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SLUŽBY VE VYŠKOVĚ  

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV

Adresa:                 
Křesťanské centrum
Lípová 364/2
682 01 Vyškov

Telefon:            
739 600 007

E-mail:                       @
acvyskov@centrum.cz

Zástupce organizace:
Ing. Viktor Baláž

Kontaktní osoba:
Ing. Viktor Baláž

Webové stránky: www.ac.vys.cz

 Poskytované služby: 
 Duchovní činnost – bohoslužby, literatura, besedy, přednášky
 Služba rodinám – Klub maminek, manželská setkání, poradenství
 Služba dětem a mládeži – klub mládeže a dětí
 Diakonie – pomoc nemocným, starším a potřebným lidem, po-

travinová pomoc 

 Cílová skupina: 
 Všechny věkové kategorie bez rozdílu vyznání

Přední hlídka ROYAL RANGERS V ČR

Adresa:                  
Křesťanské centrum
Lípová 364/2
682 01 Vyškov

Telefon:             

733 627 348

E-mail:                        @
rr.vyskov@centrum.cz

Zástupce organizace:
Bc. Jan Bubík

Kontaktní osoba:
Bc. Jan Bubík – 733 627 348

Webové stránky: www.rr.vys.cz
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 Poskytované služby: 
 Týdenní kluby pro děti
 Volnočasové aktivity – dětská odpoledne, výlety, víkendové po-

byty, tábory

 Cílová skupina: 
 Děti školního věku od 6 – 10 let a jejich rodiče
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ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, z.s.  

Klub PAPRSEK

Adresa sídla:        
Tyršova 142/29
682 01  Vyškov

Telefon:             
515 537 061
724 993 367

E-mail:                        @
paprsek.vy@seznam.cz

Zástupce organiza-
ce:
Jaroslava Bednářová

Kontaktní osoba:
Jaroslava Bednářová

Webové stránky: www.paprsek-vyskov.cz

 Poskytované služby:
 Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti a mládež
 Sociální poradenství
 Školení, kurzy
 Zprostředkování služeb se slevou u smluvních subjektů
 Tisk zpravodaje PAPRSEK

 Cílová skupina:
 Děti a mládež se zdravotním postižením
 Rodiče dětí se zdravotním postižením

Informační centrum PAPRSEK

Adresa:              
Lípová 364/2
682 01 Vyškov

Telefon:             
515 531 354
739 371 872

E-mail:                        @
lenka.zampachova@ 
paprsek-vyskov.cz

Zástupce organiza-
ce:
Jaroslava Bednářová

Kontaktní osoba:
Bc. Lenka Žampachová
sociální pracovník

Webové stránky: www.paprsek-vyskov.cz

 Poskytované služby: 
 Informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu Vyškov 

i mimo něj
 Pomoc s vyhledáváním vhodné sociální služby
 Tisk Katalogu Informačního centra PAPRSEK
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Cílová skupina: 
 Rodiny se zdravotně postiženými dětmi a mládeží
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři
 Osoby po úrazech a nehodách 
 Osoby blízké, rodinní příslušníci a přátelé výše uvedených osob

Osobní asistence PAPRSEK

Adresa:                 
Lípová 364/2
682 01 Vyškov

Telefon:          
515 531 354
605 428 639

E-mail:                        @
lada.bastlova@
paprsek-vyskov.cz

Zástupce organizace:
Jaroslava Bednářová

Kontaktní osoba:
Mgr. Lada Bastlová
sociální pracovník

Webové stránky: www.paprsek-vyskov.cz

Poskytované služby: 
 Pomoc s osobní péčí (podání jídla, oblékání, samostatný pohyb..)
 Pomoc s osobní hygienou
 Pomoc  se zajištěním a přípravou stravy
 Pomoc se zajištěním chodu domácnosti (vaření, nákupy, praní, 

žehlení, úklid...)
 Doprovázení na úřady, do školy, zaměstnání, za sportem, kultu-

rou, do kina, lázní...
 Podpora při uplatňování práv a obstarání osobních záležitostí 

(vyřízení dokladů, uplatnění volebního práva, pomoc při naklá-
dání s majetkem..)

