vstupní diagnostické 
vyšetření, adiktologické terapie individuální a skupi
nové, rodinné adiktologické terapie a poradenství pro 

rodiče, testování na detekci návykových látek, mo
tivační techniky, techniky prevence relapsu, techniky 
na zlepšování životních a sociálních dovedností, struk
turovaná práce na změnách v životním stylu, testování 
na infekční nemoci (HIV, HCV, HBV, Syfilis), podpora pro 
osoby z PMS, po návratu z léčby, samovolně abstinující, 
pro osoby se snahou o snížení frekvence užívání či vyšší 
kontrolu nad užíváním…

Pro koho je služba určena:
Terénní programy: osoby aktivně užívající návykové lát
ky ilegální i legální; bez rozdílu mezi způsoby aplikace 
a frekvencí užívání

Adiktologická poradna: osoby užívající legální i ilegální 
návykové látky, osoby vykazující potřebu změny dosa
vadního životního stylu, osoby abstinující či se snahou 
o abstinenci a vyšší míru kontroly, osoby po léčbě, osoby 
po VTOS či z PMS, osoby z OSPOD, pro blízké a rodiny 
osob užívajících návykové látky 

Pro koho není služba určena: 
Osoby, které nespadají do cílové skupiny.

Forma poskytování služby: 

Terénní programy – terénní forma

Adiktologická poradna – ambulantní forma 

Úhrada: Zdarma

Provozní doba: Terénní programy – Kyjov (po, Pá 9.30 
– 12.00; St 14.00 – 16.00); Strážnice (Út 12.00 – 17.30); 
Veselí nad Moravou (Čt 11.45 – 16.30); Bzenec (čt 11.00 
– 11.30)

Adiktologická poradna – úterý a čtvrtek po předchozí 
telefonické domluvě a objednání 

bezbariérovost objektu: Ano

Adresa organizace:
Agentura pro občany, Sídliště Za Stadionem 
1358/25, 69701 Kyjov

Telefon: 518324557, 739084422

E-mail:  agentura@oskrok.cz

Webové stránky: www.oskrok.cz

název organizace: krok kyJov, z.Ú. třída komenskÉho 2124/88, 69701 kyJov

Název sociální služby 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ  
PORADENSTVÍ
(§ 37 zák. č. 108/2006)  služba sociální poradenství

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Odborné sociální poradenství je zajišťováno v občan
ské poradně (OP) a rodinné poradně (RP) formou 
ambulantní služby s cílem podpořit a posílit člověka, 
který se ocitl v obtížné sociální situaci natolik, aby byl 
schopen sám řešit svoji situaci a služby odborného 
sociálního poradenství potřebovat jen v nezbytně 
nutném rozsahu.

Posláním služby je poskytovat informace, rady 
a  po moc všem lidem, kteří se na ni obrátí z důvo
du nepříznivé sociální situace, případně jejím 
ohrožením a nemožností řešit ji vlastními silami. 
Snahou poradny je usilovat o to, aby lidé znali svá 
práva a povinnosti a byli sami schopni hájit své 
oprávněné zájmy.

Popis činností, které služba poskytuje:
a) zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím: zprostředkování navazujících služeb 

b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí pora
denství v oblastech 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při 
vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obno
vení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 
prostředím.

Poradna Krok nabízí poradenství zejména v oblasti 
rodiny a mezilidských vztahů,dluhové problematiky, 
pracovně právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, 
majetkoprávních vztahů a náhrad škody, problema
tiky závislostí, ochrany spotřebitele, občanského 
soudního řízení, veřejné správy a trestního práva.

Služba poskytuje informace (např. číslo zákona nebo 
znění vybraných paragrafů, zprostředkovává kontakt 
na další pomáhající instituce), rady (poradce s klientem 
hledají různé způsoby řešení situace, zvažují jejich klady 
a zápory), aktivní pomoc (např. při vysvětlování obsa
hu různých dokumentů nebo použití vzorů) a asistenci 
(např. pomoc při vyplňování formulářů nebo telefonické 
vyjednávání s třetí stranou), ve výjimečných situacích 
doprovod při jednání v místě.

Pro koho je služba určena:
služby poskytované poradnou krok jsou pro:
•	 děti a mládež
•	 osoby v krizi
•	 rodinné příslušníky, kteří potřebují řešit své 

problémy zasahující celou rodinu nebo partnerské 
problémy, problémy, které s rodinou souvisí

•	 rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných 
otázkách

•	  manžele, partnery, kteří potřebují řešit problémy ve 
vztazích

•	 seniory

Pro koho není služba určena: 
Sociální služby nejsou poskytovány osobám, jejichž 
zdravotní stav poskytnutí sociální služby neumožňuje 
(jedná se zejm. o duševní onemocnění). 
Forma poskytování služby: ambulantní 
Úhrada: Odborné sociální poradenství je poskytováno 
bezplatně. Spoluúčast může být pouze dobrovolná 
formou sponzorského příspěvku nebo daru. Terapie 
– s dětmi, s dospělými, párová terapie, vypracování 
psychoterapeutického vyjádření je hrazená dle ceníku 
navazujících služeb rodinné poradny. 
Provozní doba: Úterý   8.00 – 11.00    12.00 – 15.30
          Čtvrtek  8.00 – 11.00    12.00 – 17.30

Je lépe se na konzultaci objednat.
Čtvrtek  8.00 – 14.00 rodinná poradna*
Čtvrtek 12.00 – 14.00 právní konzultace*
* Konzultace v rodinné a právní poradně jsou určeny 
jen pro předem objednané klienty.
bezbariérovost objektu: Ano. Služba je poskytována 
v přízemní budově s bezbariérovým vstupem a je zde 
bezbariérové WC.

Název sociální služby 

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DěTMI 
(§ 65 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou regis
trovaná sociální služba podle §65 zákona 108/2006 
Sb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou 
zaměřené na práci v rodinách, kde je zdravý vývoj dítěte 
ohrožen nepříznivou situací rodi ny, kterou rodiče ne
dokáží sami řešit. 

Popis činností, které služba poskytuje:
c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

ci) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

cii) Sociálně terapeutické činnosti

ciii) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání běžných záležitostí

Jedná se o pomoc: podporou a nácvikem rodičovského 
chování, při vedení hospodaření a udržování domácnos
ti, s přípravou dětí do školy, řešením vzájemných vztahů 
v rodině, týkající se rodinných, sociálních a   mezigene
račních problémů, aktivizací rodiny individuální či skupi
novou formou, nácvikem sociálních kompetencí při jed
nání na úřadech, školách a zařízeních pro výkon ústavní 
výchovy, emocionální podporou, doprovázením v nej
různějších životních situacích, při kontaktu dětí s  rodiči 
či jinými rodinnými příslušníky formou asistovaných 
kontaktů, pomoc při komunikaci v konfliktních situacích 
formou mediovaných rozhovorů.

Cílovou skupinou jsou:
•	 rodiny s dítětem / dětmi
•	 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy
•	  osoby v krizi (zejm. se sociálními, pracovními, 

psychickými a vztahovými problémy)
•	  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy
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Pro koho není služba určena: 
Sociální služby nejsou poskytovány osobám, jejichž 
zdravotní stav poskytnutí sociální služby neumožňuje 
(jedná se zejm. o duševní onemocnění).
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: Služba je poskytována bezplatně. Terapie 
– s dětmi, s dospělými, párová terapie, vypracování 
psychoterapeutického vyjádření je hrazená dle ceníku 
navazujících služeb rodinné poradny. 
Provozní doba: 
Úterý– Pátek  8.00 – 11.00  /  12.00 – 15.30
* v jiné dny a hodiny po individuální domluvě
bezbariérovost objektu: Ano. Služba je poskytována 
v přízemní budově s bezbariérovým vstupem a je zde 
bezbariérové WC.

Název sociální služby 

TERAPEUTICkÁ kOMUNITA kROk
(§  68 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:  
Posláním TK Krok je poskytování sociální služby dro
gově či nelátkově závislým uživatelům, kteří se rozhod
li abstinovat a směřovat je ke znovu začlenění do 
společnosti.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	  poskytnutí stravy
•	 poskytnutí ubytování
•	  zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	  sociálně terapeutické činnosti
•	  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitosti

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou lidé od 15 let věku, kteří jsou 
závislí na drogách či automatech, mají zájem abstinovat, 
a kteří chtějí naši pomoc a podporu při znovu začlenění 
do života bez drog.

Pro koho není služba určena:
•	 zájemce je v akutním stavu intoxikace
•	  u zájemce se projevuje výrazně syndrom odnětí 

látky
•	  zájemce je v akutním psychotickém stavu
•	  zájemce je se závažnou psychiatrickou diagnózou
•	  nepřijetí pravidel terapeutické komunity

Forma poskytování služby: pobytová

Úhrada: náklady na pobyt činí 210, / den

Provozní doba: nepřetržitá

bezbariérovost objektu: ne

Název sociální služby 

PROgRAM NÁSLEDNÉ PÉČE kROk
(§  64 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:  
Posláním Programu následné péče Krok je sociální zno
vuzačlenění do života ve společnosti.

Jde o poskytování následné péče v rámci strukturo
vaného (přibližně půlročního) programu osobám, které 
se léčily  se závislostí a chtějí  při návratu do běžného 
života ve společnosti odbornou pomoc a podporu.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	  skupinová socioterapie
•	  individuální socioterapie
•	 sociální poradenství
•	 služba poradenství v krizi

•	 poradenství v oblasti občanské a právní
•	 program prevence relapsu
•	 kontrolovaná abstinence
•	 zážitkový a zátěžový pobyt
•	 spolupráce s rodinou
•	 plánování volného času
•	 pomoc při vyřizování běžných záležitostí
•	 pomoc při obnovení kontaktu s rodinou
•	 pomoc při bydlení 

Pro koho je služba určena:
lidé od 15ti (u podporovaného bydlení 18let) let věku, 
závislí na návykových látkách/automatech, kteří ab
solvovali tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti, 
přičemž není podmínkou řádné ukončení absolvované 
léčby. Chtějí abstinovat, začlenit se zpět do společno
sti, pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc při 
přechodu do běžného života bez drog. Naším uživatelem 
se stává člověk, který spadá do cílové skupiny a projeví 
zájem o poskytnutí služby, splní vstupní podmínky a je 
rozhodnutím týmu pracovníků PNP přijat.

Pro koho není služba určena:
kontraindikace: 
•	 stav intoxikace
•	 výrazné projevy syndromu odnětí látky
•	 akutní psychotický stav
•	 závažná psychiatrická diagnóza
•	 vyžadující zdravotnické zařízení
•	 neakceptace abstinence v širším slova smyslu  

drogy, alkohol, herní automaty
•	 nepřijetí pravidel programu.

Forma poskytování služby: ambulantní, pobytová

Úhrada: Služba je zdarma. V případě využití podporo
vaného bydlení 100kč/den.

Provozní doba: 
Pondělí  19:00  21:15 

Úterý  10:00  19:00 

Čtvrtek  10:00  20:00 

Pátek  19:00  21:15

bezbariérovost objektu: Služba ano. Podporované 
byd lení ne.

Adresa organizace:
Krok Kyjov, z.ú., třída Komenského 2124/88,  
697 01 Kyjov

Telefon: 518 616 801, 732 137 357

E-mail:  oskrok@oskrok.cz

Webové stránky: www.oskrok.cz

Adresa organizace:
Sídliště Za Stadionem 1358, 69701

Telefon: 739257755

E-mail:  pantlik@oskrok.cz

Webové stránky: www.oskrok.cz
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Adresa organizace:
Horní náměstí 54, 696 81 Bzenec

Telefon: 518 384 360, 725 843 704

E-mail:  Pecovatelska.sluzba@bzenec.cz

název organizace: PeČovatelská služba bzenec

Název sociální služby 

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA
(§ 40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním je poskytovat pomoc dospělým lidem 
a seniorům, kteří se z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli 

v   nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné 
osoby. Služba je poskytována v jejich domácím pros
tředí a na základě individuálních potřeb.

Popis činností, které služba poskytuje:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Pro koho je služba určena:
•	 osoby s chronickým onemocněním 
•	 osoby se zdravotním postižením 
•	 senioři

Od 2019 dle požadavků JmK cílová skupina pečova
telských služeb neomezena

Pro koho není služba určena: 
žadatelé, kteří nespadají do cílové skupiny. Pečo-

vatelská služba bzenec může odmítnout uzavřít 
smlouvu podle § 91, odst. 3) zákona č. 108/2006 
sb., o sociálních službách za předpokladu, že:
•	 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, 

a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru 
poskytovatelů sociálních služeb,

•	 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby, o kterou žádá,

•	 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, 
vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto 
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby 
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze 
smlouvy.

