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Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 byl zpracován 
v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 
kraji“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00061 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2012 
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2014 
 
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj procesu plánování sociálních služeb komunitní 
formou, a to jak na úrovni obcí s rozšířenou působností, tak na úrovni celého Olomouckého 
kraje. Přímo navazuje na realizovaný IP Střednědobý plán (IPSP), který prohloubil spolupráci 
mezi krajským úřadem, obcemi i poskytovateli služeb. V rámci tohoto projektu jsou pořádány 
odborné workshopy a konference zaměřené na problematiku sociálních služeb a jejich 
plánování. Významnou měrou je podpořen rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni  
a taktéž mezioborová spolupráce, kterou můžeme zařadit mezi jedny ze základních činností 
vedoucích k udržení a rozvoji procesu KPSS. Velká pozornost a podpora je věnována 
komunitnímu plánování na obecní úrovni, a to formou metodické podpory a supervize, 
vzdělávacích kurzů pro implementující a začínající lokality, tisků komunitních plánů  
a katalogů poskytovatelů sociálních služeb. Pro všechny tyto a související činnosti je 
významným zdrojem dat metoda benchmarking, pomocí které získává Olomoucký kraj data již 
od roku 2007 a je využívána zejména k nastavení sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji.  
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Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, 
 
cílem aktualizovaného dokumentu Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kra‐
je 2014 je poskytnout vám potřebné  informace k orientaci v široké nabídce sociálních služeb  
a jejich poskytovatelů.  
Dokument je určen nejenom pro občany, kteří sociální službu potřebují, ale i pro ty, kteří pe‐
čují o osobu, která sociální službu využívá či uvažuje o jejím využívání. Bude jistě dobrým po‐
mocníkem i těm, kteří se setkávají s lidmi nacházejícími se ve složité životní situaci.  
 
Katalog  se  skládá  ze  čtyř  částí,  kdy  v  první  části  jsou  shrnuty  základní  informace  
o  jednotlivých  formách a druzích poskytovaných  sociálních  služeb  s  vymezením  základních 
činností, které  lze  jejich prostřednictvím  zajišťovat. Další  část  informuje o plnění povinností 
poskytovatelů  sociálních  služeb,  o  smluvním  vztahu  uživatelů  s poskytovateli  sociálních 
služeb.  Ve druhé  části  dokumentu  jsou  uvedena  klíčová  slova,  se  kterými  se  v katalogu 
můžete  setkat.  Třetí,  a  nejobsáhlejší  část  katalogu,  tvoří  adresář  poskytovatelů  sociálních 
služeb, který je členěn dle druhů a forem poskytovaných sociálních služeb. Ke každému druhu 
sociální  služby  je  uvedeno  zaměření  a  stručná  charakteristika  s  kontakty  na  jednotlivé 
poskytovatele tohoto druhu sociální služby, které jsou rozděleny podle jednotlivých okresů. 
 
V závěru  je  věnována  pozornost  odkazům  na  webové  stránky  důležitých  státních  
i  nestátních  institucí,  které  se  zabývají  sociální  problematikou  a  mohou  vám  pomoci 
při získávání  aktuálních  informací.  Uvedeny  jsou  i  webové  stránky  Olomouckého  kraje,  
na  kterých  je  možno  katalog  poskytovatelů  sociálních  služeb  v Olomouckém  kraji  najít 
v elektronické podobě. 
 
Dokument byl zpracován na základě podkladů získaných z Registru poskytovatelů sociálních 
služeb MPSV aktuálních k 1. 1. 2014. 
 
Doufám,  že vám  tento katalog bude dobrým  rádcem  i průvodcem na poli  sociálních  služeb 
v našem kraji, pomůže při řešení nepříznivých životních situací.  
 
 

 
    Mgr. Yvona Kubjátová, 

náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁKONU Č. 108/2006 SB.,        
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o sociálních službách“) upravuje podmínky a způsoby zajištění pomoci a podpory osobám které 
se nachází v nepříznivé sociální situaci, ať již z důvodu věku, zdravotního stavu, nedostatečně 
podnětného sociálního prostředí, krizové životní situace a mnoha dalších příčin. 
 
Zákon o sociálních službách zabezpečuje základní rámec k zajištění potřebné podpory  
a pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o širokou oblast činností, které jsou 
nezbytné pro sociální začlenění osob a pro důstojné podmínky života, které odpovídají 
současné úrovni společnosti. 
 
Sociální služby jsou děleny podle místa poskytování na formy: 

 Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především 
v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například  
o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy. 

 Ambulantní služby jsou poskytovány v zařízeních, jako jsou například poradny, denní 
stacionáře nebo kontaktní centra. Člověk za službami dochází. 

 Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde je člověk v určitém období svého 
života celodenně, resp. kde dlouhodobě žije. Jedná se především o domovy pro 
seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení 
pro osoby se sníženou soběstačností nebo azylové domy. 

 
Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: 

 centra denních služeb, 
 denní stacionáře, 
 týdenní stacionáře, 
 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
 domovy pro seniory, 
 domovy se zvláštním režimem, 
 chráněné bydlení, 
 azylové domy, 
 domy na půl cesty, 
 zařízení pro krizovou pomoc, 
 nízkoprahová denní centra, 
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
 noclehárny, 
 terapeutické komunity, 
 sociální poradny, 
 sociálně terapeutické dílny, 
 centra sociálně rehabilitačních služeb, 
 pracoviště rané péče, 
 intervenční centra, 
 zařízení následné péče. 

 
Výčet všech sociálních služeb (jak je definuje zákon o sociálních službách) je obsahem 
kapitoly 4. Adresář poskytovatelů sociálních služeb. 
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Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 sociální poradenství, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí, 
 telefonická krizová pomoc, 
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 
 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
 Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zajistit základní činnosti u jednotlivých 

druhů sociálních služeb. Vedle těchto základních činností mohou poskytovatelé 
zajišťovat i další fakultativní činnosti, u nichž je povoleno si stanovit úhradu. Výši 
úhrady za tyto činnosti je poskytovatel povinen stanovit předem. 

 

1.1 Poskytovatelé sociálních služeb 
 
V Olomouckém kraji působilo k 1. 1. 2014 celkem 123 registrovaných poskytovatelů 
sociálních služeb. Tito poskytovatelé zabezpečují na území Olomouckého kraje celkem 285 
sociálních služeb. 
 
Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb: 

 zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž se sociální 
služby poskytují, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb, 

 informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něj vyplývaly 
ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb,  

 vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, 
kterým jsou poskytovány, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí 
střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby, 

 zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované služby, včetně stanovení pravidel pro 
uplatnění oprávněných zájmů osob, 

 zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřízení stížností osob, kterým poskytují 
sociální služby, 

 plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností 
osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti 
těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované 
sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců, 
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 vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl poskytovatel uzavřít 
smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů nedostatečné kapacity, 

 dodržovat standardy kvality sociálních služeb, 
 v případě, že je poskytnuta sociální služba v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením, přednostně je poskytnuta dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní 
výchova. 

 

1.2 Smlouva o poskytnutí sociální služby 
 
Poskytování sociální služby je založeno na smluvním principu. Charakter smlouvy se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen smlouvu se zájemcem uzavřít, 
pokud tomu nebrání důvody stanovené právním předpisem. Smlouva se uzavírá zpravidla 
v písemné formě. 
Smlouva obsahuje tyto náležitosti: 

 označení smluvních stran, 
 druh sociální služby, 
 rozsah poskytování sociální služby, 
 místo a čas poskytování sociální služby, 
 výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, 
 ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro posky-

tování sociálních služeb, 
 výpovědní důvody a výpovědní lhůty, 
 doba platnosti smlouvy. 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních 
služeb, pouze pokud neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nemá dostatečnou 
kapacitu k poskytnutí sociální služby nebo zdravotní stav osoby, která žádá  
o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby. 
Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání 
smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého bydliště nebo 
hlášeného pobytu.  
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2 KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – nepříznivý zdravotní stav, který má  
podle lékařského posudku trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo 
fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. 
 
Individuální plán – stanovený postup k dosažení osobních cílů uživatele. 
 
Nepříznivá sociální situace – oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke 
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv  
a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů, řešit vzniklou situaci 
tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 
 
Osobní cíle uživatele – přání a potřeby jednotlivých osob, kterých by se mělo dosáhnout 
pomocí sociální služby. 
 
Péče o vlastní osobu – rozumí se především takové denní úkony, které se týkají zajištění 
nebo přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. 
 
Poskytovatel sociální služby – právnická nebo fyzická osoba, která je k této činnosti 
oprávněna registrací dle zákona o sociálních službách. Poskytovatelem sociální služby 
nemohou být rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby  
v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není 
registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá 
úklidová firma nebo ubytovna). 
 
Příznivé sociální prostředí – rodina, sociální vazby k osobám blízkým a sociální vazby 
k dalším osobám, se kterými sdílí osoba domácnost; místa, kde osoby pracují, vzdělávají se  
a realizují běžné sociální aktivity. 
 
Soběstačnost – rozumí se úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, např. 
schopnost komunikovat, nakládat s penězi nebo předměty osobní potřeby, obstarat si osobní 
záležitosti, uvařit, vyprat, uklidit. 
Sociální služba – prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní 
osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, 
pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 
 
Sociální vyloučení – můžeme definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny 
osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických 
a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně 
důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako jsou 
diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky.  
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Uživatel (klient) – osoba, která využívá sociální služby, která se ocitla v těžké životní situaci. 
Pojem uživatel sociální služby se používá v případech, kdy je trvale nebo dočasně 
zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu oprávněným poskytovatelem.  
 
Zadavatel – je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli jsou 
především obce a kraje, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost 
za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. 
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3 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

4.1 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

4.1.1 Základní sociální poradenství (§ 37) 
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování 
všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 
zajistit. 
 

4.1.2 Odborné sociální poradenství (§ 37) 
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na specifické potřeby 
jednotlivých sociálních skupin v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je půjčování 
kompenzačních pomůcek. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 

 
 Poskytovatel:                  Bílý kruh bezpečí, o. s.  

Název sociální služby:  Poradna Bílého kruhu bezpečí, o. s., Olomouc 
Adresa zařízení:   Švermova 1, Olomouc, 772 00 Olomouc 2 
Telefon:    585 423 857  
E-mailová adresa:  bkb.olomouc@bkb.cz 
Webové stránky:   www.bkb.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  

                  oběti obchodu s lidmi  
                 oběti trestné činnosti  
 

 Poskytovatel:              Charita Olomouc 
Název sociální služby:  Poradenské centrum  
Adresa zařízení:   Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 203 102 
E-mailová adresa:  skp@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:   www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů: 18 – nad 80 let 
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Cílová skupina:   osoby v krizi  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Institut pedagogicko-psychologického  
                                      poradenství ČR  

Název sociální služby:  Pracoviště IPPP – Centrum podpory inkluzivního  
       vzdělávání Olomouc 

Adresa zařízení:   tř. Kosmonautů, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    774 089 172  
E-mailová adresa:  karel.peska@cpiv.cz 
Webové stránky:  www.ippp.cz 
Věková kat. klientů: 1 – 64 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  

                  společensky nežádoucími jevy  
                imigranti a azylanti  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 etnické menšiny  
                 osoby s chronickým onemocněním 
                 osoby s jiným zdravotním postižením 
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby se sluchovým postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                 osoby se zrakovým postižením 
 

  Poskytovatel:            Národní rada osob se zdravotním  
                                     postižením ČR, o.s.  

Název sociální služby:  Poradna pro uživatele sociálních služeb – Olomouc  
Adresa zařízení:   tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc  
Telefon:    585 242 865  
E-mailová adresa:  poradnaolomouc@nrzp.cz 
Webové stránky:  www.poradnaprouzivatele.cz 
Věková kat. klientů: bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  

                 senioři  
 

 Poskytovatel:            o. s. InternetPoradna.cz 
Název sociální služby:  Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory 
Adresa zařízení:   Wurmova 577/7, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    587 406 126, 774 724 877 
E-mailová adresa:  office@internetporadna.cz, olomouc@iporadna.cz 
Webové stránky:   www.internetporadna.cz 
Věková kat. klientů: 16 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
    osoby s chronickým duševním onemocněním 
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                 osoby se zdravotním postižením  
                 osoby s jiným zdravotním postižením 
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby se sluchovým postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                 osoby se zrakovým postižením 
    senioři 
 

 Poskytovatel:          Oblastní unie neslyšících Olomouc   
Název sociální služby:  Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Adresa zařízení:   Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 207 528, 777 959 722, 774 585 225, 585 225 597 
E-mailová adresa:  ounol@ounol.cz 
Webové stránky:   www.ounol.cz 
Věková kat. klientů:  7 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením  

 
  Poskytovatel:  Občanské sdružení  ONŽ – pomoc  

                           a poradenství pro ženy a dívky 
Název sociální služby:  Poradna pro ženy a dívky Olomouc 
Adresa zařízení:   Remešova 1106/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    603 460 621, 585 222 147 
E-mailová adresa:  olomouc@poradnaprozeny.eu 
Webové stránky:  www.poradnaprozeny.eu  
Věková kat. klientů: 16 – 80 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  

                  osoby v krizi  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo  
                  jsou tímto způsobem ohroženy 
 

  Poskytovatel:  Občanské sdružení „Pamatováček“  
                – Česká alzheimerovská společnost Olomouc 

Název sociální služby:  Poradna Pamatováček 
Adresa zařízení:   Karafiátová 525/5, Neředín, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 426 110, 732 452 596 
E-mailová adresa:  pamatovacek@pamatovacek.cz 
Webové stránky:  www.pamatovacek.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  

                 senioři  
 Poskytovatel:          P-centrum 

Název sociální služby:  Poradna pro alkoholové a jiné závislosti  
Adresa zařízení:   Lafayettova 47/9, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 221 983  
E-mailová adresa:  p-centrum@p-centrum.cz 
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Webové stránky:   www.p-centrum.cz 
Věková kat. klientů: 15 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  

                 na návykových látkách  
                   osoby v krizi  
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
 

 Poskytovatel:  Sdružení Podané ruce, o. s. 
Název sociální služby:  Ambulance adiktologie 
Adresa zařízení:   Sokolská 564/41, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    773 996 916 
E-mailová adresa:  ambulance.ol@podaneruce.cz 
Webové stránky:   www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  

                  na návykových látkách 
 

 Poskytovatel:  Sdružení Podané ruce, o. s. 
Název sociální služby:  Práce s klienty v konfliktu se zákonem 
Adresa zařízení:  Sokolská 564/41, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 154 917, 775 868 568 
E-mailová adresa:  vezeni.ol@podaneruce.cz  
Webové stránky:   www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  

                 na návykových látkách  
                 osoby, které vedou rizikový způsob života  
                 nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
                 pachatelé trestné činnosti  
 

  Poskytovatel:  Sjednocená organizace nevidomých  
                a slabozrakých ČR 

Název sociální služby:  Sociální poradna SONS, Sjednocená organizace  
                             nevidomých a slabozrakých 

Adresa zařízení:   I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 427 750 
E-mailová adresa:  olomouc-odbocka@sons.cz 
Webové stránky:  www.sons.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižením 

 
 Poskytovatel:  SOZE 

Název sociální služby:  SOZE 
Adresa zařízení:   Ostružnická 336/28, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 242 535 
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E-mailová adresa:  soze@soze.cz 
Webové stránky:   www.soze.cz  
Věková kat. klientů:  16 – nad 80 let 
Cílová skupina:   imigranti a azylanti 

 
 Poskytovatel:  Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

Název sociální služby:  Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
Adresa zařízení:   Lužická 101/7, Povel, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 431 012 
E-mailová adresa:  poradna@trendvozickaru.cz   
Webové stránky:   www.trendvozickaru.cz  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  

                 senioři 
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
 

  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                           příspěvková organizace 

Název sociální služby:  Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková  
                             organizace 
Adresa zařízení:   Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 427 141, 773 601 030 
E-mailová adresa:  socialni.pracovnice@ssp-ol.cz 
Webové stránky:  www.ssp-ol.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  

                  společensky nežádoucími jevy  
                  osoby v krizi  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                příspěvková organizace 

Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Olomouc 
Adresa zařízení:   Žilinská 126/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Jeseník 
Adresa zařízení:  Dukelská 436/15, 790 01, Jeseník 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Přerov, detašované pracoviště Hranice 
Adresa zařízení:  Purgešova 1399, Hranive I-Město, 753 01, Hranice 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Přerov 
Adresa zařízení:  Velká Dlážka 541/44, Přerov I-Město, 750 02, Přerov 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Prostějov 
Adresa zařízení:  Bezručovo nám. 474/9, 796 01, Prostějov 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Šumperk 
Adresa zařízení:  Palackého 3040/2, 787 01, Šumperk 
Telefon:    583 213 141, 731 447 454 
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E-mailová adresa:  olomouc@poradnaprorodinu.cz 
Webové stránky:  www.poradnaprorodinu.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  

                  společensky nežádoucími jevy  
                  osoby v krizi  
                  rodiny s dítětem/dětmi 
 

  Poskytovatel:  TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná  
                 společnost 

Název sociální služby:  TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná  
                             společnost 
Adresa zařízení:   I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
    Heyrovského 421/35, Olomouc 
Telefon:    583 034 528, 585 415 042 
E-mailová adresa:  sid@tyflocentrum-ol.cz 
    olomouc@tyflocentrum-ol.cz 
Webové stránky:  www.tyflocentrum-ol.cz 
Věková kat. klientů:  15 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižení 
 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Sjednocená organizace nevidomých  
                a slabozrakých ČR   

Název sociální služby:  Sociální poradna, Sjednocená organizace  
                            nevidomých a slabozrakých 
Adresa zařízení:   Svatoplukova 2598/15, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 331 254 
E-mailová adresa:  prostejov-odbocka@sons.cz 
Webové stránky:  www.sons.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižením 

 
 

  Poskytovatel:          Středisko sociální prevence Olomouc,  
                příspěvková organizace 

Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Prostějov 
Adresa zařízení:   Bezručovo nám. 474/9, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    731 447 456 
E-mailová adresa:  prostejov@poradnaprorodinu.cz 
Webové stránky:  www.poradnaprorodinu.cz 
Věková kat. klientů:  11 – 80 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  

                  společensky nežádoucími jevy  
                  osoby v krizi  
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                  rodiny s dítětem/dětmi 
                  oběti domácího násilí 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
 

  Poskytovatel:           Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
                Krajská organizace Olomouckého kraje 

Název sociální služby:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            organizace Prostějov  
Adresa zařízení:   Svatoplukova 2598/15, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    583 330 922 
E-mailová adresa:  snncr.pv@volny.cz 
Webové stránky:  www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku  
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením  

 
  Poskytovatel:  Žebřík, o. s.   