 Podpora rodičovských kompetencí 

 Cílová skupina: 
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby s chronickým onemocněním
 Senioři
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Podpora pro pečující osoby PAPRSEK

 Adresa:                 
 Lípová 364/2
 682 01 Vyškov

 Telefon:            
 515 531 354
739 371 872
 
 605 428 639

 E-mail:                        @
pujcovna.vy@seznam.cz
lenka.zampachova@ 
paprsek-vyskov.cz
lada.bastlova@
paprsek-vyskov.cz 

 Zástupce organizace:
 Jaroslava Bednářová

 Kontaktní osoba:
 Bc. Lenka Žampachová, sociální pracovník
 Mgr. Lada Bastlová, sociální pracovník 

Webové stránky: www.paprsek-vyskov.cz

 Poskytované služby: 
 Ukázky polohování osob se zdravotním postižením (polohování

na lůžku, přesuny na invalidní vozík, židli,....)
 Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
 Základní  poradenství  v  oblasti  sociálních  dávek  (příspěvek

na péči, příspěvek na mobilitu, průkazy pro osoby se zdravotním
postižením, ...)

 Pomoc s vyřízením sociálních dávek a při jednání s úřady, lékaři,
a pod.

 Předání  kontaktu  na  poskytovatele  sociálních  služeb,  které
mohou  s  péčí  pomoci  (terénní  sociální  služby,  ošetřovatelská
péče, rehabilitace)

 Přednášková činnost

 Cílová skupina: 
 Pečující osoby
 Osoby blízké, rodinní příslušníci a přátelé uvedených osob
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Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK

 Adresa:                 
 Lípová 364/2
 682 01 Vyškov

 Telefon:           
 515 531 354
739 371 872

 E-mail:                        @
 pujcovna.vy@seznam.cz
lenka.zampachova@ 
paprsek-vyskov.cz

 Zástupce organizace:
 Jaroslava Bednářová

 Kontaktní osoba:
 Bc. Lenka Žampachová
 sociální pracovník

Webové stránky: www.paprsek-vyskov.cz

 Poskytované služby: 
 Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – elektrická

polohovací lůžka, chodítka, klozetová křesla, masážní pomůcky,
mechanické invalidní vozíky, sedačky na vanu aj.

 Poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 Ukázka pomůcek

 Cílová skupina: 
 Rodiny se zdravotně postiženými dětmi a mládeží
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři
 Osoby po úrazech a nehodách
 Osoby blízké, rodinní příslušníci a přátelé uvedených osob
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, o.p.s.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Adresa:                   
Opatovice 92
682 01 Vyškov

Telefon:      
517 331 470
739 669 408

E-mail:                         @
azylopatovice@centrum.cz

Zástupce organizace:
Mgr. Zdeněk Leznar
ředitel

Kontaktní osoba:
Bc. Alena Sigmundová
vedoucí Azylového domu

Webové stránky: www.azylovydumopatovice.estranky.cz

 Poskytované služby: 
 Pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitnou bez přístřeší

 Cílová skupina: 
 Oběti domácího násilí
 Oběti trestné činnosti
 Osoby v krizi
 Rodiny s dítětem/dětmi

Pečovatelská služba

Adresa:                  
Tyršova 142/29
682 01 Vyškov

Telefon:           
517 333 503 

E-mail:                      @
psvyskov@acvyskov.cz

Zástupce organizace:
Mgr. Zdeněk Leznar
ředitel

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Voráčová
vedoucí pečovatelské služby 

Webové stránky: www.css.vys.cz

 Poskytované služby: 
 Pečovatelská služba v domácnosti
 Rozvoz obědů
 Středisko osobní hygieny

 Cílová skupina: 
 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby s jiným zdravotním postižením
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 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s tělesným postižením
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Senioři

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Adresa:                   
Smetanovo nábřeží 27
682 01 Vyškov

Telefon:           
517 333 909
733 525 998

E-mail:                        @
psychologie@acvyskov.cz

Zástupce organizace:
Mgr. Zdeněk Leznar
ředitel

Kontaktní osoba:
Mgr. Virginia Kočárová

Webové stránky: www.css.vys.cz

 Poskytované služby: 
 Psychologické a sociální poradenství
 Individuální, párová, rodinná i skupinová psychoterapie
 Psychodiagnostika
 Prorodinné aktivity