Forma poskytování služby: Ambulantní, terénní
Úhrada: Ceník www.bzenec.cz, Většina úkonů 120,/hod.
Provozní doba: Popá 6:3020:00, 
Víkendy, svátky 7:0020:00
bezbariérovost objektu: Ano. Budova DPS je 
bezbariérová

Název sociální služby 

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA
(§ 40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče  

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Poskytujeme sociální službu a také základní poraden
ství seniorům, rodinám s dětmi a lidem se zdravotním 
postižením, kteří z důvodu věku, chronické nemoci či 
zdravotního postižení potřebují k zajištění svých základ
ních životních potřeb podporu či pomoc druhé osoby, 
bez omezení věku a na území města Vracov.

Popis činností, které služba poskytuje:
Pečovatelská služba poskytuje pomoc občanům měs
ta Vracova ve smyslu Zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. tuto základní péči:
•	 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.
•	 Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
•	 Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím.

Pečovatelská služba zajišťuje také základní poraden
ství ve smyslu Zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. Jedná se hlavně o informace týkající 
se možnosti řešení nepříznivé sociální situace osoby 
a  hledání zdrojů pomoci, příspěvku na péči, návaz
nosti Pečovatelské služby Vracov na další instituce 
(např. Domovy pro seniory, lékaři, dodavatelé stravy, 
hospice, kompenzační pomůcky apod.), či poskyt
nutí kontaktu na jiné sociální služby či zdravotnická 
zařízení. 

Pro koho je služba určena:
Senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi

Pro koho není služba určena: 
službu nelze poskytnou:
•	 tomu, kdo žádá službu, kterou Pečovatelská služba 

Vracov neposkytuje (s ohledem na vymezení 
cílové skupiny a s ohledem na Zákon o sociálních 
službách)

•	 lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní 
péči a byli by závislí pouze na pečovatelské službě 
(rodina, osoba blízká či jiná sociální služba se 
nepodílí na péči o osobu)

•	 lidem s infekčním onemocněním
•	 lidem, kterých zdravotní stav vyžaduje péči ve 

zdravotnickém zařízení
•	 lidem, trpícím psychiatrickým onemocněním, 

které není přeléčeno, nebo kteří z důvodu tohoto 
onemocnění nemohou bydlet sami.

Forma poskytování služby: Ambulantní a terénní 
forma poskytování služby.
Úhrada: Finanční spoluúčast uživatele na pečovatelské 
službě spočívá v jeho hrazení části finančních nákladů 
na jemu poskytovanou službu dle aktuálního Ceníku 
schváleného Radou města Vracova v souladu s 
prováděcí vyhláškou k zákonu č.108/2006 Sb
Odkaz: http://www.mestovracov.cz/234pecovatelska
sluzbavracov 
Provozní doba: 6:30h – 20:00h
bezbariérovost objektu: Ano, bezbariérový vstup. 
V přízemí jsou 2 bezbariérové byty, vstup do prvního 
a druhého poschodí je umožněn pomocí prostorného 
výtahu.

Adresa organizace:
luční 1590, 696 42 Vracov

Telefon: 778 431 133  vedoucí pečovatelské 
služby, 518 628 324

E-mail: ps@mestovracov.cz

název organizace: PeČovatelská služba vracov
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Název sociální služby 

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 37 zák. č. 108/2006)  služba sociální poradenství

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním aktivizační služby SONS ČR, z.s. je vést 
osoby se zrakovým postižením k větší samostatnos
ti a nezávislosti při řešení běžných životních situací 
a  pomáhat jim získat takové znalosti a dovednosti, 
aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život.

Popis činnosti, které služba poskytuje:
1.ambulantně  jsou realizovány výchovně 
vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické pro
gramy, zaměřené na rozvoj schopností a dovedností, 
které mohou přispívat ke kompenzaci zrakové nedo
statečnosti.
•	 Rozvoj manuální zručnosti a jemné motoriky
•	 Pohybové aktivity
•	 Zvýšení mentální úrovně uživatele
•	 Zážitkové akce
•	 Individuální kurzy
•	 Jazykové kurzy

2. terénní forma poskytování služby je realizová
na především v případě zprostředkování kontaktu 
s  přirozeným společenským prostředím. Pracovník 
učí uživatele vhodně reagovat v každodenních situ
acích, aby byl příště schopen tyto situace řešit 
samos tatně.

Oba typy této služby, jak terénní tak ambulantní, 
působí preventivně proti selhávání v modelových 
životních situacích, v jehož důsledku se uživatel 
opakovaně ocitá v krizové situaci. Přispívají k pře
konávání bariér – informačních i komunikačních 
– způsobených zrakovým handicapem a tím pozi
tivně ovlivňují integraci osob s těžkým zrakovým 
postižením do většinové společnosti. V konečných 
důsledcích pak přispívají k rozšíření možnosti těchto 
osob uplatnit se na trhu práce.

Pro koho je služba určena:
Osoby se zrakovým postižením starší 16 let, které 
se v  důsledku postižení nacházejí v nepříznivé 
životní situaci a mají specifické problémy z důvodu 
poškození zraku.

Pro koho není služba určena:
•	 svým chováním a jednáním hrubě porušují 

mezilidské vztahy a soužití
•	 v důsledku současného těžkého postižení zraku 

a jiného smyslového či tělesného postižení se 
nemohou úspěšně a bezpečně účastnit pořádaných 
akcí a programů

•	 porušují právo na soukromí a důvěrnost pracovníka 
poskytujícího službu

•	 požadují služby nad rámec odborných a profesních 
možností pracovníků

•	 jinak narušují důstojnost a lidská práva

•	 cizincům a dalším osobám, které nekomunikují 
v českém jazyce na úrovni, kterou pro využití 
služby potřebují, nebo si nezajistí pomůcky či jiný 
prostředek, který zároveň takovou komunikaci 
umožní.

Forma poskytování: Sociálně aktivizační služby 
jsou poskytovány jako služby ambulantní, přímo na 
pracovišti SONS ČR, z.s., popřípadě terénní, podle 
potřeb uživatele, ale vždy tak, aby byla zajištěna 
bezpečná přístupnost pro osoby se zrakovým 
postižením. Spolu se zrakově postiženým může být 
přítomen průvodce, případně jiný rodinný příslušník.
Provozní doba: 
pondělí až čtvrtek 8:0012:30 / 14:0016:30
pátek 8:0012:30 / 14:0015:00

bezbariérovost objektu: Ano. Služba je poskytována 
v druhém patře budovy s výtahem. Vchod do budovy 
je opatřen zvukovým navigačním majáčkem, který us
nadňuje těžce zrakově postiženým lidem orientaci.

V přízemí a druhém patře jsou na chodbách umístěny 
navigační lišty, které směřují k výtahu, bezbariérovému 
WC a do poradny.

Název sociální služby 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
(§ 37 zák. č. 108/2006)  služba sociální poradenství

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby odborné sociální poradenství SONS 
ČR, z.s. je poskytovat osobám s těžkým zrakovým 
postižením a dalším osobám jednajícím v jejich zájmu 
komplexní informace (rady), které přispívají k řešení 
a pomáhají překonat jejich nepříznivé sociální situace 
vzniklé nebo hrozící v důsledku značné nebo úplné 
ztráty zraku.

Popis činnosti, které služba poskytuje:
•	 informace o možnostech výběru druhu sociálních 

služeb podle potřeb uživatele
•	 zprostředkování vhodných navazujících služeb 

a aktivit zejména v okolí bydliště klienta
•	 poskytnutí poradenství v oblastech orientace 

v sociálních systémech,
•	 práva,
•	 informace o základních právech a povinnostech 

v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
•	 odborné poradenství v oblasti sociálního 

zabezpečení: sociálních dávek, sociální péče, 
důchodového pojištění, státní sociální podpory, 
pomoci v hmotné nouzi, životní a existenční 
minimum, pracovního práva a zaměstnanosti

•	 pomoc při sepsání žádosti a odvolání

•	 pomoc při zajišťování potřebných dokumentů 
k žádosti o sociální příspěvky a příspěvky na 
pomůcku

•	 odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy 
k povolání

•	 odborné poradenství v oblasti kompenzačních 
pomůcek, včetně

•	 možnosti vyzkoušení, příp. zapůjčení vybraných 
kompenzačních pomůcek

•	 odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér

Pro koho je služba určena:
Služba je určena osobám od 16 let, kteří mají specifické 
problémy a nacházejí se v nepříznivé životní situaci 
v důsledku poškození zraku. Konzultace poskytujeme 
i rodinným příslušníkům osob se zrakovým postižením 
a jim osobám blízkým, kteří v zájmu těchto osob 
potřebují pomoc nebo radu při zprostředkování kon
taktu se společenským prostředím, zprostředkování 
navazujících služeb nebo pomoc při uplatňování práv 
a obstarávání zájmů. Do cílové skupiny rovněž patří 
i  pracovníci institucí pomáhající lidem s těžkým zra
kovým postižením a  další osoby, které jednají v zájmu 
těchto osob.

Pro koho není služba určena:
•	 Osoby, které nespadají do cílové skupiny.

Forma poskytování: Služba je realizována 
ambulantní formou v prostorách pracoviště SONS 
ČR, z.s., oblastní odbočky Kyjov. V terénu je sociální 
poradenství poskytováno v souvislosti s pomocí 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (např. při vyřizování 
příspěvku na pomůcku či dávek na odboru sociálních 
věcí), nebo v případě, kdy se klient ze závažných 
zdravotních důvodů nemůže dostavit do poradny. 
Služba je poskytována bezplatně.
V prostorách pracoviště je vždy zajištěno soukromí při 
vyřizování osobních záležitostí našich klientů. Jednání 
probíhá v diskrétním prostoru místnosti. Pracoviště 
jsou vybavena PC se speciálním SW pro zrakově 
postižené, elektronickými pomůckami s hlasovým 
výstupem a dalšími pomůckami vhodnými pro cílovou 
skupinu.
Úhrada: zdarma
Provozní doba: 
Pondělí: 9.0012.00 / 13.0016.00
Čtvrtek: 9.0012.00 / 13.0018.00
Na telefonu každý den

bezbariérovost objektu: Ano. Služba je poskytována 
v druhém patře budovy s výtahem. Vchod do budovy 
je opatřen zvukovým navigačním majáčkem, který us
nadňuje těžce zrakově postiženým lidem orientaci. 
V  přízemí a druhém patře jsou na chodbách umístěny 
navigační lišty, které směřují k výtahu, bezbariérovému 
WC a do poradny.

Adresa organizace:
třída Komenského 617/20, 697 01 KYJOV

Telefon: +420 737 721 504

E-mail: kyjovodbocka@sons.cz

Webové stránky: www.sons.cz/kyjov

název organizace: sJednocená organizace nevidomých a slabozrakých Čr, z. s
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název organizace: sociálně-PsychiatrickÉ centrum - FÉnix, o.P.s.

Název sociální služby 

DENNÍ STACIONÁř
(§ 46 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním týmu denního stacionáře je pomáhat lidem 
s duševním onemocněním dosáhnout či udržet do
brou kvalitu života prostřednictvím osobní účasti na 
aktivitách stacionáře.

Popis činností, které služba poskytuje:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu – poskytujeme podporu a pomoc při oblékání 
a  svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samo
statném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a pod
poru při podávání jídla a pití. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu – pomáháme uživatelům s osob
ní hygienou a výměnou inkontinenčních pomůcek, 
s pravidelnou hygienou rukou a používáním WC.

Poskytnutí stravy – na žádost uživatele zabez
pečíme oběd odpovídající zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování. Uživatelé denního 
stacionáře si nosí vlastní svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nacviču
jeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální 
schopnosti a dovednost.  Při práci s cílovou skupinou 
využíváme zejména smyslovou aktivizaci (hmato
vou, zrakovou, čichovou, sluchovou a chuťovou) je
jímž cílem je trénink mozkové aktivity, napomáhání 
komunikaci a aktivnímu naslouchání, napomáhání 
schopnosti hovořit a nalézání slov, práce s pamětí 
a trénink paměti, vybavení vědomostí uložených 
v dlouhodobé paměti, práce s kalendářem, orientace 
o ročním období, podpoření jemné a hrubé motoriky, 
aktivizace pohybového aparátu, aktivity v oblastech 
kolem střední části těla, rozšíření sociálních kon
taktů a včlenění do skupiny, posílení pocitu pohody, 
umožnění získání pozitivních zkušeností, aktivizace 
radosti ze života, aktivizace hudbou atd. Proto, aby
chom tyto cíle naplnili, je důležité vytvořit atmosféru 
bezpečí, důvěry a vzájemné blízkosti. Pro přiblížení 
se k člověku vědomě využíváme dotek, pohlazení, 
aktivní naslouchání – kontakt “z očí do očí”, verbál

ní a  emoční sblížení. Uvědomujeme si, že smyslová 
aktivizace má přinášet potěšení, zábavu, radost 
a důležitou součást života – humor.

Zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím – v rámci pořádaných akcí SPC Fénix nebo 
účastí na kulturně společenských akcích jiných orga
nizací (např. návštěva muzea, výstavy, Dne otevřených 
dveří…), ale i procházkou městem, návštěvou cukrárny, 
čajovny, městského parku nebo stadionu zprostřed
kováváme uživatelům kontakt se společenským pros
tředím. Podle potřeby pomáháme při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování uživatelů.

Sociálně terapeutické činnosti poskytujeme socio
terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a doved
ností podporujících sociální začleňování uživatelů.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 
obstarávání osobních záležitostí podporujeme uži
vatele při kontaktu a komunikaci s různými institucemi, 
zájmovými organizacemi a zdravotnickými zařízeními.

Při poskytování úkonů se míra podpory a pomoci pra
covníka odvíjí od možnosti a schopnosti uživatele.

Pro koho je služba určena:
Do cílové skupiny patří osoby s duševním onemocněním, 
zejména lidé trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným 
typem demence, které se z důvodu svého postižení ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při péči 
o  vlastní osobu, zajištění soběstačnosti a při udržení 
důstojného zařazení do společnosti.

Pro koho není služba určena: 
Nediagnostikované osoby.
Forma poskytování služby: Ambulantní
Úhrada: 40, Kč/ hodinu 
Provozní doba: 8.00 – 15.00 hod.

bezbariérovost objektu: Ano.

Název sociální služby 

SOCIÁLNÍ REhABILITACE  
(§ 70 zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Sociální rehabilitace pro duševně nemocné je re
gistrovaná sociální služba (č. 5967683). Pomáhá 
rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti do
spělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli 
žít v  prostředí podle své volby, co nejspokojeněji 
a nejsamostatněji.

Popis činností, které služba poskytuje:
Formou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 
činností podporujeme uživatele:
•	 v péči o vlastní osobu, péče o domácnost, 

finanční gramotnost
•	 budování vztahů, rozvoj komunikačních 

dovedností, zvládání náročných životních situací
•	 rozvoji samostatnosti
•	 v kontaktu se společností (doprovázení 

k zaměstnání, uplatňování práv, obstarávání 
osobních záležitostí)

V rámci terénní formy navštěvujeme uživatele v jeho 
domácím prostředí.

Pro koho je služba určena :
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 
18 let a více žijící na území Hodonínska, Veselska 
a Kyjovska – prioritní spádová oblast

Pro koho není služba určena: 
•	 lidé s mentální retardací
•	 lidé s poruchami vyvolanými účinkem 

psychoaktivních látek
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: Sbezplatná
Provozní doba: 8:00 – 16:30

bezbariérovost objektu: Ano.

Adresa organizace:
 Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov

Telefon: 774 740 889,  602 699 146

E-mail:  stacionar@fenixcentrum.cz

Webové stránky: www.fenixcentrum.cz

Adresa organizace:
 Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov

Telefon: 720 504 640

E-mail:  info@fenixcentrum.cz

Webové stránky: www.fenixcentrum.cz
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Adresa organizace:
Uzbecká 32, 625 00 Brno

Telefon: 777 234 134

E-mail: brno@ranapece.cz

název organizace: sPoleČnost Pro ranou PÉČi, PoboČka brno 

Název sociální služby 

RANÁ PÉČE
(§ 54 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno poskytuje 
odbornou pomoc a poradenství rodinám, které peču
jí o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. 
Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme 
o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném 
domácím prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (možné 

formy a prostředky služby)
•	  Zhodnocení aktuální úrovně schopností 

a dovedností dítěte.
•	  Mapování míry potřebné podpory rodičů ve vedení 

dítěte se znevýhodněním.
•	  Poradenství rodičům a blízkým osobám v oblasti 

přístupu a práce u znevýhodněného dítěte.
•	  Možnost zařadit dítě do některého z realizovaných 

podpůrných programů (program podpory 
psychomotorického vývoje dítěte, program 
stimulace zraku).

•	  Poradenství k podpoře psychomotorického vývoje 
dítěte.

•	  Využití metod a technik k podpoře 
psychomotorického vývoje dítěte, praktická ukázka, 
instruktáž rodičů.

•	  Provedení funkčního vyšetření zraku dítěte.
•	  Doporučení, zapůjčení vhodných hraček, pomůcek 

k podpoře psychomotorického vývoje dítěte.
•	  Zapůjčení literatury, videomateriálů.
•	  Semináře a přednášky pro rodiče.

•	  Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (možné formy a prostředky služby)

•	  Zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami 
v obdobné situaci.

•	  Skupinová setkávání rodičů.
•	  Sdílení s ostatními rodiči na webových stránkách 

poskytovatele, případně dalšími způsoby
•	  Sociálně terapeutické činnosti (možné formy 

a prostředky služby)
•	  Podpůrný poradenský rozhovor, aktivní 

naslouchání.
•	  Podpora mapování vlastní situace klientem 

a plánování dalšího postupu.
•	  Podpora vymezení priorit u klienta a jejich 

dosahování.
•	  Využití metod a technik ke zkvalitnění vzájemné 

komunikace (rodič/pracovník, rodič/dítě, rodič/
rodič, rodič/okolí…).

•	  Pomoc při vyhledání a oslovení návazné služby 
v regionu.

•	  Kurzy pro rodiny – pobytové akce s programem 
(účastnící si hradí pouze ubytování a stravu).

•	  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

•	  Doprovod k jednání s úřady, specialisty.
•	  Zpracování vyjádření, doporučení, zprávy z pohledu 

poradce.
•	  Zprostředkování kontaktů na podpůrné odborníky, 

organizace.
•	  Pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení 

(SPC, MŠ, ZŠ…).
•	  Informační podpora v oblasti dávek, pomůcek 

v souvislosti se situací klienta.

Pro koho je služba určena:
•	 Raná péče je dle zákona o sociálních službách 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 
7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu.

služby střediska rané péče sPrP, pobočka brno 
jsou určeny:
•	  Rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se 

zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
•	  Rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem 

se zrakovým postižením v kombinaci s dalším 
zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.

•	  Rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem s 
ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku 
od narození do 7 let.

Pro koho není služba určena: 
•	  Zájemcům o službu, kteří nesplňují výše uvedené 

požadavky.
•	 Zájemcům o službu nekomunikujícím v českém/

slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka
•	 Zájemcům o službu, kterým je již poskytována 

služba rané péče jiným poskytovatelem a zdravotní 
postižení dítěte tuto dvojí podporu nevyžaduje.

Forma poskytování služby: Terénní. 
Úhrada: Zdarma. 
Provozní doba: Po – pá: 8.00 hod – 18.00 hod
bezbariérovost objektu: Sídlo služby není 
bezbariérové, ale služba je terénní.
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návazné služby
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návazné služby

HODONÍN

Kyjovsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Vacenovice

Věteřov

Město 
kyjov
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NÁZEV ORGANIZACE:

CENTRUM PRO RODINU kYjOV, O.P.S.
adresa organizace: Třída Palackého 64/1, Kyjov
telefon: 728 759 816
e-mail: cprkyjov@ado.cz
Webové stránky: www.kyjov.dcpr.cz
Popis služby:
Práce s rodinou a jejími jednotlivými členy. Příprava 
mladých lidí na manželství. Nabídka nízkoprahových 
volnočasových aktivit bez omezení věku.
Popis činností, které služba poskytuje:
•	  příprava mladých lidí na manželství a rodičovství
•	  příprava mladých lidí na biřmování
•	  prevence vzniku krizových stavů v rodinách 

rozšiřováním informovanosti, poradenstvím
•	  nabídka programů pro jednotlivé členy rodiny 

i programů společných
•	  nabídka plnohodnotného prožívání volného 

času dětí, mládeže, rodin a seniorů, včetně osob 
s handicapem

•	  nabídka preventivních programů pro děti a mládež 
v oblasti rodiny, sexuality a partnerských vztahů

•	  nabídka preventivních programů ve školkách (ve 
spolupráci s Kontaktním centrem při Charitě Kyjov)

•	  organizování přednášek, přednáškových cyklů, 
seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, 
manželskou, výchovnou a sociální problematiku

•	  pomoc při zakládání a zřizování klubů maminek, 
klubů seniorů, komunitních center a jiných 
občanských aktivit zaměřených na rodinu

•	  pomoc s náplní činnosti vzniklých klubů, jejich 
koordinací v regionu a nabídkou vzdělávacích 
programů pro vedoucí těchto klubů

•	  organizování pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé 
členy

•	  pomoc při organizování sezonních pobytů pro děti 
a zaškolování instruktorů

•	  propagaci své činnosti – manželské, rodinné 
a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích

•	  spolupráci s jinými obdobně zaměřenými státními 
i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, 
případně začlenění do národních či mezinárodních 
subjektů, které mají podobné cíle

Pro koho je služba určena:
•	 Mladí lidé připravující se na manželství.
•	  Manželské páry jakéhokoliv věku.
•	  Maminky (tatínci) na mateřské dovolené a jejich 

děti ve věku do 6 let.
•	  Maminky s dětmi z azylového domu v Kyjově. 
•	  Děti z mateřských škol města Kyjova.
•	  Rodiny s dětmi do 15let i rodiny bez dětí.
•	  Pěstounské rodiny s dětmi.
•	  Neúplné rodiny.
•	  Mladí lidé od 15 let.
•	  Senioři.

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní, 
pobytová
Úhrada: 
•	 některé programy jsou zdarma
•	  některé programy za pevný poplatek
•	  některé programy za dobrovolný příspěvek

Provozní doba: 
PO: 10.00 – 16.00
ÚT: 8.00 – 18.00
ST: 10.00 – 19.00
ČT: 10.00 – 20.00
PÁ: 8.00 – 12.00
bezbariérový přístup: 
společné prostory ANO, WC prozatím NE, venkovní 
prostory ANO

NÁZEV ORGANIZACE:

EDUCANTE, z.S.
adresa organizace: Svatoborská 28/2, Kyjov 697 01
telefon: 776 760 784
e-mail: educante@seznam.cz

Webové stránky: www.educante.cz
Popis služby:
Poradna pro domácí pečující.
Popis činností, které služba poskytuje:  Komplexní 
poradenství pro laické pečující – sociální poradenství 
a péče.
Pro koho je služba určena: lidé, kteří v domácím 
prostředí pečují o své blízké bez rozdílu, zdali je 
pečovaný senior, dlouhodobě nemocný, či osoba se 
zdravotním postižením.
Forma poskytování služby: Ambulantní i terénní
Úhrada: Zdarma
Provozní doba: Pondělí a středa od 14 do 16 hodin, 
v ostatní dny a v terénu po individuální domluvě
bezbariérovost objektu: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

MěSTO kYjOV
statutární zástupce: starosta

adresa: Masarykovo nám. 30/1, 69701KYJOV

telefon: 518 697 411

e-mail: urad@mukyjov.cz

Webové stránky: www.mestokyjov.cz

Úřední hodiny: 
Po  8:00  11:00 hod. | 12:00 17:00 hod.

Út   8:00  11:00 hod. | 12:00 15:00 hod.

St   8:00  11:00 hod. | 12:00 17:00 hod. 

