
KATALOG
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SLUŽEB NÁVAZNÝCH
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
MIKROREGIONU
MOŠTĚNKA

RODINA, DÍTĚ,
MLÁDEŽ

(strana 23)
SENIOR

(strana 7)

OSOBA
SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM
(strana 39)

OSOBA
V KRIZOVÉ

SITUACI
(strana 62)

POMOC,
DOBRO-

VOLNICTVÍ
(strana 72)

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost





3

Ivo Pitner
Předseda DSO mikroregionu Moštěnka

„

Vážení občané,

připravili jsme pro Vás katalog sociálních služeb a služeb návazných 

pro území DSO mikroregionu Moštěnka. Budeme rádi, když v případě 

potřeby Vám bude nápomocný při řešení nelehkých životních situací 

a najdete zde kontakty na služby, které Vám mohou poskytnout 

podporu, pomoc.  

Pokud byste potřebovali více informací, s důvěrou se obraťte 

na sociálního pracovníka mikroregionu Moštěnka, působícího 

v Komunitním centru v Bochoři (kontakt najdete na str. 77).

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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SLUŽBY PRO SENIORY 

 DOMOV ALFREDA SKENEHO PAVLOVICE U PŘEROVA, P.O. – DOMOV

 PRO SENIORY 

 DOMOV NA ZÁMEČKU ROKYTNICE, P.O. – DOMOV PRO SENIORY

 DOMOV PRO SENIORY RADKOVA LHOTA, P.O. – DOMOV PRO SENIORY 

 DOMOV PRO SENIORY RADKOVA LHOTA, P.O. – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM 

 REŽIMEM 

 DOMOV PRO SENIORY TOVAČOV, P.O. – DOMOV PRO SENIORY 

 DOMOV PRO SENIORY TOVAČOV, P.O. – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU – ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

 CHARITA PŘEROV – CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – 

 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 CHARITA PŘEROV – SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU – SOCIÁLNĚ 

 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

 POSTIŽENÍM 

 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČECHY – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O. – DOMOV PRO SENIORY 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O. – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM 

 REŽIMEM

 TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S. – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

 PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

 PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ 

 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S. – AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY

 S DĚTMI 

 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S. – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 

 PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY

 S DĚTMI 

 CHARITA PŘEROV – ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM LAČO JILO – 

 DOBRÉ SRDCE – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 CHARITA PŘEROV – ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM ŽÍŽALKA –

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI 

 JDEME AUTISTŮM NAPROTI Z.S. – RANÁ PÉČE 

 JDEME AUTISTŮM NAPROTI Z.S. – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 KAPPA-HELP, Z.S. - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – 

 METRO 

 MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S. – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

 PRO RODINY S DĚTMI 

 PORADNA PRO OBČANSTVÍ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA, Z.S. – NÁVRAT

 DÍTĚTE DO RODINY – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY

 S DĚTMI 

 SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S. – SOS KOMPAS, SAS PRO RODINY S DĚTMI 

 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC – RANÁ PÉČE

 (REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ RODIN DĚTÍ

 SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM) 
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 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC – RANÁ PÉČE

 (REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ RODIN DĚTÍ

 S TĚLESNÝM, MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM)  

 CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S. – RANÁ PÉČE

 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC – SOCIÁLNĚ

 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

 STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC, P.O. – PORADNA

 PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ

 PORADENSTVÍ), PORADNA PRO RODINU PŘEROV

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 ALFA HANDICAP – SDRUŽENÍ OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 PŘEROVSKÉHO REGIONU Z.S. – OSOBNÍ ASISTENCE

 CENTRUM DOMINIKA KOKORY, P.O. – DOMOV PRO OSOBY

 SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 DOMOV NA ZÁMEČKU ROKYTNICE, P.O. – DOMOV PRO OSOBY

 SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 CHARITA PŘEROV – SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU – SOCIÁLNĚ

 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

 POSTIŽENÍM

 JSME TADY, O.P.S. – CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

 OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ

 PORADENSTVÍ

 OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ

 SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. – TELEFONICKÁ KRIZOVÁ

 A SMS SLUŽBA

 OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. – TLUMOČNICKÁ SLUŽBA 

 SDRUŽENÍ MOST K ŽIVOTU, Z.S. – SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 

 SDRUŽENÍ MOST K ŽIVOTU, Z.S. – SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČESKÉ

 REPUBLIKY, Z.S. – OBLASTNÍ POBOČKA PŘEROV – SOCIÁLNĚ

 AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

 POSTIŽENÍM

 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČESKÉ

 REPUBLIKY, Z.S. – OBLASTNÍ POBOČKA PŘEROV – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ

 PORADENSTVÍ

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O. – DENNÍ STACIONÁŘ, OSOBNÍ

 ASISTENCE, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 SPOLEČNOST MANA, O.P.S. – CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ

 REHABILITACE (SOCIÁLNÍ REHABILITACE) 

 SPOLUSETKÁVÁNÍ PŘEROV, Z.Ú. – DENNÍ STACIONÁŘ 

 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, Z.S. – ODBORNÉ

 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S. – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

 PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S., REGIONÁLNÍ STŘEDISKO PŘEROV –

 SOCIÁLNÍ REHABILITACE
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 TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S. – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZOVÉ SITUACI  

 ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. – TERÉNNÍ PROGRAMY

 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, O.P.S. – KLUB DENNÍHO STACIONÁŘE – SOCIÁLNÍ

 REHABILITACE

 CHARITA PŘEROV – OBČANSKÁ PORADNA A PORADNA PRO DLUŽNÍKY –

 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 KAPPA-HELP, Z.S. – KONTAKTNÍ A KRIZOVÉ CENTRUM KAPPA

 KAPPA-HELP, Z.S. – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ –

 METRO

 KAPPA-HELP, Z.S. – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 KAPPA-HELP, Z.S. – TERÉNNÍ PROGRAMY KAPPA-HELP

 PORADNA PRO OBČANSTVÍ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA, Z.S. – TERÉNNÍ

 PROGRAMY

 STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ

 ORGANIZACE – INTERVENČNÍ CENTRUM OLOMOUC,

 PRACOVIŠTĚ PORADNA PRO RODINU PŘEROV

POMOC A DOBROVOLNICTVÍ

 PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

 SOUKROMÉ SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST

 HOSPICOVÁ SLUŽBA

 MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA – ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE

 A POMOCI

 KOMUNITNÍ CENTRUM MIKROREGIONU MOŠTĚNKA

 DOBROVOLNICTVÍ 

 KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI V OBCÍCH
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Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům 

se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné 

prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání.

Domov poskytuje sociální pobytové služby seniorům v souladu s platnými 

právními normami a současně s vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny 

a postupně aktualizovány. Procesní kroky vedoucí k zajištění služby jsou 

zpracovány v provozních vnitřních předpisech. Základní pravidla pro poskytování 

pobytové služby jsou uvedena v Domácím řádu, který je dostupný v písemné 

podobě všem uživatelům služby. Metody práce s uživateli služeb jsou postupně 

zapracovávány ve vnitřních předpisech organizace. Poskytování služby vychází 

z potřeb a přání uživatelů služby.

Doplňující informace: v roce 2019 byla započata rekonstrukce objektů, přechodně 

dochází ke snížení počtu míst.

Pavlovice u Přerova 95, 751 12

Olomoucký kraj

581 701 955, 778 701 769

eva.machova@daspavlovice.cz

Mgr. Eva Machová, ředitelka domova

http://daspavlovice.cz/

pobytová

senioři nad 60 let

105 lůžek

nepřetržitá

ANO

ANO

rozsah fakultativních činností je předmětem

dohody mezi poskytovatelem a uživatelem

DOMOV ALFREDA SKENEHO
PAVLOVICE U PŘEROVA, P.O.
DOMOV PRO SENIORY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   

Další nabízené aktivity:  
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Posláním Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám 

a mužům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči 

s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili 

uživatelům podmínky pro důstojný život ve stáří.

Obyvatelé Domova pro seniory mohou navštěvovat: „Ženy v akci“, „Tvořivou 

dílnu“ a dílny na Domově. Poskytujeme aktivizační a relaxační techniky v rámci 

tréninku paměti, smyslové aktivizace, aromaterapie a bazální stimulace. Klienti 

mají možnost účastnit se canisterapie, rehabilitačního cvičení a navštěvovat 

Křesťanské okénko, dle zájmu se mohou zúčastnit zpívání, zábav a výletů.

Rokytnice 1, 751 04

Česká republika

581 278 033, 733 531 122

reditelka@domovrokytnice.cz

Bc. Monika Veningerová, sociální pracovnice (tel: 

581 278 028,

e-mail: veningerovam@domovrokytnice.cz)

http://www.domovrokytnice.cz/

pobytová

Našimi uživateli jsou senioři ve věku od 55 let, kteří 

jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči 

o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, 

případně potřebují podporu a péči s ohledem 

na svůj věk a zdravotní stav. Důvodem pro nepřijetí 

je Alzheimerova nemoc a zdravotní stav vyžadující 

specializovanou zdravotní péči.

50 lůžek

nepřetržitě

některé pokoje mají schody při vstupu

ANO (viz webové stránky)

DOMOV NA ZÁMEČKU ROKYTNICE, P.O.

DOMOV PRO SENIORY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   
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Zařízení určené pro celoroční pravidelnou 

péči o seniory, která spočívá především 

v zabezpečení  ubytování, stravování, 

v š e s t r a n n é  s o c i á l n í , o š e t ř ov a t e l s ké 

a zdravotní péče včetně ošetřovatelské 

rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové 

činnosti a zajištění podmínek pro důstojný 

život.

Posláním Domova je poskytnout bezpečné,

Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

ORP Přerov, POU Kojetín, ORP Lipník nad Bečvou, 

ORP Hranice

581 727 500, 581 727 600

info@domovrl.cz

Emil Skácel, reditel@domovrl.cz

www.domovrl.cz

pobytová

osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu 

věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby (od 55 let výše)

80 uživatelů

nepřetržitá

ANO

ANO

Domov se zvláštním režimem

DOMOV PRO SENIORY
RADKOVA LHOTA, P.O.
DOMOV PRO SENIORY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:   

Další nabízené aktivity:  

Hlavním cílem zařízení je:

ź provázet uživatele životem ve stáří,

ź poskytovat jim kvalitní sociální službu a vytvářet pro uživatele příjemné 

„domácí“ prostředí,

ź uspokojovat jejich potřeby a umožnit uživatelům dle jejich schopností 

zachovávat samostatnost a nezávislost v co nejvyšší míře.

kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému 

věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
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Zařízení určené pro celoroční pravidelnou péči o seniory, která spočívá především 

v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné sociální, ošetřovatelské 

a zdravotní péče včetně ošetřovatelské rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové 

činnosti a zajištění podmínek pro důstojný život. 

Posláním Domova je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky 

uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou 

žít ve svém přirozeném prostředí.

Domov poskytuje celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění. Dále osobám 

s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodů tohoto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Režim pro poskytování sociálních služeb je přizpůsoben 

specifickým potřebám uživatele.

Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice

ORP Přerov, POU Kojetín, ORP Lipník nad Bečvou, 

ORP Hranice

581 727 500, 581 727 600

info@domovrl.cz

Emil Skácel, reditel@domovrl.cz

www.domovrl.cz

pobytová

osoby s chronickým onemocněním – osoby 

s Alzheimerovou chorobou, osoby se stařeckou 

demencí nebo demencí jiného typu, které jsou 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby (od 50 let výše)

128 uživatelů

nepřetržitá

ANO

ANO

Domov pro seniory

DOMOV PRO SENIORY
RADKOVA LHOTA, P.O.
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:   

Další nabízené aktivity:    
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Služba domov pro seniory je poskytována osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, potřebují pravidelnou pomoc 

jiné osoby a nemohou již zůstat ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny 

či jiných sociálních služeb.

Cílem poskytované služby je zapojení klientů do běžného života, podpora 

a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu, 

podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, 

zajištění důstojného života a poskytování kvalitní a pozorné péče umírajícím 

klientům.

Nádražní 94, Tovačov, 751 01

Olomoucký kraj a celá ČR

733 641 322, 731 477 027

info@dstovacov.cz

Mgr. Lenka Olivová, ředitelka

http://www.dstovacov.cz

pobytová

senioři nad 60 let

62 míst

nepřetržitá

ANO

ANO

www.clovekuclovekem.cz

DOMOV PRO SENIORY TOVAČOV, P.O.