 Cílová skupina: 
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Osoby v krizi
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DOMY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, VYŠKOV

Adresa:              
Tyršova 142/29
682 01  Vyškov

Telefon:               
517 301 570
(pro informace a po-
dávání žádostí)

Vlastník:
Město Vyškov

Evidence žadatelů a info:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Masarykovo náměstí 1, Vyškov 

 Poskytované služby: 
 Pečovatelská služba

 Podmínky umístění: 
 Starobní a invalidní důchodci

Adresa:                

Polní 5
682 01  Vyškov

Telefon:                 
517 301 570
(pro informace a po-
dávání žádostí)

Vlastník:
Město Vyškov

Evidence žadatelů a info:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Masarykovo náměstí 1, Vyškov 

 Poskytované služby: 
 Pečovatelská služba

 Podmínky umístění: 
 Starobní a invalidní důchodci
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IQ ROMA SERVIS, z.s.

Centrála Brno:     
Vranovská 846/45
614 00 Brno 

Telefon:              
543 213 310 (recep-
ce)

E-mail:                     @
iqrs@iqrs.cz

Adresa sídla:
Vranovská 846/45
614 00 Brno 

Telefon:               
543 213 310

Poradna Vyškov:
nám. Československé
armády 1/2A
682 01 Vyškov

Telefon:              
774 898 817 
(program Pro dospě-
lé)
774 224 509 
(program Pro mladé)

E-mail:                     @
silvie.elsnerova@
iqrs.cz

Poradna Břeclav:
Tř. 1. máje 39
Poštorná 
691 41 Břeclav

Telefon:              
519 324 849

E-mail:                      @
breclav@iqrs.cz

Webové stránky: www.iqrs.cz

Poskytované služby:
 Terénní programy
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina:
 Osoby ohrožené sociálním vyloučením, především Romové
 Děti a mládež ve věku 6 – 26 let
 Rodiny s dětmi
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MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST, z.s.

 Adresa:                  
 Tyršova 142/29
 682 01 Vyškov

 Telefon:        
 773 150 062

  E-mail:                       @
  info@mcradost.cz

 Zástupce organizace:
 Ing. Jana Šebečková

 Kontaktní osoba:
 Natalija Fedkiv

Webové stránky: www.mcradost.cz

Poskytované služby: 
 Podpora pro těhotné a kojící

 Cvičení  a  masáže těhotných,  laktační  poradenství,  půjčovna lak-
tačních pomůcek, předporodní kurz, kurz péče o novorozence 

 Kurz BKM, šátkování, první pomoci, masáži miminek, cvičení žen po
 porodu, cvičení s kočárkem 

  Rozvoj rodičovských kompetencí 
 Dopolední tréninkové aktivity s rodiči
 Adaptační program pro děti do 4 roku bez doprovodu rodičů
 Psychologická poradna
 Zprostředkovaní  odborných  poradenských  aktivit,  besed,

workshopu v oblasti vývoje dítěte, zdravé výživy, kontaktního rodi-
čovství, prevencí úrazu, finanční gramotnosti … 

  Rozvoj environmentálního vzdělaní 
 Venkovní aktivity v ZOO – herna Kaštánek

  Volnočasové aktivity 
 Jóga pro děti, jóga pro ženy, výtvarka pro děti od 3 let  
 Cvičení rodičů s dětmi, kurz flétny 

 Veřejné akce pro rodiny s dětmi 
 Probouzení broučků, Masopustní průvod, Den otců, Šnečí rallye, aj.

 Cílová skupina: 
 Těhotné ženy, rodiče s dětmi, prarodiče s dětmi
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OBLASTNÍ CHARITA VYŠKOV

Centrum denních služeb

Adresa:                
Kostelní 406/2
682 01 Vyškov–Město

Telefon:      
728 729 997

E-mail:                               @
michal.novotny@
vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Bc. Michal Novotný
vedoucí Centra denních služeb

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Zapojení klientů se sníženou soběstačností do společnosti denním

pobytem v Centru denních služeb
 Předcházení sociální izolovanosti
 umožňuje klientům smysluplně trávit svůj volný čas zapojením se

 do aktivit v Centru 
 Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. 