Název sociální služby:  Poradna pro cizince  
Adresa zařízení:   Vrahovická 329/83, Vrahovice, 798 11 Prostějov 6 
Telefon:    777 147 151  
E-mailová adresa:  zebrik-os@seznam.cz 
Webové stránky:  www.zebrik-os.cz 
Věková kat. klientů:  19 – 64 let 
Cílová skupina:   imigranti a azylanti 

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:          Oblastní charita Přerov 
Název sociální služby:  Občanská poradna a poradna pro dlužníky 
Adresa zařízení:   9. května 1925/82, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 209 298 
E-mailová adresa:  poradna@prerov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prerov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby v krizi 

 
 Poskytovatel:  RESOCIA občanské sdružení pro všestranný kulturní sociální a  

tělesný rozvoj dětí a mládeže a pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Název sociální služby: Odborné sociální poradenství 
Adresa zařízení:  Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 75002 Přerov  
Telefon:   721 830 637 
E-mailová adresa:  resocia.spurny@seznam.cz 
Webové stránky:  www.resocia.cz 
Věková kat. klientů: 7 – 64 let 
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Cílová skupina:  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                  společensky nežádoucími jevy  

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku opouštějící školská 
zařízení pro výkon ústavní péče 
rodiny s dítětem/dětmi 

 
  Poskytovatel:         Sjednocená organizace nevidomých  

              a slabozrakých ČR 
Název sociální služby:  Sociální poradna SONS – Přerov 
Adresa zařízení:   Čechova 1184/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 735 187 
E-mailová adresa:  prerov-odbocka@sons.cz 
Webové stránky:  www.sons.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižením 

 
  Poskytovatel:  Sociální služby města Přerova, p.o. 

Název sociální služby:  Denní pobyt 
Adresa zařízení:   Purkyňova 2715/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 210 669 
E-mailová adresa:  denni.pobyt@volny.cz 
Webové stránky:  www.usp-prerov.ic.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  osoby s jiným zdravotním postižením 

 
  Poskytovatel:           Středisko sociální prevence Olomouc,  

                příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Přerov 
Adresa zařízení:   Velká Dlážka 541/44, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 202 980 
E-mailová adresa:  prerov@poradnaprorodinu.cz 
Webové stránky:  www.prerov.poradnaprorodinu.cz 
Věková kat. klientů:  11 – 80 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                  společensky nežádoucími jevy  

                  osoby v krizi  
                  rodiny s dítětem/dětmi 
                  oběti domácího násilí 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo  
                 jsou tímto způsobem života ohroženy  
 

  Poskytovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
                Krajská organizace Olomouckého kraje 
Název sociální služby:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            organizace Přerov  
Adresa zařízení:   nám. Svobody 1963/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
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Telefon:    581 206 925 
E-mailová adresa: – 
Webové stránky:  www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 

 
  Poskytovatel:           Svaz postižených civilizačními chorobami  

                v ČR, o. s.  
Název sociální služby:  Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,  
                            o. s. – Přerov 
Adresa zařízení:   nám. Svobody 1963/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 206 925 
E-mailová adresa:  stredzdp@tiscali.cz 
Webové stránky:  www.spcch.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  
 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:          Charita Zábřeh 
Název sociální služby:  Charita Zábřeh – Občanská poradna 
Adresa zařízení:   Farní 60/1, 789 01 Zábřeh 
                  Zámecká 19/11, 789 85 Mohelnice  
Telefon:    583 412 589  
E-mailová adresa:  poradna@charitazabreh.cz 
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 
Cílová skupina:  imigranti a azylanti  
                 osoby bez přístřeší  
                 osoby v krizi  
                 etnické menšiny  

 
  Poskytovatel:         Občanské sdružení ONŽ – pomoc  

              a poradenství pro ženy a dívky  
Název sociální služby:  Poradna pro ženy a dívky Zábřeh na Moravě  
Adresa zařízení:   Sušilova 1912/40, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    731 749 774, 583 412 589 
E-mailová adresa:  zabreh@poradnaprozeny.eu 
Webové stránky:  www.poradnaprozeny.eu 
Věková kat. klientů:  16 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby v krizi  

                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  oběti domácího násilí 
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  Poskytovatel:          PONTIS Šumperk, o.p.s.  
Název sociální služby:  Informační středisko pro seniory a zdravotně  
                             postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Adresa zařízení:   Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 550 234, 777 911 120, 583 550 232, 777 716 030 
E-mailová adresa:  brezinova.bohdana@pontis.cz; senior@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Sjednocená organizace nevidomých  

                a slabozrakých ČR  
Název sociální služby:  Sociální poradna, Sjednocená organizace  
                             nevidomých a slabozrakých 
Adresa zařízení:   8. května 444/22, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 217 105 
E-mailová adresa:  sumperk-odbocka@sons.cz 
Webové stránky:  www.sons.cz  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižením  

 
  Poskytovatel:   SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. 

Název sociální služby:  Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE  
                           (detašované pracoviště) 
Adresa zařízení:   Bulharská 217/4, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 211 833 
E-mailová adresa:  poradna.sumperk@jekhetane.cz, poradna@jekhetane.cz  
Webové stránky:  www.jekhetane.cz 
Věková kat. klientů:  od 15 let 
Cílová skupina:   osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
                  rodiny s dítětem/dětmi 
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  

               příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Šumperk 
Adresa zařízení:   M. R. Štefánika 1059/20, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 213 141, 731 447 454 
E-mailová adresa:  sumperk@poradnaprorodinu.cz 
Webové stránky:  www.poradnaprorodinu.cz 
Věková kat. klientů:  11 – 80 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                  oběti domácího násilí 
                  osoby v krizi 
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                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
                  rodiny s dítětem/dětmi 

 
  Poskytovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých  

                v ČR, Krajská organizace Olomouckého kraje  
Název sociální služby:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            organizace Šumperk 
Adresa zařízení:   Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 431 951 
E-mailová adresa:  mojmir.janku@tiscali.cz 
Webové stránky:  www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 
 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
               příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Jeseník  
Adresa zařízení:   Dukelská 436/15, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 414 035, 731 447 453 
E-mailová adresa:  jesenik@poradnaprorodinu.cz 
Webové stránky:  www.jesenik.poradnaprorodinu.cz 
Věková kat. klientů:  11 – 80 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                  společensky nežádoucími jevy 
                  oběti domácího násilí 
                  osoby v krizi 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
                  rodiny s dítětem/dětmi 

 
  Poskytovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

               Krajská organizace Olomouckého kraje  
Název sociální služby:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizace Jeseník 
Adresa zařízení:   Tovární 1332/1a, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 412 216  
E-mailová adresa:  f.mecner@tiscali.cz  
Webové stránky:  www.snncr.cz  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 

 
  Poskytovatel:  VIDA  

Název sociální služby:  VIDA centrum Jeseník 
Adresa zařízení:   Dukelská 436/15, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
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Telefon:    775 585 155 
E-mailová adresa:  jesenik@vidacentrum.cz  
Webové stránky:  www.vidacentrum.cz  
Věková kat. klientů:  11 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 

 
 
 

4.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

4.2.1 Osobní asistence (§ 39) 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, 
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně (např. pomoc při úkonech 
osobní hygieny), pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při podávání jídla a pití), pomoc při 
chodu domácnosti (např. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti), výchovné, vzdělávací 
aktivizační činnosti (např. pomoc a podpora v péči o dítě), zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, do školských zařízení). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Maltézská pomoc   
Název sociální služby:  Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc 
Adresa zařízení:   Wurmova 841/6, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    736 620 804 
E-mailová adresa:  michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 
Webové stránky:  www.maltezskapomoc.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                  osoby s tělesným postižením 
                  senioři 

 
 

  Poskytovatel:  Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
Název sociální služby:  Spolek Trend vozíčkářů Olomouc   
Adresa zařízení:   Lužická 101/7, Povel, 779 00 Olomouc 9 
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Telefon:    585 754 924   
E-mailová adresa:  asistence@trendvozickaru.cz 
Webové stránky:  www.trendvozickaru.cz 
Věková kat. klientů:  15 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                 osoby s tělesným postižením  

 
  Poskytovatel:  SPOLU Olomouc  

Název sociální služby:  SPOLU Olomouc (Středisko podpory integrace) 
Adresa zařízení:   Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 237 194, 585 228 686 
E-mailová adresa:  spi@spoluolomouc.cz 
Webové stránky:  www.spoluolomouc.cz  
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:         Občanské sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc  
               starým, chronicky nemocným, zdravotně  
               postiženým a handicapovaným občanům 
Název sociální služby:  Občanské sdružení „Pomocná ruka“  
                             na pomoc starým, chronicky nemocným 
Adresa zařízení:   Školní 211/32, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 335 251  
E-mailová adresa:  osruka@quick.cz  
Webové stránky:  www.osruka.cz  
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby s tělesným postižením  
                  senioři  

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  ALFA HANDICAP – Sdružení občanů  
                se zdravotním postižením přerovského regionu                
Název sociální služby:  ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním     
                            postižením přerovského regionu 
Adresa zařízení:   nám. Svobody 1963/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
Telefon:    737 253 001 
E-mailová adresa:  alfaprerov@centrum.cz 
Webové stránky:  –  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
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  Poskytovatel:  Charita Hranice  
Název sociální služby:  Osobní asistence  
Adresa zařízení:   Purgešova 1399/6, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    581 606 615 
E-mailová adresa:  hranice@charita.cz 
Webové stránky:  www.charita-hranice.cz  
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Sociální služby města Přerova, p.o.  

Název sociální služby:  Denní pobyt  
Adresa zařízení:   Purkyňova 2715/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:   581 210 669 
E-mailová adresa:  denni.pobyt@volny.cz 
Webové stránky:  www.usp-prerov.ic.cz  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                 osoby se zdravotním postižením  

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Dětský klíč Šumperk, o.p.s.  
Název sociální služby:  ZŠ Šumperk 
Adresa zařízení:   Dr. E. Beneše 974/1, 787 01 Šumperk 
Název sociální služby: Osobní asistence 
Adresa zařízení:  Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    776 868 612 
E-mailová adresa:  detskyklic@seznam.cz  
Webové stránky:  www.detskyklic.cz  
Věková kat. klientů:  3 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 
                  osoby s kombinovaným postižením 

 
  Poskytovatel:  Charita Šumperk  

Název sociální služby:  Charita Šumperk 
Adresa zařízení:   Žerotínova 359/12, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 216 747 
E-mailová adresa:  urbanova@sumperk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sumperk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  3 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  
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 Poskytovatel:  Charita Zábřeh 
Název sociální služby:  Charita Zábřeh – Středisko osobní asistence Zábřeh  
Adresa zařízení:  Masarykovo náměstí 512/7, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 412 587 
E-mailová adresa:  osobní.asistence@charitazabreh.cz  
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                 osoby se zdravotním postižením  
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  

 
 

4.2.2 Pečovatelská služba (§ 40) 
Jedná se o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje tyto 
základní činnosti: pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění základních 
hygienických úkonů, pomoc při poskytnutí nebo zajištění stravy, pomoc při chodu 
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

 Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Uničov,  
                 příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Bratří Čapků 662, Uničov, 783 91 Uničov 1 
    Gymnazijní 237, Uničov, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    585 054 446 
E-mailová adresa:  cssunicov@email.cz 
Webové stránky:  www.cssunicov.cz 
Věková kat. klientů:  0 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  
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 Poskytovatel:  Českomoravská provincie Kongregace  
                sester premonstrátek 
Název sociální služby:  Domov sv. Norberta  
Adresa zařízení:   nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 385 466 
E-mailová adresa:  polednova@premonstratky.cz  
Webové stránky:  www.premonstratky.cz 
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Charita Olomouc 

Název sociální služby:  Pečovatelská služba    
Adresa zařízení:   Peškova 484/1, Povel, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 754 690 
E-mailová adresa:  sth@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s tělesným postižením  
                 osoby se zdravotním postižením  
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Charita Šternberk  

Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba Litovel  
Adresa zařízení:   Vítězná 1129/2a, 784 01 Litovel 
Telefon:    585 341 444 
E-mailová adresa:  chps.litovel@sternberk.charita.cz  
Webové stránky:  www.sternberk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                      senioři  

 
  Poskytovatel:  Charita Šternberk 

Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba Uničov  
Adresa zařízení:   Šternberská 497, Uničov, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    585 054 519 
E-mailová adresa:  chps.unicov@sternberk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sternberk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 6 let; 19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Charita Šternberk 

Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
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Telefon:    585 011 014 
E-mailová adresa:  chps@sternberk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sternberk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Město Moravský Beroun 

Název sociální služby:  Město Moravský Beroun 
Adresa zařízení:   náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
Telefon:    554 773 120 
E-mailová adresa:  mesto@morberoun.cz 
Webové stránky:  www.morberoun.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Občanské sdružení AMANS  

Název sociální služby:  Pečovatelská služba o. s. AMANS  
Adresa zařízení:   Brodecká 79, 783 75 Dub nad Moravou 
Telefon:    585 964 570  
E-mailová adresa:  os.amans@centrum.cz 
Webové stránky:  – 
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby s jiným zdravotním postižením  
                  osoby se sluchovým postižením  
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  POMADOL, s. r. o.  

Název sociální služby:  POMADOL, s. r. o.  
Adresa zařízení:   Dobnerova 718/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 411 742 
E-mailová adresa:  zdravcentrum@iol.cz 
Webové stránky:  www.pomadol.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Sociální služby pro seniory Olomouc,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Sociální služby pro seniory Olomouc,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Zikova 618/14, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 757 061, 585 757 084 
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E-mailová adresa:  olomouc@sluzbyproseniory.cz 
Webové stránky:  www.sluzbyproseniory.cz  
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Sociální služby Šternberk, příspěvková  

                           organizace  
Název sociální služby:  Sociální služby Šternberk, p. o. – pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Komenského 388/40, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    585 013 672 
E-mailová adresa:  pospisilova@socialnisluzby.cz 
Webové stránky:  www.socialnisluzby.cz 
Věková kat. klientů:  0 – nad 80 let 
                  osoby se zdravotním postižením  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Charita Konice  
Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba Konice  
Adresa zařízení:   Zahradní 690, 798 52 Konice 
Telefon:    582 396 217 
E-mailová adresa:  info@konice.charita.cz 
Webové stránky:  www.charitakonice.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Charita Prostějov 

Název sociální služby:  Pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Polišenského 4380/1, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    581 110 091 
E-mailová adresa:  info@prostejov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prostejov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři 
 

  Poskytovatel:  Sociální služby Prostějov,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Pečovatelská služba 
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Adresa zařízení:   Bezručovo nám. 474/9, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
    Příkopy 620, 798 27 Němčice nad Hanou 
    Brněnská 4150/40, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582342624 
E-mailová adresa:  soc.prac@sospv.cz, d.svancarova@sospv.cz 
Webové stránky:  www.sospv.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                  osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Kojetín,  
                           příspěvková organizace    
Název sociální služby:  Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 
Telefon:    581 762 282, 581 761 484 
E-mailová adresa:  reditelka@css.kojetin.cz 
Webové stránky:  www.kojetin.cz/css  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s tělesným postižením 
                      osoby s chronickým onemocněním 
                     senioři  

 
  Poskytovatel:         Domov seniorů Hranice,  

                        příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace  
                             – Pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Tovačovského 2000, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    581 602 230 
E-mailová adresa:  reditel@domovsenioruhranice.cz 
Webové stránky:  www.domovsenioruhranice.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 7 let, 27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s tělesným postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Charita Hranice  

Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba  
                             – středisko Lipník nad Bečvou 
Adresa zařízení:   28. října 36/7, Lipník nad Bečvou I-Město,  
                  751 31 Lipník nad Bečvou 
Telefon:    581 772 089, 777 238 520 
E-mailová adresa:  lipnik@caritas.cz 
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Webové stránky:  www.lipnik.caritas.cz  
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby s tělesným postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Charita Hranice 

Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba – středisko Hranice  
Adresa zařízení:   Purgešova 1399/6, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    581 606 615 
E-mailová adresa:  hranice@charita.cz 
Webové stránky:  www.charita-hranice.cz 
Věková kat. klientů:  11 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                 osoby s tělesným postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Městys Brodek u Přerova 

Název sociální služby:  Dům s pečovatelskou službou 
Adresa zařízení:   Tovární 136, 751 03 Brodek u Přerova 
Telefon:    581 741 529  
E-mailová adresa:  obec@brodekuprerova.cz 
Webové stránky:  www.brodekuprerova.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Městys Hustopeče nad Bečvou  

Název sociální služby:  Dům s pečovatelskou službou 
Adresa zařízení:   J. V. Choráze 309, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
Telefon:    581 626 111, 581 698 411 
E-mailová adresa: – 
Webové stránky:  www.ihustopece.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  
 

 Poskytovatel:  Obec Čechy 
Název sociální služby:  Pečovatelská služba Čechy 
Adresa zařízení:   Čechy 30, 751 15 Domaželice u Přerova 
Telefon:    777 117 949 
E-mailová adresa: cechyobec@iol.cz 
Webové stránky:  www.cechyobec.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
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  Poskytovatel:  Oblastní charita Přerov  
Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Šířava 1295/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
Telefon:    581 216 006, 581 259 050 
E-mailová adresa:  pecovatelka@prerov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prerov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku  
Cílová skupina:   osoby s tělesným postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Sociální služby Lipník nad Bečvou,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město, 
                  751 31 Lipník nad Bečvou 
Telefon:    581 773 783, 725 528 761, 725 528 760 
E-mailová adresa: socialni_sluzby@seznam.cz 
Webové stránky:  www.socialnisluzby.com 
Věková kat. klientů: 0 – 18 let, 27 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením 
                  osoby s jiným zdravotním postižením   
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Sociální služby města Přerova,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Sociální služby města Přerova, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Dům s pečovatelskou službou I.  
    Trávník 748/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
    Dům s pečovatelskou službou V.  
    U Žebračky 576/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
    Dům s pečovatelskou službou II.  
    U Strhance 2190/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
    Dům s pečovatelskou službou IV.  
    Jižní čtvrť I 2472/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
    Dům s pečovatelskou službou II.  
    Fügnerova 2293/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
    Dům s pečovatelskou službou II.  
    Na hrázi 2255/32, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 4 
    Dům s pečovatelskou službou III.  
    Tyršova 404/68, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4 
Telefon:    581 736 370 
E-mailová adresa:  bartova@ssmp.cz  
Webové stránky:  www.ssmp.cz 
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Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Diakonie ČCE  
                           – středisko v Sobotíně  
Název sociální služby:  Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
Adresa zařízení:   Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín 2 
Telefon:    583 237 176, 583 237 177  
E-mailová adresa:  sobotin@diakoniecce-sobotin.cz  
Webové stránky:  www.diakoniecce-sobotin.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  
                             osoby s kombinovaným postižením 

  
  Poskytovatel:  Domov pro seniory a pečovatelská služba  

                           Mohelnice, příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice 
Telefon:    583 430 502  
E-mailová adresa:  dpd-mohelnice@c-mail.cz 
Webové stránky:  www.mu.mohelnice.cz/domovy-duchodcu/ 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
                 osoby se zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  
                 osoby s tělesným postižením 
                 osoby se sluchovým postižením 
                 osoby se zrakovým postižením 
 