DOMOV PRO SENIORY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   

Další nabízené aktivity:  
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Služba domov se zvláštním režimem je poskytována osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí a jinými typy 

demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato 

služba je poskytována na oddělení VITAL, kde je vytvořeno bezpečné prostředí, 

ve kterém se mohou klienti pohybovat sami, bez doprovodu a bez rizika, že se 

zraní, zabloudí nebo ztratí. Název VITAL obsahuje v jednom krátkém a pozitivním 

slově shrnutou filosofii "Vitální i s Alzheimerovou nemocí", což je naše zkušeností 

podepřené přesvědčení, že člověk trpící demencí, včetně té nejtěžší z nich 

(Alzheimerovy), může s podporou a pomocí jiného člověka prožít krásný, 

hodnotný a spokojený život.

Cílem poskytované služby je zapojení klientů do běžného života, podpora 

a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu, 

podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, 

zajištění důstojného života v bezpečném prostředí a poskytování kvalitní 

a pozorné péče umírajícím klientům.

Nádražní 94, Tovačov, 751 01

Olomoucký kraj a celá ČR

733 641 322, 731 477 027

info@dstovacov.cz

Mgr. Lenka Olivová, ředitelka

http://www.dstovacov.cz

pobytová

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

senioři nad 65 let

88 míst

nepřetržitá

ANO

ANO

www.clovekuclovekem.cz

DOMOV PRO SENIORY TOVAČOV, P.O.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   

Další nabízené aktivity:    
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Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně 

a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě 

nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolesti, 

a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Pobyt je časově 

omezen na nezbytně nutnou dobu nepřesahující 3 měsíce. Prodloužení je možné 

po oboustranné domluvě. Cílem je: 

ź Umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek převzetím péče o člověka 

se sníženou soběstačností.

ź Poskytnout uživateli po dobu pobytu v hospici nezbytnou péči se zaměřením 

na dosahování kvality života prostřednictvím uspokojování jeho bio-psycho-

socio-spirituálních potřeb.

ź Vytváření podmínek pro zachování přirozených sociálních vazeb uživatele 

i po dobu pobytu v hospici, což následně ulehčuje jeho návrat do přirozeného 

domácího prostředí.

ź Podpora uživatele v udržení stávajících schopností.

nám. Sadové 4/24,

779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, 779 00 

Česká republika

585 100 036, 585 319 754, 739 526 264

info@hospickopecek.charita.cz

Mgr. Martina Ležáková, sociální pracovnice

http://www.hospickopecek.charita.cz

odlehčovací služba pobytová

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického 

onemocnění. Jsou to osoby v jakémkoliv věku 

v terminálním nebo preterminálním stádiu 

nevyléčitelného onemocnění, kdy není v silách 

rodiny či jiných osob zajistit těmto nemocným 

po přechodnou dobu odpovídající péči. 

30 lůžek

nepřetržitě

ANO

ANO

Odborná paliativní ambulance

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   

Další nabízené aktivity:  
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Charita Přerov vznikla v roce 1992 z iniciativy přerovské farnosti a působí 

v přerovském děkanátu mimo Kojetínska. Působí v oblasti zdravotní, sociální 

a humanitární.

Cíl: uživatel žijící v důstojném domácím prostředí – zajištění hygieny, stravy, 

údržby domácnosti, zprostředkování kontaktu s okolím (povídání si s uživatelem), 

zprostředkování kontaktu na návazné služby.

Poskytované služby:

ź základní poradenství,

ź pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

ź úkony osobní hygieny,

ź poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

ź pomoc při zajištění chodu domácnosti,

ź zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

Šířava 1295/27, Přerov, 750 02

ORP Přerov mimo Kojetínsko, Hranicko

581 299 846, 777 729 512

pecovatelka@prerov.charita.cz

Mgr. Klára Zbružová

http://prerov.charita.cz

terénní

senioři, osoby se zdravotním postižením (bez 

omezení věku)

110 uživatelů

týdenní kapacita služby – 280 hodin přímé péče

kapacita u dovozu obědů – 40 jídlonosičů denně

po–ne: 6.30–19.30 hod.

ANO

ANO

Občanská poradna a poradna pro dlužníky, 

Setkávání seniorů SPOLU, Romské komunitní 

centrum – Lačo Jilo – Dobré srdce, Romské 

komunitní centrum – Žížalka

CHARITA PŘEROV – CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:   

Další nabízené aktivity:    
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Setkávání seniorů SPOLU vzniklo v roce 2003 jako jedno ze zařízení Charity Přerov, 

která je nestátní neziskovou organizací.

Setkávání seniorů SPOLU je sociální službou, jejímž posláním je poskytnout 

seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, 

podporují vzájemné setkávání a nabízejí seniorům společenské a individuální 

aktivity.

Palackého 2833/17a, 750 02 Přerov

město Přerov

777 729 521

seniori@prerov.charita.cz

Mgr. Martina Krejčířová

https://www.prerov.charita.cz/

ambulantní

Uživatelem Setkávání seniorů SPOLU se může stát 

kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému 

zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se 

do aktivit zapojit, tj. jeho zdravotní stav umožňuje 

účast na aktivitách. Ostatní zájemci (např. 

poživatelé invalidního důchodu I., II. nebo III. 

s t u p n ě )  s e  m o h o u  s t á t  u ž i v a t e l i  s l u ž by 

po individuální domluvě a posouzení možností 

s vedoucí služby.

po 9.00–16.15 hod.

(13.00–16.15 PC kurzy pro přihlášené)

út 10.15–12.30 hod.

(2x měsíčně vycházka s trekingovými holemi

za příznivého počasí)

čt 8.15–11.45 hod.

částečně

NE

CHARITA PŘEROV – SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   
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Obec Čechy nabízí a poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům 

s trvalým bydlištěm v Čechách terénní pečovatelskou službu. Pečovatelská služba 

Čechy je registrovaná sociální služba a je poskytovaná v souladu se zákonem 

108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě individuálních potřeb uživatelů 

sociální služby. Pečovatelská služba je nabízena i občanům sousedících 

Domaželic.

Cíle pečovatelské služby:

ź zajistit uživatelům dostupnost pečovatelské služby,

ź podporovat uživatele v zachování jejich běžného způsobu života v domácím 

prostředí,

ź prostřednictvím poskytované služby podporovat uživatele uchovávat 

si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a soběstačnost,

ź podpora uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou a společenským 

prostředím,

ź prostřednictvím pečovatelské služby oddálit nutnost ústavní péče nebo 

hospitalizace.

Obec Čechy 30, 751 15 Čechy

obce Čechy, Domaželice

778 409 797, 724 540 026

cechyobec@cechyobec.cz

Mgr. Renáta Dočkalová (statutární zástupce), 

Květuše Bouchalová (pracovník v sociálních 

službách)

www.cechyobec.cz

terénní

senioři, osoby se zdravotním postižením (bez 

omezení věku)

6 uživatelů (denní kapacita),

celková kapacita 13 smluv 

po–pá: 7.00–15.30 hod.

ANO

ANO, ceník na webu obce Čechy

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČECHY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:   
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Domov pro seniory poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou 

soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

 

Cílem poskytované sociální služby je udržet a rozvíjet stávající schopnosti 

a dovednosti seniorů, uspokojovat individuální potřeby, motivovat seniory 

k aktivizačním a volnočasovým činnostem, zachovávat lidskou důstojnost 

a nezávislost, podporovat účast seniorů na společenském životě, vazby s rodinou, 

známými a vrstevníky.

Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

město Přerov

581 289 111, 581 289 129, 725 753 130, 581 289 116, 

724 764 402

info@ssmp.cz

hrabalkova@ssmp.cz

vykoukalova@ssmp.cz

Mgr. Jana Žouželková (statutární zástupce)

Jitka Hrabálková (vrchní sestra)

Irena Vykoukalová (sociální pracovnice)

https://www.ssmp.cz

pobytová

senioři od 60 let věku

40

nepřetržitá

ANO

ANO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O.

DOMOV PRO SENIORY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   
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Domov se zvláštním režimem poskytuje podporu a pomoc seniorům od 60 let 

s jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 

pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností, osobám se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Cílem poskytované sociální služby je udržet a rozvíjet stávající schopnosti 

a dovednosti seniorů, uspokojovat individuální potřeby, motivovat seniory 

k aktivizačním a volnočasovým činnostem, zachovávat lidskou důstojnost 

a nezávislost, podporovat účast seniorů na společenském životě, vazby s rodinou, 

známými a vrstevníky.

Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

město Přerov

581 289 111, 581 289 129, 725 753 130, 581 289 116, 

724 764 402

info@ssmp.cz

hrabalkova@ssmp.cz

vykoukalova@ssmp.cz

Mgr. Jana Žouželková (statutární zástupce) 

Jitka Hrabálková (vrchní sestra)

Irena Vykoukalová (sociální pracovnice)

https://www.ssmp.cz

pobytová

osoby s jiným zdravotním postižením,

senioři od 60 let věku 

42

nepřetržitá

ANO

ANO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:   



20



21

Posláním sociálně aktivizační služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, 

aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost 

a přispívají k jejich seberealizaci.

Prostřednictvím vzdělávacích programů vybavíme uživatele informacemi, 

znalostmi a dovednostmi, které povedou ke zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím. Prostřednictvím socioterapeutických aktivit 

a smysluplným využitím volného času podporujeme proces seberealizace 

a minimalizace závislosti na jiných osobách. Poskytnutím podpory umožníme 

uplatnění práv a řešení běžných záležitostí uživatelů.

Jak danou službu realizujeme:

ź vyučujeme speciální programy, které zpřístupňují práci s PC,

ź pořádáme vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity,

ź uskutečňujeme vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

585 415 042 , 605 904 953

info@tyflocentrum-ol.cz, 

houdkova@tyflocentrum-ol.cz, 

aktivizace@tyflocentrum-ol.cz

Bc. Andrea Houdková, DiS.

https://www.tyflocentrum-ol.cz/

ambulantní

osoby se zrakovým postižením

maximální kapacita je 15 uživatelů/akce

po–čt 8.00–14.00 hod.

ANO

NE

dovednostní soutěže, klubová činnost, výlety, 

exkurze, zájezdy, víkendový pobyt, návštěva 

kulturních akcí, rekondiční pobyt, 

socioterapeutické kurzy, sportovní aktivity, 

tvořivé, výtvarné dílny

TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Nabízené aktivity:     
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Posláním sociálně aktivizační služby Židovské obce Olomouc je odstraňování 

překážek a vytváření možností sociálního začlenění, prostřednictvím pomoci, 

podpory a aktivizace seniorů ohrožených sociálním vyloučením se zvláštním 

zřetelem na přeživší holocaust, aby mohli žít v přirozeném prostředí tak dlouho, 

dokud je to možné a bezpečné.

Cílem služby sociální aktivizace pro seniory ŽO Olomouc je začlenění uživatele 

prostřednictvím navázání a udržení kontaktů s blízkým okolím, přáteli, sousedy 

a vrstevníky, udržování samostatnosti, soběstačnosti, životní úrovně a tím 

i duševní pohody uživatelů služeb. Cílová skupina jsou senioři ohrožení sociálním 

vyloučením se zvláštním zřetelem na osoby přeživší holocaust, zejména žijící 

na území Olomouckého kraje.

Komenského 7, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

585 223 119

jana.coufalova@kehila-olomouc.cz

Jana Coufalová, vedoucí služby a pracovník 

v sociálních službách

Mgr. Miroslav Prchal, sociální pracovník

www.kehila-olomouc.cz

ambulantní, terénní

senioři ohrožení sociálním vyloučením se 

zvláštním zřetelem na osoby přeživší holocaust, 

zejména žijící na území Olomouckého kraje

neuvedena

po, út, čt, pá 9.00–11.00 hod., st 14.00–16.00 hod. 

v kanceláři ŽOO a v terénu u klientů po předchozí 

domluvě 

NE

NE

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY

A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:
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KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SLUŽBY PRO RODINU,

DĚTI A MLÁDEŽ
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Posláním Azylového domu Armády spásy pro matky s dětmi v Přerově 

na ul. 9. května je překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou 

bydlení. Prostřednictvím nabízené podpory a poradenství pracujeme na zlepšení 

nepříznivé sociální situace zejména v oblasti získání bydlení, vedení domácností, 

výchovy dětí. Cílem je získání dovedností, které napomáhají zvládat nároky 

spojené se sociálním fungováním ve společnosti. Služba je určená těhotným 

ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s dětmi do 18 let (v případě 

nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit.