Čt   8:00  11:00 hod. | 12:00 15:00 hod. (neúřední den)

Pá  8:00  11:00 hod. | 12:00 14:30 hod. 

městský Úřad kyJov, odbor sociálních věcí 
adresa: Masarykovo nám. 30, 69701KYJOV

oddělení sociální péče
•	  zabývá se problematikou sociálního vyloučení 

z důvodu zdravotního postižení a stáří,
•	   zabývá se problematikou národnostních menšin, 
•	  vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném 

prostředí, 
•	  zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby 

pro cílové skupiny  zdravotně postižení,
•	  rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi 

a seniory, 
•	  vykonává funkci opatrovníka a vyhledává vhodné 

osoby pro funkci opatrovníka nesvéprávným 
osobám, 

•	  zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora, 
v rámci tohoto výkonu poskytuje odborné sociální 
poradenství, 

•	  realizuje některé koordinační činnosti při 
poskytování služeb sociální prevence, 

•	  plní úkoly na úseku protidrogové problematiky, 
•	  zabezpečuje zpohřebování osamělých osob, 
•	  eviduje žádosti o sociální byt, dům s pečovatelskou 

službou a komunitní dům seniorů
•	  realizuje proces komunitního plánování sociálních 

služeb a rodinnou politiku

oddělení sociálně-právní ochrany dětí
•	  ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu
•	  ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany 

jeho jmění
•	  působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny

•	  zabezpečení náhradního rodinného prostředí 
pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 
vychováváno ve vlastní rodině. 

komunitní plánování sociálních služeb
Obec by měla zjišťovat potřeby občanů a realizovat ta
kové služby, které si lidé opravdu přejí a současně je 
v možnostech obce tyto služby zajistit. K tomu slouží tzv. 
komunitní plánování sociálních služeb. Jeho základem 
je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klien
ty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociál
ních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí 
podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným 
cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Při plánování sociálních služeb vychází město Kyjov zej
ména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se 
zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů služeb. 
Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden 
z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti 
sociálních služeb. Po vytvoření střednědobého plánu 
sociálních služeb se přechází od plánovací k realizační 
fázi, kdy dochází k faktickému naplňování priorit, resp. 
jednotlivých opatření. Součástí této etapy je také sle
dování postupu a míry plnění stanovených úkolů. 

Webové stránky: www.pomocobcanum.kyjovsko.cz       

NÁZEV ORGANIZACE:

STřEDNÍ ODBORNÉ UČILIšTě kYjOV, P.O.
adresa: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

telefon: 518 305 320

e-mail: sou@soukyjov.cz

Webové stránky: www.soukyjov.cz

Popis služby:  Vzdělávání

Popis činností, které služba poskytuje:
 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
– žáků se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, 
zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, 
souběžným postižením více vadami, autismem a  vývo
jové poruchy učení a chování) a žáků se zdravotním 
a  sociálním znevýhodněním. 3leté obory skupiny E – 
střední vzdělání s výučním listem.

Praktická škola dvouletá, obor skupiny C – střední 
vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce.

obory:
•	  Zednické práce
•	  Malířské a natěračské práce
•	  Tesařské práce
•	  Stravovací a ubytovací služby
•	  Pečovatelské služby
•	  Praktická škola dvouletá

NÁZEV ORGANIZACE:

SVAz TěLESNě POSTIŽENýCh V ČESkÉ 
REPUBLICE, z.S. OkRESNÍ ORgANIzACE 
hODONÍN
adresa: Třída Palackého 67/7, 69701 Kyjov

telefon: 739 370 152, 518 389 453

e-mail: ovstp.hodonin@seznam.cz

Webové stránky: www.stpkyjov.cz

Popis služby:  Chráníme potřeby a zájmy osob se 
zdravotním postižením, pomáháme k integraci do 
běžného společenského prostředí

Popis činností, které služba poskytuje:
Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek pro 
tělesně postižené. Realizujeme pravidelné aktivi
ty vhodné pro OZP. Provádíme sociálním systémem, 
pomáháme se zpracováním dokumentace (formuláře, 
odvolání apod.)
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Pro koho je služba určena :
Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory.

Forma poskytování služby: Převážně je služba posky
tována ambulantně, v případě potřeby v terénu.

Úhrada: Služba je poskytována zdarma, půjčovna 
kompenzačních pomůcek dle stanoveného ceníku – viz 
webové stránky.

Provozní doba: PO + ST – 9,00 – 15,00 hodin

Dle potřeby je možná dohoda i v jiný čas.

bezbariérovost objektu: Sídlo organizace je v bez
bariérové budově CSS Kyjov, parkování a doprava v blíz
kosti budovy.

NÁZEV ORGANIZACE:

UNIE ROSkA – REg. ORg. ROSkA kYjOV, 
z. P. S. 
adresa: se sídlem: 69674 Velká nad Veličkou 310,  
lČ: 657 44 381

klubovna: Urbanova 625/8, v Kyjově

telefon: 739 557 142 (604 385 941) 

e-mail: roskakyjov.hodonin@seznam.cz

Webové stránky: www.roskakyjov.maweb.eu

Popis služby: 
Jsme svépomocná pacientská regionální organizace 
Unie Roska v ČR. Sdružujeme nemocné s roztroušenou 
sklerózou mozkomíšní nejen z Kyjova, ale i z širokého 
okolí. 

Popis činností, které služba poskytuje:
Hlavní náplní této organizace je pomoc nemocným roz
troušenou sklerózou v různém stupni postižení. Pomoci 
jim naučit se s nemocí žít a bojovat.

Pro koho je služba určena:
Pro postižené RS a také jejich rodinné příslušníky. 

Pro koho není služba určena: 
Pro ty co postrádají lidství

Forma poskytování služby:
Rádi Vám poskytneme informace týkající se onemocnění 
nebo zapůjčíme odbornou literaturu. Naši členové Vám 
vždy ochotně pomohou a poradí. Jejich zkušenosti, 
které získali za dlouhé roky boje s touto nemocí jsou 
neocenitelné. 

Úhrada: Členové Unie ROSKA – reg. org. ROSKA Kyjov, 
z. p. s. platí roční členský příspěvek 170 Kč (od roku 
2019 se bude zvyšovat na 200 Kč).

Provozní doba: Dle plánu (a aktuálního zdravotního 
stavu) – bude upřesněno:   

 lichá středa – rehabilitační cvičení v době14.00 – 15.30 hod

 klubová setkání – poslední STŘEDU v měsíci od 15.00 hod

bezbariérovost objektu: Klubovna na adrese: Urbano
va 625/8, v Kyjově (v budově Sociálněpsychiatrického 
centra – Fénix o.p.s. ) je plně bezbariérová včetně WC

NÁZEV ORGANIZACE:

ÚřAD PRÁCE ČR, kONTAkTNÍ 
PRACOVIšTě kYjOV
adresa: Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov 1 (SSP, 
HN, PnP, dávky pro OZP)

Třída Komenského 50/10, 697 01 Kyjov 1 (zprostřed
kování zaměstnání)

ředitel: Mgr. Karel Ryba

telefon: 950 115 200, 950 115 237

e-mail: podatelna.ho@uradprace.cz

Popis služby: Úřad práce ČR tvoří generální ředitel
ství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 

(dále jen „krajské pobočky“). Součástí krajských po
boček jsou kontaktní pracoviště. 

Kontaktní pracoviště plní úkoly v oblasti zprostřed
kování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců 
o  zaměstnání, v oblasti podpory v nezaměstnanos
ti a  v   oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly 
správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní 
sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
zákona o sociálních službách, zákona o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o so
ciálněprávní ochraně dětí.

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí 8:00  12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.

Úterý 8:00  11:00 hod.

Středa 8:00  12:00 hod.  13:00 – 17:00 hod.

Čtvrtek 8:00  11:00 hod.

Pátek 8:00 – 11:00 hod.  jen noví uchazeči  
 o zaměstnání, příjem žádostí a pozvaní

bezbariérový přístup: ano

49Kyjovsko



Obecní úřad Archlebov
www.obecarchlebov.cz

Obecní úřad Bukovany
www.obecbukovany.cz

Městský úřad Bzenec
www.bzenec.cz

Obecní úřad Čeložnice
www.celoznice.cz

Obecní úřad Dambořice
www.damborice.cz

Obecní úřad Domanín
www.domanin.eu

Obecní úřad Dražůvky
www.drazuvky.cz

Obecní úřad Hovorany
www.obechovorany.cz

Obecní úřad Hýsly
www.hysly.cz

Obecní úřad Ježov
www.jezov.cz

Obecní úřad Kelčany
www.kelcany.cz

Obecní úřad Kostelec
www.obeckostelec.cz

Obecní úřad Labuty
labuty.cz

Obecní úřad Lovčice
www.lovcice.cz

Obecní úřad Milotice
www.milotice.cz

Obecní úřad Moravany
www.obecmoravany.cz

Obecní úřad Mouchnice
www.mouchnice.cz

Obecní úřad Násedlovice
https://obecnasedlovice.cz

Obecní úřad Nechvalín
www.nechvalin.cz

Obecní úřad Nenkovice
www.nenkovice.cz

Obecní úřad Ostrovánky
www.ostrovanky.cz

Obecní úřad Skalka
https://skalkaobec.cz

Obecní úřad Skoronice
www.skoronice.cz

Obecní úřad Sobůlky
www.sobulky.cz

Obecní úřad Stavěšice
www.stavesice.eu

Obecní úřad Strážovice
www.strazovice.cz

Obecní úřad Svatobořice-Mistřín
www.svatoboricemistrin.cz

Obecní úřad Syrovín
www.syrovin.cz

Obecní úřad Šardice
www.sardice.cz

Obecní úřad Těmice
www.temice.cz

Obecní úřad Uhřice
www.obecuhrice.cz

Obecní úřad Vacenovice
www.vacenovice.cz

Obecní úřad Věteřov
www.veterov.eu

Obecní úřad Vlkoš
www.vlkos.cz

Městský úřad Vracov
www.mestovracov.cz

Obecní úřad Vřesovice
https://obecvresovice.cz

Obecní úřad Žádovice
www.obeczadovice.cz

Obecní úřad Žarošice
www.zarosice.cz

Městský úřad Ždánice
www.muzdanice.cz

Obecní úřad Želetice
www.zeletice.cz

Obecní úřad Žeravice
www.obeczeravice.cz

sPádovÉ obce  kyJovsko
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poskytovatelé   
sociálních služeb
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poskytovatelé   
sociálních služeb

HODONÍN

Veselsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Vacenovice

Věteřov
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název organizace: centrum Pro sluchově PostiženÉ hodonínsko, o.P.s.

Název sociální služby 

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 66 zák. č. 108/2006) – služby sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat rozvíjet nebo udržet moto
rické a kognitivní dovednosti, vytvářet pro uživatele 
podmínky pro jejich zapojení do připravovaných aktivit, 
usilovat svou sociální službou o co největší nezávislost 
osob se sluchovým postižením a seniorů na druhých 
oso bách a institucích, pomáhat překonávat komunikační 
a informační bariéry.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí
•	 sociálně terapeutické činnosti (Senior klub, Klub 

nedoslýchavých, Klub internetového kouzlení, Klub 
šikovných rukou a Fit klub)

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením od 18 let věku senioři.

Pro koho není služba určena: 
Osobám se sluchovým postižením mladším 18 let 
věku a imobilním seniorům, kteří nejsou schopni dojít 
do služby osobně.
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně 
Provozní doba:
PO  13.00 – 17.00 hod
ÚT  8.00 – 12.00 
ST   12.00 – 16.00 
ČT 14.00 – 18.00 hod 
bezbariérovost objektu: ano budova je bezbariérová

Název sociální služby 

SOCIÁLNÍ REhABILITACE 
(§ 70 zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je posílit komunikační dovednosti uži
vatele, pomáhat posilovat schopnosti pro zvládání 
obsluhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
umožnit navázání žádoucích sociálních vazeb, pod
pora zapojení osob se SP a seniorů do společnosti, 
pomáhat upevňovat získané motorické, psychické 
a  sociální schopnosti a dovednosti, podpora imobi l
ních uživatelů. 

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu soběstačnosti a dalších činností
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

(přednášky, besedy, ergoterapeutické dílny,  
Fit klub, Klub neslyšících, kurzy komunikace)

•	  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

•	 V rámci služby jsou poskytovány fakultativní 
služby – prodej příslušenství ke sluchadlům, 
údržba sluchadla, půjčování kompenzační 
pomůcek.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením bez omezení věku 
a senioři.