  Poskytovatel:  Charita Šumperk   
Název sociální služby:  Charita Šumperk 
Adresa zařízení:   Žerotínova 359/12, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 216 747, 777 674 703 
E-mailová adresa:  urbanova@sumperk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sumperk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  
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  Poskytovatel:  Charita Zábřeh   
Název sociální služby:  Charita Zábřeh – Charitní pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh 
                  náměstí Míru 57, 789 91 Štíty 
                  Zámecká 19/11, 789 85 Mohelnice 
                 Tovární 501, 789 69 Postřelmov 
Telefon:    583 412 587 
E-mailová adresa: pecovatelska@charitazabreh.cz  
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku  
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                  osoby se zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Název sociální služby:  Dům s pečovatelskou službou  
Adresa zařízení:   Dům s pečovatelskou službou Alžběta  
    Temenická 2924/35, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
    Dům s pečovatelskou službou Tereza  
    Gagarinova 2376/11, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
    Dům s pečovatelskou službou Markéta  
    a Středisko osobní hygieny  
    Bohdíkovská 2336/24, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 550 234, 777 716 030, 777 716 034 
E-mailová adresa:  brezinova.bohdana@pontis.cz,  
    valcikova.zdenka@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  
 

  Poskytovatel:  Sociální služby Šumperk,  
                           příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Sociální služby Šumperk, pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Kozinova 22/4, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 213 734  
E-mailová adresa:  sps.spk@cbox.cz 
Webové stránky:  www.soc.sluzby.ic.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 4 roky, 19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři  
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okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Domov důchodců 
Název sociální služby:  Domov důchodců 
Adresa zařízení:   Hornická 579, Zlaté Hory, 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách  
Telefon:    584 425 741  
E-mailová adresa:  domovduchodcu@jes.cz  
Webové stránky:  www.zlatehory.cz  
Věková kat. klientů:  0 – 7 let, 27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Charita Javorník  

Název sociální služby:  Charitní pečovatelská služba 
Adresa zařízení:   Lidická 89, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Telefon:    584 440 355   
E-mailová adresa:  chops.javornik@charita.cz 
Webové stránky:  www.javornik.charita.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                  osoby se zdravotním postižením  
                  senioři 

                             rodiny s dítětem/s dětmi  
 

  Poskytovatel:  Interna Zábřeh, s.r.o.  
Název sociální služby:  Interna Zábřeh, s.r.o. 
Adresa zařízení:   Jiráskova 123/21, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 484 280   583 484 287   
E-mailová adresa:  spicka@interna-zabreh.cz 
Webové stránky:  www.interna-zabreh.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                            osoby s kombinovaným postižením 
                  osoby s jiným zdravotním postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Obec Česká Ves  

                           – Dům s pečovatelskou službou 
Název sociální služby:  Obec Česká Ves – Dům s pečovatelskou službou  
Adresa zařízení:   Janského 76, 790 81 Česká Ves 
Telefon:    584 428 403  
E-mailová adresa:  dps@cves.cz 
Webové stránky:  www.cves.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 4 roky, 40 – nad 80 let 
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Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  SOUŽITÍ 2005, o.p.s.  

Název sociální služby:  SOUŽITÍ 2005, o.p.s.  
Adresa zařízení:   Na Bukovci 1, Mikulovice, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1 
Telefon:    584 429 143  
E-mailová adresa:  info@souziti2005.cz 
Webové stránky:  www.souziti2005webnode.cz  
Věková kat. klientů:  30 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři 

  Poskytovatel:  Středisko pečovatelské služby Jeseník,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková  
                            organizace 
Adresa zařízení:   Otakara Březiny 1370/2c, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 409 147, 725 695 899, 725 684 342 
E-mailová adresa:  pecovatelska.jesenik@iol.cz  
Webové stránky:  www.pecovatelskajesenik.wbs.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 4 roky, 19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                      rodiny s dítětem/dětmi  
                      senioři  

 
 

4.2.3 Tísňová péče (§ 41) 
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektro-
nická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 
Základní činnosti při poskytování této sociální služby jsou: poskytnutí nebo zprostředkování 
neodkladné pomoci při krizové situaci, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
 
Tato sociální služba není v Olomouckém kraji poskytována. 
 
 

4.2.4 Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) 
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti 
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby 
mohou být poskytovány také jako součást jiných služeb. 



 

- 36 - 
 

Základní činností při poskytování této služby je zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (např. doprovod do školy, zaměstnání) a pomoc při uplatnění práv  
a oprávněných zájmů (např. komunikace na úřadech, předčítání). 
 
Tato sociální služba není v Olomouckém kraji poskytována. 
 
 

4.2.5 Podpora samostatného bydlení (§ 43) 
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Základní činnosti při poskytování této sociální služby jsou zajištěny v rozsahu těchto úkonů: 
pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. podpora při údržbě domácích spotřebičů, 
pomoc při zajištění stravy), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora při 
zvládání výchovy dítěte, pracovně výchovná činnost s dětmi), zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (např. doprovod dětí i dospělých na volnočasové aktivity, do 
školských zařízení), sociálně terapeutické činnosti (např. pomoc vedoucí k udržení nebo 
osvojení aktivit podporujících sociální začlenění osob), pomoc při uplatnění práv a oprá-
vněných zájmů (např. pomoc při komunikaci). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc  
Název sociální služby:  Podpora samostatného bydlení  
Adresa zařízení:   Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    603871809 
E-mailová adresa:  sdo@olomouc.charita.cz  
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  

 
  Poskytovatel:  Klíč – centrum sociálních služeb,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Klíč – centrum sociálních služeb,  
                             podpora samostatného bydlení Šance  
Adresa zařízení:   Chválkovická 195/13, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
Telefon:    585 425 921 
E-mailová adresa:  ivana.bazinkova@klic-css.cz  
Webové stránky:  www.klic-css.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  
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okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Společnost pro podporu lidí s mentálním  
                           postižením v České republice,  
                          o.s. okresní organizace SPMP ČR Šumperk 
Název sociální služby:  Podporované bydlení Pomněnka  
Adresa zařízení:   Temenická 3045/104, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 250 246 
E-mailová adresa:  n.vykydalova@seznam.cz  
Webové stránky:  www.spmpcr.cz 
Věková kat. klientů:  19 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  
 
 

4.2.6 Odlehčovací služby (§ 44) 
Služby terénní, ambulantní nebo pobytové poskytované osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  
o které je pečováno v přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek. 
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (např. při podávání jídla a pití, při oblékání atd.), 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. základní 
péče, použití WC), poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (např. doprovod do školy, upevnění kontaktu s rodinou), sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů (např. při vyřizování 
běžných záležitostí), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora při zajištění 
chodu domácnosti). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Hospic na Svatém Kopečku 
Název sociální služby:  Hospic na Svatém Kopečku 
Adresa zařízení:   nám. Sadové 4/24, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 319 754  
E-mailová adresa:  info@hospickopecek.charita.cz 
Webové stránky:  www.hospickopecek.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
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okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Charita Prostějov 
Název sociální služby:  Domov Daliborka - Odlehčovací služba 
Adresa zařízení:   Daliborka 3096/10, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
    Daliborka 3095/8, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    733 741 655, 581 115 290 
E-mailová adresa:  daliborka@prostejov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prostejov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby se zdravotním postižením  
 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Jsme tady, o.s. 
Název sociální služby: Odlehčovací služby - Jsme tady 
Adresa zařízení:  Sokolská 520/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:   721072744 
E-mailová adresa:  info@jsmetady.cz 
Webové stránky:  www.jsmetady.cz 
Věková kat. klientů: 16 – 26 let 
Cílová skupina:  osoby s kombinovaným postižením 

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:  Klubovna Dětského klíče 
Adresa zařízení:   Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk 1 
Název sociální služby: Odlehčovací byt Dětského klíče 
Adresa zařízení:  Jeremenkova 1784/52, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Název sociální služby: Odlehčovací byt Dětského klíče 
Adresa zařízení:  Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Název sociální služby: Klubovna Dětského klíče  

  

Adresa zařízení:  28. října 1280/1, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    776 868 612, 774 868631 
E-mailová adresa:  detskyklic@seznam.cz 
Webové stránky:  www.detskyklic.cz  
Věková kat. klientů:  3 – 64 let    
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 
                  osoby s kombinovaným postižením 
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  Poskytovatel:  Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:  Odlehčovací byt Dětského klíče 
Adresa zařízení:   Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk  
Telefon:    776 868 612 
E-mailová adresa:  detskyklic@seznam.cz 
Webové stránky:  www.detskyklic.cz  
Věková kat. klientů:  3 – 26 let    
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 
                  osoby s kombinovaným postižením 

  Poskytovatel:  Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:  Odlehčovací služba 
Adresa zařízení:   Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk  
Telefon:    776 868 612 
E-mailová adresa:  detskyklic@seznam.cz 
Webové stránky:  www.detskyklic.cz  
Věková kat. klientů:  3 – 26 let    
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 
                  osoby s kombinovaným postižením 

 
  Poskytovatel:  Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně  

Název sociální služby:  Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně  
Adresa zařízení:   Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou 
Telefon:    583 237 176, 583 237 177  
E-mailová adresa:  sobotin@diakoniecce-sobotin.cz  
Webové stránky:  www.diakoniecce-sobotin.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let   
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                 osoby s kombinovaným postižením  
                 senioři 

 
  Poskytovatel:  Charita Zábřeh  

Název sociální služby:  Charita Zábřeh – Středisko odlehčovacích služeb Zábřeh  
Adresa zařízení:   Masarykovo náměstí 512/7, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 418 296  
E- mailová adresa:  odlehcovaci.sluzba@charitazabreh.cz  
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                 osoby se zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 senioři 
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4.2.7 Centra denních služeb (§ 45) 
Základní činnosti při poskytování těchto služeb se zajišťují v rozsahu: pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni (např. pomoc při základní péči), poskytnutí stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. získávání návyků podporujících začlenění 
do běžného života), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. navázání 
kontaktu s rodinou), sociálně terapeutické činnosti (např. udržení osobních a sociálních 
dovedností), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Charita Šternberk 
Název sociální služby:  Denní pobyt Rozkvět  
Adresa zařízení:   Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    585 011 014 
E-mailová adresa:  rozkvet@sternberk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sternberk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  1 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením 
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                 osoby se zrakovým postižením 

 
  Poskytovatel:  Sociální služby pro seniory Olomouc,  

                příspěvková organizace   
Název sociální služby: Centrum denních služeb 
Adresa zařízení:   Rooseveltova 384/88a, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 754 615, 724 873 077 
E-mailová adresa:  centrum@sluzbyproseniory.cz 
Webové stránky:  www.sluzbyproseniory.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  SPOLU Olomouc    

Název sociální služby:  SPOLU Olomouc (Středisko podpory integrace) 
Adresa zařízení:   Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 237 194 
E-mailová adresa:  spi@spoluolomouc.cz  
Webové stránky:  www.spoluolomouc.cz  
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením    
                            osoby s mentálním postižením    
                            osoby se zdravotním postižením   
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okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Charita Hranice   
Název sociální služby:  Denní centrum Archa 
Adresa zařízení:   třída Československé armády 211, 
    Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    774 279 917 
E-mailová adresa:  archa.hranice@charita.cz 
Webové stránky:  www.charita-hranice.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let  
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením 

 
  Poskytovatel:  Charita Kojetín  

Název sociální služby:  Dům sv. Josefa  
Adresa zařízení:   Komenského náměstí 49, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 
Telefon:    581 762 160 
E-mailová adresa:  cds@kojetin.charita.cz 
Webové stránky:  www.kojetin.charita.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Jsme tady, o.s. 

Název sociální služby:  Aktivační centrum – Jsme tady 
Adresa zařízení:   Sokolská 520/26, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    721 072 744 
E-mailová adresa:  info@jsmetady.cz 
Webové stránky:  www.jsmetady.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 26 let  
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením 

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Charita Zábřeh 
Název sociální služby:  Charita Zábřeh – Oáza – centrum denních služeb  
Adresa zařízení:   Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 412 587 
E-mailová adresa:  oaza@charitazabreh.cz 
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz 
Věková kat. klientů:  19 – 64 let  
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 
                 osoby s mentálním postižením 

 
  Poskytovatel:  Společnost pro podporu lidí s mentálním  

                postižením v České republice, o. s. okresní  
                organizace SPMP ČR Šumperk 
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Název sociální služby:  Denní centrum pro osoby s mentálním  
                            postižením Pomněnka 
Adresa zařízení:   Šumavská 1915/13, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 213 910 
E-mailová adresa:  n.vykydalova@seznam.cz 
Webové stránky:  www.spmpcr.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením 

 
 

4.2.8 Denní stacionáře (§ 46) 
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Základní činnosti při poskytování těchto služeb se zajišťují v rozsahu: pomoc zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání, při přesunu na lůžko, při podávání 
jídla a pití), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. nácvik  
a upevňování motorických schopností), zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou), sociálně terapeutické činnosti 
(např. rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností), pomoc při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  „DC 90 o. s.“ 
Název sociální služby:  DC 90 o. s. 
Adresa zařízení:   Nedbalova 36/27, Topolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 411 104 
E-mailová adresa:  detskecentrum.topolany@seznam.cz  
Webové stránky:  www.dc90.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  

 
  Poskytovatel:  JITRO Olomouc, o.p.s. 

Název sociální služby:  JITRO Olomouc, o.p.s. 
Adresa zařízení:   Mozartova 1176/43a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    733 182 057, 585 427 041 
E-mailová adresa:  jitro-olomouc@seznam.cz  
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Webové stránky:  www.jitro-olomouc.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením 
                  osoby s mentálním postižením 
                  osoby s tělesným postižením  

 
  Poskytovatel:  Klíč – centrum sociálních služeb,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Klíč – centrum sociálních služeb, denní stacionář Slunovrat 
Adresa zařízení:   Dolní hejčínská 50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc  
Telefon:    585 434 721 
E-mailová adresa:  ivana.tihelkova@klic-css.cz, petr.matuska@klic-css.cz 
Webové stránky:  www.klic-css.cz  
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 

 
  Poskytovatel:  Klíč – centrum sociálních služeb,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Klíč – centrum sociálních služeb,  
                            denní stacionář Domino 
Adresa zařízení:   Selské nám. 48/69, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 313 812 
E-mailová adresa:  ivana.bazinkova@klic-css.cz 
Webové stránky:  www.klic-css.cz  
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 

 
  Poskytovatel:  Občanské sdružení Jasněnka  

Název sociální služby:  Stacionář Jasněnka  
Adresa zařízení:   Jiráskova 772, Uničov, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    585 051 076  
E-mailová adresa:  jasnenka-os@volny.cz  
Webové stránky:  www.jasnenka.cz  
Věková kat. klientů:  3 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  
 

  Poskytovatel:  Občanské sdružení „Pamatováček“ – Česká  
                          alzheimerovská společnost Olomouc 
Název sociální služby:  Denní stacionář Pamatováček 
Adresa zařízení:   Karafiátová 525/5, Neředín, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 426 110  
E-mailová adresa:  pamatovacek@pamatovacek.cz  
Webové stránky:  www.pamatovacek.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
                  osoby s jiným zdravotním postižením  
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okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Charita Prostějov 
Název sociální služby:  Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním 
Adresa zařízení:   Polišenského 4380/1, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    581 110 641 
E-mailová adresa:  stacionar@prostejov.carita.cz  
Webové stránky:  www.prostejov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  

  
  Poskytovatel:  Občanské sdružení na pomoc  

                           zdravotně postiženým LIPKA 
Název sociální služby:  Centrum denních služeb OS LIPKA 
Adresa zařízení:   Tetín 1506/1, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 360 295  
E-mailová adresa:  oslipka@oslipka.cz 
Webové stránky:  www.oslipka.cz 
Věková kat. klientů:  4 – 45 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby s tělesným postižením  

 
  Poskytovatel:    Sociální služby Prostějov,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Denní stacionář Pivoňka 
Adresa zařízení:   Pod Kosířem 276/27, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582342624 
E-mailová adresa:  soc.prac@sospv.cz 
Webové stránky:  www.sospv.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 
    osoby s kombinovaným postižením 
 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Centrum setkávání, o. s. 
Název sociální služby:  Centrum setkávání, o. s.  
Adresa zařízení:   Kosmákova 2324/46, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 201 334  
E-mailová adresa:  centrumh.prerov@seznam.cz  
Webové stránky:  www.centrumsetkavani.cz  
Věková kat. klientů: 16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                 osoby s mentálním postižením  
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  Poskytovatel:  Sociální služby města Přerova,  
                          příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Denní pobyt  
Adresa zařízení:   Purkyňova 2715/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 210 669 
E-mailová adresa:  denni.pobyt@volny.cz  
Webové stránky:  www.usp-prerov.ic.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením (s částečnou mobilitou) 

osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  
                  osoby s tělesným postižením  

 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Duha – centrum sociálních služeb  
                           Vikýřovice, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice 
Telefon:    583 214 543 
E-mailová adresa:  dc_vikyrovice@email.cz 
Webové stránky:  www.duhacentrumvikyrovice.cz 
Věková kat. klientů:  5 – 55 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  

 
  Poskytovatel:  Charita Zábřeh  

Název sociální služby:  Charita Zábřeh - Denní stacionář Domovinka 
Adresa zařízení:   Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh  
Telefon:    583 414 622 
E-mailová adresa:  domovinka@charitazabreh.cz 
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 
                  osoby s tělesným postižením  
                  osoby s kombinovaným postižením 
                  osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Charita Zábřeh  

Název sociální služby:  Charita Zábřeh – Denní stacionář Okýnko  
Adresa zařízení:   Zámecká 19/11, 789 85 Mohelnice  
Telefon:    588 509 974 
E-mailová adresa:  okynko@charitazabreh.cz  
Webové stránky:  www.charitazabreh.cz  
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Věková kat. klientů:  19 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 osoby s kombinovaným postižením  
                 osoby s mentálním postižením  
                 osoby s tělesným postižením  

 
  Poskytovatel:         PONTIS Šumperk, o.p.s.  