Cíle:

ź stabilizace sociální situace uživatelek,

ź osamostatnění uživatelek – nezávislost na sociální službě.

9. května 2481/107, 750 02 Přerov

Přerov

773 770 243

renata_bicova@armadaspasy.cz

Bc. Renata Bícová

https://armadaspasy.cz/pobocky/prerov/prerov-

azylovy-dum-pro-matky-s-detmi/

pobytová

služba je poskytována zletilým ženám s dětmi 

do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) 

a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, 

spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci 

aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci 

druhých

24 uživatelek

nepřetržitý provoz 

ANO

ANO

volnočasové aktivity

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S.

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:
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Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) v Přerově je podpora 

a pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let, které již zahájily školní docházku a jsou 

ohroženy společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života. Sociální služba 

je poskytována ambulantně, je bezplatná a anonymní. Podpora a pomoc je nabízena 

v bezpečném prostředí, formou volnočasových aktivit, které přispívají ke zlepšení 

života dětí a mládeže. Prioritou je poskytnutí takových činností a informací, které 

mohou pomoci při zlepšení životní situace. Služba NZDM je v Přerově poskytována 

na dvou pobočkách – na centru Jižní (Jižní čtvrť) a centru Husova (v blízkosti vlakového 

nádraží). Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je posílit rozvoj dovedností 

a schopností uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se 

sociálním fungováním ve společnosti a byli co nejméně závislí na sociálních službách.

9. května 2481/107, 750 02 Přerov, 

Husova 13, 750 02 Přerov

město Přerov

773 770 219

karolina_chylkova@armadaspasy.cz

Bc. Karolína Chýlková, DiS.

https://armadaspasy.cz/pobocky/prerov/

nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez/

ambulantní

děti a mládež od 6 do 18 let, které zahájily školní 

docházku a jsou ohroženy společensky 

nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života

okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů na jedno 

centrum

zákl. sociální poradenství: po–pá 9.00–11.00 hod. 

NZDM centrum Jižní: po–pá 13.00–17.00 hod. 

NZDM centrum Husova:

 děti 6–10 let: po–pá 13.00–15.00 hod.,

 mládež 11–18 let: po–pá 15.00–17.00 hod.

centrum Jižní ANO, centrum Husova NE

NE

duchovní podpora ze strany Sboru Armády spásy, 

pravidelné biblické hodiny pro děti a mládež, 

nepravidelné akce Sboru Armády spásy (duchovní 

víkendy, tábory apod.)

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Nabízené aktivity:    
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Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství 

rodinám s dětmi žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. 

Smyslem poskytovaných služeb je pomoc rodině s problémy, které mají negativní vliv 

na prostředí rodiny a vývoj dítěte a které není schopna sama překonat. Důraz klademe 

na dlouhodobou intenzivní spolupráci, individuální sociální pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů a na prohlubování rodičovských dovedností. 

Služba je určena rodinám s nezletilými dětmi nacházejícím se v situaci, která 

se vyznačuje některým(i) z těchto znaků: 

ź obtíže při výchově a péči o děti, snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí 

do rodiny, potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti, 

problémy spojené se školní docházkou dětí, sociálně patologické jevy v rodině 

(trestná činnost, závislosti…)

a dále splňují minimálně jednu z uvedených charakteristik:

ź nevyhovující nebo nestabilní bydlení, nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které 

by uměly/mohly se situací pomoci, nedostatek vědomostí a dovedností k řešení 

obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému nebo předčasně ukončenému 

vzdělání), příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami 

a důchody, zadluženost, dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost členů 

rodiny na trhu práce

Komenského 15, 750 02 Přerov

Přerov a okolí

739 320 313

jana.zbozinkova@clovekvtisni.cz

Mgr. Jana Zbožínková

https://www.clovekvtisni.cz/olomouc

terénní

rodiny s dítětem/dětmi, které se nacházejí v situaci 

sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženy, bez 

omezení věku

15 uživatelů (jedná se o tzv. maximální okamžitou 

kapacitu)

po–pá 8.00–16.30 hod. 

NE (v případě konzultace v kanceláři)

NE

terénní programy

ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:

Další nabízené aktivity:
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Posláním RKC Lačo Jilo je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, 

které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Chceme pro ně vytvářet bezpečné 

a podnětné prostředí, nabídnout podporu a odbornou pomoc a předcházet 

sociálnímu vyloučení. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, 

vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže.

Služby RKC Lačo Jilo jsou poskytovány v ambulantní formě, především v lokalitě 

Kojetínská, Přerov. Jsou bezplatné a anonymní.

Cílem služby je poskytovat a nabízet dětem a mládeži (zejména romským) vhodné 

využití volného času, předcházet a snižovat rizika související se způsobem života 

v komunitě, umožňovat jim lépe se orientovat v běžném životě a pomáhat řešit 

jejich vlastní problémy. Vycházíme z individuálních potřeb klientů.

Kojetínská ul. 1946/38 a Kojetínská ul.1947/36, 

750 02 Přerov

město Přerov

777 729 525

rkc@prerov.charita.cz

https://www.prerov.charita.cz/

ambulantní

RKC je určeno pro děti a mládež ve věku 6–18 let 

ze sociálně znevýhodněného prostředí (především 

z lokality Kojetínská), které jsou vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu schopny se do aktivit zapojit

po–pá 12.30–16.30 hod.

NE

NE

CHARITA PŘEROV – ROMSKÉ KOMUNITNÍ
CENTRUM LAČO JILO – DOBRÉ SRDCE
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

  Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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Posláním Romského komunitního centra Žížalka Charity Přerov je poskytnout 

pomoc a podporu rodinám s dětmi z regionu města Přerova, které se ocitly 

v nepříznivé sociální situaci a potřebují oporu a motivaci při obnově základních 

funkcí rodiny. Služby jsou poskytovány v zařízení a v přirozeném sociálním 

prostředí uživatelů. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

Hlavním cílem je motivovat a aktivizovat rodiny z města Přerova, které spadají 

do cílové skupiny Romského komunitního centra Žížalka, k rozvoji jejich 

schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, 

snížení rizik při vzniku krizové sociální situace a následnému obnovení schopností 

samostatného fungování rodiny.

Kojetínská ul. 1946/38, 750 02 Přerov

město Přerov

608 139 073

zizalka@prerov.charita.cz 

Mgr. Lenka Klíčová

https://www.prerov.charita.cz/

ambulantní, terénní

cílovou skupinu sociálně aktivizační služby RKC 

Žížalka tvoří především romské rodiny s dětmi 

ve věku do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivé sociální situace, žijící v městě Přerov

po-pá 8.00–16.00 hod. terénní forma

po-pá 8.00–12.00 hod. ambulantní forma

NE 

NE

CHARITA PŘEROV – ROMSKÉ KOMUNITNÍ

CENTRUM ŽÍŽALKA
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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Jdeme Autistům Naproti nabízí pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi 

s poruchou autistického spektra a poruchou komunikace. Poskytujeme sociální 

služby raná péče a sociální rehabilitace, informace a osvětu veřejnosti, 

spolupracujeme s odborníky i orgány státní správy a samosprávy, organizujeme 

volnočasové aktivity pro děti, přednáškové akce apod.

Posláním rané péče JAN z.s. je provázet rodinu s dítětem s poruchou autistického 

spektra (PAS) nebo s poruchou komunikace od 1 roku do 7 let věku dítěte, 

poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte a tím pomáhat vést důstojný 

a plnohodnotný život celé rodině. Při poskytování služby klademe důraz 

na možnost volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. Raná péče 

je poskytována terénní formou v rodinném prostředí nebo ambulantní formou 

na pracovišti JAN z.s.

Žilinská 198/26a

nebo Brněnská 80/82, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

608 366 835

jan.olomouc@gmail.com

Mgr. Sylva Kočí – vedoucí rané péče 

(sylvakoci.jan@gmail.com, 733 742 168)

www.jan-olomouc.cz

terénní, ambulantní

cílovou skupinou jsou rodiny dětí s PAS 

a poruchou komunikace od 1 roku až do 7 let věku 

na území Olomouckého kraje

100

obvykle mezi 8.00–16.00 hod.,

na základě telefonické domluvy

NE

NE

JDEME AUTISTŮM NAPROTI Z.S.

RANÁ PÉČE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:    
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Jdeme Autistům Naproti nabízí pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi 

s poruchou autistického spektra (PAS). Poskytujeme sociální služby raná péče a sociální 

rehabilitace, informace a osvětu veřejnosti, spolupracujeme s odborníky i orgány státní 

správy a samosprávy, organizujeme volnočasové aktivity pro děti, přednáškové akce 

apod. Posláním sociální rehabilitace JAN z.s. je zprostředkovávat osobám s PAS ve věku 

od 7 do 26 let nácvik činností potřebných pro samostatný život tak, aby byly využity 

zachované schopnosti, potenciál a kompetence těchto osob. Individuálně směřovaná 

podpora vede k jejich sociálnímu začleňování do běžného života.

Cíle sociální rehabilitace:

ź Rozvíjet sociální dovednosti osob s PAS formou prakticky vedených nácviků a tím 

napomoci rozvíjet jejich dovednosti, schopnosti a kompetence vedoucí k jejich 

sociálnímu začleňování.

ź Podporovat sociální začlenění osob s PAS v jejich přirozeném prostředí (školy, 

zájmové aktivity, zaměstnání). 

ź Aktivně vést osoby s PAS ke zprostředkovávání kontaktů se společenským 

prostředím. 

ź Pomoci osobám s PAS uvědomovat si a uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

Žilinská 198/26a nebo Brněnská 80/82,

779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

608 366 835

jan.olomouc@gmail.com

Mgr. Marcela Šotolová – vedoucí sociální 

rehabilitace

(sotolova@jan-olomouc.cz, 733 742 169)

www.jan-olomouc.cz

terénní, ambulantní

osoby s PAS ve věku od 7 do 26 let

20

obvykle mezi 8.00–16.00 hod., na základě 

telefonické domluvy

NE 

NE

JDEME AUTISTŮM NAPROTI Z.S.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:
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Účelem a posláním spolku je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální 

situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti. Spolek realizuje programy 

sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, 

etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob. Spolek realizuje 

programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou 

závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. Spolek realizuje 

programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, 

rizikového chování a sociálního vyloučení. Spolek realizuje poradenské programy 

pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich blízké. Spolek realizuje 

kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí, mládeže, 

vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami. 

Posláním NZDM-METRO je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým dospělým 

pomoc, podporu, informace a zároveň poskytnout vhodnou alternativu 

k stereotypnímu trávení volného času. Stěžejním bodem je preventivní působení. 

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

město Přerov

773 821 005

nzdm-metro@kappa-help.cz

Petra Kadlecová, DiS.

http://www.kappa-help.cz/

eNizkoprahove_zarizeni/index.htm

ambulantní, terénní

děti a mládež ve věku 11–26 let, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením, společensky nežádoucími 

jevy nebo osoby vyloučené

ambulantní forma – denní kapacita 40 klientů, 

okamžitá 20 klientů  

terénní forma – denní kapacita 12, okamžitá 

kapacita při skupinové práci je 6 klientů a 1 klient 

při individuální práci

po–čt 10.00–18.00 hod., pá 8.00–12.00 hod.

NE

NE

KAPPA-HELP, Z.S.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ – METRO

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:    
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Posláním Maltézské pomoci, o.p.s., je podpora důstojného života rodin s dětmi do 18 let 

věku, která směřuje ke zlepšení jejich sociální situace a podpora fungování 

pěstounských rodin, podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování potřeb 

dítěte a jeho všestranný rozvoj. Toho se snažíme dosáhnout následujícími cíli:

ź podpora zdravého fungování rodiny, vývoje dítěte, jeho osobnostního rozvoje, 

nadání, schopností a dovedností i jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí, 

podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů, předcházení krizovým situacím 

v rodinách,

ź prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí, zvýšení samostatnosti rodiny.