Pro koho není služba určena: 
Terénní forma není určena pro mobilní uživatele 
s výjimkou osob, u kterých se instaluje kompenzační 
pomůcka a provádí se nácvik v domácím prostředí. 
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně (v rámci 
služby jsou poskytovány fakultativní služby – prodej 
příslušenství ke sluchadlům, údržby sluchadla, 
půjčování kompezačních pomůcek atd.  ceník 
fs najdete na: http://www.cpsphodoninsko.cz/
images/1539332397_cenikfakultativnichsluzeba
prislusenstvi.pdf) 
Provozní doba: 
PO  8.00 – 16.00 hod
ÚT  8.00 – 12.00 (12.0016.00 jen objednaní)
ST   8.00 – 16.00 
ČT 10.00 – 18.00 hod (8.00 10.00 fakultativní služby)                                    
PÁ  8.00 –13.00 (8.00 – 14.00 terénní služba)
bezbariérovost objektu: ano budova je bezbariérová,
pro imobilní uživatele a pro uživatele s nácvikem 
obsluhy kompenzační pomůcky je terénní služba v jejich 
domácím prostředí

Název sociální služby 

TLUMOČNICkÉ SLUŽBY 
(§ 56 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat odstraňovat komunikační 
bariéru u neslyšících uživatelů, podporovat zapojení 
osob s  těžkým sluchovým postižením do majoritní 
společnosti, bezplatně poskytovat službu prostřed
nictvím kvalifikovaných tlumočníků znakového jazyka. 

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a  při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením

Pro koho není služba určena: 
Osoby do 18ti let.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: 
terénní služba:  PO  –  ČT:  8.00 – 16.00 hod
  PÁ: 8.00 – 12.00 hod
ambulantní služba:  PÁ: 15.00 – 19.00 hod 
  (klub neslyšících Kyjov)
                             PÁ: 16.00 – 20.00 hod 
  (klub neslyšících Hodonín)
bezbariérovost objektu: ano

Adresa organizace:
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 518 322 449, 606 663 004 

E-mail:  sluzby@cpsphodoninsko.cz

Adresa organizace:
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 518 322 449, 606 663 004 

E-mail:  sluzby@cpsphodoninsko.cz

Adresa organizace:
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 702 063 733, 775 356 004 (pouze sms)

E-mail:  sluzby@cpsphodoninsko.cz
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název organizace: domov Pro seniory strážnice, PřísPěvková organizace

Název sociální služby 

DOMOV PRO SENIORY
(§ 49 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním sociální služby Domov pro seniory je poskyto
vat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při 
projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle 
přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, 
který již nemohou trávit v domácím prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso bu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena:
Senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, kteří 
potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby při základ
ních činnostech sebeobsluhy

Pro koho není služba určena: 
•	 osobám mladším 60 let věku
•	 osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální 

situaci
•	 osobám soběstačným
•	 osobám závislým na návykových látkách
•	 osobám trpícím onemocněním spojené s užíváním 

návykových látek (např. alkoholovou demencí, 
ethylismem apod.)

•	 osobám trpícím duševním onemocněním
Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: Úhrada dle platného ceníku služeb
http://www.dsstraznice.cz/clanky/dokumenty/
Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby 

DOMOV SE zVLÁšTNÍM REŽIMEM 
(§ 50 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním sociální služby Domov se zvláštním režimem je 
poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a pod
poru při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný 
a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený 
život, který již nemohou trávit v domácím prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena:
Senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, kteří 
potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby při základ
ních činnostech sebeobsluhy s onemocněním Alzhei
merovou nemocí, stařeckou demencí a jinými typy de
mence.

Pro koho není služba určena: 
•	 osobám mladším 60 let věku
•	  osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální 

situaci
•	  osobám soběstačným
•	  osobám závislým na návykových látkách

•	  osobám trpícím onemocněním spojené s užíváním 
návykových látek (např. alkoholovou demencí, 
ethylismem apod.)

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: Úhrada dle platného ceníku služeb
http://www.dsstraznice.cz/clanky/dokumenty/
Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu: ano 

Adresa organizace:
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice

Telefon: 518 334 059, 602 725 102 
– JUDr. Ivana Kyjovská, ředitelka
518 323 213, 606 786 054 
– sociální pracovnice

E-mail:  socialni1@ddstraznice.cz 
socialni2@ddstraznice.cz 
reditel@ddstraznice.cz

Webové stránky: www.dsstraznice.cz
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název organizace: charita kyJov, kontaktní centrum – víceÚČelová drogová služba

Název sociální služby 

kONTAkTNÍ CENTRUM S TERÉNNÍ 
fORMOU POSkYTOVÁNÍ SLUŽEB
(§ 59 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Terénní programy poskytují služby pro osoby užívající 
ilegální i legální návykové látky (Kyjov, Veselí nad Mora
vou, Bzenec, Strážnice)

Adiktologická poradna ve Veselí nad Moravou poskytuje 
ambulantní služby osobám s potížemi v oblasti užívání 
návykových látek, abstinujícím, osobám se snahou ke 
změně životního stylu 

Popis činností, které služba poskytuje:
Terénní programy – výměnný program, distribuce 
HarmReduction materiálu, krizová pomoc, poraden
ství sociální, situační a individuální, zdravotní servis, 
informační servis, zprostředkování detoxu a odborné 
léčby či péče, 

Adiktologická poradna – základní vstupní diagno
stické vyšetření, adiktologické terapie individuální 
a skupinové, rodinné adiktologické terapie a pora
denství pro rodiče, testování na detekci návykových 
látek, motivační techniky, techniky prevence relapsu, 
techniky na zlepšování životních a sociálních doved
ností, strukturovaná práce na změnách v životním 
stylu, testování na infekční nemoci (HIV, HCV, HBV, 
Syfilis), podpora pro osoby z PMS, po návratu z léčby, 
samovolně abstinující, pro osoby se snahou o snížení 
frekvence užívání či vyšší kontrolu nad užíváním…

Pro koho je služba určena:
Terénní programy: osoby aktivně užívající návykové lát
ky ilegální i legální; bez rozdílu mezi způsoby aplikace 
a frekvencí užívání

Adiktologická poradna: osoby užívající legální i ilegál
ní návykové látky, osoby vykazující potřebu změny 
dosavadního životního stylu, osoby abstinující či se 
snahou o  abstinenci a vyšší míru kontroly, osoby po 
léčbě, osoby po VTOS či z PMS, osoby z OSPOD, pro 
blízké a rodiny osob užívajících návykové látky 

Pro koho není služba určena: 
Pro osoby nespadající do naší cílové skupiny
Forma poskytování služby: 
Terénní programy – terénní forma
Adiktologická poradna – ambulantní forma 
Úhrada: Zdarma 
Provozní doba: Terénní programy – Kyjov (po, Pá 9.30 
– 12.00; St 14.00 – 16.00); Strážnice (Út 12.00 – 17.30); 
Veselí nad Moravou (Čt 11.45 – 16.30); Bzenec (čt 11.00 
– 11.30)
Adiktologická poradna – úterý a čtvrtek po předchozí 
telefonické domluvě a objednání 
bezbariérovost objektu: ano

Adresa organizace:
Palackého 194, Kyjov, 697 01
Veselí nad Moravou, Hutník 1495, 698 01

Telefon: 776 152 977

E-mail:  k.centrum@kyjov.charita.cz
eva.rubasova@kyjov.charita.cz
lukas.svoboda@kyjov.charita.cz

Webové stránky: www.kyjov.caritas.cz

název organizace: charita strážnice

Název sociální služby 

kOTVA, SOCIÁLNě TERAPEUTICkÁ 
DÍLNA, STřEDISkO AVE STRÁŽNICE
(§ 67 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí pomoc lidem 
s duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé 
životní situace nemají možnostzařazení na otevřeném 
ani chráněném trhu práce.  

Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti pod
porujeme dodržování stanovených pravidel dané 
služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schopnos
tí i dovedností, začleňování se do kolektivu a tak jim 
pomáháme k zapojování se do běžného života.   

Je určena osobám v produktivním věku žijícím ve 
Strážnici a dostupném okolí.

Popis činností, které služba poskytuje:
cíle služby:
Uživatel se naučí pracovním návykům, uživatel se 
naučí dovednostem, se kterými je schopen postarat 
se sám o sebea dovede využívat plánovaně a smys

luplně svůj čas, uživatel si uvědomuje své potřeby 
a přání a je schopen je řešit, uživatel si prostřednic
tvím nácviku upevní nebo obnoví psychické a sociál
ní dovednosti a schopnosti, uživatel si obnoví nebo 
upev ní kontakt s přirozeným sociálním prostředím.

základní činnosti poskytované služby:
•	 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	  Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti 
•	 a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
•	  Podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků a dovedností

denní režim:
8:00 hod –  8:30 hod   příchod + zahájení dne

8:30 hod –  8:40 hod   společná rozcvička

8:40 hod –  9:45 hod   pracovní terapie dopolední I.

9:45 hod – 10:05 hod  společná přestávka 

10:05 hod – 12:00 hod  pracovní terapie dopolední II.

12:00 hod – 13:30 hod pracovní terapie odpolední III.

13:30 hod – 15:00 hod relaxační společenský pro
gram dle zájmu uživatelů

(v Charitě Strážnice je možnost objednat si oběd)

Pro koho je služba určena:
Osoby s duševním postižením, popř. osoby v kombi
naci duševního 

postižení a lehčího mentálního postižení, v produk
tivním věku od 18 do 64 let.

denní kapacita terapeutické dílny je 15 osob.

Adresa organizace:
Kovářská 396, Strážnice 696 62

Telefon: 737 054 064,   737 918 165

E-mail:  kotva@straznice.charita.cz

Webové stránky: www.straznice.charita.cz
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Adresa organizace:
Kovářská 396, Strážnice 696 62

Telefon: 518 333 207, 739 524 380

E-mail: 
marie.kristonova@straznice.charita.cz

Webové stránky: www.straznice.charita.cz

Pro koho není služba určena: 
•	 dětem, mladistvým do 18 let, seniorům
•	 lidem s duševním onemocněním kombinovaným se 

středním a těžkým mentálním postižením
•	 lidem, jejichž stav neumožňuje bezpečnou 

spolupráci 
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: Služba je poskytována uživatelům 
bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb.,  (§72), 
s výjimkou základní činnosti poskytované podle 
§67,odst.2 písm.b).
Provozní doba:
 doba poskytované péče je každý pracovní den, 
dopolední program od 8:00 do 12:00 hod. a odpolední 
program od 12:00 do 15:00 hod. 
bezbariérovost objektu: Prostory jsou umístěny v I. 
Poschodí budovy – bezbariérový přístup  je zajištěn  
výtahem. 

Název sociální služby 

OSOBNÍ ASISTENCE ChARITA 
STRÁŽNICE 
(§ 39 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Osobní asistence Charity Strážnice je 
poskytovat prostřednictvím pomoci asistenta takovou 
pomoc a  podporu, aby mohl uživatel se sníženou 
soběstačností žít ve svém přirozeném prostředí. Osob
ní asistence je terénní služba, poskytuje se uživatelům 
ze Strážnice, Petrova, Radějova, Sudoměřic, Tvarožné 
lhoty, Rohatce. 

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 Při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
•	 Při osobní hygieně.
•	 Při zajištění stravy
•	 Při zajištění chodu domácnosti.
•	 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, doprovod při procházkách apod.
•	 Při uplatňování práv a obstarávání osobních 

záležitostí.

Pro koho je služba určena:
•	 seniorům se sníženou soběstačností
•	 osobám se zdravotním postižením (osoby, 

kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby 
v rekonvalescenci po úraze či nemoci)

•	 osobám s chronickým onemocněním

Pro koho není služba určena: 
Osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci. 
Forma poskytování služby:terénní
Úhrada: Úhrada se provádí po skončení měsíce dle 
skutečně spotřebovaného času viz ceník:
https://www.straznice.charita.cz/res/
archive/001/000312.pdf?seek=1491929454
Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu:Ano
  kancelář je v I. poschodí, je možné použít výtah pro 
vozíčkáře

Název sociální služby 

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
STRÁŽNICE
(§ 40 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Smyslem Charitní pečovatelské služby Strážnice je 
umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení žít co nejdéle v jejich domácím prostředí. 

Služba je terénní, poskytuje se ve Strážnici, Radě
jově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné 
lhotě.

Popis činností, které služba poskytuje:
Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečo
vatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, 
o  chod domácnosti a udržení kontaktu uživatele se 
společenským prostředím. 

Pro koho je služba určena:
•	 seniorům se sníženou soběstačností
•	  osobám se zdravotním postižením (osoby, 

kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby 
v rekonvalescenci po úraze či nemoci)

•	 osobám s chronickým onemocněním

Pro koho není služba určena: 
Osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: Úhrada se provádí po skončení měsíce dle 
skutečně spotřebovaného času viz ceník:
https://www.straznice.charita.cz/res/
archive/001/000311.pdf?seek=1491929454
Provozní doba: Denně 6 – 22hodin 
bezbariérovost objektu: Ano
  kancelář je v I. poschodí, je možné použít výtah pro 
vozíčkáře

Telefon:  Marie Kristoňová 
                   739 524 380, 518 332 207

charita strážnice

PůJČovna komPenzaČních 
Pomůcek. 