Název sociální služby:  Denní stacionář VOLBA  
Adresa zařízení:   Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 211 766 
E-mailová adresa:  brezinova.bohdana@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 
 

okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Charita Javorník  
Název sociální služby:  Denní stacionář Šimon Jeseník  
Adresa zařízení:   Seifertova 915/9, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 401 270  
E-mailová adresa:  stacionar.simon@charita.cz 
Webové stránky:  www.javornik.charita.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 50 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                  osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením 
 
 

4.2.9 Týdenní stacionáře (§ 47) 
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Základní činnosti při poskytování sociální služby jsou poskytovány v rozsahu: poskytnutí 
ubytování (např. pomoc při žehlení, drobné opravy osobního prádla), poskytnutí stravy, pomoc 
při osobní hygieně nebo pomoc při zajištění podmínek pro hygienu (např. základní péče o vlasy 
a nehty, obsluha WC), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc 
při přesunu na lůžko, vozík), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. vytvoření 
podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění), zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc a podpora při začlenění do společnosti), 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů. 
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Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Klíč – centrum sociálních služeb,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Klíč – centrum sociálních služeb,  
                             týdenní stacionář Petrklíč 
Adresa zařízení:   Dolní hejčínská 50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 425 921 
E-mailová adresa:  ivana.tihelkova@klic-css.cz, petr.matuska@klic-css.cz 
Webové stránky:  www.klic-css.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Duha – centrum sociálních služeb  
                           Vikýřovice, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice,  
                             příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice 
Telefon:    583 214 543 
E-mailová adresa:  dc_vikyrovice@email.cz  
Webové stránky:  www.duhacentrumvikyrovice.cz 
Věková kat. klientů:  3 – 55 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Domov Sněženka Jeseník,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby: Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Moravská 814/2, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 411 106 
E-mailová adresa:  reditelka@uspjesenik.cz 
Webové stránky:  www.uspjesenik.cz 
Věková kat. klientů:  1 – 26 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 
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4.2.10  Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením se zajišťují v rozsahu: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvlá-
dání péče o vlastní osobu (např. pomoc při prostorové orientaci, při vstávání  
a ukládání na lůžko), pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pracovně výchovná činnost), 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. využití běžných informačních 
zdrojů), sociálně terapeutické činnosti (např. rozvoj dovedností podporujících začlenění), 
pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:         Klíč – centrum sociálních služeb,  
                         příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Klíč – centrum sociálních služeb, domov pro osoby  
                            se zdravotním postižením Petrklíč 
Adresa zařízení:   Dolní hejčínská 50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 425 921 
E-mailová adresa:  ivana.tihelkova@klic-css.cz, petr.matuska@klic-css.cz 
Webové stránky:  www.klic-css.cz  
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  

 
 

  Poskytovatel:  Nové Zámky – poskytovatel sociálních  
                           služeb, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Nové Zámky 2, Mladeč, 784 01 Litovel 
                  Rybníček 45/10, 784 01 Litovel 
                  Rybníček 44/10a, 784 01 Litovel 
Telefon:    585 341 456 
E-mailová adresa:  senk@novezamky.cz 
Webové stránky:  www.novezamky.cz 
Věková kat. klientů:  20 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  
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  Poskytovatel:  Vincentinum – poskytovatel sociálních  
                           služeb Šternberk, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb  
                             Šternberk, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Sadová 1426/7, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
                  Bezručova 1162/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    585 011 071, 585 012 592, 585 011 703 
E-mailová adresa:  reditel@vincentinum.cz, info@vincentinum.cz 
Webové stránky:  www.vincentinum.cz 
Věková kat. klientů:  3 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:  nám. Děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice u 

Prostějova  
Telefon:    582 302 081 
E-mailová adresa:  ekonom@nazamku.eu 
Webové stránky:  www.nazamku.eu 
Věková kat. klientů:  3 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 

 
  Poskytovatel:  Domov u rybníka Víceměřice,  

příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice u Prostějova  
Telefon:    582 305 244 
E-mailová adresa:  reditel@domovurybnika.cz 
Webové stránky:  www.domovurybnika.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  

osoby s mentálním postižením 
 

 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Centrum Dominika Kokory,  
příspěvková organizace 

Název sociální služby:  Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Kokory 54, 751 05 Kokory 
Telefon:    581 292 611  
E-mailová adresa:  centrum@dominikakokory.cz  
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Webové stránky:  www.dominikakokory.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  

 
  Poskytovatel:  Domov ADAM Dřevohostice,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Lapač 449, 751 14 Dřevohostice  
Telefon:    581 706 040 
E-mailová adresa:  uspd.reditel@post.cz 
Webové stránky:  www.domovadam.cz 
Věková kat. klientů:  3 – 6 let, 11 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením 

 
  Poskytovatel:  Domov Na zámečku Rokytnice,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice u Přerova 
Telefon:    581 211 853 
E-mailová adresa:  reditelka@domovrokytnice.cz 
Webové stránky:  www.domovrokytnice.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  

 
  Poskytovatel:           Domov Větrný mlýn Skalička,  

                            příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Skalička 1, 753 52 Skalička u Hranic 
Telefon:    581 670 200 
E-mailová adresa:  reditel@uspskalicka.cz 
Webové stránky:  www.uspskalicka.cz  
Věková kat. klientů:  3 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  

 
 

okres Šumperk 
  

  Poskytovatel:  Domov Paprsek Olšany,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Olšany 105, 789 62 Olšany u Šumperka  
Telefon:    583 247 212 
E-mailová adresa:  koubkova@domovolsany.cz  
Webové stránky:  www.domovolsany.cz 
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Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s mentálním postižením  

 
 

okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Domov Sněženka Jeseník,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Moravská 814/2, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 411 106 
E-mailová adresa:  reditelka@uspjesenik.cz 
Webové stránky:  www.uspjesenik.cz  
Věková kat. klientů:  3 – 50 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením 

 
 

4.2.11 Domovy pro seniory (§ 49) 
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.  
Základní rozsah činností poskytovaných v denních stacionářích se zajišťuje v rozsahu: 
poskytnutí ubytování (např. úklid, drobné opravy ložního prádla), poskytnutí stravy (např. 
zajištění celodenní stravy odpovídající věku), pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (např. 
pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci), pomoc při osobní hygieně (např. 
pomoc při úkonech osobní hygieny, při užití WC) nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. podpora a pomoc  při 
využití běžně dostupných služeb a informačních zdrojů), sociálně terapeutické činnosti (např. 
rozvoj a udržení motorických schopností), aktivizační služby (např. volnočasové a zájmové 
aktivity), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Česká katolická charita  
Název sociální služby:  Česká katolická charita Charitní domov  
                            Svatý Kopeček 
Adresa zařízení:   nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 385 466 
E-mailová adresa:  michaela@premonstratky.cz 
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Webové stránky:  www.ckch.cz  
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov důchodců Červenka,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Nádražní 105, Červenka, 784 01 Litovel 
    Opletalova 1148/10, 784 01 Litovel  
Telefon:    585 341 301  
E-mailová adresa:  piska@ddcer.cz  
Webové stránky:  www.ddcer.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov důchodců Hrubá Voda,  

                                     příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky 1 
                  Opletalova 1148/10, 784 01 Litovel 
Telefon:    585 359 030, 585 154 784 
E-mailová adresa:  info@ddhrubavoda.cz  
Webové stránky:  www.ddhrubavoda.cz  
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
 

  Poskytovatel:  Domov seniorů POHODA Chválkovice,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov seniorů POHODA Chválkovice,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Švabinského 403/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 111 354   
E-mailová adresa:  floder@ddol.cz  
Webové stránky:  www.ddol.cz  
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice  

Název sociální služby:  Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice  
Adresa zařízení:   Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice  
Telefon:    585 351 991  
E-mailová adresa:  svanna@muvb.cz  
Webové stránky:  www.svanna.velkabystrice.cz  
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
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  Poskytovatel:  Dům pro seniory Uničov, s.r.o.  
Název sociální služby:  Dům pro seniory Uničov s.r.o.   
Adresa zařízení:   Dolní Sukolom 1106, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    585 000 282  
E-mailová adresa:  domovunicov@seznam.cz  
Webové stránky:  www.domov-unicov.cz  
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
                  osoby se zdravotním postižením 

 
  Poskytovatel:  Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, 

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané  
Telefon:    585 952 146  
E-mailová adresa:  ddnamest@quick.cz  
Webové stránky:  www.ddnamestnahane.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Sociální služby Šternberk,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Ošetřovatelský domov  
Adresa zařízení:   Na Valech 1120/14, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    585 013 784  
E-mailová adresa:  os.domov@socialnisluzby.cz  
Webové stránky:  www.socialnisluzby.cz  
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Prostějov,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Centrum sociálních služeb Prostějov,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Lidická 1454/86, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 321 403, 582 321 201 
E-mailová adresa:  reditel@csspv.cz 
Webové stránky:  www.csspv.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
    senioři  
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  Poskytovatel:  Domov důchodců Jesenec,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov důchodců Jesenec,  
                             příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Jesenec 1, 798 53 Jesenec 
Telefon:    582 396 890  
E-mailová adresa:  ddjesenec@volny.cz 
Webové stránky:  www.ddjesenec.cz 
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
                 osoby se zdravotním postižením 

 
  Poskytovatel:  Domov důchodců Prostějov,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov pro seniory  
Adresa zařízení:   Nerudova 1666/70, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 344 211 
E-mailová adresa:  reditel@domovpv.cz 
Webové stránky:  www.domovpv.cz 
Věková kat. klientů:  60 – 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Domov pro seniory Kostelec na Hané,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory Kostelec na Hané,  
                             příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   M. Ulického 882, 798 41 Kostelec na Hané 
Telefon:    582 374 879 
E-mailová adresa:  dkostelec@volny.cz  
Webové stránky:  www.ddkostelecnh.eu  
Věková kat. klientů:  63 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Domov pro seniory Ludmírov  

Název sociální služby:  Domov pro seniory Ludmírov  
Adresa zařízení:   Ludmírov 2, 798 55 Hvozd u Prostějova 
Telefon:   582 383 147 
E-mailová adresa:  ddludmirov@volny.cz 
Webové stránky:  www.volny.cz/ddludmirov 
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Domov pro seniory Soběsuky,  

    příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory Soběsuky,  
                            příspěvková organizace 
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Adresa zařízení:   Soběsuky 95, 798 03 Plumlov  
Telefon:    582 394 025 
E-mailová adresa:  dd.sobesuky@volny.cz 
Webové stránky:  www.dpssobesuky.cz 
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace,  

                                     zřízená obcí Víceměřice 
Název sociální služby:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice u Prostějova  
Telefon:    582 305 244 
E-mailová adresa:  reditel@domovurybnika.cz 
Webové stránky:  www.domovurybnika.cz  
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Charita Konice  

Název sociální služby:  Dům pokojného stáří Bohuslavice 
Adresa zařízení:  Bohuslavice 9, 798 56 Bohuslavice u Konice 
Telefon:   582 383 505 
E-mailová adresa: dps.bohuslavice@centrum.cz  
Webové stránky:  www.charitakonice.cz 
Věková kat. klientů: 60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:    Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace   
Adresa zařízení:   Kokory 54, 751 05 Kokory 
Telefon:    581 292 611 
E-mailová adresa:  centrum@dominikakokory.cz 
Webové stránky:  www.dominikakokory.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupiny:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov Alfreda Skeneho Pavlovice  

                           u Přerova, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Pavlovice u Přerova 95, 751 12 Pavlovice u Přerova  
Telefon:    581 701 955 
E-mailová adresa:  radana.hlobilova@daspavlovice.cz   
Webové stránky:  www.daspavlovice.cz 
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Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
 

  Poskytovatel:  Domov Na zámečku Rokytnice,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice u Přerova 
Telefon:    581 211 853  
E-mailová adresa:  reditelka@domovrokytnice.cz  
Webové stránky:  www.domovrokytnice.cz 
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Domov pro seniory Radkova Lhota,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory Radkova Lhota,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice 
Telefon:    581 711 523, 581 711 522, 581 711 524 
E-mailová adresa:  info@domovrl.cz 
Webové stránky:  www.domovrl.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                 osoby se zdravotním postižením  
                   senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov pro seniory Tovačov,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Nádražní 94, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov  
Telefon:    581 731 152 
E-mailová adresa:  reditelka@dstovacov.cz 
Webové stránky:  www.dstovacov.cz  
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov seniorů Hranice,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Jungmannova 1805, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    581 650 111 
E-mailová adresa:  domov.hranice@tiscali.cz 
Webové stránky:  www.mesto-hranice.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 



 

- 57 - 
 

  Poskytovatel:  Sociální služby města Přerova,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov pro seniory  
Adresa zařízení:   Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 289 112, 581 289 146 
E-mailová adresa:  vanisova@ssmp.cz 
Webové stránky:  www.ssmp.cz  
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně  
Název sociální služby:  Domov pro seniory 
Adresa zařízení:   Sobotín 127, 788 16 Sobotín 
    Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou 
Telefon:    583 237 176, 583 237 177 
E-mailová adresa:  sobotin@diakoniecce-sobotin.cz 
Webové stránky:  www.diakoniecce-sobotin.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov důchodců Libina,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby: Domov důchodců Libina, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:  Libina 540, 788 05 Libina  
Telefon:   583 233 203 
E-mailová adresa: reditel@ddlibina.cz 
Webové stránky:  www.ddlibina.cz 
Věková kat. klientů: 50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
    senioři  
 

  Poskytovatel:  Domov důchodců Štíty,  
                           příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Na Pilníku 222, 789 91 Štíty 
Telefon:    583 440 192 
E-mailová adresa:  vaclav.veprek@domovstity.cz  
Webové stránky:  www.domovstity.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                 osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  
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  Poskytovatel:  Domov důchodců Šumperk,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   U Sanatoria 2631/25, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 215 518 
E-mailová adresa:  info@ddspk.cz   
Webové stránky:  www.ddspk.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři   
  

  Poskytovatel:  Domov pro seniory a pečovatelská služba  
                           Mohelnice, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, 
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice 
Telefon:    583 433 295  
E-mailová adresa:  dpd-mohelnice@c-mail.cz 
Webové stránky:  www.mu-mohelnice.cz/domovy-duchodcu 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                 osoby s chronickým duševním onemocněním 
                 osoby s tělesným postižením  
                 osoby s jiným zdravotním postižením 
                 osoby se sluchovým postižením 
                 osoby se zrakovým postižením 
                 senioři  

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Domov důchodců 
Název sociální služby:  Domov důchodců 
Adresa zařízení:   Hornická 579, Zlaté Hory,  
                  793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách 
Telefon:    584 425 741  
E-mailová adresa:  domovduchodcu@jes.cz 
Webové stránky:  www.zlatehory.cz  
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:  Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,  
                             příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová 
Telefon:    584 437 261 
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E-mailová adresa:  dd.kobyla@cmail.cz  
Webové stránky:  www.ddkobyla.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
 

  Poskytovatel:  Domov pro seniory Javorník,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Školní 104, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Telefon:    584 440 586  
E-mailová adresa:  dd.jav@tiscali.cz 
Webové stránky:  www.domovduchodcu.jesenicko.com  
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
                 osoby s chronickým onemocněním 
                 osoby s jiným zdravotním postižením 
 

  Poskytovatel:  Charita Javorník  
Název sociální služby:  Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník 
Adresa zařízení:   Lidická 89, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Telefon:    584 440 355 
E-mailová adresa:  dps.frantisek@charita.cz  
Webové stránky:  www.javornik.charita.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 osoby se zrakovým postižením  
                 senioři  
 

  Poskytovatel:  Charita Javorník  
Název sociální služby:  Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava  
Adresa zařízení:   Mírové náměstí 66, 790 55 Vidnava 
Telefon:    584 435 136 
E-mailová adresa:  dps.hedvika@charita.cz 
Webové stránky:  www.javornik.charita.cz 
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  
 

  Poskytovatel:  Charita Javorník  
Název sociální služby:  Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník 
Adresa zařízení:   Lidická 89, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníků 
Telefon:    584 440 355 
E-mailová adresa:  dps.frantisek@charita.cz 
Webové stránky:  www.javornik.charita.cz 
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  
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  Poskytovatel:  Institut Krista Velekněze  
Název sociální služby:  Dům S. M. Stanislavy Ernstové  
Adresa zařízení:   Městys Bílá Voda 81, 790 69 Bílá Voda u Javorníka 
Telefon:    584 409 038 
E-mailová adresa:  ikvbv@seznam.cz 
Webové stránky:  www.ruzenec.cz 
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři  

 
 

4.2.12 Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 
V domovech se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a 
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim 
v těchto domovech je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
Základní činnosti při poskytování těchto sociálních služeb jsou: poskytnutí ubytování, 
poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu 
(např. péče o vlasy a nehty, obsluha WC), pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (např. 
svlékání a oblékání, pomoc při pohybu), zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (např. podpora při aktivitách začlenění do společnosti), sociálně terapeutické 
činnosti (např. udržení osobních schopností), aktivizační činnosti (např. nácvik motorických, 
psychických a sociálních schopností), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:   Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s.  
Název sociální služby:  Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s.  
Adresa zařízení:   Bílsko 38, 783 22 Cholina 
Telefon:    606 511 735 
E-mailová adresa:  m.spurnik@gmail.com 
Webové stránky:   www.domov-bilsko.cz  
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
                  senioři 
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okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:   Centrum sociálních služeb Prostějov,  
                   příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Centrum sociálních služeb Prostějov,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Lidická 1454/86, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 321 403, 582 321 201  
E-mailová adresa:  reditel@csspv.cz  
Webové stránky:  www.csspv.cz  
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
                  osoby s kombinovaným postižením 

  
  Poskytovatel:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace,  

Název sociální služby:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice u Prostějova  
Telefon:    582 305 244 
E-mailová adresa:  reditel@domovurybnika.cz 
Webové stránky:  www.domovurybnika.cz  
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Domov pro seniory Radkova Lhota,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov pro seniory Radkova Lhota,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice 
Telefon:    581 711 523, 581 711 522, 581 711 524 
E-mailová adresa:  domovrl@volny.cz 
Webové stránky:  www.domovrl.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                 osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov pro seniory Tovačov,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Nádražní 94, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov 
Telefon:    581 731 152 
E-mailová adresa:  info@dstovacov.cz 
Webové stránky:  www.dstovacov.cz  
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Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním postižením  
  

  Poskytovatel:  Domov seniorů Hranice,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Jungmannova 1805, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    581 650 111 
E-mailová adresa:  domov.hranice@tiscali.cz  
Webové stránky:  www.mesto-hranice.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
 

  Poskytovatel:  Sociální služby města Přerova,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov pro seniory  
Adresa zařízení:   Kabelíkova 3217/14a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 289 112 
E-mailová adresa:  vanisova@ssmp.cz 
Webové stránky:  www.ssmp.cz 
Věková kat. klientů:  60 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                 senioři  
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně  
Název sociální služby:  Domov se zvláštním režimem 
Adresa zařízení:   Sobotín 147, 788 16 Petrov nad Desnou 
    Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou 
Telefon:    583 237 176  
E-mailová adresa:  sobotin@diakoniecce-sobotin.cz 
Webové stránky:  www.diakoniecce-sobotin.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                  osoby s kombinovaným postižením  
                  senioři  

 
  Poskytovatel:  Domov důchodců Libina,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Domov důchodců Libina, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Libina 540, 788 05 Libina 
Telefon:    583 233 203 
E-mailová adresa:  reditel@ddlibina.cz  
Webové stránky:  www.ddlibina.cz 
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením  
                  senioři  
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  Poskytovatel:  Domov důchodců Štíty,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov důchodců Štíty-Jedlí, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Jedlí 149, 789 01 Zábřeh  
Telefon:    583 480 054 
E-mailová adresa:  vaclav.veprek@domovstity.cz 
Webové stránky:  www.domovstity.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením 
 

  Poskytovatel:  Domov důchodců Šumperk,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   U Sanatoria 2631/25, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 215 518 
E-mailová adresa:  info@ddspk.cz 
Webové stránky:  www.ddspk.cz  
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
                      senioři 