Tyto cíle jsou naplňovány skrze sociální poradenství (ve věcech zaměstnání, bydlení, 

dávek, dluhů a exekucí, ve výchovných oblastech, vztazích a kontaktu s rodinou aj.), 

činnost s dětmi (aktivity zaměřené na rozvoj dětí, zprostředkování zájmových kroužků, 

pomoc při přípravě na výuku) i rodiči (posilování rodičovských kompetencí, doprovody 

na úřady, školy aj.). Organizace rovněž zajišťuje doprovázení pěstounských rodin.

Wurmova 7, 779 00 Olomouc

město Přerov, Olomouc

731 678 815

jana.jeklova@maltezskapomoc.cz

Mgr. Jana Jeklová

http://www.maltezskapomoc.cz

ambulantní, terénní

Cílovou skupinou služby jsou rodiny

s nezaopatřenými dětmi ve věku do 18 let ohrožené 

sociálním vyloučením, žijící v Olomouci, Přerově 

a blízkém okolí, z důvodu nepříznivé sociální 

situace, zdravotního postižení nebo vážného 

onemocnění, rodiny s dětmi v péči OSPOD 

a náhradní rodinné péči. Pro možné uzavření 

smlouvy musí mít rodina sama zájem o zlepšení své 

situace. Nejsou přijímány rodiny, které mají zájem 

pouze o doučování dětí.

40 rodin

po–pá 8.00–17.00 hod.

ANO 

NE

dobrovolnické programy,

doprovázení pěstounských rodin

MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity: 
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Poradna pro občanství Občanská a lidská práva je spolkem založeným skupinou 

právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. Posláním sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi je podporovat rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj 

dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou samy nedokážou 

řešit. Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva 

a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni v prohlubování svých rodičovských 

schopností a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat.

ź pracovně výchovná činnost s dětmi,

ź zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

ź pracovně výchovná činnost s dospělými,

ź podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách apod., 

doprovázení,

ź pomoc při hledání zaměstnání, podpora při řešení problému nezaměstnanosti,

ź podpora kontaktů dětí s jejich rodinou, přáteli, partnery a jinými blízkými 

osobami,

ź pomoc při řešení exekuce, plánování v případě zadlužení,

ź právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů, 

ź zprostředkování kontaktů na organizace, které poskytují volnočasové aktivity 

a na navazující služby.

Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00

Olomoucký kraj

773 154 568

nicol.homolkova@poradna-prava.cz

Mgr. Nicol Homolková

http://poradna-prava.cz/cz/kontakt/pobocka-

olomouc

ambulantní, terénní

20 rodin 

ambulantní forma st 10–17 hod.

terénní forma po–pá 8–17 hod.

ANO

NE

PORADNA PRO OBČANSTVÍ

OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA, Z.S. – NÁVRAT DÍTĚTE DO RODINY

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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V rámci celých SOS dětských vesniček je poskytováno celkem 5 typů služeb. SOS 

Kompas se zaměřuje na práci s rodinami, pomáhá jim řešit krize, které by rodičům 

znemožnily pečovat o děti. SOS Sluníčko je krizové zařízení, kde se dětem dostane 

24hodinové péče. Snahou je vytvořit rodinné prostředí, jedna teta-pečovatelka 

se stará maximálně o 4 děti. Služba SOS Přístav pomáhá pěstounům. Ti, kteří 

pečují o více dětí a mají problém najít vhodné bydlení, mohou v SOS dětských 

vesničkách „zakotvit“. Odborná pomoc a široká škála služeb pro pěstounské rodiny 

je však také poskytována mimo ně. Nízkoprahové zařízení SOS Kajuta umožňuje 

dětem smysluplně trávit volný čas. Mladým lidem, kteří prošli ústavní péčí, je 

nabídnuta podporu v začátku jejich samostatného života v domě na půl cesty SOS 

Kotva. 

Žerotínovo náměstí 136/12, 750 02 Přerov

ORP Přerov

776 061 631

monika.pazderova@sos-vesnicky.cz

Bc. Monika Pazderová, DiS.,

vedoucí sociální pracovnice SOS Kompas

www.sos-vesnicky.cz

terénní, ambulantní

rodina s dětmi v nepříznivé sociální situaci

okamžitá terénní 3 osoby,

okamžitá ambulantní 2 osoby

po, st 7.00–11.30, 12.00–17.00 hod. terénní forma

út 7.00–11.30, 12.00–15.00 hod. ambulantní forma

čt 7.00–11.30, 12.00–15.00 hod. terénní forma

pá 7.00–11.30, 12.00–13.30 hod. terénní forma

ANO 

NE

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S.

SOS KOMPAS, SAS PRO RODINY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:
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Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, poskytuje odbornou pomoc 

a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým 

vývojem. Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, disponuje dvěma 

pracovišti.

Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj, část Zlínského kraje a část 

Pardubického kraje 

585 222 921, 777 234 035

olomouc@ranapece.cz

Mgr. Pavla Matyášová, statutární zástupce

www.ranapece.cz

terénní, ambulantní forma dle potřeb klientů jako 

případný doplněk terénní formy

rodiny s dětmi se zrakovým postižením ve věku 

od 0 do 7 let, rodiny s dětmi s kombinovaným 

a současně zrakov ým postižením ve věku 

od 0 do 7 let, rodiny s předčasně narozenými dětmi 

s nezralostí v oblasti zrakového vnímání, rodiny 

s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového 

vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu ve věku od 0 do 7 let

95 rodin (Olomoucký kraj 60; Zlínský kraj 26; 

Pardubický kraj 9)

po 10.00–13.00 hod. (úřední hodiny)

ANO

NE

osvěta, propagace v Olomouckém, Zlínském 

a Pardubickém kraji, depistáž na území působnosti 

pracoviště, semináře pro studenty spolupracujících 

škol, akce střediska

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC

– RANÁ PÉČE (REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ

RODIN DĚTÍ SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM)

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:

Další nabízené aktivity:    
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Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, poskytuje odbornou pomoc a poradenství 

rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. 

U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

774 734 035, 778 766 555

olomouc2@ranapece.cz

terénní

rodiny s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným 

postižením 0–7 let (včetně dětí s poruchou autistického 

spektra), rodiny s dítětem s ohroženým vývojem 0 do 7 let 

(komplikace při porodu, závažné onemocnění apod.)

100 rodin

po 8.00–12.00 hod. (úřední hodiny)

NE           NES úhradou:   

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, POBOČKA OLOMOUC

– RANÁ PÉČE (REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ

RODIN DĚTÍ S TĚLESNÝM, MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM)

Adresa:

Působnost:

Telefon:

E-mail:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

  

Posláním služby raná péče je podporovat rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby 

zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným 

způsobem života.

Jungmannova 25, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, 

Kraj Vysočina, Zlínský kraj a část kraje Pardubického

739 642 677, 733 181 497

ranapecemorava@detskysluch.cz

Mgr. Anna Kučerová, Ph.D. (vedoucí služby)

www.detskysluch.cz

terénní (až 75% služby), doplněná o ambulantní formu

rodiny s dětmi raného věku od 0 do 7 let se sluchovým 

postižením žijící na území působnosti služby

125 rodin

terénní  forma s lužby:  po–pá 7.00–19.00 hod.

ambulantní forma služby: út 8.30–15.30 hod. 

(nebo dle individuální dohody s poradcem rané péče 

v rámci jeho pracovní doby)

NE          NES úhradou:    

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.

RANÁ PÉČE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  



37

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je sociální služba určená zletilým 

osobám, které pečují o dítě ve věku od narození do 18 let s ohroženým příznivým 

vývojem v důsledku dlouhodobě nejisté sociální situace rodiny nebo dysfunkční 

rodiny. Prostřednictvím odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím 

osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny a získat potřebné rodičovské 

kompetence. Služba je poskytována převážně terénní formou na území 

Olomouckého kraje nebo ambulantně na pracovišti Společnosti pro ranou péči, 

pobočka Olomouc.

U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

774 734 035

olomouc2@ranapece.cz

Mgr. Pavla Matyášová, statutární zástupce

www.ranapece.cz

ambulantní, terénní

Služba je určena zletilým osobám, které pečují 

o dítě v podmínkách nepříznivého rodinného 

a sociálního prostředí. Pečující osoba může být: 

matka, otec, prarodiče, teta, strýc nebo jiný člen 

biologické rodiny dítěte, ale také pěstoun nebo 

osoba v evidenci.

30 rodin

po 8.00–12.00 hod. (úřední hodiny)

NE

NE

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI,

POBOČKA OLOMOUC
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:    
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Poradna pro rodinu poskytuje odborné sociální poradenství, jejím posláním 

je prostřednictvím odborného psychologického a sociálně-právního poradenství 

podporovat rodiny, páry a jednotlivce v samostatném zvládání nepříznivých 

životních situací.

Jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme:

ź zařízení odborného poradenství pro péči o děti (nařízené rodinné terapie, 

odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou 

péči),

ź odborné poradenství a pomoc v souvislosti s osvojením či pěstounskou péčí,

ź přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí 

dítěte do rodiny.

Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov

Olomoucký kraj

731 447 458, 581 202 980

ppr.prerov@ssp-ol.cz

Ing. Ema Homolová

www.ssp-ol.cz

ambulantní

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené 

společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, rodiny 

s dítětem/dětmi

14 klientů denně

po, st 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

út, čt, pá 8.00–12.00, 13.00–15.00 hod.

NE 

NE

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC, P.O.

PORADNA PRO RODINU OLOMOUCKÉHO KRAJE (ODBORNÉ

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ), PORADNA PRO RODINU PŘEROV

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:
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KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SLUŽBY PRO OSOBY

SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM
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Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu 

vzniklo v roce 2002 jako občanské sdružení, poskytující volnočasové aktivity 

osobám se zdravotním postižením bez rozdílu vady a věku. Od roku 2011 zde byla 

zahájena registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách – osobní 

asistence. V roce 2015 byla organizace v rámci transformace zaregistrovaná jako 

zapsaný spolek, v Kojetíně, Lipníku nad Bečvou a v Přerově působí pobočné spolky. 

V současnosti poskytuje registrovanou službu osobní asistence v přerovském 

regionu – terénní služba v domácím prostředí uživatelů v dohodnutém rozsahu dle 

uzavřených smluv. Služba osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat běžné 

životní potřeby, udržovat kontakt se společenským a kulturním prostředím. Dále 

poskytuje základní sociální poradenství, jako fakultativní činnost provozuje 

půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve spolupráci s ostatními organizacemi 

připravuje a organizuje kulturní, sportovní a společenské akce. 

Všeobecné sociální poradenství při řešení obtížné sociální situace, orientace 

ve službách a pomoc při jednání s úřady, pomoc při výběru vhodných 

kompenzačních pomůcek a prodej drobných pomůcek pro sluchově postižené. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek: mechanické vozíky, chodítka, toaletní židle, 

schodolezy, nástavce WC, elektrická polohovací postel, elektrický zvedák.

Náměstí Svobody 1963/4, 750 02 Přerov

ORP Přerov

581 206 925

alfaprerov@centrum.cz

Mgr. Ivana Apolenářová

http://www.alfaprerov.cz

terénní

osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku

12 uživatelů

provozní doba nepřetržitá,

úřední hodiny: po, st 8–12, 13–17 hod.,

ostatní dny individuálně na základě předchozí 

dohody

ANO

ANO

ALFA HANDICAP – SDRUŽENÍ OBČANŮ

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘEROVSKÉHO

REGIONU Z.S. – OSOBNÍ ASISTENCE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:
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Domov pro osoby se zdravotním postižením – osoby s mentálním postižením 

od 3 let věku, které jsou závislé na pomoci – podpoře jiné osoby i s možnými 

přidruženými kombinovanými vadami (fyzické i smyslové), mobilní i imobilní.

Cílem je snaha dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti 

v sebeobsluze, v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby 

byl co nejméně závislý na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět 

integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory 

(např. chráněné bydlení). Centrum Dominika Kokory, p. o., má v Dřevohosticích 

od 1. 9. 2019 registrovanou službu chráněné bydlení. Tato služba je určena 

pro mobilní osoby s mentálním postižením ve věku 19–64 let, které potřebují 

nízkou nebo střední míru podpory.