Adresa organizace:
Kovářská 396, Strážnice 696 62

Telefon: 518 333 207, 739 524 380

E-mail: 
marie.kristonova@straznice.charita.cz

Webové stránky: www.straznice.charita.cz
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název organizace: charita veselí nad moravou

Název sociální služby 

STACIONÁř TONÍk
(§ 46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí 
dětem a mladým lidem s mentálním nebo kombino
vaným postižením individuální pomoc a podporu, roz
víjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak 
po stránce duševní, tak i fyzické. Snažíme se zabránit 
jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti. 

Popis činností, které služba poskytuje:
Jedná se o moderní zařízení, rodinného typu. Uživatelům 
nabízí stimulační prostředí, zařazení do kolektivu a péči 
školeného personálu. Jde o péči o vlastní osobu, pomoc 
při hygieně, pomoc a podpora při stravování, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, např. hudební činnosti, 
muzikoterapie, výtvarná činnost, tělocvik, canisterapie 
(léčba za pomoci psa), sebeobsluha, nácvik sociálních 
dovedností, bazální stimulace, verbální i neverbální ko
munikace, relaxace, návštěvy kulturních akcí, vycházky, 
pobyt na zahradě.  

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinu stacionáře Toník tvoří uživatelé 
od 6 – 45 let, kteří mají vysoký stupeň mentálního, 
zdravotního nebo kombinovaného postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Pro koho není služba určena: 
•	  uživatele, kteří potřebují stálou zdravotní péči 

(stacionář je sociální zařízení, neposkytuje 
zdravotní péči)

•	  uživatele, jejichž nezvladatelné agresivní chování 
může ohrozit ostatní uživatele nebo personál 
stacionáře a uživatel či jeho zástupce nezaručí 
zvládnutí agresivity (medikace atd.)

•	  uživatele, kteří mají diagnózu těžký psychotik
•	  uživatelé, kteří vyžadují péči nad rámec péče, 

kterou poskytuje stacionář Toník (domluva 
aktuálně dle postižení a potřeb. Neposkytujeme 
např. Brailovo písmo, znaková řeč apod.).  

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: Služba je částečně hrazena uživatelem, dle 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., platný ceník na webu 
Provozní doba: PO – PÁ, 8.00 – 14.00 hodin pro 
uživatele
bezbariérovost objektu: Ano
Stacionář je v 1.patře, ale je bezbariérový, je zde výtah.

Název sociální služby 

ChARITA VESELÍ NAD MORAVOU - 
OBČANSkÁ PORADNA 
(§ 37 zák. č. 108/2006)  služba sociální poradenství

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Občanská poradna je sociální služba, jejímž posláním 
je poskytování bezplatného, nestranného poradenst
ví a podpory v občanskoprávních záležitostech lidem 
v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními sila
mi. Posláním občanské poradny je přispět k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace, k jejich lepší infor
movanosti, znalosti svých práv a povinností a pomoci 
jim účinně prosazovat svá práva. 

Popis činností, které služba poskytuje:
Občanská poradna ve Veselí nad Moravou je jednou 
z nabízených služeb Charity (Veselí nad Moravou), 
byla zřízena 1. 7. 1999. Poskytuje sociální službu 
odborného sociálního poradenství, která je regis
trována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Nezaměřuje se výjimečně na jednu oblast 
v  poradenství, ale snaží se poskytovat pokud možno 
co nejširší nabídku služeb. Občanská poradna posky
tuje poradenství, které má uživateli přispět k co nejry
chlejšímu a nejefektnějšímu vyřešení jeho problému. 
Služba Občanská poradna se zaměřuje na poskytnutí 
bezplatného, diskrétního, nestranného a  nezávislého 
poradenství dle Eganova modelu práce s klientem 
dle Etického kodexu občanských poradců a  Charty 
občanských poraden.

Poradenství může obsahovat: jakékoliv cílené in
tervence podle individuálního poradenského 
plánu, které směřují ke změně uživatelova chování, 
udržení změny chování, zvládání zátěžových situací, 
rozšiřování psychosociálních schopností a doved
ností. Práce se týká jednotlivců, párů, celých rodin, 
skupin, do jejichž života vstupuje služba opakovaně, 
při krátkodobém nebo dlouhodobém vedení. Poskyt
nutí služby může být i jednorázové.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, 
rodiny s věkovým vymezením od 16 let výše. 

Jsou to osoby: 
•	 které subjektivně vnímají, že se dostaly do 

nepříznivé sociální situace (řeší bytové, manželské 
či partnerské, vztahové, finanční potíže), kterou 
nejsou schopni řešit vlastními silami. 

•	 bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského 
vyznání Důvodem jejich snížené kompetence 
k řešení jejich nepříznivé situace bývá tělesný 
handicap, psychický stav, neexistující nebo špatně 
fungující sociální vazby, nedostatečné všeobecné 
vzdělání, současná krize, aktuální bezmocnost, 
mohou to být osoby ohrožené sociálně
znevýhodňujícím prostředím. 

lokální vymezení: osoby bez omezení lokální působ
nosti, které jsou schopné komunikovat v českém či 
slovenském jazyce nebo mají překladatele. 

Dle podmínek registrace (viz zákon o sociálních 
službách) považujeme cílovou skupinu, která se do
stala do nepříznivé sociální situace za osoby v krizi.

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: Bezplatná služba
https://www.straznice.charita.cz/res/
archive/001/000312.pdf?seek=1491929454
Provozní doba: 
Provozní doba pro kanceláře na adrese masarykova 
1769 veselí nad moravou: 
Po 7.00 – 17.00  
konzultace pro uživatele 8.30 – 11.30 13.00 – 17.00 
Út 7.00 – 15.30   
konzultace pro uživatele 8.30 – 11.30 13.00 – 15.00 
St 7.00 – 16.30  
konzultace pro uživatele 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00 
Čt 7.00 – 15.30  
konzultace pro uživatele 8.30 – 11.30 13.00 – 15.00 
Pá 7.00 – 13.00  
konzultace pro uživatele 8.30 – 11.30 12.00 – 15.00 

dluhové poradenství: 
úterý 8:30 – 11:30 
čtvrtek 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00 
pátek 12:00 – 15:00 

Dluhové poradenství je poskytováno pouze na objed
nání, mimo stanovené konzultační hodiny je možné 
se s daným pracovníkem dohodnout na jiném termínu 
v jiném než výše uvedeném čase. 

Adresa organizace:
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 69801

Adresa střediska: 
Stacionář Toník, Kollárova 1235, Veselí nad 
Moravou, 69801

Telefon: 518322390 – Marcela Tomečková

E-mail: 
marcela.tomeckova@veselinm.charita.cz

Webové stránky: www.veselinm.charita.cz

Adresa střediska: 
Občanská poradna, Masarykova 1769, Veselí 
nad Moravou

Telefon: 518 326 227
Dluhové poradenství: 739 389 219

E-mail: 
poradna@veselinm.charita.cz
dluhove.poradenstvi@veselinm.charita.cz

Webové stránky: https://www.veselinm.
charita.cz/nasesluzby/obcanskaporadna/
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Stávající kancelář Občanské poradny na adrese: Ma
sarykova 136, bude nadále poradci využívána v rámci své 
provozní doby především imobilní uživatele na objednání. 

Provozní doba ve Velké nad Veličkou (kancelář 
koordinátorky Pečovatelské služby v DPS Velká nad 
Veličkou, 878, 696 74 Velká nad Veličkou): třetí stře
da v měsíci: 9:00 – 11.30, 12:00 – 14:30

bezbariérovost objektu: Hlavní kanceláře Občanské 
poradny sídlí v budově v centru města na adrese: Ma
sarykova 1769, 698 01 Veselí nad Moravou. Kanceláře 
jsou umístěny v 1. patře a nejsou bezbariérové.

V rámci nabídky bezbariérovosti můžeme nabídnout kon
zultaci v další kanceláři: na ul. Masarykova 136 (centrála 
Charity Veselí nad Moravou).

Kancelář ve Velké nad Veličkou, na adrese Velká nad 
Veličkou 878, kde poradna také nabízí své služby, je bez
bariérovou.

Název sociální služby 

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním Osobní asistence je prostřednictvím 
osob ního asistenta umožnit uživateli se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci 
nebo zdravotního postižení zvládat činnosti vy
cházející z konkrétních potřeb člověka v přirozeném 
prostředí a asistovat při činnostech, které osoba 
potřebuje.

Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje 
ke svému životu dopomoc druhé osoby.

Naše služba poskytuje osobní asistenci:
•	  při úkonech osobní hygieny,
•	  při přesunu na lůžko nebo vozík,
•	  při prostorové orientaci,
•	  při oblékání a svlékání,
•	  při přípravě a podání jídla a pití,
•	  při úklidech, nákupech, pochůzkách (na poštu, 

k lékaři, na úřady)
•	  při doprovodu k lékaři či na úřady, do škol 

a specializovaných zařízeních,
•	  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních zájmů.

Pro koho je služba určena:
•	 Cílovou skupinou Osobní asistence jsou osoby 

se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti 
v základních životních dovednostech, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci, žijí ve svém 
přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc 
a asistenci jiné fyzické osoby.

Pro koho není služba určena: 
služba se neposkytuje v souladu s ustanovením §91 
zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách:
•	 osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny,
•	 osobám, které žádají o jinou sociální službu,
•	 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 

ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
•	 není možno poskytnout výkony při naplnění 

kapacity Osobní asistence,

•	 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, 
vypověděla Charitní služba Osobní asistence 
v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 
Smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplývající ze Smlouvy

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: Úhrada za služby Osobní asistence je 
stanovena dle platného sazebníku.
https://www.veselinm.charita.cz/nasesluzby/osobni
asistence/
Provozní doba:
Nepřetržitá 168 hodin týdně.
Provozní doba pro příjem žádostí:
PO   7.00  15.30
ÚT   7.00  15.30
ST   7.00  17.00
ČT   7.00  15.30
PÁ   7.00  15.30
bezbariérovost objektu: Ano, kancelář pro příjem 
žádostí je umístěna v přízemí budovy a služby samotné 
jsou poskytovány přímo v domácnostech uživatelů.

Název sociální služby 

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA
(§ 40  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Charitní pečovatelská služba je terénní služba posky
tovaná v domácnostech osob, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického one mocnění 
nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, je
jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posky
továním pečovatelských výkonů doplňujeme sníženou 
sebeobsluhu uživatele, s citlivým a  lidským přístupem 
respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.

Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po 
zbytek života ve svém přirozeném prostředí.

Popis činností, které služba poskytuje:
•	 Pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, 

koupele ve vaně na lůžku).
•	  Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
•	  Pomoc při prostorové orientaci.
•	  Pomoc při oblékání a svlékání.
•	  Příprava a podání jídla a pití.
•	  Dovážku oběda včetně víkendů a státních svátků.
•	  Úklidy, nákupy, pochůzky (na poštu, k lékaři, na 

úřady).

•	  Doprovod k lékaři či na úřady, do škol 
a specializovaných zařízení.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou 
osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti 

v základních životních dovednostech, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci, žijí ve svém přirozeném 
prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické 
osoby.

Pro koho není služba určena: 
služba se neposkytuje v souladu s ustanovením §91 
zákona o sociálních službách:
•	  osobám, které nesplňují podmínky cílové skupiny,
•	  osobám, které žádají o jinou sociální službu,
•	  osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí 

ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
•	  není možno poskytnout výkony při naplnění 

kapacity pečovatelské služby,
•	  osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, 

vypověděla Charitní pečovatelská služba v době 
kratší než 6 měsíců před touto žádostí Smlouvu 
o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 
porušování povinností vyplývající ze Smlouvy.

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: Úhrada za pečovatelské služby je stanovena 
dle platného sazebníku.
https://www.veselinm.charita.cz/nasesluzby/
pecovatelskasluzba/
Provozní doba: Nepřetržitá 168 hodin týdně.
Provozní doba pro příjem žádostí:
PO   7.00  15.30
ÚT   7.00  15.30
ST   7.00  17.00
ČT   7.00  15.30
PÁ   7.00  15.30
bezbariérovost objektu: Ano, kancelář pro příjem 
žádostí  je umístěna v přízemí budovy a služby samotné 
jsou poskytovány přímo v domácnostech uživatelů.