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Charita Javorník 
Název sociální služby:  Charitní dům sv. Anežky Vidnava 
Adresa zařízení:   Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava 
Telefon:    584 452 537 
E-mailová adresa:  domov.anezka@charita.cz 
Webové stránky:  www.javornik.charita.cz 
Věková kat. klientů:  60 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
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4.2.13 Chráněné bydlení (§ 51) 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení je formou 
skupinového, popř. individuálního bydlení. Základní činnosti při poskytování této sociální 
služby jsou: poskytnutí stravy (např. pomoc s přípravou stravy), poskytnutí ubytování, pomoc 
při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc při běžném úklidu, pomoc při hospodaření 
s penězi), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. zajištění podmínek pro přiměřené 
vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů), zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (např. doprovázení do zaměstnání, k lékaři, sociálně terapeutické 
činnosti (např. udržení sociálních schopností – komunikace), pomoc při uplatnění práv  
a oprávněných zájmů (např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Domov seniorů POHODA Chválkovice,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Domov seniorů POHODA Chválkovice,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Švabinského 403/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 111 354 
E-mailová adresa:  floder@ddol.cz  
Webové stránky:  www.ddol.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením 
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Klíč – centrum sociálních služeb,  

                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Klíč – centrum sociálních služeb,  
                            chráněné bydlení Domov 
Adresa zařízení:   Chválkovická 195/13, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 313 457 
E-mailová adresa:  ivana.bazinkova@klic-css.cz, petr.matuska@klic-css.cz 
Webové stránky:  www.klic-css.cz  
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  
 

 Poskytovatel:  Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,  
příspěvková organizace 

Název sociální služby:  Chráněné bydlení Vincentinum (kontaktní místo) 
Adresa zařízení:  Sadová 1426/7, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
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Název sociální služby: Chráněné bydlení Vincentinum 
Adresa zařízení:  Za zahradami 1769/14, Šternberk, 785 01 Šternberk 1  
    Nádražní 1693/2a, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 

  

Telefon:    585004706, 604102582, 585011071 
E-mailová adresa:  reditel@vincentinum.cz 
Webové stránky:  www.vincentinum.cz  
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
 

  Poskytovatel:  Sociální služby pro seniory Olomouc,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Sociální služby pro seniory Olomouc,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Zikova 618/14, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 757 061  
E-mailová adresa:  olomouc@sluzbyproseniory.cz 
Webové stránky:  www.sluzbyproseniory.cz  
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 

 
 

okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Charita Prostějov 
 Název sociální služby:  Domov Daliborka - Chráněné bydlení 
Adresa zařízení:   Daliborka 3096/10, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
    Daliborka 3095/8, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    733 741 655, 581 115 290 
E-mailová adresa:  daliborka@prostejov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prostejov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let  
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
    osoby s kombinovaným postižením 
    osoby s mentálním postižením 
    osoby se zdravotním postižením 

 
  Poskytovatel:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace 

 Název sociální služby:  Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice u Prostějova1 
Telefon:    582 305 244 
E-mailová adresa:  reditel@domovurybnika.cz 
Webové stránky:  www.domovurybnika.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 64 let  
    osoby s kombinovaným postižením 
    osoby s mentálním postižením 
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okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České   
                                     republice, o.s. okresní organizace SPMP ČR Šumperk 
Název sociální služby:  Chráněné bydlení Pomněnka 
Adresa zařízení:   Šumavská 1914/11, 787 01 Šumperk 
Telefon:    583 213 910 
E-mailová adresa:  n.vykydalova@seznam.cz 
Webové stránky:  www.spmp-sumperk.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 40 let   
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením    
                            osoby s mentálním postižením   
  

  Poskytovatel:           Město Zábřeh, Městská sociální zařízení 
Název sociální služby:  Domov penzion Hněvkov  
Adresa zařízení:   Hněvkov 70, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 468 171 
E-mailová adresa:  pavlina.zizkova@mu-zabreh.cz 
Webové stránky:  www.mesto.zabreh.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let   
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
  

  Poskytovatel:  Město Zábřeh, Městská sociální zařízení 
Název sociální služby:  Domov penzion Zábřeh 
Adresa zařízení:   Postřelmovská 824/38, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 468 120  
E-mailová adresa:  pavlina.zizkova@mu-zabreh.cz 
Webové stránky:  www.mesto.zabreh.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let   
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
 

  Poskytovatel:  Penzion pro důchodce Loštice,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Penzion pro důchodce Loštice,  
                             příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Hradská 113/5, 789 83 Loštice 
Telefon:    583 445 219  
E-mailová adresa:  reditel@ppd-lostice.cz  
Webové stránky:  www.ppd-lostice.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let   
Cílová skupina:   senioři 
                  osoby se zdravotním postižením 
 

  Poskytovatel:         Sociální služby Šumperk,  
                         příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Sociální služby Šumperk – chráněné bydlení 
Adresa zařízení:   Vančurova 808/37, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
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Název sociální služby:  Penzion chráněného bydlení Bludov 
Adresa zařízení:   Lázeňská 359, 789 61 Bludov 
Název sociální služby:  Penzion chráněného bydlení Nové Losiny 
Adresa zařízení:   Nové Losiny 119, 788 23 Jindřichov u Šumperka 
Telefon:    583 313 530 
E-mailová adresa:  ppdsumperk@tiscali.cz  
Webové stránky:  www.socsluzby.ic.cz 
Věková kat. klientů:  50 – nad 80 let   
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby s tělesným postižením  

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Penzion pro seniory Jeseník 
Název sociální služby:  Penzion pro seniory Jeseník  
Adresa zařízení:   Beskydská 1298/6, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
                  Jaroslava Ježka 777/7, 790 01 Jeseník 
Telefon:    584 411 391, 584 450 284 
E-mailová adresa:  info@ppsjes.cz 
Webové stránky:  www.ppsjes.cz 
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                  senioři  

 

4.2.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních (§ 52) 
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové služby osobám, které již 
nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny 
se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického 
zařízení ústavní péče do doby, než jim bude zabezpečena pomoc jinou fyzickou osobou nebo 
zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 
sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 
Základní činnosti těchto služeb zahrnují: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při 
osobní hygieně, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při 
uplatňování práv. 
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Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Vojenská nemocnice Olomouc   
Název sociální služby:  Vojenská nemocnice Olomouc 
Adresa zařízení:   Sušilovo náměstí 1/5, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    973 407 071 
E-mailová adresa:  vnol@vnol.cz 
Webové stránky:  www.vnol.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s jiným zdravotním postižením 
                  senioři 

 
  Poskytovatel:  Odborný léčebný ústav Paseka,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Paseka 145, 783 97 Paseka 
Telefon:    585 007 955 
E-mailová adresa:  pospisil@olupaseka.cz  
Webové stránky:  www.olupaseka.cz  
Věková kat. klientů:  65 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním  
                  osoby s jiným zdravotním postižením 
                  senioři 
 

  Poskytovatel:  Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský  
                                     Beroun, příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický  
                             Moravský Beroun, příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun 
Telefon:    585 007 955 
E-mailová adresa:  info@olung.cz 
Webové stránky:  www.olung.cz  
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením 
                 senioři 
 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:   ADP – SANCO, s.r.o.  
Název sociální služby:  ADP – SANCO s.r.o. 
Adresa zařízení:   Vrahovická 721/109, 796 01 Prostějov-Vrahovice 
Telefon:    582 343 370  
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E-mailová adresa:  info@adpsanco.cz 
Webové stránky:  www.adpsanco.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 

 
  Poskytovatel:   ADP – SANCO, s.r.o.  

Název sociální služby:  ADP – SANCO  s.r.o. 
Adresa zařízení:   Sportovní 1, 796 01 Prostějov 
Telefon:    582 332 774 
E-mailová adresa:  info@adpsanco.cz 
Webové stránky:  www.adpsanco.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                 osoby se zdravotním postižením 
                 senioři 
 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Nemocnice Hranice, a.s. 
Název sociální služby:  Nemocnice Hranice, a.s. 
Adresa zařízení:   Zborovská 1245; 753 01 Hranice 1 
Telefon:    581 679 111 
E-mailová adresa:  nemocnice@nemocnice-hranice.cz  
Webové stránky:  www.nemocnice-hranice.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                 osoby s tělesným postižením 
                 osoby se zdravotním postižením 
                 senioři 
 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Interna Zábřeh, s.r.o. 
Název sociální služby:  Interna Zábřeh, s.r.o. 
Adresa zařízení:   Jiráskova 123/24, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 484 280, 583 484 287 
E-mailová adresa:  spicka@interna-zabreh.cz 
Webové stránky:  www.interna-zabreh.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                 osoby s jiným zdravotním postižením 
                            osoby s kombinovaným postižením 
                 senioři 
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  Poskytovatel:  Šumperská nemocnice, a.s. 
Název sociální služby:  Šumperská nemocnice, a.s. 
Adresa zařízení:   Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk 
Telefon:    583 335 004 
E-mailová adresa:  nemspk@nemspk.cz 
Webové stránky:  www.nemspk.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým onemocněním 
                 senioři 

 
 

4.3 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
 

4.3.1 Raná péče (§ 54) 
Základní činnosti poskytované ve službách rané péče jsou v rozsahu: výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti (např. specializované poradenství, podpora a posilování rodičovských 
kompetencí, vzdělávání rodičů, programy podporující vývoj dítěte), zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při užívání informačních zdrojů, 
podpora sociálního začlenění), sociálně terapeutické činnosti (např. výměna zkušeností, 
pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny), pomoc při uplatňování práv  
a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. při vyřizování žádostí). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 
Název sociální služby:  Středisko rané péče Tamtam Olomouc 
Adresa zařízení:   Jungmannova 25, Olomouc, 772 00 Olomouc 2 
Telefon:    235 517 313 
E-mailová adresa:  tamtam.olomouc@seznam.cz 
Webové stránky:  www.frpsp.cz; www.tamtam-olomouc.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením 
                 rodiny s dítětem/dětmi 
                 osoby se sluchovým postižením 
                 osoby s kombinovaným postižením 
 

 Poskytovatel:  Jdeme autistům naproti – Olomouc, o.s. 
Název sociální služby:  JAN – Olomouc, o.s. 
Adresa zařízení:   Žilinská 1246/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    608 366 835 
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E-mailová adresa:  jan.olomouc.o.s@seznam.cz 
Webové stránky:  www.jan-olomouc.cz 
Věková kat. klientů: 1 – 7 let 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením 

  
  Poskytovatel:  Středisko rané péče SPRP Olomouc 

Název sociální služby:  Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se 
zrakovým a kombinovaným postižením 

Adresa:     Střední novosadská 356/52, Nové Sady, 779 00 Olomouc  
Telefon:    585 222 921 
Název:  Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s 

tělesným, mentálním a kombinovaným postižením 
Adresa:     U botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc   
Telefon:    774 734 035 
E-mailová adresa:  olomouc@ranapece.cz 
Webové stránky:  www.ranapece.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby s kombinovaným postižením    
                            osoby s mentálním postižením    
                            osoby s tělesným postižením    
                            osoby se zrakovým postižením    
                            rodiny s dítětem/dětmi    

 
 

4.3.2 Telefonická krizová pomoc (§ 55) 
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 
Základní činnosti služby jsou v rozsahu: krizové práce s osobou spočívající v jednorázovém 
nebo opakovaném telefonickém kontaktu a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů při vyřizování běžných záležitostí. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Oblastní unie neslyšících Olomouc  
Název sociální služby:  Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Adresa zařízení:   Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    777 959 722, 774 585 225, 585 207 528, 585 225 597 
E-mailová adresa: ounol@ounol.cz 
Webové stránky:  www.ounol.cz  
Věková kat. klientů:  7 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 
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  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 414 600 
Chatová adresa:   www.elinka.iporadna.cz 
Webové stránky:  www.ssp-ol.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby v krizi 

 
 

4.3.3 Tlumočnické služby (§ 56) 
Tlumočnické služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám především 
s poruchami komunikace, které zamezují běžnou komunikaci s okolím bez pomoci jiné osoby. 
Základní rozsah při poskytování tlumočnických služeb spočívá ve zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím (např. tlumočení pomocí znakového jazyka nebo pomocí 
Lormovy dotekové abecedy) a pomoci při uplatňování práv a zájmů chráněných zákonem 
(např. pomoc při komunikaci a vyřizování běžných záležitostí). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Oblastní unie neslyšících Olomouc  
Název sociální služby:  Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Adresa zařízení:   Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 225 597, 585 207 528, 777 959 722, 774 585 225 
E-mailová adresa:  ounol@ounol.cz  
Webové stránky:  www.ounol.cz 
Věková kat. klientů:  7 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
                           Krajská organizace Olomouckého kraje 
Název sociální služby:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            organizace Prostějov  
Adresa zařízení:   Svatoplukova 2598/15, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    583 330 922 
E-mailová adresa:  snncr.pv@atlas.cz 
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Webové stránky:  www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:  11 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 
 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Název sociální služby:  Centrum zdravotně postižených Přerov  
Adresa zařízení:   nám. Svobody 1963/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 206 925, 737 169 450 
E-mailová adresa: – 
Webové stránky:  www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 

 
 

4.3.4 Azylové domy (§ 57) 
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 
situaci. Základní rozsah činností sociální služby je: poskytnutí stravy nebo pomoci  
při poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování (nepřevyšující 1 rok), pomoc při uplatnění práv  
a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřízení dokladů, upevnění 
kontaktu s rodinou). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Uničov,  
                           příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Domov pro matky s dětmi v tísni 
Adresa zařízení:   Pionýrů 673, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    585 054 446, 602 541 800 
E-mailová adresa:  azyldum@unicov.cz  
Webové stránky:  www.cssunicov.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
                  osoby v krizi 
 

  Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Uničov,  
                           příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Azylový dům pro muže a ženy 
Adresa zařízení:   Malé Novosady 406, Uničov, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    602 541 800 
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E-mailová adresa:  azyldum@unicov.cz 
Webové stránky:  www.cssunicov.cz  
Věková kat. klientů:  0 - 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 

  Poskytovatel:  Fond ohrožených dětí 
Název sociální služby:  Azylový dům FOD Olomouc  
Adresa zařízení:   Sokolská 551/48, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 221 648 
E-mailová adresa:  azylovydum.olomouc@fod.cz 
Webové stránky:  www.fod.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  
                  oběti trestné činnosti  
                  osoby bez přístřeší  
                  osoby v krizi  
                  osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc 
Název sociální služby:  Azylový dům pro ženy  
Adresa zařízení:   Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    583 033 452 
E-mailová adresa:  sld@olomouc.charita.cz  
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz  
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc 
Název sociální služby:  Azylový dům pro muže  
Adresa zařízení:   Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    583 033 456 
E-mailová adresa:  sld@olomouc.charita.cz  
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz  
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
 

  Poskytovatel:  Sociální služby Šternberk,  
                           příspěvková organizace  
Název sociální služby:  Bydlení pro matky – otce s dětmi v tísni 
Adresa zařízení:   Dalov 72, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    585 013 784, 585 013 672 
E-mailová adresa:  dvorska@socialnisluzby.cz 
Webové stránky:  www.socialnisluzby.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
                  rodiny s dítětem/dětmi  



 

- 75 - 
 

  Poskytovatel:  Statutární město Olomouc  
Název sociální služby:  Domov pro ženy a matky s dětmi 
Adresa zařízení:   Holečkova 90/7, Povel, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 419 736 
E-mailová adresa:  domov.matky@olomouc.eu 
Webové stránky:  www.olomouc.eu 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  
                 osoby v krizi  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Statutární město Olomouc  
Název sociální služby:  Azylový dům 
Adresa zařízení:   Řepčínská 245/113, Řepčín, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 750 676 
E-mailová adresa:  azylovy.dum@olomouc.eu 
Webové stránky:  www.olomouc.eu 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
 
 
okres Prostějov 
 

 Poskytovatel:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s.  
  

Název sociální služby:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s.  
 Adresa zařízení:   Určická 3124/101, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 

Telefon:    582 357 070, 582 330 039 
E-mailová adresa:  azylcentrum@seznam.cz  
Webové stránky:  www.acpv.wz.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
 

  Poskytovatel:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s.                           
Název sociální služby:  Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR 
Adresa zařízení:   Pražská 2314/1, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 330 039 
E-mailová adresa:  azylcentrum@seznam.cz  
Webové stránky:  www.acpv.wz.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
    Rodiny s dítětem/dětmi 
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okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Armáda spásy v České republice  
Název sociální služby:  Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi 
Adresa zařízení:   9. května 2481/107, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 210 769 
E-mailová adresa:  sbor_prerov@armadaspasy.cz 
Webové stránky:  www.armadaspasy.cz/prerov 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  
                  osoby bez přístřeší  
                  osoby v krizi  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  ELIM – křesťanská společnost  
                           pro evangelizaci a diakonii Hranice, o.s. 
Název sociální služby:  Azylový dům ELIM Hranice 
Adresa zařízení:  Vrchlického 1466, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
                  Čechova 133, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
                  třída Československé armády 184,  
                  Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    731 751 612, 581 601 138 
E-mailová adresa:  elim@elim-hranice.org 
Webové stránky:  www.elim-hranice.org 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
 

  Poskytovatel:  ELIM – křesťanská společnost  
                           pro evangelizaci a diakonii Hranice, o.s. 
Název sociální služby:  Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ELIM Hranice 
Adresa zařízení:   Hranice VII-Slavíč 21, 753 01 Hranice 4 
Telefon:    731 751 612, 581 601 138 
E-mailová adresa:  elim@elim-hranice.org 
Webové stránky:  www.elim-hranice.org 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
                  oběti domácího násilí 
 

  Poskytovatel:  Charita Kojetín  
Název sociální služby:  Azylový dům pro matky s dětmi v tísni  
Adresa zařízení:   Kroměřížská 198, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 
Telefon:    581 761 152 
E-mailová adresa:  ad@kojetin.charita.cz 
Webové stránky:  www.kojetin.charita.cz  
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  



 

- 77 - 
 

                  společensky nežádoucími jevy  
                 oběti domácího násilí  
                  osoby bez přístřeší  
                  osoby v krizi  
 

 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Armáda spásy v České republice  
Název sociální služby:  Armáda spásy, Centrum sociálních služeb 
Adresa zařízení:   Vikýřovická 1495, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 224 634 
E-mailová adresa: – 
Webové stránky:  www.armadaspasy.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
 

  Poskytovatel:  Město Zábřeh, Městská sociální zařízení  
Název sociální služby:  Azylový dům pro muže a ženy 
Adresa zařízení:   Tunklova 945/5, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    583 468 172 
E-mailová adresa:  pavlina.zizkova@mu-zabreh.cz 
Webové stránky:  www.mesto.zabreh.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
                 osoby v krizi  
 