Kokory 54, 751 05 Kokory

odloučené pracoviště: Lapač 449,

751 14 Dřevohostice

ORP Přerov, POU Kojetín, ORP Lipník nad Bečvou, 

ORP Hranice

581 292 612, 581 706 032, 604 190 790

reditel@dominikakokory.cz

Bc. Ing. Monika Orel (statutární zástupce), 

reditel@dominikakokory.cz;

Petra Stoklásková (sociální pracovnice),

pstoklaskova@dominikakokory.cz

www.dominikakokory.cz

pobytová

osoby s mentálním postižením od 3 let věku, které 

jsou závislé na pomoci – podpoře jiné osoby 

i s možnými přidruženými kombinovanými 

vadami (fyzické i smyslové), mobilní i imobilní

90 uživatelů

nepřetržitě

ANO

ANO, ceník na webu organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kokory, 

Domov pro seniory Kokory

CENTRUM DOMINIKA KOKORY, P.O.
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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V našem Domově poskytujeme celoroční pobytovou službu pro osoby s mentálním 

nebo kombinovaným postižením od 19 let věku, které mají z důvodu tohoto 

postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Službami, které našim uživatelům poskytujeme, se snažíme 

vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti a postupně 

snižovat závislost našich uživatelů na službě.

Rokytnice 1, 751 04

Česká republika

581 278 033, 733 531 122

reditelka@domovrokytnice.cz

Bc. Monika Veningerová, sociální pracovnice (tel: 

581 278 028,

e-mail: veningerovam@domovrokytnice.cz)

http://www.domovrokytnice.cz/

pobytová

osoby od 19 let věku s mentálním postižením, dále 

s kombinovaným postižením, přičemž 

kombinovaným postižením se primárně myslí 

mentální postižení s přidruženými zrakovými, 

sluchovými, tělesnými vadami

osoby s kombinovaným postižením, přičemž 

kombinovaným postižením se myslí postižení 

funkcí tělesných, smyslových, nervových 

a komunikačních způsobených úrazem či 

onemocněním bez vazby na postižení mentální

95 lůžek

nepřetržitě

Domov Na zámečku Rokytnice je rozčleněn 

do několika domovů. Pokoj na jednom z nich má 

při vstupu schod. V areálu domova se nachází 

Zahradní domek, který je dvoupodlažní bez výtahu.

ANO (viz webové stránky)
Uživatelům je poskytována smyslová aktivizace, bazální 

stimulace a aromaterapie, zábavné akce, výlety, 

canisterapie apod. Klienti si mohou dle chuti nakoupit 

v místní samoobsluze nebo v Domově u pojízdné prodejny.

DOMOV NA ZÁMEČKU ROKYTNICE, P.O.
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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Setkávání seniorů SPOLU vzniklo v roce 2003 jako jedno ze zařízení Charity Přerov, 

která je nestátní neziskovou organizací.

Setkávání seniorů SPOLU je sociální službou, jejímž posláním je poskytnout 

seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, 

podporují vzájemné setkávání a nabízejí seniorům společenské a individuální 

aktivity.

Palackého 2833/17a, 750 02 Přerov

město Přerov

777 729 521

seniori@prerov.charita.cz

Mgr. Martina Krejčířová

ambulantní

senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu 

a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit, 

tj. jeho zdravotní stav umožňuje účast na aktivitách. 

Ostatní zájemci (např. poživatelé invalidního 

důchodu I., II. nebo III. stupně) se mohou stát 

uživateli  služby po individuální  domluvě 

a posouzení možností s vedoucí služby

po 9.00–16.15 hod.

(13.00–16.15 hod. PC kurzy pro přihlášené)

út 10.15–12.30 hod.

(2x měsíčně vycházka s trekingovými holemi 

za příznivého počasí)

čt 8.15–11.45 hod.

částečně

NE

CHARITA PŘEROV – SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY

A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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Služba je určena pro mladé lidi s tělesným a zrakovým postižením (po dětských 

mozkových obrnách, na vozíčku a k tomu navíc např. nevidomí či nemluvící, 

popř. s mentálním postižením), kteří vyžadují 24hodinovou péči o svou osobu. 

Zároveň tím pomáhá i rodinám klientů, které by takto intenzivní dlouholetou péči 

o své dítě zvládaly psychicky i fyzicky jen stěží.

Sokolská 26, 750 02 Přerov

601 500 601

info@jsmetady.cz

Hana Brdíčková, vedoucí sociální služby

https://www.jsmetady.cz

ambulantní

okres Přerov

osoby s tělesným a zrakovým postižením

14–40 let

8 klientů

po–pá 8.00–15.00 hod.

ANO

ANO

canisterapie, cvičení na rehabilitačním přístroji 

Motren, masáže, pracovní rehabilitace (práce 

s keramikou, boccia), pravidelné výlety, sociální 

poradenství

JSME TADY, O.P.S.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Adresa:       

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Působnost:

Cílové skupiny:

Věk:

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je poskytnutí 

pomoci a podpory všem osobám se sluchovým postižením. Poskytuje sociální 

služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), 

pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, 

provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízí pronájem místností pro jiné 

organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizuje 

vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

Posláním je pomáhat osobám se sluchovým postižením při získávání a zpracování 

informací, které jsou nezbytné pro vedení plnohodnotného života. Podpora 

je poskytována v oblastech orientace v sociálních systémech, vzdělávání 

a v oblastech kompenzace ztráty sluchu. Cílem je podpořit osoby se sluchovým 

postižením při řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami tak, aby nedošlo 

k jejich sociálnímu vyloučení.

Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

777 959 722, 774 585 225

ounol@ounol.cz

J. Menšová – tel: 777 959 722,

J. Grohmannová – tel: 774 585 225

http://www.ounol.cz

ambulantní, terénní

Osoby se sluchovým postižením ve věku od 15 let. 

Službu mohou využívat také rodiče dětí se 

sluchovým postižením, od 7 let věku dítěte.

ambulantní forma

 počet intervencí (30 min. jednání) – 10

terénní forma

 počet intervencí (30 min. jednání) – 2

terénní forma po–čt 8.00–16.00 hod.

ambulantní forma po–pá 8.00–16.00 hod., ostatní 

čas dle programu skupinových aktivit 

ANO

NE

OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je poskytnutí 

pomoci a podpory všem osobám se sluchovým postižením. Poskytuje sociální 

služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), 

pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, 

provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízí pronájem místností pro jiné 

organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizuje 

vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

Osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby 

s kochleárním implantátem) OUN nabízí řadu vzdělávacích, zájmových, 

volnočasových aktivit a sociálně terapeutických činností, např. přednášky, 

kulturní a společenské akce, sdílení problémů či životní situace klienta 

s pracovnicí. Posláním je napomáhat celkovému rozvoji osob se sluchovým 

postižením a k jejich integraci do většinové společnosti prostřednictvím 

vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit a socioterapeutických činností, 

a to jak skupinových, tak individuálních. Cílem je podpora klienta v aktivním 

způsobu života, vytváření podmínek pro vzájemný kontakt s osobami 

se sluchovým postižením i se slyšící společností.

Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

777 959 722, 774 585 225

ounol@ounol.cz

J. Menšová – tel: 777 959 722,

J. Grohmannová – tel: 774 585 225

http://www.ounol.cz

ambulantní, terénní

osoby se sluchovým postižením ve věku od 7 let

denní kapacita ambulantní formy: 3

denní kapacita terénní formy: 1

po–pá 8.00–16.00 hod., ostatní čas dle programu 

skupinových aktivit

ANO 

NE

OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY

A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita: 

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:    
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OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je poskytnutí 

pomoci a podpory všem osobám se sluchovým postižením. Poskytuje sociální 

služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), 

pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, 

provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízí pronájem místností pro jiné 

organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizuje 

vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

Cílem služby je podporovat rozvoj specifických schopností a dovedností, 

posilování návyků a kompetencí osob se sluchovým postižením potřebných 

pro zapojení do společnosti prostřednictvím terénní či ambulantní formy sociální 

služby. Služba nabízí individuální i skupinové metody sociální práce zaměřené 

na individuálně určené potřeby a zakázky dané osoby. Návazně zprostředkovává 

semináře, kurzy, přednášky a rekondiční pobyty.

Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

777 959 722, 774 585 225

ounol@ounol.cz

J. Menšová – tel: 777 959 722,

J. Grohmannová – tel: 774 585 225

http://www.ounol.cz

ambulantní, terénní

osoby se sluchovým postižením (osoby neslyšící, 

osoby nedoslýchavé, osoby ohluchlé, osoby 

s kochleárním implantátem) ve věku od 7 let

denní kapacita ambulantní formy: 5

denní kapacita terénní formy: 3

po–pá 8:00–16:00 hod., ostatní čas dle programu 

skupinových aktivit 

ANO

NE

OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je poskytnutí 

pomoci a podpory všem osobám se sluchovým postižením. Poskytuje sociální 

služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), 

pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, 

provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízí pronájem místností pro jiné 

organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizuje 

vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

Poslání služby – poskytnout pomoc pro neodkladné řešení problému v případě 

ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou osoba 

přechodně nemůže řešit vlastními silami z důvodu komunikační bariéry. 

Cílem služby je zmírnit nebo odstranit zátěžovou situaci a rizika z ní plynoucí.

Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

777 959 722, 774 585 225

ounol@ounol.cz

J. Menšová – tel: 777 959 722,

J. Grohmannová – tel: 774 585 225

http://www.ounol.cz

terénní

osoby se sluchovým postižením ve věku od 15 let

7 hovorů denně

po–pá: 0.00–8.00, 18.00–23.59 hod.,

so–ne: 0.00–23.59 hod.

NE

OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S. 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ A SMS SLUŽBA

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita: 

Provozní doba:   

  

Úhrada za službu:    
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OUN Olomouc je nestátní nezisková organizace. Jejím posláním je poskytnutí 

pomoci a podpory všem osobám se sluchovým postižením. Poskytuje sociální 

služby pro osoby se sluchovým postižením (registrované dle zákona 108/2006 Sb.), 

pořádá kurzy znakového jazyka pro veřejnost akreditované MŠMT a MPSV, 

provozuje kavárnu s neslyšící obsluhou, nabízí pronájem místností pro jiné 

organizace poskytující vzdělávání. V rámci spolkové činnosti organizuje 

vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

Osobám se sluchovým postižením (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby 

s kochleárním implantátem) nabízí tlumočnickou službu při vyřizování osobních 

záležitostí (např. tlumočení u lékaře, na úřadech, v bance, na magistrátu, 

u právníka, u finančního poradce, na policii, u pracovního pohovoru, svatebního 

obřadu, telefonického hovoru, tlumočení textů atd.). Klienti si mohou vybrat 

z těchto typů komunikace: český znakový jazyk, znakovaná čeština, zřetelná 

artikulace (vizualizace mluvené řeči), psaná forma mluvené řeči. 

Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

777 959 722, 774 585 225

ounol@ounol.cz

J. Menšová – tel: 777 959 722,

J. Grohmannová – tel: 774 585 225

http://www.ounol.cz

ambulantní, terénní

osoby se sluchovým postižením (osoby neslyšící, 

nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s kochleárním 

implantátem)

denní kapacita ambulantní formy: 1

denní kapacita terénní formy: 4

po–pá 8:00–16:00 hod., ostatní čas dle dohody 

ANO

NE

OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC Z.S.

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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Svou činnost Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s., zahájilo v roce 1998. Usiluje o to, aby 

děti, mládež i dospělé osoby se zdravotním postižením mohly žít ve své rodině, 

se svými kamarády a s námi všemi v našem městě.  

Jedná se o službu sociální prevence dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb § 67, registrace KÚ Olomouckého kraje – č.j. KUOK 8466/2017. Sociální služby 

„Sociálně terapeutické dílny“ jsou ambulantní služby poskytované osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem 

je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků 

a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Účelem je poskytování 

služeb, které nabízejí rozvoj a posilování pracovních návyků a dovedností osobám 

s postižením.

ź pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

ź pomoc při zajištění stravy,

ź nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

ź podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních nácviků 

a dovedností. 

Bohuslava Němce 4, 750 02 Přerov

město Přerov a okolí

581 207 238, 739 007 574

mostkzivotu@volny.cz

Mgr. Dagmar Plšková (statutární zástupce)

https://www.mostkzivotu.eu/inpage/socialne-

terapeuticka-dilna

ambulantní

osoby se zdravotním postižením ve věku 

18–64 let.