 Cílová skupina: 
 senioři 
 osoby se zdravotním postižením 
 osoby s chronickým duševním onemocněním, starší 18 let

Centrum duševního zdraví

Adresa:                    
Kostelní 406/2
682 01 Vyškov - Město

Telefon:       
728 729 997

E-mail:                               @
michal.novotny@
vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Bc. Michal Novotný
vedoucí Centra duševního zdraví

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz
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 Poskytované služby: 
 Základní poradenství ke zvládnutí aktuální nepříznivé situace
 Pomoc v kontaktu se společenským prostředím
 Individuální a rodinná terapie
 Nácvik  dovednosti  pro  zvládání  péče  o  vlastní  osobu,  nácvik

soběstačnosti pro život v přirozeném prostředí
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 Aktivizační činnosti a pracovní příležitosti
 Vzdělávací akce a podpůrné skupiny

 Cílová skupina: 
 Osoby s chronickým duševním onemocněním 

Domácí hospicová péče

Adresa:               
Kostelní 406/2, 
682 01 Vyškov – Město 

Telefon:          
776 200 200

E-mail:                          @
dhp@vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Alena Paldusová
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Službu realizuje tým zdravotních sester, osobních asistentek, pe-

čovatelek, duchovního, psychoterapeuta, smluvního lékaře a soci-
álního pracovníka

 Sociální  pracovník pomáhá rodinným příslušníkům se  zorientovat
v nových  situacích,  při  plánování  péče  o  blízkého  nemocného
člověka i  o sebe samotné

 Zapůjčení vhodné kompenzační a ošetřovatelské pomůcky 
 Pomoc při sebeobsluze,  kontaktu s okolním světem a pomoc rodi-

ně  při  péči  (např.  radou  či  ukázkou  jak  nemocného  polohovat,
manipulovat  s  ním,  jak  se  starat  o  jeho  hygienu,  jak  vhodně
uspořádat prostor pro péči, apod.)

 Služba umožní pečujícím, aby nemuseli opouštět zaměstnání
 Zdravotní  sestry aplikují  injekce,  infúze,  cévkují,  převazují  rány,

apod. - vše dle dohody a potřeb nemocného
 psychoterapeut či duchovní může nemocného či rodinné příslušníky

doma doprovázet a poskytnout podporu v době nemoci i po odcho-
du nemocného
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 Cílová skupina: 
 Osoby (pre)terminálně nemocné

Chráněné bydlení – OSTROV JISTOTY

Adresa:                  
Tržiště 389/38
682 01  Vyškov 

Telefon:           
517 440 382
604 211 012

E-mail:                       @
chb@vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Ing. Ludmila Kujalová
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 

 Zaměření na získávání praktických životních dovedností klientů s cí-
lem dosáhnout jejich větší samostatnost a následně mít možnost
zařadit se mezi běžnou populaci

 Nácvik  běžných  dovedností,  režim  dne,  obstarání  domácnosti
včetně samostatného hospodaření s financemi, samostatnost v roz-
hodování,  odpovědnost  za  vlastní  rozhodnutí,  kulturní,  tělesný
a zdravotní rozvoj aj.

 Cílová skupina: 

 Osoby  s  chronickým  duševním  onemocněním,  s lehkým  nebo
středně  těžkým  stupněm  mentálního  postižení,  s přidruženým
lehkým  smyslovým,  tělesným  postižením  (s  možností  2  míst
pro vozíčkáře)

 Služby jsou poskytovány osobám ve věku 18 – 60 let

Odlehčovací služby

Adresa:                  
Morávkova 745/1a
682 01  Vyškov–Dědice

Telefon:           
517 330 382 
602 518 703

E-mail:                         @
lada.grmelova@
vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba: 
Bc. Lada Grmelová
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz
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 Poskytované služby: 
 Zajištění celodenní péče v pobytovém zařízení na dobu až tří měsí-

ců
 Odlehčení pečujícím osobám

 Cílová skupina:
 Senioři  nebo osoby se zdravotním postižením starší 19 let,  které

mají  sníženou soběstačnost,  a o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí

 Pečující osoby
 Službu mohou využít zájemci bez omezení místa bydliště

Osobní asistence

Adresa:                    
Kostelní 406/2
682 01  Vyškov–Město

Telefon:         
776 200 200

E-mail:                             @
oa@vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Alena Paldusová
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Terénní  služba  poskytovaná  osobními  asistenty,  kteří  jsou  „po-

mocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přiro-
zeném prostředí – doma

 Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném živo-
tě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomo-
ci

 Cílová skupina: 
 Osoby s chronickým onemocněním 
 Osoby s mentálním postižením 
 Osoby s tělesným postižením 
 Osoby se zdravotním postižením 
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Senioři 
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Domácí zdravotní péče

Adresa:                 
Morávkova 745/1a
682 01  Vyškov–Dědice

Telefon:           
517 350 779
774 874 824

E-mail:                       @
dzp@vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Andrea Zorková
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním

sociálním prostředí na základě doporučení registrujícího praktického
lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo  oše-
třujícího lékaře při hospitalizaci

 Ošetřovatelská rehabilitace 
 Aplikace ordinované terapie (inzulín, intramuskulární injekce)
 Ošetření stomií (vývod)
 Lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření

permanentního katetru 
 Péče o umírající a jejich rodiny

 Cílová skupina: 
 Všechny cílové skupiny, které potřebují zdravotní péči na základě 

indikace lékaře

Pečovatelská služba

Adresa:                
Náměstí Svobody 75/34
682 01  Vyškov–Dědice

Telefon:          
773 742 058

E-mail:                         @
ps@vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Zdeňka Seďová
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při

 osobní  hygieně  nebo  poskytnutí  podmínek pro  osobní  hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při   za-
jištění  chodu  domácnosti,  zprostředkování  kontaktu  se   spole-
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čenským prostředím

 Cílová skupina: 
 Osoby,  které  mají  sníženou  soběstačnost  z  důvodu věku,  chro-

nického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s  dět-
mi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Podpora pro pečující

Adresa:                
Kostelní 406/2
682 01  Vyškov-Město 

Telefon:          
776 200 200 

E-mail:                           @
 ppp@ vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Alena Paldusová
vedoucí služby

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Bezpečná manipulace s člověkem (posazení, přesuny, výměna ink.

pomůcek,…) 
 Provádění hygieny (způsob, vhodná kosmetika,…) 
 Uspořádání prostředí (odstranění překážek, využití madel,…) 
 Možnost  využití  kompenzačních  pomůcek  (postele,  vozíky,  WC

křesla,…)
 Komunikace (jak reagovat na nezvyklé jednání…)
 Možnosti finanční pomoci (jaké jsou možné příspěvky a jak je  zís-

kat, kompenzační pomůcky…) 
 Jak v tom nezůstat sám (informace o možnostech využití soc. slu-

žeb)

 Cílová skupina: 
 Lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí nebo ti, kteří se

na tuto péči teprve chystají
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Podpora pro pozůstalé

Adresa:                
Morávkova 745/1a
682 01  Vyškov–Dědice

Telefon:          
 774 874 819
 

E-mail:                           @
jitka.svejnohova@
vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Jitka Švejnohová

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Nabízená opora po stránce: 
 Psychické – pokud mají potřebu mluvit o úmrtí, nevědí, jak zvládat

vlastní reakce i reakce okolí apod. 
 Pragmatické – pomůže s vyřízením pohřbu, doprovodí na pohřební

službu, na farní úřad
 Informační – zjišťování, kde se nachází tělo zesnulého, orientace v

 pohřebním zákoně…

 Cílová skupina: 
 Lidé či rodiny, kde přišli o blízkého člověka

Půjčovna pomůcek

Adresa:                
Morávkova 745/1a
682 01  Vyškov–Dědice

Telefon:          
 733 742 023
 

E-mail:                         @
pkp@vyskov.charita.cz

Zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková
ředitel

Kontaktní osoba:
Mgr. Zbyněk Rumler

Webové stránky: www.vyskov.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Půjčování zdravotních, kompenzačních nebo rehabilitačních pomů-

cek a zprostředkování jejich pronájmu uživatelům charitních slu-
žeb i ostatním zájemcům z řad veřejnosti