  Poskytovatel:  Město Zábřeh, Městská sociální zařízení  
Název sociální služby:  Domov pro matky s dětmi 
Adresa zařízení:   Tunklova 896/1, 789 01 Zábřeh  
Telefon:    583 415 060 
E-mailová adresa:  vinklerova@dmd.zabreh.cz 
Webové stránky:  www.dmd.zabreh.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
                 osoby v krizi  
                 etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:  PONTIS Šumperk, o.p.s.  
Název sociální služby:  Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 
Adresa zařízení:   Gagarinova 2364/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 550 230 
E-mailová adresa:  dmdt@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  
                 osoby bez přístřeší 
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okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Boétheia – společenství křesťanské pomoci 
Název sociální služby:  Azylový dům pro muže a ženy 
Adresa zařízení:   Otakara Březiny 228/28, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 412 669 
E-mailová adresa:  ad.jesenik@seznam.cz 
Webové stránky:  www.boetheia.eu  
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
  

  Poskytovatel:  Boétheia – společenství křesťanské pomoci 
Název sociální služby:  Azylový dům pro rodiče s dětmi  
Adresa zařízení:   Seifertova 689/7, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 413 356 
E-mailová adresa:  ad.jesenik@seznam.cz 
Webové stránky:  www.boetheia.eu  
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   rodiny s dítětem/dětmi  
                 etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:  Občanské sdružení Ester 
Název sociální služby:  Azylové domy - kontaktní místo č. 1   
Adresa:     Polská 492, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:  Azylové domy 
Adresa:     Uhelná 156, 790 70 Uhelná     
Název sociální služby:  Azylové domy 
Adresa:     Uhelná 82, 790 70 Uhelná   
Název sociální služby:  Azylové domy  
Adresa:     Velká Kraš 354, 790 58 Velká Kraš  
Název sociální služby: Azylové domy 
Adresa:   Uhelná 68, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Název sociální služby: Azylové domy kontaktní místo č. 2 
Adresa:   Havlíčkova 537, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Název sociální služby: Azylové domy 
Adresa:   Havlíčkova 537, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
 Název sociální služby: Azylové domy 
Adresa:   Městys Bílá Voda 75, 790 69 Bílá Voda u Javorníka 
Telefon:   584 440 211, 584 440 141 
E-mailová adresa:  ester.zalesi@seznam.cz 
Webové stránky:  www.esterzalesi.eu  
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší    
                            osoby v krizi    
                            osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách    
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osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy    

                            rodiny s dítětem/dětmi    
                            etnické menšiny    

 

4.3.5 Domy na půl cesty (§ 58) 
Domy na půl cesty se zpravidla poskytují jako pobytové služby pro osoby do 26 let, které po 
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 
Základní rozsah činností sociální služby je: poskytnutí ubytování (ubytování v prostředí, které 
má znaky domácnosti), sociálně terapeutické činnosti (např. pomoc při začleňování do 
společnosti), pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (např. vyřízení dokladů, upevnění kontaktu s rodinou), zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Diakonie ČCE – Středisko v Sobotíně    
Název sociální služby:  Dům na půl cesty 
Adresa zařízení:   Šumperská 51, Bukovice, 790 01 Jeseník 1 
    Sokolská 542/32, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    606 790 144, 584 453 439, 584 440 317 
E-mailová adresa:  rad@diakoniecce-sobotin.cz 
Webové stránky:  www.diakoniecce-sobotin.cz 
Věková kat. klientů:  19 – 26 let 
Cílová skupina:   osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení  
                  pro výkon ústavní péče  
 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Diakonie ČCE – Středisko v Sobotíně    
Název sociální služby:  Diakonie ČCE – Středisko v Sobotíně  
Adresa zařízení:   Šumperská 51, Bukovice, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    583 237 176 
E-mailová adresa:  sobotin@diakoniecce-sobotin.cz 
Webové stránky:  www.diakoniecce-sobotin.cz 
Věková kat. klientů:  19 – 26 let 
Cílová skupina:   osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení  
                  pro výkon ústavní péče  
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4.3.6 Kontaktní centra (§ 59) 
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních  
a zdravotních rizik spojených s užíváním návykových látek. Služba obsahuje základní činnosti 
jako sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při 
obstarávání osobních záležitostí a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Sdružení Podané ruce, o. s. 
Název sociální služby:  Kontaktní centrum v Olomouci 
Adresa zařízení:   Sokolská 551/48, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 220 034 
E-mailová adresa:  kcentrum.ol@podaneruce.cz 
Webové stránky:  www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                 na návykových látkách 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Sdružení Podané ruce, o. s. 
Název sociální služby:  Kontaktní centrum Prostějov 
Adresa zařízení:   Vrahovická 329/83, Olomouc, Vrahovice, 798 11 Prostějov 
Telefon:    582 361 401, 776 654 685 
E-mailová adresa:  kcentrum.pv@podaneruce.cz 
Webové stránky:  www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  o.s. KAPPA – HELP 
Název sociální služby:  Kontaktní centrum KAPPA – HELP 
Adresa zařízení:   Kosmákova 2306/44, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
                  Skalní 1059, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
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Telefon:    581 207 901, 605 211 355 
E-mailová adresa:  office@kappa-help.cz 
Webové stránky:  www.kappa-help.cz  
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:  K – centrum Krédo – kontaktní a poradenské  
                            centrum v oblasti drogové problematiky 
Adresa zařízení:   Temenická 2621/1, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 550 235, 777 911 125  
E-mailová adresa:  k-centrum@pontis.cz, pavlickova.jana@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Darmoděj, o.s. 
Název sociální služby:  K-centrum Darmoděj 
Adresa zařízení:   28. října 885/14, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    774 424 560 
E-mailová adresa:  k-centrum@darmodej.cz  
Webové stránky:  www.darmodej.cz  
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                 na návykových látkách 
                 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo  
                 jsou tímto způsobem života ohroženy 
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4.3.7 Krizová pomoc (§ 60) 
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení života nebo zdraví, kdy 
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Základní činnosti 
služby jsou v rozsahu: krizové práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném 
telefonickém kontaktu a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při vyřizování 
běžných záležitostí. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc  
Název sociální služby:  Krizové centrum 
Adresa zařízení:   Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc  
Telefon:    585 203 100 
E-mailová adresa:  skp@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí 
                  oběti trestné činnosti 
                  osoby v krizi 
 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  PONTIS Šumperk, o.p.s.  
Název sociální služby:  Krizový byt pro ženy 
Adresa zařízení:   Gagarinova 2364/5, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 550 230, 777 911 124 
E-mailová adresa:  dmdt@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz  
Věková kat. klientů:  19 – 64 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí  
                  osoby v krizi  

 
 
 

4.3.8 Intervenční centra (§ 60a) 
Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného 
podle zvláštního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta 
pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. 
Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené 
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násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí, a to bez podnětu, bezodkladně 
poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby 
v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní a pobytové. 
Základní činnosti poskytované v centrech jsou: poskytnutí ubytování – jde-li o pobytovou 
formu (ubytování nepřesahuje 7 dní), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – jde-
li o pobytovou formu (např. celodenní strava odpovídající věku), sociálně terapeutické 
činnosti (např. krizová intervence), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 
obstarání osobních záležitostí. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                            příspěvková organizace 
Adresa zařízení:   Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Prostějov 
Adresa zařízení:  Bezručovo nám. 474/9, 796 01, Prostějov 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Přerov 
Adresa zařízení:  Velká dlážka 541/44, Přerov I-Město, 750 02, Přerov 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Jeseník 
Adresa zařízení:  Dukelská 436/15, 790 01, Jeseník 
Název sociální služby:  Poradna pro rodinu Šumperk 
Adresa zařízení:  Palackého 3040/2, 787 01, Šumperk 
Telefon:    583 213 141, 731 447 454 
E-mailová adresa:  intervencnicentrum@ssp-ol.cz  
Webové stránky:  www.ssp-ol.cz 
Věková kat. klientů:  16 – nad 80 let 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí 

 
 

4.3.9  Nízkoprahová denní centra (§ 61) 
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez 
přístřeší. 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech jsou: pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů (např. pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí). 
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Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc   
Název sociální služby:  Nízkoprahové denní centrum  
Adresa zařízení:   Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    583 033 454 
E-mailová adresa:  sld@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
 

  Poskytovatel:  Charita Šternberk 
Název sociální služby:  Nízkoprahové denní centrum SCHOD  
Adresa zařízení:   Šternberská 497, Uničov, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    585 054 519 
E-mailová adresa:  schod.unicova@sternberk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sternberk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  16 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 
Název sociální služby:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s.  
Adresa zařízení:   Určická 3124/101, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 330 039 
E-mailová adresa:  azylcentrum@seznam.cz  
Webové stránky:  www.acpv.wz.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Armáda spásy v ČR 
Název sociální služby:  Armáda spásy, Centrum sociálních služeb 
Adresa zařízení:   Vikýřovická 1495, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 224 634 
E-mailová adresa:  ad_sumperk@armadaspasy.cz 
Webové stránky:  www.armadaspasy.cz  
Věková kat. klientů:  od 19 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
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okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:          Boétheia – společenství křesťanské pomoci  
Název sociální služby:  Nízkoprahové denní centrum 
Adresa zařízení:   Otakara Březiny 228/28, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 411 684, 584 412 669 
E-mailová adresa:  ad.jesenik@seznam.cz 
Webové stránky:  www.sweb.cz/boetheia  
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
                 

 

4.3.10  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 
Tato zařízení poskytují pro děti a mládež ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve 
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu 
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se 
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytnuta i anonymně. 
Základní činnosti při poskytování této služby se zajišťují v rozsahu: výchovné, vzdělávací  
a aktivizační činnosti (např. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 
aktivity), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. aktivity umožňující 
lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí), sociálně 
terapeutické činnosti (např. aktivity podporující začlenění), pomoc při uplatňování práv  
a oprávněných zájmů (např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc  
Název sociální služby:  Komunitní centrum 
Adresa zařízení:   Holická 1155/51, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    734 435 451 
E-mailová adresa:  andrea.koukalova@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  6 – 26 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let  
                 ohrožené společensky nežádoucími jevy  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 etnické menšiny 
 
 
 



 

- 86 - 
 

  Poskytovatel:  Pro Vás 
Název sociální služby:  Klub Zóna 
Adresa zařízení:   Střední novosadská 202/48, Nové Sady,  
                779 00 Olomouc  
Telefon:    773 980 992, 605 224 828 
E-mailová adresa:  provas@email.cz 
Webové stránky:  www.zonaklub.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 26 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                  společensky nežádoucími jevy 
 

  Poskytovatel:  Sdružení Podané ruce, o.s.   
Název sociální služby:  NZDM KudyKam  
Adresa zařízení:   Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    777 916 286, 585 220 430 
E-mailová adresa:  kudykam@podaneruce.cz 
Webové stránky:  www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:  11 – 26 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:  Společenství Romů na Moravě,  
                           Romano jekhetaniben pre Morava 
Název sociální služby:  Společenství Romů na Moravě,  
                             Romano jekhetaniben pre Morava  
Adresa zařízení:   Pavlovická 85/27a, Pavlovičky, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 154 296 
E-mailová adresa:  olomouc@srnm.cz 
Webové stránky:  www.srnm.cz 
Věková kat. klientů:  1 – 26 let  
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                  společensky nežádoucími jevy  
                  osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  etnické menšiny  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Sdružení Podané ruce, o.s.  
Název sociální služby:  NZDM Prostějov 
Adresa zařízení:   Na Příhoně 4325/20, 796 01 Prostějov  
Telefon:    582 330 132 
E-mailová adresa:  nzdm.pv@podaneruce.cz 
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Webové stránky:  www.podaneruce.cz  
Věková kat. klientů:  11 – 26 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy 

 
 
  okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Armáda spásy v ČR 
Název sociální služby:  Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum  
Adresa zařízení:   9. května 2481/107, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 331 179 
E-mailová adresa:  sbor_prerov@armadaspasy.cz 
Webové stránky:  www.armadaspasy.cz   
Věková kat. klientů:  7 – 18 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 osoby, které vedou rizikový způsob života  
                 nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
  

  Poskytovatel:  Charita Hranice    
Název sociální služby:  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Fenix 
Adresa zařízení:   třída Československé armády 211, 
                  Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:    739 344 078 
E-mailová adresa:  nizkoprahovka@hranice.charita.cz 
Webové stránky:  www.charita-hranice.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 18 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
 

  Poskytovatel:  o.s. KAPPA – HELP 
Název sociální služby:  Nízkoprahový klub METRO 
Adresa zařízení:   tř. 17. listopadu 723/1, Přerov I-Město,  
                750 02 Přerov 2 
Telefon:    731 170 969, 581 207 901 
E-mailová adresa:  rkc@kappa-help.cz  
Webové stránky:  www.kappa-help.cz  
Věková kat. klientů:  11 – 26 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 etnické menšiny  
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  Poskytovatel:  Oblastní charita Přerov  
Název sociální služby:  Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce 
Adresa zařízení:   Kojetínská 1946/38, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    777 729 525 
E-mailová adresa:  rkc.prerov@caritas.cz 
Webové stránky:  www.prerov.caritas.cz  
Věková kat. klientů:  7 – 18 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  etnické menšiny  

 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:  Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 
Adresa zařízení:   Gen. Krátkého 2759/3a, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:    583 550 237, 777 911 125 
E-mailová adresa:  rachot@pontis.cz, pavlickova.jana@pontis.cz 
Webové stránky:  www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:  12 – 26 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 12 let do 26 let ohrožené společensky 
                            nežádoucími jevy 

 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Darmoděj, o.s. 
Název sociální služby:  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4. lístek 
Adresa zařízení:   Dukelská 1047/21, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
    Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Žulová 
Telefon:    777 115 849, 774 416 504, 608 734 663 
E-mailová adresa:  4.listek@darmodej.cz, nzdm.va@darmodej.cz 
Webové stránky:  www.darmodej.cz 
Věková kat. klientů:  6 – 26 let 
Cílová skupina:  děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. 

nežádoucími jevy    
                            etnické menšiny    
                            osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách    
                            osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách    

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy   
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4.3.11 Noclehárny (§ 63) 
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 
hygienického zařízení a přenocování. Základní činnosti při poskytování této sociální služby 
jsou: pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu  
a poskytnutí přenocování (např. i výměna ložního prádla). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Centrum sociálních služeb Uničov,  
                           příspěvková organizace   
Název sociální služby:  Noclehárna 
Adresa zařízení:   Malé Novosady 406, Uničov, 783 91 Uničov 1 
Telefon:    602 844 941 
E-mailová adresa:  azyldum@unicov.cz 
Webové stránky:  www.cssunicov.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc 
Název sociální služby:  Noclehárna pro muže 
Adresa zařízení:   Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    583 033 456 
E-mailová adresa:  sld@olomouc.charita.cz  
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz  
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc   
Název sociální služby:  Noclehárna pro ženy  
Adresa zařízení:  Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc 
Telefon:    585 033 452 
E-mailová adresa:  sld@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
 

 Poskytovatel:  Statutární město Olomouc   
Název sociální služby:  Noclehárna  
Adresa zařízení:   Řepčínská 245/113, Řepčín, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 750 676 
E-mailová adresa:  azylovy.dum@olomouc.eu 
Webové stránky:  www.olomouc.eu 
Věková kat. klientů:  18 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 
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okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s.  
Název sociální služby:  Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 
Adresa zařízení:   Určická 3124/101, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    -------- 
E-mailová adresa:  azylcentrum@seznam.cz 
Webové stránky:  www.acpv.wz.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:            Oblastní spolek ČČK Přerov 
Název sociální služby:  Ubytovací zařízení pro osoby bez přístřeší 
Adresa zařízení:   U výstaviště 1269/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    721 212 931 
E-mailová adresa:  prerov@cervenykriz.eu  
Webové stránky:  www.cckprerov.cz 
Věková kat. klientů:  19 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  
                  osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                 na návykových látkách  
                  osoby v krizi  
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
                  pachatelé trestné činnosti  
                  etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:  ELIM – křesťanská společnost  
                           pro evangelizaci a diakonii Hranice, o.s. 
Název sociální služby:  Nocležna pro osoby bez přístřeší – muže 
Adresa zařízení:   Vrchlického 1466, Hranice I-Město, 753 61 Hranice 4 
Telefon:    581 601 138 
E-mailová adresa:  elim@elim-hranice.org   
Webové stránky:  www.elim-hranice.org 
Věková kat. klientů:  18 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Armáda spásy v ČR  
Název sociální služby:  Armáda spásy, Centrum sociálních služeb  
Adresa zařízení:   Vikýřovická 1495, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
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Telefon:    583 224 634 
E-mailová adresa:  ad_sumperk@armadaspasy.cz 
Webové stránky:  www.armadaspasy.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší 

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Boétheia – společenství křesťanské pomoci 
Název sociální služby:  Noclehárna pro ženy 
Adresa zařízení:   Seifertova 689/7, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:   584 413 356 
E-mailová adresa: ad.ubytovna@seznam.cz 
Název sociální služby: Noclehárna pro muže 
Adresa zařízení:  Otakara Březiny 228/28, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:    584 413 356 
E-mailová adresa:  ad.jesenik@seznam.cz 
Webové stránky:  www.boetheia.eu  
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby bez přístřeší  

                
 

4.3.12 Služby následné péče (§ 64) 
Jedná se o ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, 
které abstinují. 
Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu: sociálně 
terapeutické činnosti (např. prevence relapsu), zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (např. aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve 
společenském prostředí), pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, při obstarání 
osobních záležitostí, poskytnutí ubytování (např. zajištění podmínek pro celkovou hygienu)  
a poskytnutí stravy (např. vytvoření podmínek pro přípravu stravy). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  P-centrum  
Název sociální služby:  Doléčovací centrum, P-centra Olomouc  
Adresa zařízení:   Lafayettova 47/9, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 221 983 
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E-mailová adresa:  p-centrum@p-centrum.cz 
Webové stránky:  www.p-centrum.cz  
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách  

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:  Darmoděj, o.s. 
Název sociální služby:  Pobytová služba - Doléčovací centrum Restart   
Adresa:      Lipovská 1167/10, 790 01 Jeseník   
    Nábřežní 539/4, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
    Kpt. Jaroše 616/16, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1 
    Masarykovo nám. 1001/11, Jeseník, 790 01 Jeseník 
Telefon:    774 742 449, 774 424 502 
E-mailová adresa:  restart.restart@darmodej.cz 
Webové stránky:  www.darmodej.cz 
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách  

 
 

4.3.13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 
Tyto služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové 
sociální situace, kterou rodiče sami bez pomoci nedokážou překonat, a u kterého existují 
další rizika ohrožení jeho vývoje.  
Do základních činností poskytovaných služeb patří: výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti (např. podpora a nácvik rodičovského chování, poskytnutí podpory pro přiměřené 
vzdělávání dětí), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod do 
školy, na zájmové aktivity), sociálně terapeutické činnosti (např. aktivity vedou k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností), pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Člověk v tísni, o.p.s. 
Název sociální služby:  Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace,  
                            Olomouc  
Adresa zařízení:   Litovelská 131/14, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
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Telefon:    581 010 130 
E-mailová adresa:  richard.korinek@clovekvtisni.cz  
Webové stránky:  www.clovekvtisni.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   rodiny s dítětem/dětmi 
 