8

po–pá 7.00–15.00 hod.

ANO

NE

SDRUŽENÍ MOST K ŽIVOTU, Z.S.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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Svou činnost Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s., zahájilo v roce 1998. Usiluje o to, aby 

děti, mládež i dospělé osoby se zdravotním postižením mohly žít ve své rodině, 

se svými kamarády a s námi všemi v našem městě.

Jedná se o službu sociální prevence dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb § 70, registrace KÚ Olomouckého kraje – č.j. KUOK 8466/2017. Posláním 

„Sociální rehabilitace“ je podpora rozvoje schopností a dovedností osob 

se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením a posilování jejich 

návyků potřebných pro samostatný život s důrazem na nalezení vhodného 

pracovního uplatnění.

ź základní sociální poradenství,

ź nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další 

činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění,

ź podpora uživatelů v zájmu pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce,

ź podpora uživatelů při získání nebo obnovení základních společenských 

a pracovních návyků,

ź pomoc při uplatňování práv uživatelů a jejich oprávněných zájmů, 

ź výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – Job klub.

Bohuslava Němce 4, 750 02 Přerov

město Přerov a okolí

581 332 034, 581 207 238, 739 007 626

socialnirehabilitace@volny.cz

Mgr. Dagmar Plšková (statutární zástupce)

https://www.mostkzivotu.eu/inpage/socialni-

rehabilitace

ambulantní, terénní

osoby se zdravotním postižením ve věku 18-64 let

25 klientů ambulantně a 5 klientů terénně

po–pá 7.00–15.00 hod. 

ANO

NE

SDRUŽENÍ MOST K ŽIVOTU, Z.S.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:
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Organizace poskytuje služby zrakově postiženým osobám a jejich rodinným 

příslušníkům od 16 let výše, členům i nečlenům. Služby jsou zdarma. 

Na volnočasové aktivity účastníci přispívají symbolickou částkou.

Posláním organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově 

postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí 

k integraci takto postižených občanů do společnosti. SONS ČR, z. s., je celostátně 

působící organizace.

Čechova 2/1184, 750 02 Přerov

město Přerov

775 438 152, 581 735 187

prerov-odbocka@sons.cz, hoskova@sons.cz, 

doupalova@sons.cz, vlckova@sons.cz

lic. Kamila Hošková, DiS.

http://www.sons.cz/prerov

ambulantní, terénní

osoby se zrakovým postižením

20 klientů 

po–čt 8.00–16.30 hod., pá 8.00–15.30 hod.

NE

NE

aktivity jsou plánované a zveřejněné v měsíčníku 

Zpravodaj v tištěné nebo elektronické podobě, 

po domluvě ve zvukové podobě, rozesílané poštou 

nebo emailem, zveřejněno na

http://www.sons.cz/prerov

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH
A SLABOZRAKÝCH ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.
OBLASTNÍ POBOČKA PŘEROV – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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Organizace poskytuje služby zrakově postiženým osobám a jejich rodinným 

příslušníkům od 16 let výše, členům i nečlenům. Služby jsou zdarma. 

Na volnočasové aktivity účastníci přispívají symbolickou částkou.

Posláním organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově 

postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí 

k integraci takto postižených občanů do společnosti. SONS ČR, z.s., je celostátně 

působící organizace.

Čechova 1186/2, 750 02 Přerov

město Přerov

775 438 152, 581 735 187

prerov-odbocka@sons.cz, hoskova@sons.cz

lic. Kamila Hošková, DiS.

https://www.sons.cz/prerov

ambulantní, terénní

osoby se zrakovým postižením

4 intervence (1 intervence je 30 min. jednání)

po–čt 8.00–16.30 hod., pá 8.00–15.30 hod.

NE

NE

aktivity jsou plánované a zveřejněné v měsíčníku 

Zpravodaj v tištěné nebo elektronické podobě, 

po domluvě ve zvukové podobě, rozesílané poštou 

nebo emailem, zveřejněno na 

http://www.sons.cz/prerov

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH
A SLABOZRAKÝCH ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.
OBLASTNÍ POBOČKA PŘEROV
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:
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Posláním zařízení Denního pobytu Přerov je zajistit osobám s mentálním, 

kombinovaným postižením, seniorům a osobám se zdravotním a jiným 

zdravotním postižením (dle druhu poskytované sociální služby) rozvoj jejich 

samostatnosti, schopností a dovedností, které jim umožní žít normálním 

způsobem života ve společnosti. Cílem zařízení je umožnit uživatelům sociálních 

služeb dosažení co nejvyššího stupně socializace dle individuálních schopností 

každého z uživatelů a jejich integraci do běžného života.

Purkyňova 16, 750 02 Přerov

Olomoucký kraj (denní stacionář), město Přerov včetně 

jeho místních částí (osobní asistence)

581 289 111, 581 210 669, 606 168 256

info@ssmp.cz, palenikova@ssmp.cz

Mgr. Jana Žouželková (statutární zástupce) 

Eva Páleníková (vedoucí sociální pracovník)

https://www.ssmp.cz

ambulantní (denní stacionář, odborné sociální 

poradenství), terénní (osobní asistence)

osoby se sníženou soběstačností z důvodu mentálního 

a kombinovaného postižení ve věku od 8 let 

s neomezenou horní věkovou hranicí, senioři od 65 let 

(denní stacionář), osoby se zdravotním postižením 

a jiným zdravotním postižením bez omezení věkové 

hranice (osobní asistence, odborné sociální 

poradenství)

30 osob, z toho maximálně 6 seniorů (denní stacionář), 

okamžitá kapacita u osobní asistence jsou 3 klienti, 

u odborného sociálního poradenství 1 klient 

denní stacionář:

 v pracovní dny po–pá 5.30–15.15 hod.

osobní asistence:

 v pracovní dny po–pá 6.00–22.00 hod.

odborné sociální poradenství:

 v pracovní dny po, st 7.30–15.30 hod.

v ostatní pracovní dny po předchozí domluvě

 7.30–14.00 hod.

ANO

ANO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O.
DENNÍ STACIONÁŘ, OSOBNÍ ASISTENCE,
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:

    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:    
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Mana, o.p.s., je společnost, která se již dlouhodobě věnuje péči a podpoře osob 

s vážným duševním onemocněním v Olomouckém kraji.

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány ambulantní formou a jsou 

bezplatné. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním 

onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivních poruch. 

Klienti služby musí být v odborné lékařské péči, podmínkou využívání služby 

je stabilizovaný zdravotní stav, remise. Službu mohou kontaktovat i rodinní 

příslušníci a další blízké osoby.

Náplní služby je poskytování činností sociální rehabilitace lidem se závažným 

duševním onemocněním. Dlouhodobým cílem je dosažení jejich samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím rozvoje jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, 

pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem.

Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

774 403 431, 608 025 699

jurasova@manaol.cz, nedelnikova@manaol.cz, 

rihova@manaol.cz 

Mgr. Kristýna Jurášová (vedoucí služby)

www.manaol.cz

ambulantní

lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu 

psychóz, především schizofrenie a afektivní 

porucha (klienti služby musí být v odborné lékařské 

péči a musí být v stabilizovaném zdravotním stavu)

20 klientů denně

po, út, čt, pá 9.00–15.00 hod., st 13.00–17.00 hod.

NE

NE

SPOLEČNOST MANA, O.P.S.
CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ
REHABILITACE (SOCIÁLNÍ REHABILITACE)

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:
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Spolusetkávání Přerov, z.ú., podporuje seberealizaci osob s mentálním 

handicapem a případným přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením 

od 16 let věku z Přerova a okolí. Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat 

na rozvoji svých osobních možností, a tím se lépe začlenit do společnosti.

Kosmákova 2324/46, 750 02 Přerov

město Přerov

581 201 334, 608 858 181

centrumh.prerov@seznam.cz,

spolusetkavaniprerov@seznam.cz

Hana Ryšánková

www.spolusetkavaniprerov.cz

ambulantní

lidé ve věku 16–64 let, se sníženou soběstačností 

v důsledku mentálního postižení všech stupňů, 

i  s přidruženým smyslovým nebo tělesným 

postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby a jejichž postižení není 

při poskytování sociálních služeb omezující

denní kapacita je 20 osob

po–pá 6.30–15.30 hod.

ANO

ANO

SPOLUSETKÁVÁNÍ PŘEROV, Z.Ú.

DENNÍ STACIONÁŘ

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:    
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SNN v ČR, z.s., je největší nezisková organizace, které pomáhá zajišťovat potřeby 

a zájmy osob se sluchovým postižením, tj. neslyšících, nedoslýchavých, 

ohluchlých a osob s jiným sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků 

a přátel. Posláním SSN v ČR je podpora naplňování práv osob se sluchovým 

postižením na území České republiky.

 

Odborné sociální poradenství je služba ambulantní, poskytována osobám 

se sluchovým postižením, jejich rodinným příslušníkům a přátelům zdarma.

Poradna Přerov poskytuje:

ź základní sociální poradenství, odborné a technické,

ź příslušenství do sluchadel (baterie, olivky, čistící tablety, hadičky a jiné),

ź výměnu hadiček k individuálním tvarovkám,

ź informace o kompenzačních pomůckách,

ź zprostředkování tlumočení neslyšícím osobám,

ź půjčovnu kompenzačních pomůcek.

nám. Svobody 1963/ 4, Přerov 750 02

Přerovsko

775 549 777

snncr.pv@volny.cz

Bc. Marta Braunerová

www.snncr.cz/Prerov.html

ambulantní

osoby se sluchovým postižením

3

po 8.30–11.30, 12.30–16.30 hod.

ANO

NE

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH
OSOB V ČR, Z.S.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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Posláním sociálně aktivizační služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, 

aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost 

a přispívají k jejich seberealizaci.

Prostřednictvím vzdělávacích programů pomáhá služba uživatele vybavit 

informacemi, znalostmi a dovednostmi, které vedou ke zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím. Prostřednictvím socioterapeutických aktivit 

a smysluplným využitím volného času podporuje proces seberealizace 

a minimalizace závislosti na jiných osobách, umožňuje uplatnění práv a řešení 

běžných záležitostí uživatelů.

Jak danou službu realizujeme:

ź vyučujeme speciální programy, které zpřístupňují práci s PC,

ź pořádáme vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity,

ź uskutečňujeme vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj

585 415 042, 605 904 953

info@tyflocentrum-ol.cz,

houdkova@tyflocentrum-ol.cz,

aktivizace@tyflocentrum-ol.cz

Bc. Andrea Houdková, DiS.

https://www.tyflocentrum-ol.cz/

ambulantní

osoby se zrakovým postižením

maximální kapacita je 15 uživatelů/akce

po–čt 8.00–14.00 hod.

ANO

NE

dovednostní soutěže, klubová činnost, výlety, 

exkurze, zájezdy, víkendový pobyt, návštěva 

kulturních akcí, rekondiční pobyt, 

socioterapeutické kurzy, sportovní aktivity, 

tvořivé, výtvarné dílny

TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:

Nabízené aktivity:    
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Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., směřují 

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým, 

eventuálně s dalším postižením.

Služba podporuje rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích 

k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces (podpora 

samostatnosti, využití zdrojů získávání informací aj.). Poskytuje podporu 

při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění a zprostředkovává 

kontakt se zaměstnavateli. Podporuje rozvoj a nácvik specifických schopností 

a dovedností vedoucích k získání a udržení zaměstnání (komunikace, asertivita, 

měkké dovednosti, odborné znalosti aj.). Poskytuje pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů uživatelů při hledání zaměstnání a v pracovním procesu. 

Zásady poskytované služby: podpora, samostatnost, aktivita.