 Provoz  půjčovny  pomůcek:  pondělí  a  čtvrtek   9:00  –  11:30  a
12:00 – 15:00 hodin 
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 Cílová skupina: 
 Senioři
  Osoby se zdravotním postižením
  Lidé po úrazu
  Rodinní příslušníci, pečující osoby
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OBLASTNÍ PEDAGOGIKO 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, p. o.

Adresa:                
Jungmanova 76/2
682 01 Vyškov

Telefon:               
517 348 706
605 417 216

E-mail:                        @
podatelna@opppvyskov.cz

Webové stránky: www.opppvyskov.cz

 Poskytované služby: 
 Poradenské pedagogicko-psychologické služby dětem, žákům 

a školským zařízením

 Cílová skupina: 
 Děti, žáci, studenti, jejich zákonní zástupci, školy a školská za-

řízení
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OBLASTNÍ SPOLEK 

ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Adresa:                    
Lípová 364/2
682 01  Vyškov

Telefon:           

778 157 307

E-mail:                        @
vyskov@cervenykriz.eu

Zástupce organizace:
Mgr. Miloš Nevřala před-
seda

Kontaktní osoba:
Danuše Adamcová, ředitelka

: Webové stránky: www.cerveny-kriz.ivyskov.cz, www.cck-cr.cz

 Poskytované služby: 
 Sociální, zdravotní, humanitární 
 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve regionu
 Kurzy dle Standardů první pomoci pro školy, instituce, firmy, or-

ganizace, veřejnost
 Kurzy a školení PP pro zaměstnance
 Výuka a výcvik první pomoci a oživování (KPR) na školách
 Kurz Základy první pomoci 
 Rekondiční pobyty se zdravotnickým zaměřením pro děti, mlá-

dež a seniory sociálně potřebných rodin
 Besedy pro veřejnost se zdravotnickou tématikou v sídle ČČK,

v obcích, institucích a neziskových organizacích regionu Vyškov
 Přednášky a besedy (v měsíčních intervalech) se  zdravotnickou

tématikou pro klienty Domova pro seniory Vyškov
 Zdravotnické dozory na společenských, sportovních a kulturních

akcích regionu
 Přednášky, osvětová a preventivní činnost pro zlepšení znalostí

a  povědomí našich spoluobčanů v poskytování první pomoci 
 Znalost KPR – výcvik oživování na resuscitačních loutkách pro

 veřejnost a zájemce všech věkových skupin
 Činnost Humanitárního a ošacovacího střediska – sbírky od   ob-

čanů,  pořádané  každou  první  středu  v měsíci,  ale  také  dle
možností  občanů  a  vzájemné dohody  (oblečení,  ručníků,  lůž-
kovin, obuvi, školních potřeb, postýlek, kočárků apod.)

 Pravidelná  spolupráce  při  vybavování  klientů,   potřebných
spoluobčanů a rodin s dětmi

 Cílová skupina: 
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 Děti – žáci MŠ a ZŠ, studenti
 Široká veřejnost všech věkových skupin
 Senioři
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PORADNA PRO OBČANSTVÍ/OBČANSKÁ 
A LIDSKÁ PRÁVA

Adresa:                    
Náměstí Čsl. Armády 1/2A
682 01  Vyškov

Telefon:        
773 154 568
 

E-mail:                        @
nicol.homolkova@  po-
radna-prava.cz

Zástupce organizace:
Mgr.et Bc. Nicol Homol-
ková

Kontaktní osoba:
Bc. Miroslava Vartová, DiS., tel.: 777 208 
568
e-mail: miroslava.vartova@poradna-
prava.cz

Mgr. Marek Janás, tel.: 724 701 625
e-mail: marek.janas@poradna-prava.cz

: Webové stránky: www.poradna-prava.cz

Poskytované služby: 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Cílová skupina: 
Rodiny žijící na území okresu Vyškov, které:

 jsou v obtížné sociální situaci
 mají výchovné problémy s dětmi
 mají  děti v zařízení pro výkon ústavní výchovy
 hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy
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SPOLEČNOST PODANÉ RUCE O.P.S.