Název sociální služby 

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DěTMI 
(§ 65 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence 

Adresa organizace:
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 518 327 014,739 524 367

E-mail: 
pecovatelska@veselinm.charita.cz

Webové stránky: www.veselinm.charita.cz

Adresa organizace:
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 518 327 014,739 524 367

E-mail: pecovatelska@veselinm.charita.cz

Webové stránky: www.veselinm.charita.cz

Adresa organizace:
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 69801

Adresa střediska: 
SAS Anička, Masarykova 1769, Veselí nad 
Moravou, 698 01

Telefon: 776 689 488, 518 323 199

E-mail: 
sas@veselinm.charita.cz

Webové stránky: www.veselinm.charita.cz
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Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je nabídnout podporu a pomoc rodi
nám s nezaopatřeným dítětem nebo dětmi, jejichž 
vývoj je nebo by mohl být ohrožen v důsledku dopadů 
dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodina 
nedokáže sama bez pomoci překonat. 

Popis činností, které služba poskytuje:
1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

3. sociálně terapeutické činnosti

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při 
obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou rodiny s nezletilými dětmi 
v dlouhodobě krizové sociální situaci.

Forma poskytování služby: Ambulantní a terénní
Úhrada: Zdarma
Provozní doba: 
terénní forma poskytování služby:   
počt: 08:30 – 11:30          12:00  16:30
pá: 08:00 – 12:00 
ambulantní forma poskytování služby:
počt: 08:30 – 11:30  
pá: 08:00 – 12:00 

bezbariérovost objektu: Kanceláře SAS Anička nejsou 
v současné době bezbariérové. Uživatelé vyžadující 
bezbariérový přístup mohou využít terénní formu služby.

Telefon:  Helena Komínková  734 469 819
 lenka Škopíková  735 764 398

Telefon:  Jana Žádníková  518 322 213, 
 608 860 479 

charita veselí nad moravou

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek. 

domácí zdravotní a paliativní 
péče - ošetřovatelská služba:

Název sociální služby 

DENNÍ STACIONÁř 
(§46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním služby je poskytnout seniorům, osobám 
s kombinovaným postižením a osobám s chronickým 
duševním onemocněním potřebnou pomoc a pod
poru, směřující k zachování či rozvíjení jejich indi
viduálních schopností, dovedností a zájmů v důsto
jném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve 
společenském a kulturním životě. 

Popis činností, které služba poskytuje:
Podpora klientů v udržení a rozvíjení jejich individuál
ních schopností, dovedností a zájmů. Posílit tak pocit 
jejich vlastní hodnoty.

Zajišťovat uživatelům pomoc a podporu při zvládání 
úkonů péče o vlastní osobu na základě jejich indi
viduálních potřeb a napomáhat tak zachování jejich 
soběstačnosti.

Napomáhat uživatelům v zachování stávajících a  zís
kávání nových sociálních kontaktů a tím předcházet 
případnému sociálnímu vyloučení.

Zapojit uživatele do skupinových aktivizačních činností, 
které nabízí denní stacionář.

Pro koho je služba určena:
Služba je určena seniorům od 65 let, osobám s kom
binovaným postižením a osobám s chronickým 
duševním onemocněním od 19 let, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby.

Pro koho není služba určena:
•	 osobám, které nespadají do cílové skupiny,
•	 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou 

péči, nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení,
•	 osobám trvale upoutaným na lůžko (zcela 

imobilním osobám) a osobám, jež nejsou schopny 
pravidelné přepravy s dopomocí z/do denního 
stacionáře,

•	 osobám v těžkém stádiu demence,
•	 osobám s úplným smyslovým postižením (sluchově 

postiženým s úplnou ztrátou sluchu, zrakově 
postiženým s úplnou ztrátou zraku) nebo těžce 
mentálně postiženým.

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: pracovní dny od 7:00 – 16:00 
bezbariérovost objektu: ano.

Název sociální služby 

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
(§ 40  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Posláním pečovatelské služby je zajistit osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí. 
Klientům pomáháme v soběstačnosti s péčí o sebe 
a svoji domácnost.

Popis činností, které služba poskytuje:
Umožnit klientům, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém 
přirozeném domácím prostředí.

Podporovat klienty v rozvoji, případně udržení jejich 
schopností a dovedností.

Podporovat klienty v udržování jejich sociálních vztahů 
a kontaktů se společenským prostředím.

Podporovat klienty, s ohledem na jejich zdravotní stav 
a soběstačnost, uplatňovat vlastní vůli (rozhodování, 
aktivní spoluúčast při využívání služby). 

Pro koho je služba určena:
Pečovatelská služba Zdislava Veselí je urče
na seniorům, chronicky nemocným a zdravotně 
postiženým občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci omezené soběstačnosti a nejsou 
si schopni zabezpečit své životní potřeby. Přitom 
tyto potřeby nemají zabezpečeny jinak a jejich situ
ace tedy vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v jejich 
domácím prostředí.

Adresa organizace: tř. Masarykova 125, 
Veselí nad Moravou, 698 01

Telefon: 725 560 541

E-mail: stacionar@zdislavaveseli.cz

Webové stránky: www.zdislavaveseli.cz

Adresa organizace: tř. Masarykova 125, 
Veselí nad Moravou, 698 01

Telefon: 518 322 429, 731 314 751

E-mail: pece@zdislavaveseli.cz

Webové stránky: www.zdislavaveseli.cz

název organizace: zdislava veselí, z.Ú.
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Pro koho není služba určena:
•	 plně soběstačným osobám a osobám, které 

nespadají do cílové skupiny
•	  osobám, jejichž zdravotní stav by ohrožoval zdraví 

a život zaměstnanců organizace (např. osobám 
s přenosným infekčním onemocněním, osobám 
s agresivním chováním apod.)

•	  osobám závislým na alkoholu a jiných návykových 
látkách

•	  sluchově postiženým s úplnou ztrátou sluchu, 
zrakově postiženým s úplnou ztrátou zraku, nebo 
těžce mentálně postiženým

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: nepřetržitě 
bezbariérovost objektu: ano.

zdislava veselí, z.Ú.

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek: 

zdravotní péče:

Telefon:  727 855 469

E-mail:  pomucky@zdislavaveseli.cz

Telefon:  725 982 207

E-mail:  veseli@sestricka.cz

název organizace: zdravotně Postižení a senioři veselská oblast o.P.s.

Adresa organizace: Za Poštou 110,
698 01 Veselí nad Moravou

Telefon: 778 767 523

E-mail:  
zdavotne.postizeni.veselsko@seznam.cz

Název sociální služby 

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 66 zák. č. 108/2006) – služby sociální prevence

Cílové skupiny sociální služby:

Popis služby:
Sociální aktivizace  sociální prevence

Popis činností, které služba poskytuje:
cvičení paměti, výroba dekorací podle ročního ob
dobí, návštěva divadel, muzeií, galerií a dalších kul
turních akcí, vycházky, rehabilitační cvičení a další 
aktivity, podpora jemné motoriky (ruční práce), so
ciální poradenství 

Pro koho je služba určena:
Pro zdravotně postižené a seniory

Pro koho není služba určena: 
Pro duševně nemocné osoby
Forma poskytování služby: Ambulantní a terénní
Úhrada: zdarma
Provozní doba: 8:0016:00 
bezbariérovost objektu: ano
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návazné služby
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návazné služby

HODONÍN

Veselsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Vacenovice

Věteřov
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NÁZEV ORGANIZACE:

CENTRUM PRO RODINU VESELÍ NAD 
MORAVOU, z.S.
adresa organizace: Zarazické centrum (bývalá ZŠ), 
Zarazická 57, Veselí nad Moravou, 698 01
telefon: 605 274 910
e-mail: cprveselinm@seznam.cz
Webové stránky: www.veselinadmoravou.dcpr.cz

Název sociální služby: 
centrum Pro rodinu

Popis služby:
cílem projektu centra pro rodinu je:
•	 podporovat instituci rodiny ve společnosti
•	 prosazovat pevné morální hodnoty, které tvoří 

základ lidské osobnosti
•	 zaměřit se na upevňování a plný rozvoj 

manželského a rodinného života
•	  podporovat zdravé fungování rodin a mezilidských 

vztahů
•	 pomáhat rodinám v jejich úsilí být dobrým místem 

pro výchovu dětí 
•	  zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity 
•	  nabízet prostory pro vzájemné setkávání všech 

věkových skupin
•	  pořádání akcí a volnočasových aktivit pro rodiny 

s dětmi

Popis činností, které služba poskytuje:
a) osvětová činnost
•	 přednášky pro mládež na základních, středních 

školách a  učilištích 
•	 přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost 

(maminky na  MD, manžele, rodiče a seniory)
        kurz Příprava snoubenců na manželství
        kurz Manželské večery
        Kurz efektivního rodičovství
        kurz Příprava těhotných maminek na porod
b) nabídka aktivit pro volný čas
•	 kluby a kroužky (Mateřský klub Sedmikrásek, 

Ženský klub ESTER)
•	 jednorázové akce zábavného i naučného charakteru 

(Pohádkový les)
c) nabídka služeb
•	 hlídání dětí 
•	 nabízí starým a osamělým lidem, kteří si nemají 

s kým popovídat možnost vyslechnutí a rozhovoru
•	 pomoc při zakládání nových Mateřských center 
•	 poradna pro kojící matky     

d) Poradna pro ženy a dívky při cPr
•	 informace o možnosti umístění v azylovém domě
•	 pomoc a poradenství obětem domácího násilí
•	 pomoc a poradenství ženám a dívkám při 

neplánovaném  těhotenství apři postinterrupčním 
syndromu

•	 poradenskou službu v oblasti Přirozených metod
•	 plánování rodičovství
•	 informace ženám v klimakteriu
•	 zprostředkování pomoci u odborníků např. 

gynekolog, psycholog,
•	 právní poradna, poradna pro mezilidské vztahy

e) spolupráce s jinými institucemi stejného či 
podobného zaměření  

Pro koho je služba určena:
Služba je určena pro všechny věkové skupiny.
Aktivity našeho centra jsou zaměřeny jak na celou 
rodinu, tak na jednotlivé skupiny, které jsou součástí 
rodiny (snoubence, manžele, nastávající rodiče matky 
s dětmi na RD, rodiče s dětmi, děti, mládež, ženy, 
muže, seniory).
Forma poskytování služby: Ambulantní, terénní
Úhrada: Některé služby jsou za poplatek, jinak 
zdarma Provozní doba: ST, ČT 9.00 17.00 
bezbariérovost objektu: 
Anopostranním vchodem ze dvorku

NÁZEV ORGANIZACE:

MěSTO VESELÍ NAD MORAVOU
statutární zástupce: starosta
adresa organizace: Tř.Masarykova 119, 
69801VESElÍ NAD MORAVOU
telefon: 518 670 111
e-mail: prijmeni@veselinadmoravou.cz

Webové stránky: www.veselinadmoravou.cz

Úřední hodiny (mimo podatelnu, pokladnu a Czech 
POINT):
Po 8:00  17:00 hod  

Út 8:00  12:00 hod  

St    8:00  17:00 hod 

Čt               

Pá   8:00  14:00 hod 

Úřední hodiny (podatelna, pokladna, Czech POINT): 
Po 8:00  17:00 hod

Út 8:00  14:30 hod

St    8:00  17:00 hod 

Čt    8:00  14:30 hod  

Pá   8:00  14:00 hod 

městský Úřad veselí nad moravou, odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví
adresa: Tř. Masarykova 119, 69801Veselí nad Moravou

oddělení sociální péče a samosprávy
•	  zabývá se problematikou sociálního vyloučení 

z důvodu zdravotního postižení a stáří,
•	  zabývá se problematikou národnostních menšin, 
•	  vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném 

prostředí, 
•	  zajišťuje základní sociální poradenství pro cílové 

skupiny  zdravotně postižení,rodiny s dětmi, 
cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory, 

•	  vykonává funkci veřejného opatrovníka, 
•	  zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora, 
•	  realizuje některé koordinační činnosti při 

poskytování služeb sociální prevence, 
•	  plní úkoly na úseku protidrogové problematiky, 
•	  zabezpečuje pohřby osamělých osob, 

•	  eviduje žádosti o obecní byty a byty v domě 
s pečovatelskou službou,

•	  realizuje proces komunitního plánování sociálních 
služeb a rodinnou politiku

•	  zabezpečuje výdej receptů s modrým pruhem

oddělení sociálně-Právní ochrany dětí
•	  ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu
•	  ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany 

jeho jmění
•	  působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny
•	  zabezpečení náhradního rodinného prostředí 

pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 
vychováváno ve vlastní rodině. 

komunitní Plánován sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, pros
třednictvím které lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat 
sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům 
i potřebám jednotlivých občanů; jedná se o otevřený pro
ces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení 
v oblasti sociálních služeb. Ve městě Veselí nad Moravou 
jsou v rámci KPSS zřízeny 3 pracovní skupiny, které se 
skládají z poskytovatelů sociálních služeb, zástupců za
davatelů a uživatelů (klientů služeb) a potencionálních 
uživatelů (zástupců z široké veřejnosti). V rámci KPSS je 
zpracován dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou na 
období 20182020, ve kterém jsou zpracovány potřeby vy
cházející z analýz potřebnosti jednotlivých cílových skupin 
do priorit a opatření, které se město Veselí nad Moravou 
postupně snaží realizovat.

rodinná Politika
Město Veselí nad Moravou podporuje služby a aktivity, 
které mají preventivní, podpůrný charakter, které us
nadňují a posilují manželské soužití a rodičovské kompe
tence, zkvalitňují rodinné vztahy, vedou k prevencisociál
ního vyloučení rodičů pečujících o malé děti, podporují 
rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce 
a rodiny.