Čechova 1184/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Olomoucký kraj

730 870 766

rehabilitace@tyflocentrum-ol.cz,

stankova@tyflocentrum-ol.cz

Mgr. Dagmar Staňková, regionální sociální 

pracovník, středisko Přerov

www.tyflocentrum-ol.cz

ambulantní, terénní

osoby se zrakovým postižením

ambulantní forma – 1 uživatel/den, 

5 uživatelů/týden,

skupinová aktivita: 8 uživatelů/akce

terénní forma – 1 uživatel/den, 3 uživatelé/týden, 

skupinová aktivita: 6 uživatelů/akce

út 8.00–14.00, další dny (mimo středu) dle domluvy 

s pracovníkem 

NE

NE

propagace a osvěta

odstraňování bariér (informační, architektonické 

a dopravní), technická podpora, půjčovna 

kompenzačních pomůcek 

TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.
REGIONÁLNÍ STŘEDISKO PŘEROV

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílová skupina:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:

Doplňkové služby:
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Služba odborné poradenství podporuje osoby se zrakovou vadou, aby se 

zorientovaly ve své nepříznivé situaci, hledaly a nacházely její řešení.

Poskytuje podporu a informace při hledání řešení v oblasti kompenzačních 

pomůcek a vzdělávání zvyšující samostatnost a uplatnění se ve společnosti. 

Zprostředkovává kontakty při hledání řešení v problematické situaci v oblasti 

návazných služeb, společenského a pracovního uplatnění atd. Poskytuje 

informace a pomoc v oblasti sociálně právní, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Napomáhá 

klientům nacházet optimální možnosti zvládání nebo řešení jejich nepříznivé 

sociální situace.

ź zapůjčování kompenzačních pomůcek, informování o elektronických 

kompenzačních pomůckách, doporučování jejich vhodnosti a možnost 

nácviku,

ź poskytování pracovně právních informací, 

ź podávání informací a pomoc při komunikaci při získávání příspěvku 

na pořízení zvláštní pomůcky,

ź informační servis a zprostředkování služeb.

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj, Zlínský kraj

585 415 042, 605 904 953

houdkova@tyflocentrum-ol.cz,

poradenstvi@tyflocentrum-ol.cz

Bc. Andrea Houdková, DiS.

https://www.tyflocentrum-ol.cz/

ambulantní

osoby se zrakovým postižením

6

8.00–11.30, 12.30–15.30 hod. – Olomouc

dále po, út, st, pá po předchozí telefonické domluvě

ANO

NE

TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:    
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KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SLUŽBY PRO OSOBY

V KRIZOVÉ SITUACI
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Terénní pracovníci bezplatně poskytují kvalitní a profesionální podporu a pomoc 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Službu mohou využít osoby v tíživé 

životní situaci starší 18 let. Smyslem této služby je předcházení sociálnímu 

vyloučení, snižování jeho míry a pomoc v začlenění.

Poradenství poskytujeme v těchto základních okruzích: bydlení, dluhy 

a předlužení, sociální systém, zaměstnání, občansko-právní či trestní kauzy, 

doprovody na úřady, vysvětlení úředních dokumentů. V případě, že se poptávka 

nesetkává, jsme schopni odkázat na jinou službu. Klademe důraz na partnerský 

přístup a pomoc podle konkrétních potřeb klienta. Činnosti spojené s řešením 

klientova problému nevykonáváme bez vědomí klienta a za klienta. Klient 

se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. 

Neposkytujeme finanční prostředky, ale pracovník může v krizových případech 

zprostředkovat potravinovou pomoc. Naši pracovníci jsou při řešení případů 

vázáni mlčenlivostí.

Naším cílem je zastavit zhoršování sociální situace klienta a zlepšit jeho sociální 

dovednosti a životní úroveň. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších 

sociálních struktur. Služby lze poskytnout jak v domácnostech klientů, tak 

v konzultačních místnostech (dle dohody s klientem).

Komenského 15, 750 02 Přerov

ORP Přerov

581 010 134, 739 320 083

marek.kroupa@clovekvtisni.cz

Marek Kroupa

https://www.clovekvtisni.cz

terénní

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

21 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu

po–pá 8.00–16.30 hod.

NE (v případě konzultace v kanceláři)

NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

S úhradou:

Další nabízené aktivity:    
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Duševní zdraví, o.p.s., je od roku 2009 poskytovatelem sociální služby – sociální 

rehabilitace. Službu poskytuje v ambulantní i terénní formě. Posláním služby je 

podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést 

plnohodnotný život podle svých představ – zejména podporou nezávislosti 

a samostatnosti ve zvládání každodenních činností, podporou žádoucích změn, 

k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních kompetencí a schopností.

Cíle: začleňování do běžného života včetně pracovního uplatnění, zajištění 

sociálních kontaktů, rozvoj specifických schopností a dovedností prostřednictvím 

aktivizačních činností, destigmatizace osob se zkušeností s duševním 

onemocněním.

nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov

ORP Přerov

777 929 216

info.dusevnizdravi@gmail.com

Bc. Marcela Mertová

www.dusevnizdravi.com

ambulantní, terénní

osoby s chronickým duševním onemocněním 

z okruhu psychóz (zejména schizofrenie, těžké 

deprese) ve věku od 16 do 80 let, které podstoupily 

psychiatrickou léčbu v jakémkoliv psychiatrickém 

zařízení v ČR, nebo se podrobují ambulantní 

psychiatrické léčbě, a které chtějí řešit svou 

stávající nepříznivou sociální situaci

celková kapacita pro ambulantní formu služby:

65 uživatelů

celková kapacita  pro terénní formu služby:

120 uživatelů

po, út, st 8.00–16.00 hod.

čt 8.00–17.00 hod.

pá 8.00–15.00 hod.

ANO

NE

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, O.P.S.
KLUB DENNÍHO STACIONÁŘE
SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

S úhradou:
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Charita Přerov vznikla 3. února 1992 z iniciativy Přerovské farnosti a působí 

v přerovském děkanátu mimo Kojetínska. Působí v oblasti zdravotní, sociální 

a humanitární.

V rámci dluhového poradenství pomáhá s: 

ź řešením dluhů a exekucí,

ź sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o odklad splátek, 

zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu,

ź zprostředkováním kontaktu a komunikací s věřiteli, exekutory, insolvenčními 

správci, soudy a dalšími úřady.

nám. T.G. Masaryka 555/16 (3. patro),

750 02 Přerov

ORP Přerov

777 729 521, 777 729 522

poradna@prerov.charita.cz

Mgr. Martina Krejčířová, 

martina.krejcirova@prerov.charita.cz

http://prerov.charita.cz

ambulantní

osoby v krizi/zejména osoby s dluhovými problémy 

(dospělí, senioři)

2 klienti (za předpokladu, že jsou přítomny obě 

pracovnice)

40 intervencí

po 9.00–11.00 (na objednávku), 12.00–17.00 hod.

út, st 9.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

čt 10.00–12.00, 13.00–15.00 hod. (odpoledne 

na objednávku)

pá 9.00–12.00, 13.00–14.00 hod. (celý den 

na objednávku)

ANO

NE

Charitní pečovatelská služba, Setkávání seniorů 

SPOLU, Romské komunitní centrum – Lačo Jilo – 

Dobré srdce, Romské komunitní centrum – Žížalka

CHARITA PŘEROV
OBČANSKÁ PORADNA A PORADNA PRO DLUŽNÍKY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita:

Týdenní kapacita: 

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

S úhradou:

Další nabízené aktivity:    
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Kontaktní centrum KAPPA-HELP je nízkoprahovou sociální službou poskytující 

poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik 

spojených s užíváním nealkoholových návykových látek, a to jak lidem, kteří tyto látky 

užívají, tak i jejich blízkému okolí, především rodičům a partnerům. Nedílnou součástí 

poskytovaných služeb je usilování o změnu rizikového chování uživatelů 

nealkoholových návykových látek a snaha o jejich motivaci k abstinenci.

Spolek realizuje:

ź programy sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního 

vyloučení, etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob,

ź programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou 

závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím,

ź programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, 

rizikového chování a sociálního vyloučení,

ź poradenské programy pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich 

blízké,

ź kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí mládeže, 

vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami.

Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov

město Přerov

773 821 003

kontaktni.centrum@kappa-help.cz

Petra Kadlecová, DiS.

http://www.kappa-help.cz/eKontaktni_centrum/

index.htm

ambulantní

uživatelé nealkoholových návykových látek, bývalí 

uživatelé, kteří abstinují, příležitostní uživatelé 

a experimentátoři, osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách starší 15 let, blízcí 

uživatelům návykových nealkoholových látek

denní kapacita KC je 20 klientů, okamžitá kapacita 

v kontaktní místnosti je 6 klientů + 1 klient 

individuální poradenství – celková kapacita je 7 klientů

po, st, čt 8.00–12.00 hod., 13.00–16.30 hod.,

út 9.30–12.00 hod., 13.00–18.00 hod.,

pá 8.00–12.00 hod.

NE NEÚhrada za službu: 

KAPPA-HELP, Z.S.

KONTAKTNÍ A KRIZOVÉ CENTRUM KAPPA

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  
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Posláním NZDM-METRO je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým dospělým 

pomoc, podporu, informace a zároveň poskytnout vhodnou alternativu 

k stereotypnímu trávení volného času. Přispíváme k rozvoji schopností, dovedností 

a vědomostí našich klientů. Prostřednictvím poskytovaných služeb pomáháme 

mladistvým ve složitých životních situacích a snažíme se zabránit potencionálnímu 

vzniku nežádoucích společenských jevů.  Stěžejním bodem je preventivní působení. 

Spolek realizuje:

ź programy sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního 

vyloučení, etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob,

ź programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou 

závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím,

ź programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, 

rizikového chování a sociálního vyloučení,

ź poradenské programy pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich 

blízké,

ź kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí mládeže, 

vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami. 

Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov

město Přerov

773 821 005

nzdm-metro@kappa-help.cz

Petra Kadlecová, DiS.

http://www.kappa-help.cz/

eNizkoprahove_zarizeni/index.htm

ambulantní, terénní

děti a mládež ve věku 11–26 let, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením, společensky nežádoucími 

jevy nebo osoby vyloučené

ambulantní forma – denní kapacita 40 klientů, 

okamžitá 20 klientů, terénní forma – denní kapacita 

12, okamžitá kapacita při skupinové práci je 

6 klientů a 1 klient při individuální práci

po-čt 10.00–18.00 hod., pá 8.00–12.00 hod.

NE

NE

KAPPA-HELP, Z.S.
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ – METRO

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita:

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

S úhradou:   
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Účelem a posláním spolku je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální 

situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti. Spolek realizuje programy 

sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního vyloučení, 

etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob. Spolek realizuje 

programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou 

závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím. Spolek realizuje 

programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, 

rizikového chování a sociálního vyloučení. Spolek realizuje poradenské programy 

pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich blízké. Spolek realizuje 

kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí, mládeže, 

vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami. 

Kojetínská 382/11, 750 01 Přerov

město Přerov

773 821 001

office@kappa-help.cz

Mgr. Ivana Smětalová

http://www.kappa-help.cz

ambulantní

oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti 

trestné činnosti od 18 let věku jedince 

denní kapacita je 6 klientů

po, st 10.00–12.00 hod., 13.00–18.00 hod.,

út, čt 8.00–12.00 hod., 13.00–16.00 hod.,

pá 8.00–12.00 hod.

U této služby je vhodné se předem telefonicky 

objednat.

NE

NE

KAPPA-HELP, Z.S.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Cílové skupiny:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:
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Posláním terénního programu KAPPA-HELP je vyhledávat a kontaktovat uživatele 

nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, poskytovat 

poradenství a služby vedoucí ke snižování zdravotních, sociálních a právních rizik.

Spolek realizuje:

ź programy sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního 

vyloučení, etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob,

ź programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou 

závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím, 

ź programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích jevů, 

rizikového chování a sociálního vyloučení, 

ź poradenské programy pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich 

blízké,

ź kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí mládeže, 

vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami.

Kojetínská 382/11, Přerov

Přerovsko, Lipensko, Kojetínsko, Hranicko

773 821 006

tp@kappa-help.cz

Petra Kadlecová, DiS.

http://www.kappa-help.cz/

eTerenni_program/index.htm

terénní

osoby ohrožené závislostí nebo závislé

na návykových látkách, příležitostní uživatelé, 

experimentátoři, závislí starší 15 let, osoby, které 

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách, sekundární cílovou 

skupinou jsou příbuzní a osoby blízké uživatelům 

nealkoholových návykových látek a odborníci

denní kapacita je 15 klientů

po 11.00–12.00 hod., 13.00–16.00 hod.,

út, st, čt 11.00–12.00 hod., pá 10.00–12.00 hod. 