Terénní programy na Vyškovsku

Adresa:                         
Čsl. Armády 1/2A
682 01  Vyškov

Telefon:     
775 292 607
778 762 087

E-mail:                        @
vyskov@podaneruce.cz
vlacilova@podaneruce.cz

Zástupce organizace:
Bc. Veronika Vláčilová, DiS.

Kontaktní osoba:
Bc.  Veronika Vláčilová, DiS.

  Webové stránky:  www.podaneruce.cz

 Poskytované služby: 
 Odborné poradenství  pro  uživatele  nelegálních  návykových lá-

tek a alkoholu, jejich rodinné příslušníky a blízké 
 Podpora a pomoc v krizové situaci
 Výměnný program použitého injekčního materiálu a informační

servis
 Testy na infekční nemoci (HIV/AIDS, hepatitidy typu B a C) a zá-

kladní zdravotní ošetření
 Sociální práce a asistenční služba (pomoc s vyřízením dokladů,

sociálních dávek, s hledáním práce a bydlení, doprovod na úřady
apod.)

 Zprostředkování  dalších  zdravotních a sociálních služeb včetně
léčby závislostí

 Aktivní vyhledávání a monitorování drogové scény
 Sběr pohozeného injekčního materiálu

 Cílová skupina: 
 Primární cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku 16 – 64 let,

které se v důsledku užívaní nelegálních návykových látek a  alko-
holu ocitli v obtížné životní situaci

 Sekundární  cílovou  skupinou  jsou  osoby  blízké  a  rodinní  pří-
slušníci těchto  osob 
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PIAFA VYŠKOV, z.ú.

Sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi

 Adresa:                 
 Žerotínova 2
 682 01 Vyškov

 Telefon:         
 739 082 637 

 E-mail:                        @
 piafak@piafa.cz

 Zástupce organizace:
 Jana Podrápská
 ředitelka

Kontaktní osoba:
sociální pracovník

Webové stránky: www.piafa.cz

 Poskytované služby – s čím tato  služba může pomoci: 
● s posilováním rodinných vztahů, s nácvikem rodičovských 

dovedností 
● s rozvojem předškolních dovedností dětí
● se zvládáním krizové situace v rodině 
● s rozvojem dětí se specifickými výchovnými a vzdělávacími po-

třebami, poruchami učení a chování,  komunikačními problémy,
zdravotním či jiným handicapem 

● se zvládáním každodenní péče o děti a rodinu
● s dopravou dětí a mládeže do vzdělávacích a výchovných zařízení

prostřednictvím sociálního auta 
● se smysluplným využitím volného času 

 Cílová skupina: 
Sociální služba je určena rodinám s dětmi do 18 let z Vyškova a  okolí,
které se nachází v obtížné životní situaci, kterou rodina nedokáže samo
statně bez pomoci překonat
Tato služba má přispět k optimálnímu fungování dané rodiny v jejím při
rozeném prostředí

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Adresa:                   
Žerotínova 2
682 01 Vyškov

Telefon:           
731 650 788

E-mail:                         @
socialnipracovnik@piafa.cz

Zástupce organizace:
Jana Podrápská
ředitelka

Kontaktní osoba:
sociální pracovník

Informační centrum PAPRSEK vychází 30. 11. 2019

   



Webové stránky: www.piafa.cz

Poskytované služby – s čím tato služba může pomoci: 

● s navazováním a udržením sociálních kontaktů
● se smysluplným využitím volného času
● s posílením fyzické kondice a zlepšením psychického stavu
● se zvládáním sebeobsluhy
● se zlepšením či udržením kvality života
● se zvládáním obtížných situací, které přináší zdravotní postižení

či  vysoký věk

Cílová skupina: 
Osoby v důchodovém věku a osoby se zdravotním postižením bez vě-
kového omezení, které jsou sociálně znevýhodněny a   ohroženy soci-
álním vyloučením