NÁZEV ORGANIZACE:

SkLENěNkA z.S.
adresa organizace: Kancelář Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 169, 698 01 Veselí nad Moravou

kancelář brno
Jiráskova 18, 602 00 Brno (pouze po telefonické 
domluvě)

sídlo / Fakturační adresa: Hutník 1414, 698 01 Veselí 
nad Moravou

telefon: +420 723 680 719

Webové stránky: www.duhovasklenenka.cz
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Popis služby:
Skleněnka, zapsaný spolek, se sídlem ve Veselí nad 
Moravou, je neziskovou organizací. Založená s myšlenkou 
podpory náhradní rodinné péče. Poskytuje služby, jejichž 
cílem je vytvořit provázanou strukturu podpory dětem 
vyrůstajících v náhradní rodinné péči a podpory náhradním 
rodinám. Má pověření k výkonu sociálněprávní ochrany 
dětí v rozsahu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, 
poskytování výchovné, poradenské a vzdělávací činnosti.

Účelem spolku je práce s rodinou, a to jak s náhradní, tak 
i nefunkční rodinou. Dále pak individuální činnost s dětmi 
a mládeží.

Popis činností, které služba poskytuje:
Činnost spolku naplňuje cíle ve smyslu podpory potřeb dětí 
vyrůstajících v náhradních rodinách a podpory pěstounů 
v péči o tyto děti. Zajišťuje náhradním rodičům možnost 
dalšího vzdělávání a rozvoje v oblasti pěstounské péče 
i osvojení. Hlavním cílem je tedy zvyšovat kvalitu života dětí 
vyrůstajících mimo vlastní rodinu, provázet a podporovat 
rodiče při výchově přijatých dětí a napomáhat tak ke sta
bilitě rodinného prostředí. Svých cílů dosahuje i nabídkou 
podpůrných služeb pro náhradní rodiny – respitní péčí 
a asistovaného kontaktu.

Pro koho je služba určena:
cílovou skupinou jsou rodiče a děti z náhradních či 
biologických rodin z Čr:
•	  děti žijící v náhradních rodinách (vlastní i přijaté)
•	  děti zdravotně postižené
•	  pěstouni/poručníci
•	  osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) 

aktuálně pečující o dítě
•	  osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), 

které aktuálně nemají svěřeno dítě do péče
Širší cílová skupina:
•	  naše služby může využít jakékoli dítě, které nás 

požádá o pomoc při zajištění svých práv
•	  zájemci o informace o pěstounské péči

Pro koho není služba určena:
•	  osoby, které požadují činnost, která není zahrnuta 

v pověření organizace (viz. Rozhodnutí KÚ JMK 
o pověření organizace k výkonu sociálněprávní 
ochraně dětí)

Forma poskytování služby: Ambulantní, terénní
Úhrada: Naše služby poskytujeme zdarma.
Provozní doba: Po telefonické domluvě. 
bezbariérovost objektu: Ano

NÁZEV ORGANIZACE:

ÚřAD PRÁCE ČR, kONTAkTNÍ 
PRACOVIšTě VESELÍ NAD MORAVOU
adresa organizace: tř. Masarykova 117, 698 01 
Veselí nad Moravou
ředitel: Mgr. Bc. Jana Kotková
telefon: 950 115 287
e-mail: podatelna.ho@uradprace.cz                               

Popis organizace:
Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky 
a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské po
bočky“). Součástí krajských poboček jsou kontaktní pra
coviště. 

Kontaktní pracoviště plní úkoly v oblasti zprostředkování 
zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, 
v oblasti podpory v nezaměstnanosti a v oblasti nepojist
ných sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního 
stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o po
moci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a zákona o sociálněprávní ochraně dětí.
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí 8:00  12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Úterý 8:00  11:00 hod.
Středa  8:00  12:00 hod.  13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00  11:00 hod.
Pátek 8:00 – 11:00 hod. jen noví uchazeči   
 o zaměstnání, příjem žádostí a pozvaní
bezbariérový přístup: ano
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Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem
www.obecblatnice.cz

Obecní úřad Blatnička
www.obecblatnicka.cz

Obecní úřad Hroznová Lhota
www.hroznovalhota.cz

Městský úřad Hrubá Vrbka
www.hrubavrbka.cz

Obecní úřad Javorník
www.javornikho.cz

Obecní úřad Kněždub
www.knezdub.cz

Obecní úřad Kozojídky
www.kozojidky.cz

Obecní úřad Kuželov
www.kuzelov.com

Obecní úřad Lipov
www.obeclipov.cz

Obecní úřad Louka
www.obeclouka.cz

Obecní úřad Malá Vrbka
www.malavrbka.cz

Obecní úřad Moravský Písek
www.moravskypisek.cz

Obecní úřad Nová Lhota
www.obecnovalhota.cz

Obecní úřad Radějov
www.radejov.cz

Městský úřad Strážnice
www.straznicemesto.cz

Obecní úřad Suchov
www.suchov.cz

Obecní úřad Tasov
www.tasovho.cz

Obecní úřad Tvarožná Lhota
www.tvaroznalhota.cz

Obecní úřad Velká nad Veličkou
www.obecvelka.cz

Obecní úřad Vnorovy
www.vnorovy.cz

Obecní úřad Žeraviny
www.zeraviny.cz

sPádovÉ obce orP veselí nad moravou
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68 Závěrečné informace

další důležité 
kontakty
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další důležité 
kontakty

HODONÍN

Hodonínsko

Veselsko

Kyjovsko

Čejkovice

Čejč

Terezín

VESELÍ NAD 
MORAVOU

KYJOV

Hovorany

Karlín

Násedlovice

Nenkovice Stavěšice

Strážovice

Svatobořice-Mistřín

Milotice

Vacenovice

Vracov Bzenec

Těmice

Syrovín
Domanín

Moravský 
Písek

Žeravice

Ježov

Žádovice

Vlkoš

Skoronice

Sobůlky

Věteřov

Kelčany

Kostelec

Čeložnice

Moravany

Vřesovice

Labuty

Hýsly
Skalka

Želetice

Šardice

Mutěnice

Dambořice

Uhřice

Ždánice
Lovčice

Mouchnice

Nechvalín

Ostrovánky

Bukovany

Žarošice
Archlebov

Dražůvky

Dubňany
Ratiškovice

Rohatec Petrov

Strážnice

Tvarožná Lhota

Radějov

Kněždub

Hroznová Lhota

Vnorovy

Blatnička

Suchov
Louka

Lipov

TasovŽeraviny

Malá Vrbka

Hrubá Vrbka

Kuželov
Javorník

Nová Lhota

Velká nad Veličkou

Kozojídky

Blatnice pod Svatým 
Antonínkem

Sudoměřice
Nový Poddvorov

Prušánky

Josefov

Mikulčice

Lužice

Dolní Bojanovice

Starý Poddvorov

Město 
kyjov



dalŠí důležitÉ kontakty:

NÁZEV ORGANIZACE:

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCh 
VěCÍ ČR
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz
Webové stránky: www.mpsv.cz

Do kompetence ministerstva patří především sociální 
politika (problematika zdravotně postižených, sociál
ní služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), so
ciální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast 
zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, 
zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legis
lativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné 
příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), 
evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci 
z fondů Evropské unie (EU).

Mezi organizace podřízené MPSV patří Úřad práce ČR 
(ÚP ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), 
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Úřad pro mezi
národněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

NÁZEV ORGANIZACE:

kRAjSký ÚřAD jIhOMORAVSkÉhO 
kRAjE
adresa: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111
e-mail: posta@krjihomoravsky.cz
Webové stránky: www.krjihomoravsky.cz

NÁZEV ORGANIZACE:

OMBUDSMAN – VEřEjNý OChRÁNCE 
PRÁV
adresa: Údolní 39 Brno, 602 00
telefon: 542 542 888 
Webové stránky: www.ochrance.cz

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, 
pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá 
principům demokratického právního státu a dobré 
správy nebo jsou úřady nečinné.

Název organizace

LINkA BEzPEČÍ, z. S.
adresa organizace:
Ústavní 95, 181 02 PRAHA 8  BOHNICE
telefon:  +420 266 727 979
 116 111 linka bezpečí
 606 021 021 rodičovská linka
e-mail:  info@linkabezpeci.cz
Webové stránky: www.linkabezpeci.cz

Název sociální služby:
teleFonická krizová Pomoc
(§ 55  zák. č. 108/2006)  služba sociální 
prevence 

Popis služby:
Posláním služby je poskytovat kvalitní a snadno dos
tupnou pomoc dětem, studentům a  všem, kteří jed
nají v jejich zájmu. linka bezpečí pomáhá s řešením 
náročných životních situací i každodenních starostí 
a  problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a pora
denství pro klienty z celé České republiky prostřed
nictvím telefonu, chatu a emailu. 

linka bezpečí poskytuje bezplatné poradenství dětem 
a mladým lidem v obtížných životních situacích i při 
řešení každodenních problémů. Současně provozuje 
Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem 
dospělým se starostí o dítě.

k naplňování poslání poskytují sociální služby 
krizové pomoci: 
•	 linka bezpečí
•	 emailová poradna linky bezpečí
•	 chat linky bezpečí
•	 Rodičovská linka
•	 emailová poradna Rodičovské linky

Pro koho je služba určena:
Děti, studenty, rodiče a všechny, kteří jednají v   zájmu 
dítěte.
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: 24 hodin denně
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE: 

NÁRODNÍ RADA OSOB SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM ČESkÉ REPUBLIkY, z. S.
adresa organizace: Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 
7  HOlEŠOVICE
telefon: 266 753 421

e-mail: nrzpcr@nrzp.cz

Webové stránky: www.nrzp.cz

Popis organizace
Organizace se obecně zaměřuje na zlepšení prostředí 
pro integraci osob se zdravotním postižením do 
společnosti.
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
handicapované občany

Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

70 Závěrečné informace



71Závěrečné informace 71

Doslov
Katalog byl vytvořen v rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností v ORP Ho

donín“.Informace v katalogu uvedené byly čerpány z dotazníků vyplněných samotnými organizacemi, případně čerpány 

z internetových stránek organizací. Z důvodů grafického zpracování bylo v některých případech nutné přistoupit k úpravě 

textů. 

Zástupci organizací, které zde nejsou uvedeny, se na nás neobrátili se žádostí o zveřejnění potřebných informací nebo se 

nám nepodařilo získat potřebné údaje, příp. odmítli údaje poskytnout a nepřáli si být v katalogu uvedeni.

Internetový katalog sociálních služeb a souvisejících organizací Hodonínska naleznete na internetových stránkách  

www.socialnisluzbyhodonin.cz. Elektronickou verzi tohoto katalogu naleznete na internetových stránkách města Ho

donína www.hodonin.eu, města Kyjova www.mestokyjov.cz a města Veselí nad Moravou www.veselinadmoravou.cz.

V tištěné podobě je zdarma k vyzvednutí na Městském úřadě v Hodoníně, v Kyjově a ve Veselí nad Moravou.

Všem, kteří svou činností přispěli k tvorbě tohoto materiálu, 

jakož i všem, kteří pomáhají jiným, patří velké díky.  
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