(uvedena provozní doba pro Přerovsko)

NE NEÚhrada za službu: 

KAPPA-HELP, Z.S.

TERÉNNÍ PROGRAMY KAPPA-HELP

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:

Web:    

Forma služby:    

Cílové skupiny:

Kapacita:

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:
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Poradna pro občanství Občanská a lidská práva je spolkem založeným skupinou 

právníků a sociálních pracovníků v roce 1999.

Posláním služby terénní programy je posilovat samostatnou odpovědnost 

uživatelů služby za vlastní sociální situaci, minimalizovat dopady vyplývající 

z rizikového způsobu života a hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů služby. 

Při poskytování služby se klade důraz na poskytování služby v přirozeném 

prostředí uživatelů a na komplexnost služby s ohledem na individuální přístup 

v poradenství. Poslání služby má za cíl podporovat sociální integraci a přispívat 

tak k větší soudržnosti společnosti.

Cílem sociální služby je přispět ke zlepšení integrace klientů do společnosti 

posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se 

stali rovnými členy společnosti a případné další problémy již řešili vlastními 

zdroji.

ź pracovně výchovná činnost s dospělými, pomoc při hledání zaměstnání, 

podpora při řešení problémů nezaměstnanosti, doprovázení, podpora 

v pravidelných návštěvách lékaře, pomoc při řešení exekucí, plánování 

v případě zadlužení, pomoc při řešení konfliktů a konfliktních situací, právní 

poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů, kontakt na organizace, 

které poskytují jiné sociální služby, zprostředkování kontaktu na navazující 

služby

Wellnerova 1215/1, Olomouc 779 00

Olomoucký kraj

773 154 568

nicol.homolkova@poradna-prava.cz

Mgr. Nicol Homolková

http://poradna-prava.cz/cz/kontakt/pobocka-

olomouc

terénní

50 jednotlivců

terénní forma po–pá 8–17 hod.

ANO

NE

PORADNA PRO OBČANSTVÍ
OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA, Z.S.
TERÉNNÍ PROGRAMY

Adresa:    

Působnost:   

Telefon:    

E-mail:    

Kontaktní osoba:    

Web:

Forma služby:   

Kapacita:

Provozní doba:   

Bezbariérový přístup:  

Úhrada za službu:

Další nabízené aktivity:
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Intervenční centrum Olomouc poskytuje na odloučeném pracovišti v Poradně 

pro rodinu Přerov pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím 

a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím 

násilím. Naším cílem je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité 

životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální 

psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. Osoby ohrožené mají 

právo vystupovat anonymně. Služba je poskytována bezplatně.

Poradna pro rodinu Přerov, Velká Dlážka 44,

750 02 Přerov

Olomoucký kraj

775 864 677

Mgr. Michaela Luběnová

lubenova@ssp-ol.cz

www.ssp-ol.cz

ambulantní, terénní

oběti domácího násilí

okamžitá kapacita intervencí v ambulantní formě: 1

okamžitá kapacita intervencí v terénní formě: 1

po, st 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

út, čt, pá 8.00–12.00, 13.00–15.00 hod. 

NE

NE

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
INTERVENČNÍ CENTRUM OLOMOUC,
PRACOVIŠTĚ PORADNA PRO RODINU PŘEROV

Adresa:       

Působnost:

Telefon:    

Kontaktní osoba:

E-mail:    

Web:    

Forma služby:    

Cílová skupina:

Kapacita:

Provozní doba:     

Bezbariérový přístup:

Úhrada za službu:   
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KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POMOC

A DOBROVOLNICTVÍ
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Šířava 27, 750 02  Přerov

Miroslava Ševčíková

581 216 006, 777 729 510, 

kompenzacnipomucky@prerov.charita.cz

www.charitaprerov.cz

po 14.00–16.00 hod., st 8.00–10.00 hod.

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakty:      

Web:

Úřední hodiny:     

Pod Čupy 575/3, 751 17 Horní Moštěnice

provozovna: Šířava 27, 750 02 Přerov

Lenka Sekalová

737 428 408, lenkasekalova@seznam.cz

www.zdravotni-potreby-kopretina.cz

út, st, čt 13.30–16.00 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakty:      

Web:

Úřední hodiny:     

  

Kratochvílova 2894/35, 750 02 Přerov

Oldřiška Sedláčková

581 217 082, 739 727 457, centrumstp@seznam.cz

www.mostp.cz

po–pá 7.30–16.00 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakty:      

Web:

Úřední hodiny:     

  

CHARITA PŘEROV

ZDRAVOTNÍ POTŘEBY KOPRETINA

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S, 
MÍSTNÍ ORGANIZACE PŘEROV

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P.O.

SSMP – Denní pobyt, Purkyňova 16, 750 02 Přerov

Mgr. Páleníková Eva

581 210 669, 606 168 256

www.ssmp.cz

po–pá 8.00–14.00 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakty:      

Web:

Úřední hodiny:     
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Šířava 27, 750 02  Přerov

Lenka Sekalová

581 216 006, 777 729 500

www.prerov.charita.cz

po 14.00–16.00 hod., st 8.00–10.00 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:

Úřední hodiny:     

  

CHARITA PŘEROV – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Dvořákova 75, 751 52 Přerov

Renata Dvorská

723 741 339, 723 398 747, 

renata.dvorska@npr.agel.cz

https://nemocniceprerov.agel.cz/pracoviste/

oddeleni/domaci-pece.html

po–pá 13.00–14.30 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:

Úřední hodiny:     

NEMOCNICE PŘEROV – AGEL A.S. – DOMÁCÍ PÉČE

Kozlovská 9, 750 02 Přerov

Renáta Lančová

581 206 865, 739 070 407, 

renatalancova@seznam.cz

https://www.agentura-senior.cz/kontakt/

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:

     

AGENTURA SENIOR – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
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Nádražní 16, 751 17 Horní Moštěnice

Vladimíra Vilímková

724 212 424, vladimira.vilimkova@seznam.cz

www.seniorprerov.cz

SOUKROMÉ SLUŽBY PRO RODINU
A DOMÁCNOST

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakty:      

Web:     

  

SENIOR PŘEROV – SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST

Soukromá služba, která zajišťuje služby pro rodinu a domácnost. Půjčovna 

kompenzačních pomůcek.

Velká Dlážka 310/3, 750 02 Přerov

Tereza Novotná

732 850 458, peceosenioryfeno.prerov@seznam.cz

http://www.feno.estranky.cz/

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:     

  

SLUŽBY PRO DOMÁCNOST A RODINU FENO

HOSPICOVÁ SLUŽBA

Šířava 27, 750 02 Přerov

Lenka Sekalová

581 216 006, 777 729 500

www.prerov.charita.cz

po 14.00–16.00 hod., st 8.00–10.00 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:

Úřední hodiny:     

  

CHARITA PŘEROV – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín

kontaktní místo Přerov: Budovatelů 197/6

Mgr. Jana Wasilová

553 038 016, wasilova@zivotastrom.cz

https://www.zivotastrom.cz/mobilni-hospic/

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:     

  

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
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Oddělení sociální prevence poskytuje poradenství při různých sociálních 

událostech: 

ź zdravotní postižení nebo duševní onemocnění,

ź závislost na péči jiné osoby,

ź sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, 

příslušnosti k národnostní menšině,

ź rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích 

automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost,

ź oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,

ź ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení,

ź nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence 

hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát 

stanoveným vyživovacím povinnostem, 

ź imigrace. 

Magistrát města Přerova, Smetanova 2015/7,

750 02 Přerov

Mgr. Marta Šintáková

581 268 749, 606 640 863, 

marta.sintakova@prerov.eu

https://www.prerov.eu

po, st 8.00–11.30, 12.30–17.00 hod.

út, čt 8.00–11.30, 12.30–15.00 hod.

pá 8.00–11.30, 12.30–14.30 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:

Provozní doba:

     

  

MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE A POMOCI
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KOMUNITNÍ CENTRUM
MIKROREGIONU MOŠTĚNKA

V komunitním centru v Bochoři působí sociální pracovník, který zprostředkovává 

základní sociální poradenství pro 22 obcí DSO mikroregionu Moštěnka. V centru se 

konají výchovně vzdělávací aktivity pro široké spektrum zájemců. Zřízení centra je 

p o d p o ř e n o  p r o j e k t e m  Ko m u n i t n í  s o c i á l n í  p r á ce  p r o  M o š t ě n k u , 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0009892, realizovaným od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021.

Náves 5/69, Bochoř 750 02

Mgr. Jana Landsmannnová

730 590 004, kancelar@mostenka.cz

https://sitpomoci.cz/

út, čt 9.00–18.00 hod.

Adresa:       

Kontaktní osoba: 

Kontakt:      

Web:

Úřední hodiny:     

  

D
O

B
R

O
V

O
L

N
IC

T
V
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Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná 

ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.

Kdo je dobrovolník? Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností 

ve prospěch druhých lidí. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, 

ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti 

a dovednosti.

Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, 

handicapovaní, lidé se základním vzděláním, lidé s vysokoškolským 

vzděláním, ženy na mateřské dovolené, lidé v důchodovém věku. Zkrátka 

kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné 

činnosti.

Co jako dobrovolník můžu vykonávat? V rámci Sítě pomoci Moštěnka 

na území mikroregionu Moštěnka se jedná především o sousedskou výpomoc, 

pod kterou si můžeme představit pomoc s nákupem, dovoz léků, drobný úklid, 

pomoc s domácími pracemi, pomoc s dopravou, nebo jen čas strávený 

povídáním či procházkou. Možná je i pomoc s dětmi a doučování.

Co mi dobrovolnictví přinese? Především dobrý pocit a pocit toho, že svůj 

volný čas věnujeme někomu anebo něčemu, co má smysl.

Koordinátor plánování služeb a dobrovolnictví

v mikroregionu Moštěnka:

Bc. Markéta Poláchová Kropáčková, DiS.

tel: 737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@smarv.cz
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Pokud potřebujete řešit svoji problémovou životní situaci, můžete oslovit 

kontaktního pracovníka, který funguje ve vaší obci, případně starostu, který Vám 

poskytne základní informace, nebo Vám zprostředkuje setkání se sociálním 

pracovníkem. Každý kontaktní pracovník pracuje pod záštitou obce, je vyškolen 

v základech sociální pomoci a je povinen dodržovat mlčenlivost. Kontaktní 

pracovník úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem.

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI V OBCÍCH
MIKROREGIONU MOŠTĚNKA

SEZNAM KONTAKTNÍCH PRACOVNÍKŮ

Beňov Marcela Kubíčková kubickovamarcela@post.cz 776 558 915

Bochoř Hana Nováková dps@bochor.cz 723 202 867

Čechy Květuše Bouchalová kvetuse.bouchalova@centrum.cz 724 540 026

Dobrčice Veronika Voltnerová v.voltnerova@seznam.cz 602 275 546

Domaželice Květuše Bouchalová kvetuse.bouchalova@centrum.cz 724 540 026

Dřevohostice Libuše Kroutilová kroutilova@drevohostice.cz 723 127 655

Horní Moštěnice Vladimíra Vilímková vladimira.vilimkova@seznam.cz 724 212 424

Křtomil Naděžda Obkráčilová nadaobkracilova@seznam.cz 732 202 068

Lipová Alena Odvršová obeclipova@cmail.cz 722 365 551

Líšná Eliška Frydrychová frydrychova.eliska@email.cz 777 892 673

Nahošovice Andrea Blaťáková 775 150 714

Přestavlky Jana Macháčková ou@prestavlkyuprerova.cz 799 501 640

Radkova Lhota Ludmila Bartíková lidka.bartikova@seznam.cz 725 737 065

Stará Ves 
Jiřina Mádrová starostka@obecstaraves.cz 723 324 667

Květoslava Rozsypalová rozsypalova.kveta@seznam.cz 739 639 172

Turovice Soňa Hošáková dso.mostenka@seznam.cz 608 076 082

Vlkoš  

Ivana Hudečková ks.vlkos@seznam.cz 736 445 304

Eva Konvičková zdravotní sestra 728 107 003

Marie Hánečková zdravotní sestra 605 246 771

Miroslava Řezníčková zdravotní sestra 725 056 292

Želatovice Oldřiška Sedláčková sedlacko@email.cz 739 230 031
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