  Poskytovatel:  ECCE HOMO ŠTERNBERK  
Název sociální služby:  Centrum pro rodinu, děti a mládež  
Adresa zařízení:   Masarykova 371, 793 05 Moravský Beroun 
                  Dvorská 960/13, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    588 517 372, 733 564 699 
E-mailová adresa:  centrum.mb@seznam.cz, eccehomost@email.cz 
Webové stránky:  www.oseccehomo.cz 
Věková kat. klientů:  3 – 64 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Fond ohrožených dětí  
Název sociální služby:  Pobočka FOD Olomouc  
Adresa zařízení:   Kapucínská 122/16, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 242 527, 724 667 625 
E-mailová adresa:  fod.olomouc@fod.cz  
Webové stránky:  www.fod.cz  
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 oběti domácího násilí  
                 oběti trestné činnosti  
                 osoby bez přístřeší  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc  
Název sociální služby:  Amaro khamoro 
Adresa zařízení:   Řezníčkova 808/8, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    734 435 451 
E-mailová adresa:  andrea.koukalova@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
                 etnické menšiny  
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  Poskytovatel:  Charita Šternberk  
Název sociální služby:  Jiloro – Srdíčko  
Adresa zařízení:   Měsíční 591/3, Šternberk, 785 01 Šternberk 
Telefon:    585 011 014  
E-mailová adresa:  jiloro@sternberk.charita.cz 
Webové stránky:  www.sternberk.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  rodiny s dítětem/dětmi 
                  etnické menšiny 
 

  Poskytovatel:  Maltézská pomoc 
Název sociální služby:  Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc   
Adresa zařízení:   Wurmova 841/6, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    736 620 804 
E-mailová adresa:  michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 
Webové stránky:  www.maltezskapomoc.cz 
Věková kat. klientů:  1 – 64 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 osoby s kombinovaným postižením  
                 osoby se zdravotním postižením  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  P-centrum  
Název sociální služby:  Rodinné centrum U mloka  
Adresa zařízení:   Lafayettova 47/9, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 221 983 
E-mailová adresa:  p-centrum@p-centrum.cz 
Webové stránky:  www.p-centrum.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   rodiny s dítětem/dětmi 
 

  Poskytovatel:  Poradna pro občanství, občanská  
                           a lidská práva 
Název sociální služby:  Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
Adresa zařízení:   Wellnerova1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    270 003 291 
E-mailová adresa:  poradna@poradna-prava.cz 
Webové stránky:  www.poradna-prava.cz 
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   rodiny s dítětem/dětmi 
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  Poskytovatel:  Středisko rané péče SPRP Olomouc 
Název sociální služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s postižením a 

ohroženým vývojem 
Adresa zařízení:   U botanické zahrady 828/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9  

  

Telefon:    774 734 035 
E-mailová adresa:  sas.olomouc@seznam.cz 
Webové stránky:  http://www.ranapece.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   rodiny s dítětem/dětmi 

 
  Poskytovatel:  Středisko sociální prevence Olomouc,  

                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Středisko sociální prevence Olomouc,  
                            příspěvková organizace  
Adresa zařízení:   Na Vozovce 622/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 427 141 
E-mailová adresa:  socialni.pracovnice@ssp-ol.cz 
Webové stránky:  www.ssp-ol.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
    osoby v krizi 

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:  Fond ohrožených dětí 
Název sociální služby:  Pobočka FOD Prostějov   
Adresa zařízení:   Kostelecká 249/4, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 331 668 
E-mailová adresa:  fod.prostejov@fod.cz 
Webové stránky:  www.fod.cz 
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 oběti domácího násilí  
                 oběti trestné činnosti  
                 osoby bez přístřeší  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
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okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Charita Kojetín 
Název sociální služby:  Rodinný klub Maria  
Adresa zařízení:   Kroměřížská 198, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín  
Telefon:    581 761 828  
E-mailová adresa:  rkm@kojetin.charita.cz 
Webové stránky:  www.kojetin.charita.cz  
Věková kat. klientů:  7 – 80 let 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
 

  Poskytovatel:  Oblastní charita Přerov  
Název sociální služby:  Romské komunitní centrum – Žížalka  
Adresa zařízení:   Kojetínská 1946/38, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    608 139 073 
E-mailová adresa:  zizalka@prerov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prerov.caritas.cz  
Věková kat. klientů:  0 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  rodiny s dítětem/dětmi  
                  etnické menšiny  

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:  Fond ohrožených dětí  
Název sociální služby:  Pobočka FOD Zábřeh  
Adresa zařízení:   Sušilova 1912/40, 789 01 Zábřeh 
Telefon:    724 667 746, 724 667 733 
E-mailová adresa:  fod.zabreh@fod.cz 
Webové stránky:  www.fod.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené  
                 společensky nežádoucími jevy  
                 oběti domácího násilí  
                 oběti trestné činnosti  
                 osoby bez přístřeší  
                 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                 rodiny s dítětem/dětmi  
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okres Jeseník 
  

  Poskytovatel:  Darmoděj o.s. 
 Název sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 Adresa:   Vápenná 4, 790 64 Vápenná 
    17. listopadu 460, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
 Telefon:   775236593, 774742443, 774742451, 776752874 
 E-mailová adresa: sas@darmodej.cz 
 Webové stránky:  www.darmodej.cz 
 Věková kat. klientů: bez omezení věku 
 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy  
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
rodiny s dítětem/dětmi  
etnické menšiny 

 
  Poskytovatel:  Občanské sdružení Ester 

Název sociální služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - kont. místo č. 1   
Adresa:     Polská 492, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - kont. místo č. 2   
Adresa:     Školní 73, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   
Adresa:     Polská 492, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   
Adresa:     Školní 73, 790 70 Javorník   
Telefon:    584 440 211, 584 440 141 
E-mailová adresa:  ester.zalesi@seznam.cz 
Webové stránky:  www.esterzalesi.cz 
Věková kat. klientů:  bez omezení věku 
Cílová skupina:   oběti domácího násilí    
                            osoby v krizi    
                            osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách    

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy    

                            rodiny s dítětem/dětmi    
                            etnické menšiny    
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4.3.14 Sociálně aktivizační služby pro seniory a os. se zdravotním postižením  (§ 66) 
Tyto služby jsou poskytovány ambulantní nebo terénní formou osobám v důchodovém věku 
nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou: zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (např. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity), sociálně 
terapeutické činnosti (např. udržení osobních a sociálních schopností), pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. pomoc při komunikaci). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:  Charita Olomouc 
Název sociální služby:  Dům sv. Vincence  
Adresa zařízení:   Řezníčkova 808/8, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    603871809 
E-mailová adresa:  sdo@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:  www.olomouc.charita.cz  
Věková kat. klientů:  18 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním  
 

  Poskytovatel:  Maltézská pomoc  
Název sociální služby:  Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc  
Adresa zařízení:   Wurmova 841/6, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    736 620 804 
E-mailová adresa:  michal.umlauf@maltezskapomoc.cz 
Webové stránky:  www.maltezskapomoc.cz 
Věková kat. klientů:  11 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 osoby s kombinovaným postižením 
                 osoby s mentálním postižením 
                 osoby s tělesným postižením 
                 senioři  
 

  Poskytovatel:  Mana, o. s.  
Název sociální služby:  Psychosociální centrum 
Adresa zařízení:   Dolní náměstí 15/51, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    777 916 266 
E-mailová adresa:  manaol@seznam.cz 
Webové stránky:  www.mana.estranky.cz 
Věková kat. klientů:  19 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 
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  Poskytovatel:  Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Název sociální služby:  Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Adresa zařízení:   Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 225 597, 585 207 528, 777 959 722, 774 585 225 
E-mailová adresa:  ounol@ounol.cz  
Webové stránky:  www.ounol.cz 
Věková kat. klientů:  7 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením 
 

  Poskytovatel:  Sociální služby Šternberk, příspěvková  
                           organizace  
Název sociální služby:  Poradenské a vzdělávací středisko pro seniory  
Adresa zařízení:   Komenského 388/40, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:    585 013 672 
E-mailová adresa:  pospisilova@socialnisluzby.cz 
Webové stránky:  www.socialnisluzby.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
 

  Poskytovatel:  SPOLU Olomouc    
Název sociální služby:  SPOLU Olomouc (Středisko podpory integrace) 
Adresa zařízení:   Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:    585 237 194 
E-mailová adresa:  spi@spoluolomouc.cz  
Webové stránky:  www.spoluolomouc.cz  
Věková kat. klientů:  7 – 64 let 
Cílová skupina:   osoby s mentálním postižením  
 

  Poskytovatel:  TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná 
                          společnost 
Název sociální služby:  TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost   
Adresa zařízení:    I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 00 Olomouc   
Název sociální služby:  TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko Šumperk   
Adresa zařízení:    8. května 444/22, 787 01 Šumperk   
Název sociální služby:  TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko Přerov   
Adresa zařízení:    Čechova 1184/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov   
Název sociální služby:  TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko Prostějov   
Adresa zařízení:    Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov   
Telefon:    585 415 042 
E-mailová adresa:  sid@tyflocentrum-ol.cz 
Webové stránky:  www.tyflocentrum-ol.cz 
Věková kat. klientů:  15 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižením 

  Poskytovatel:  Židovská obec Olomouc 
 Název sociální služby: Židovská obec Olomouc 
 Adresa zařízení:  Komenského 862/7, Olomouc, 779 00 Olomouc 
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 Telefon:   585 223 119 
 E-mailová adresa: kehila@kehila-olomouc.cz 
 Webová adresa:  http://www.kehila-olomouc.cz 
 Věková kat. klientů: 65 – nad 80 
 Cílová skupina:  senioři 

 
 
okres Prostějov  
 

  Poskytovatel:  Občanské sdružení na pomoc zdravotně  
                           postiženým Lipka 

Název sociální služby:  Centrum denních služeb OS LIPKA 
Adresa zařízení:   Tetín 1506/1, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 360 295 
E-mailová adresa:  oslipka@oslipka.cz 
Webové stránky:  www.oslipka.cz  
Věková kat. klientů:  27 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  

 
  Poskytovatel:  Sjednocená organizace nevidomých  

                           a slabozrakých ČR   
Název sociální služby:  SONS ČR – Prostějov 
Adresa zařízení:   Svatoplukova 2598/15, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    582 331 254 
E-mailová adresa:  prostejov-odbocka@sons.cz 
Webové stránky:  www.sons.cz 
Věková kat. klientů: 16 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zrakovým postižením  
 

  Poskytovatel:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
                           Krajská organizace Olomouckého kraje  
Název sociální služby:  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            organizace Prostějov 
Adresa zařízení:   Svatoplukova 2598/15, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    583 330 922 
E-mailová adresa:  snnpc.pv@atlas.cz 
Webové stránky:  www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:  16 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se sluchovým postižením   
 

 Poskytovatel:  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní  
organizace Prostějov 

Název sociální služby:  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní 
organizace Prostějov  

Adresa zařízení:   Kostelecká 4165/17, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
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Telefon:    724 706 773 
E-mailová adresa:  stp.os.pv@seznam.cz 
Webové stránky:  www.stp-prostejov.webnode.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s tělesným postižením 
    senioři  

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:  Armáda spásy v ČR 
Název sociální služby:  Armáda spásy, Sbor s komunitním centrem 
Adresa zařízení:   9. května 2481/107, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 331 179 
E-mailová adresa:  sbor_prerov@armadaspasy.cz 
Webové stránky:  www.armadaspasy.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
                 osoby se zdravotním postižením 
 

  Poskytovatel:  Oblastní charita Přerov 
Název sociální služby:  Setkávání seniorů SPOLU 
Adresa zařízení:   Palackého 2833/17a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 209 298 
E-mailová adresa:  seniori@prerov.charita.cz 
Webové stránky:  www.prerov.caritas.cz 
Věková kat. klientů:  27 – nad 80 let 
Cílová skupina:   senioři 
 

  Poskytovatel:  Sociální služby Lipník nad Bečvou,  
                           příspěvková organizace 
Název sociální služby:  Lipenský klub „Pohoda“  
Adresa zařízení:   Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou I-Město,  
                  751 31 Lipník nad Bečvou 
Telefon:    581 773 783 
E-mailová adresa:  socialni_sluzby@seznam.cz 
Webové stránky:  www.socialnisluzby.cz 
Věková kat. klientů:  55 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby se zdravotním postižením  
                 senioři  
 

  Poskytovatel:  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,  
                           místní organizace Přerov 
Název sociální služby:  Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.,  
                             místní organizace Přerov   
Adresa zařízení:   Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon:    581 217 082 
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E-mailová adresa:  CentrumSTP@seznam.cz 
Webové stránky:  www.mostp.cz 
Věková kat. klientů:  27 – 80 let 
Cílová skupina:   osoby s tělesným postižením  
                  senioři  

 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:   PONTIS Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:   Sociálně aktivizační služby 
Adresa zařízení:    Gen. Svobody 2800/68, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:     777 911 120, 777 716 030 
E-mailová adresa:  brezinova.bohdana@pontis.cz, senior@pontis.cz, 

skala.jiri@pontis.cz 
Webové stránky:   www.pontis.cz 
Věková kat. klientů:   18 – nad 80 let 
Cílová skupina:    senioři 
                             osoby s tělesným postižením 
 

  Poskytovatel:   Sjednocená organizace nevidomých  
                           a slabozrakých ČR  
Název sociální služby:   SONS ČR – Šumperk 
Adresa zařízení:    8. května 444/22, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:     583 217 105 
E-mailová adresa:   sumperk-odbocka@sons.cz 
Webové stránky:   www.sons.cz 
Věková kat. klientů:   16 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby se zrakovým postižením 
 

  Poskytovatel:            Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            Krajská organizace Olomouckého kraje   
Název sociální služby:   Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                             organizace Šumperk  
Adresa zařízení:    Gen. Svobody, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:     583 431 951 
E-mailová adresa:   szdp.sumperk@centrum.cz 
Webové stránky:   www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:   16 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby se sluchovým postižením 
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okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:   Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                            Krajská organizace Olomouckého kraje 
Název sociální služby:   Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,  
                             organizace Jeseník 
Adresa zařízení:    Tovární 1332/1a, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:     584 412 216 
E-mailová adresa:   f.mecner@tiscali.cz 
Webové stránky:   www.snncr.cz 
Věková kat. klientů:   16 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby se sluchovým postižením 

 
 

4.3.15 Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 
Jedná se o 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. Základní činnosti 
při poskytování této sociální služby jsou: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu (např. pomoc při běžných úkonech), poskytnutí stravy, nácvik 
dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění (např. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek), 
poskytnutí stravy, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků  
a dovedností (např. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu 
s přirozeným prostředím). 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:   Charita Olomouc  
Název sociální služby:   Bezbariérová tréninková kavárna  
Adresa zařízení:    Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     603871809 
E-mailová adresa:   sdo@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:   www.olomouc.charita.cz  
Věková kat. klientů:   18 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním 
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okres Přerov 
 

  Poskytovatel:   Sdružení Most k životu  
Název sociální služby:   Sdružení Most k životu – Sociálně terapeutická dílna 
Adresa zařízení:  Bohuslava Němce 2811/4, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 2 
Telefon:     581 207 238  
E-mailová adresa:   mostkzivotu@volny.cz 
Webové stránky:   www.mostkzivotu.eu 
Věková kat. klientů:   18 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby se zdravotním postižením  

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:   Občanské sdružení Ester 
Název sociální služby:   Sociálně terapeutické dílny - rukodělné dílny   
Adresa:      Polská 492, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:   Sociálně terapeutické dílny- terapeutická farma 1   
Adresa:      Javorník 111, Zálesí, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:  Sociálně terapeutické dílny - rekreační komplex 

Červenka   
Adresa:      Polská 578, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:   Sociálně terapeutické dílny, kontaktní místo   
Adresa:      Školní 73, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:   Sociálně terapeutické dílny - výcviková dílna   
Adresa:      Javorník 50, Bílý Potok, 790 70 Javorník   
Název sociální služby:   Sociálně terapeutické dílny - terapeutická farma 2   
Adresa:      Javorník 115, Travná, 790 70 Javorník   
Telefon:     584 440 211  
E-mailová adresa:   ester.zalesi@seznam.cz 
Webové stránky:   www.esterzalesi.eu 
Věková kat. klientů:   19 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním  
                   osoby s mentálním postižením  
 

  Poskytovatel:   Zahrada 2000, o. s.  
Název sociální služby:   Sociálně rehabilitační centrum Zahrada 2000  
Adresa zařízení:    Na Mýtince 32, Bukovice, 790 01 Jeseník 1 
     28. října 891/9, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:     737 241 330 
E-mailová adresa:   info@zahrada2000.cz 
Webové stránky:   www.zahrada2000.cz 
Věková kat. klientů:   19 – 80 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním  
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4.3.16  Terapeutické komunity (§ 68) 
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem  
o začlenění do běžného života. 
Základní činnosti při poskytování této sociální služby jsou: poskytnutí stravy, poskytnutí 
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů chráněných zákonem. 
 
 
Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:   Občanské sdružení Ester 
Název sociální služby:   Terapeutická komunita Trend 
Adresa zařízení:    Javorník 85, Travná, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Telefon:     584 440 141 
E-mailová adresa:   ester.zalesi@seznam.cz 
Webové stránky:   www.esterzalesi.eu 
Věková kat. klientů:   18 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním 

 
 

4.3.17  Terénní programy (§ 69) 
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby 
žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je 
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytovaná anonymně. Základní činnosti při poskytování terénních programů jsou: 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. lepší orientace ve vztazích ve 
společenském prostředí) a pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů (např. poskytnutí 
informací o rizicích spojených se současným způsobem života). 
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Adresář poskytovatelů:  
 

 
okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:   Člověk v tísni, o.p.s.  
Název sociální služby:  Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace, 

Olomouc 
Adresa zařízení:    Litovelská 131/14, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     581 010 130 
E-mailová adresa:   richard.korinek@clovekvtisni.cz  
Webové stránky:   www.clovekvtisni.cz 
Věková kat. klientů:   16 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
 

  Poskytovatel:   ECCE HOMO ŠTERNBERK 
Název sociální služby:   Terénní programy Šternberska 
Adresa zařízení:    Dvorská 960/13, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:     588 517 372 
E-mailová adresa:   eccehomost@email.cz 
Webové stránky:   www.oseccehomo.cz 
Věková kat. klientů:   11 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
 

  Poskytovatel:   Charita Olomouc 
Název sociální služby:   Terénní program  
Adresa zařízení:    Wurmova 588/5, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     583 033 456 
E-mailová adresa:   sld@olomouc.charita.cz 
Webové stránky:   www.olomouc.charita.cz 
Věková kat. klientů:   18 – 80 let 
Cílová skupina:    osoby bez přístřeší 
     osoby v krizi 
 

  Poskytovatel:   Občanské sdružení Romodrom 
Název sociální služby:   Romodrom pro regiony – Olomoucký kraj 
Adresa zařízení:    ČSA č. ev. 24, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:     222 212 823 
E-mailová adresa:   regiony@romodrom.cz 
Webové stránky:   www.romodrom.cz 
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
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  Poskytovatel:   Poradna pro občanství,  
                            občanská a lidská práva 
Název sociální služby:   Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
Adresa zařízení:    Wellnerova 1215/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     270 003 280 
E-mailová adresa:  martina.stepankova@poradna-prava.cz 
Webové stránky:   www.poradna-prava.cz 
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
                   osoby bez přístřeší 
                   rodiny s dítětem/dětmi 
                   etnické menšiny 

 
  Poskytovatel:   Sdružení Podané ruce, o. s.  

Název sociální služby:   Terénní programy Olomouc 
Adresa zařízení:    Sokolská 551/48, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     777 916 267, 585 220 034 
E-mailová adresa:   street.ol@podaneruce.cz  
Webové stránky:   www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:   11 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách  
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                  nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
 

  Poskytovatel:    Společenství Romů na Moravě,  
                   Romano jekhetaniben pre Morava 
Název sociální služby:   Společenství Romů na Moravě,  
                             Romano jekhetaniben pre Morava 
Adresa zařízení:    Měsíční 591/3, Šternberk, 785 01 Šternberk 1 
Telefon:     585 002 629 
E-mailová adresa:   sternberk@srnm.cz 
Webové stránky:   www.srnm.cz 
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:   Společenství Romů na Moravě,  
                            Romano jekhetaniben pre Morava 
Název sociální služby:   Společenství Romů na Moravě,  
                             Romano jekhetaniben pre Morava 
Adresa zařízení:    Pavlovická 85/27a, Pavlovičky, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     585 154 296 
E-mailová adresa:   olomouc@srnm.cz 
Webové stránky:   www.srnm.cz  
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
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Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                   etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:   Statutární město Olomouc    
Název sociální služby:   Terénní programy – Statutární město Olomouc 
Adresa zařízení:    Hálkova 820/20, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     585562403 
E-mailová adresa:   irena.pistekova@olomouc.eu 
Webové stránky:   www.olomouc.eu  
Věková kat. klientů:   19 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:   Azylové centrum Prostějov, o.p.s.  
Název sociální služby:   Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 
Adresa zařízení:    Určická 3124/101, Prostějov, 796 01 Prostějov 1  
Telefon:     582 330 039    
E-mailová adresa:   azylcentrum@seznam.cz 
Webové stránky:   www.acpv.wz.cz  
Věková kat. klientů:   19 – 80 let 
Cílová skupina:    osoby bez přístřeší 
 

  Poskytovatel:   Sdružení Podané ruce, o. s. 
Název sociální služby:   Terénní programy Prostějov 
Adresa zařízení:   Na Příhoně 4325/20, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon:    777 916 288, 582 330 132   
E – mailová adresa:  street.pv@podaneruce.cz 
Webové stránky:   www.podaneruce.cz 
Věková kat. klientů:  11 – 26 let 
Cílová skupina:    děti a mládež ve věku od 6 do 26 let  
     ohrožené společensky nežádoucími jevy  
     osoby, které vedou rizikový způsob života  
     nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
     etnické menšiny  

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:   o.s. KAPPA – HELP  
Název sociální služby:   Terénní program KAPPA – HELP 
Adresa zařízení:    Skalní 1059, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 
Telefon:     604 711 534, 581 207 901, 605 211 355 
E-mailová adresa:   teren@kappa-help.cz  
Webové stránky:   www.kappa-help.cz  
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Věková kat. klientů:   16 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby ohrožené závislostí nebo závislé  
                  na návykových látkách  
                  osoby, které vedou rizikový způsob života  
                   nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

 
 

okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:            Město Šumperk 
Název sociální služby:   Město Šumperk  
Adresa zařízení:    nám. Míru 364/1, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:     583 388 111 
E-mailová adresa:  helena.vitaskova@musumperk.cz, 

posta@musumperk.cz 
Webové stránky:   www.musumperk.cz 
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:   SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s. 
Název sociální služby:   Terénní programy SPOLEČNĚ – JEKHETANE 
Adresa zařízení:    Bulharská 217/4, 787 01 Šumperk 
Telefon:     596 136 609 
E-mailová adresa:   teren@jekhetane.cz 
Webové stránky:   www.jekhetane.cz 
Věková kat. klientů:   od 18 let 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                   osoby, které vedou rizikový způsob života  
                   nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:   Darmoděj, o.s. 
Název sociální služby:   Babylon 
Adresa zařízení:  17. listopadu 460, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Telefon:     774 742 451, 775 577 857, 776 593 607, 775 039 589 
E-mailová adresa:   teren.teren@darmodej.cz 
Webové stránky:   www.darmodej.cz 
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    etnické menšiny    
                             osoby bez přístřeší    

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách    

                             osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách    
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osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy    

                             rodiny s dítětem/dětmi   
 

  Poskytovatel:   Společenství Romů na Moravě,  
                            Romano jekhetaniben pre Morava 
Název sociální služby:   Společenství Romů na Moravě,  
                             Romano jekhetaniben pre Morava 
Adresa zařízení:    Velká Kraš 54, 790 58 Velká Kraš  
Telefon:    584 453 459  
E-mailová adresa:   jesenik@srnm.cz 
Webové stránky:   www.srnm.cz  
Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
                  etnické menšiny  
 

  Poskytovatel:   Boétheia - společenství křesťanské pomoci 
Název sociální služby:   Terénní program Boétheia 
Adresa zařízení:    Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 790 01 Jeseník 1 
Telefon:     584 412 669 
E-mailová adresa:   ad.jesenik@seznam.cz 
Webové stránky:   www.boetheia.eu 
Věková kat. klientů:   18 – 80 let 
Cílová skupina:  osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy 
 osoby bez přístřeší 
 

 
 

4.3.18 Sociální rehabilitace (§ 70) 
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Základní činnosti 
při poskytování sociální rehabilitace zajišťují: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče 
o děti, nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce), 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. nácvik jak využívat dopravní 
prostředky), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. sociální schopnosti), pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. informační servis a zprostředkování služeb), 
poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu (např. pomoc při úkonech osobní hygieny). 
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Adresář poskytovatelů:  
 
 

okres Olomouc 
 

  Poskytovatel:   Fond ohrožených dětí                               
Název sociální služby:   Zařízení FOD Klokánek v Dlouhé Loučce 
Adresa zařízení:    Švehlova 316, 783 86 Dlouhá Loučka 
Telefon:     585 002 630 
E-mailová adresa:   klokanek.dlouhaloucka@fod.cz 
Webové stránky:   www.fod.cz 
Věková kat. klientů:   0 – 18 let  
Cílová skupina:    děti a mládež ve věku od 6 do 26 let  
                  ohrožené společensky nežádoucími jevy 
                  oběti domácího násilí 
                  oběti trestné činnosti 
 

  Poskytovatel:   Mana, o.s.                         
Název sociální služby:  Mana - Centrum sociální rehabilitace pro osoby s 

chronickým duševním onemocněním 
Adresa zařízení:    Dolní náměstí 15/51, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     777 916 266 
E-mailová adresa:   manaol@seznam.cz 
Webové stránky:   www.manaol.cz 
Věková kat. klientů:   18 - 80 let  
Cílová skupina:    osoby s chronickým dušením onemocněním 
 

  Poskytovatel:   o. s. InternetPoradna.cz 
Název sociální služby:   Restart – program integrace pro osoby  
                             se zdravotním znevýhodněním 
Adresa zařízení:    Wurmova 577/7, Olomouc, 779 00 Olomouc 9  

  

Telefon:     587 406 126  
E-mailová adresa:  restart@iporadna.cz 
Webové stránky:   www.internetporadna.cz 
Věková kat. klientů:   19 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním  
                  osoby s chronickým onemocněním 
                  osoby s kombinovaným postižením 

osoby s tělesným postižením 
 

  Poskytovatel:   Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Název sociální služby:   Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Adresa zařízení:    Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     777 959 722, 774 585 225, 585 207 528, 585 225 597 
E-mailová adresa:   ounol@ounol.cz 
Webové stránky:   www.ounol.cz 



 

- 112 - 
 

Věková kat. klientů:   bez omezení věku 
Cílová skupina:    osoby se sluchovým postižením  
 

  Poskytovatel:   Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
Název sociální služby:   Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
Adresa zařízení:    Lužická 101/7, Povel, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     585 431 012 
E-mailová adresa:   soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz 
Webové stránky:   www.trendvozickaru.cz 
Věková kat. klientů:   15 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby s tělesným postižením  
                  osoby se zdravotním postižením  
 

  Poskytovatel:   SPOLU Olomouc 
Název sociální služby:  SPOLU Olomouc (Agentura podporovaného 

zaměstnávání)   
Adresa zařízení:    Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     585 221 546 
E-mailová adresa:   apz@spoluolomouc.cz 
Webové stránky:   www.spoluolomouc.cz  
Věková kat. klientů:  16 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s jiným zdravotním postižením  
                  osoby s kombinovaným postižením 
                  osoby s mentálním postižením 
                  osoby s tělesným postižením 
                  osoby se sluchovým postižením 
                  osoby se zdravotním postižením 
                  osoby se zrakovým postižením 
 

  Poskytovatel:   TyfloCentrum Olomouc,  
                            obecně prospěšná společnost 
Název sociální služby:   TyfloCentrum Olomouc, obecně prospěšná společnost   
Adresa zařízení:    I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     583 034 528 
E-mailová adresa:   olomouc@tyflocentrum-ol.cz 
Název sociální služby: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko 

Přerov 
Adresa zařízení: Čechova 1184/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Telefon: 581 735 187 
E-mailová adrsa: prerov@tyflocentrum-ol.cz 
Název sociální služby: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko 

Šumperk 
Adresa zařízení: 8. května 444/22, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon: 588 508 059 
E-mailová adresa: sumperk@tyflocentrum-ol.cz 
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Název sociální služby: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Regionální středisko 
Prostějov 

Adresa sociální služby: Kostelecká 4165/17, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 
Telefon: 588 188 368 
E-mailová adresa: prostějov@tyflocentrum-ol.cz 
Webové stránky:   www.tyflocentrum-ol.cz 
Věková kat. klientů:   15 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby se zrakovým postižením  
 

  Poskytovatel:   Tyfloservis, o.p.s.  
Název sociální služby:   Tyfloservis, o.p.s.  
                              – Krajské ambulantní středisko Olomouc   
Adresa zařízení:    I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 
Telefon:     585 428 111 
E – mailová adresa:   olomouc@tyfloservis.cz  
Webové stránky:   www.tyfloservis.cz  
Věková kat. klientů:   15 – nad 80 let 
Cílová skupina:    osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby se zrakovým postižením  

 
 
okres Prostějov 
 

  Poskytovatel:   TyfloCentrum Olomouc,  
                            obecně prospěšná společnost 
Název sociální služby:   TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.  
                              – Regionální středisko Prostějov   
Adresa zařízení:    Budovcova 3657/6, 796 01 Prostějov  
Telefon:    588 500 522 
E-mailová adresa:   vedeni@tyflocentrum-ol.cz 
Webové stránky:   www.tyflocentrum-ol.cz 
Věková kat. klientů:   15 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby se zrakovým postižením  

 
 
okres Přerov 
 

  Poskytovatel:   Duševní zdraví, o.p.s.  
Název sociální služby:   Duševní zdraví, obecně prospěšná společnost 
Adresa zařízení:    nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov 2 
Telefon:     581 204 437 
E-mailová adresa:   bara.skoupilova@volny.cz 
Webové stránky:   – 
Věková kat. klientů:   16 – 80 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním  
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  Poskytovatel:   Sdružení Most k životu  
Název sociální služby:   Sdružení Most k životu – Sociální rehabilitace  
Adresa zařízení:  Bohuslava Němce 2811/4, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov 2 
Telefon:     581 207 238 
E-mailová adresa:   mostkzivotu@volny.cz    
Webové stránky:   www.mostkzivotu.cz 
Věková kat. klientů:   18 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby se zdravotním postižením 
 

  Poskytovatel:   TyfloCentrum Olomouc,  
                            obecně prospěšná společnost 
Název sociální služby:  TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – Regionální středisko 

Přerov  
Adresa zařízení:    Čechova 1184/2, 750 02 Přerov 2 
Telefon:     588 500 522 
E-mailová adresa:   vedeni@tyflocentrum-ol.cz 
Webové stránky:   www.tyflocentrum-ol.cz 
Věková kat. klientů:   15 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby se zrakovým postižením  
 
 
okres Šumperk 
 

  Poskytovatel:   Společnost pro podporu lidí s mentálním  
                            postižením v České republice, o.s.  
                            okresní organizace SPMP ČR Šumperk 
Název sociální služby:   Agentura podporovaného zaměstnávání Pomněnka 
Adresa zařízení:    Šumavská 1915/13, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 
Telefon:     583 285 443 
E-mailová adresa:   n.vykydalova@seznam.cz  
Webové stránky:   www.spmpcr.cz  
Věková kat. klientů:   16 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s kombinovaným postižením  
                   osoby s mentálním postižením  
                   osoby se zdravotním postižením  
 

  Poskytovatel:   TyfloCentrum Olomouc,  
                            obecně prospěšná společnost 
Název sociální služby:   TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.  
                              – Regionální středisko Šumperk   
Adresa zařízení:    8. května 444/22, 787 01 Šumperk  
Telefon:     588 500 522 
E-mailová adresa:   vedeni@tyflocentrum-ol.cz 
Webové stránky:   www.tyflocentrum-ol.cz 
Věková kat. klientů:   15 – 64 let      
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Cílová skupina:    osoby s kombinovaným postižením  
                  osoby se zrakovým postižením  
 

  Poskytovatel:           DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 
Název sociální služby:   Sociální rehabilitace   
Adresa zařízení:    Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk   
Telefon:     774 868 631 
E-mailová adresa:   detskyklic@seznam.cz  
Webové stránky:   www.detskyklic.cz 
Věková kat. klientů:   15 – 64 let 
Cílová skupina:    osoby s kombinovaným postižením   
                             jedná se o osoby s poruchou autistického spektra   
                             osoby s mentálním postižením 
                             jedná se o osoby s poruchou autistického spektra  
 
 
okres Jeseník 
 

  Poskytovatel:   Občanské sdružení Ester  
Název sociální služby:   Sociální rehabilitace – kontaktní místo č. 1 
Adresa:      Polská 492, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Název sociální služby:   Sociální rehabilitace – kontaktní místo č. 2 
Adresa:    Havlíčkova 537, Javorník, 790 70 Javorník u Jeseníku 
Telefon:    584 440 211  
E-mailová adresa:   ester.zalesi@seznam.cz  
Webové stránky:   www.esterzalesi.eu  
Věková kat. klientů:   16 – nad 80 let 
Cílová skupina:   osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s mentálním postižením  
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
rodiny s dítětem/dětmi  

 
  Poskytovatel:   Zahrada 2000, o. s.  

Název sociální služby:   Sociálně rehabilitační centrum Zahrada 2000 
Adresa zařízení:    Na Mýtince 32, Bukovice, 790 01 Jeseník 1 
Název sociální služby: Sociálně rehabilitační centrum Zahrada 2000 - zázemí 

pro pracovníky 
Adresa zařízení: Nerudova 405, Zlaté Hory, 793 76 Zlaté Hory v 

Jeseníkách 
Telefon:     737 241 330   
E-mailová adresa:   info@zahrada2000.cz 
Webové stránky:   www.zahrada2000.cz  
Věková kat. klientů:   19 – 80 let 
Cílová skupina:    osoby s chronickým duševním onemocněním 
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4 Kontaktní údaje na Odbory sociálních věcí obcí s rozšířenou 
působností v Olomouckém kraji a pracoviště KÚOK  

 
 

okres Olomouc 
 

  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc 
tel.: 585 508 111 
www.kr-olomoucky.cz 
odbor sociálních věcí 
 

  Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 583, 779 00  Olomouc 
tel.: 585 513 111  
www.olomouc.eu 
odbor sociálních věcí 
tel.: 585 513 111  
adresa: Hálkova 20, 779 00 Olomouc  
 

  Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
tel.: 585 086 111 
www.sternberk.eu 
odbor sociálních věcí 
adresa: Opavská 1, 785 01 Šternberk 
 

  Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91  Uničov  
tel.: 585 088 111  
www.unicov.cz 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
adresa: Masarykovo nám. 1, 783 91  Uničov 

 
  Městský úřad Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

tel.: 585 153 222 
www.litovel.eu 
sociální a správní odbor 
adresa: Havlíčkova 818, 784 01 Litovel 
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okres Prostějov 
 

 Magistrát města Prostějova 
 náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
tel.: 582 329 111 
www.mestopv.cz 
odbor sociálních věcí 
adresa:  Školní 4, 796 01 Prostějov 

  Městský úřad Konice, Masarykovo nám. 27, 798 53 Konice 
tel.: 582 401 411  
www.konice.cz 
odbor sociálních věcí 
adresa: Na Příhonech 405, 798 52 Konice 

 
 

 
okres Přerov 
 

  Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02  Přerov I-Město  
tel.: 581 268 111  
www.mu-prerov.cz 
odbor sociálních věcí a školství 
adresa: Smetanova 7, 750 02 Přerov 
 

  Městský úřad Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89,  
751 31 Lipník nad Bečvou 
tel.: 581 722 111 
www.mesto-lipnik.cz 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
adresa: Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou 
 

  Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice 
tel.: 581 828 111 
www.mesto-hranice.cz 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice 
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okres Šumperk 
 

  Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01  Šumperk 
tel.: 583 388 111 
www.sumperk.cz 
odbor sociálních věcí 
adresa: nám. Míru 364/1, 787 01  Šumperk 
 

 
  Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01  Zábřeh  

tel.: 583 468 111  
www.muzabreh.cz 
odbor sociální a zdravotní 
adresa: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01  Zábřeh 
 
 

  Městský úřad Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85  Mohelnice 
tel.: 583 452 111 
www.mu-mohelnice.cz 
odbor sociálních věcí 
adresa: U Brány 916/2, 789 85  Mohelnice 

 
 

 
okres Jeseník 
 

  Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
tel.: 584 498 111 
www.mujes.cz 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
adresa: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
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5 Užitečné odkazy 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb                        www.apsscr.cz 
Elektronický portál územních samospráv                         www.epusa.cz 
Evropský sociální fond v ČR                                                 www.esf.cz 
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami www.helpnet.cz 
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí www.portal.mpsv.cz 
Ministerstvo práce a sociálních věcí                                      www.mpsv.cz 
Národní rada osob se zdravotním postižením              www.nrzp.cz 
Unie neziskových organizací Olomouckého kraje              www.uno-ok.cz 
Úřad vlády ČR                                                              www.vlada.cz 
Asociace poraden pro zdravotně postižené                          www.aszp.cz 
Asociace občanských poraden                                      www.obcanskeporadny.cz 
Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách  
a zařízeních                                                                         www.streetwork.cz 
Katalog poskytovatelů sociálních služeb  
Olomouckého kraje 2014                                                 www.kr-olomoucky.cz 
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