Sociálně terapeutická dílna a obchůdek KOVÁRNA

Adresa:                 
Žerotínova 2
682 01 Vyškov

Telefon:       
703 143 051 

E-mail:                         @
piafa@piafa.cz

Zástupce organizace:
Jana Podrápská,
ředitelka

Kontaktní osoba:
Sociální pracovnice

Webové stránky: www.piafa.cz

 Poskytované služby – s čím tato služba může pomoci: 
 s osamostatněním a zvládáním základní péče o vlastní osobu
 se zajištěním stravy
 se smysluplným využitím volného času
 se získáním a zdokonalením pracovních návyků a dovedností
 s osvojením  dovedností  potřebných  k nalezení  či  udržení  za-

městnání na otevřeném či chráněném trhu práce
 s dopravou do vzdělávacích a výchovných zařízení prostřednic-

tvím sociálního auta

 Cílová skupina: 
 Osoby se zdravotním postižením (Vyškov a okolí)
 Primárně se jedná o osoby s psychiatrickým, sekundárně pak i

 s lehčím  až  středně  těžkým  tělesným  či  mentálním  posti-
žením ve věku 18 - 64 let se sníženou soběstačností
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Sociální rehabilitace

Adresa:                  
Žerotínova 2
682 01 Vyškov

Telefon:         
605 472 913  

E-mail:                         @
piafa@piafa.cz

Zástupce organiza-
ce:
Jana Podrápská
ředitelka

Kontaktní osoba:
sociální pracovník

Webové stránky: www.piafa.cz

Poskytované služby – s čím tato služba může pomoci: 
 s navázáním a udržením sociálních kontaktů
 s osamostatněním se a minimalizací závislosti na jiné osobě
 se začleněním do běžného života
 s podporou a rozvojem komunikace
 se smysluplným využitím volného času
 s osvojením  dovedností  potřebných  k nalezení  či  udržení  za-

městnání na otevřeném či chráněném trhu práce
 s dopravou do vzdělávacích a výchovných zařízení prostřednic-

tvím sociálního auta

Cílová skupina: 
 Osoby  ve  věku  16-64  let  (Vyškov  a  okolí),  se  sníženou

soběstačností  v základních  životních  dovednostech,  které  se
 nacházejí  v nepříznivé  sociální  situaci,  žijí  v sociálně  znevý-
hodňujícím prostředí nebo jsou z důvodu svého věku, nemoci,
zdravotního postižení, krizové situace, životních návyků nebo ji-
ných důvodů ohroženy sociálním vyloučením
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SENIOR POINT VYŠKOV

Adresa:              
Městský úřad 
Vyškov
Masarykovo nám. 1
682 01 Vyškov

Telefon:               
727 818 171

E-mail:                        @
vyskov@seniorpointy.cz
vyskov@spolecne.info 

Kontaktní osoba:
Jana a Jiří Doupovcovi

Webové stránky:  www.seniorpointy.cz

 Poskytované služby: 
 Základní poradenství
 Sociální poradenství 
 Bezplatná právní poradna (na objednání) 
 Nabídka volnočasových aktivit 
 Klubová činnost 
 Přístup na internet 
 Přednášky a besedy 
 Registrace do projektu Senior Pas
 Otevřeno pondělí, středa 10:00 – 15:30 hod.

 Cílová skupina:  
 Senioři od 55 let
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o. 

Domov pro seniory

Adresa:                     
Polní 252/1
682 01  Vyškov 

Telefon:          
515 333 100
722 565 442

E-mail:                        @
preisova@
socialnisluzbyvyskov.info

Zástupce organizace:
Mgr. Indráková Dana
ředitelka  zařízení

Kontaktní osoba:
Mgr. Marcela Preisová
vedoucí sociálního úseku

Webové stránky: www.socialnisluzbyvyskov.info

 Poskytované služby: 
 Komplex pobytových sociálních služeb zahrnujících především

ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
 vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, sociální  poradenství,
 zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím, kulturní
a zájmová činnost, aktivizační činnost

 Cílová skupina: 
 Senioři ve starobním či invalidním důchodu nad 60 let, jejichž

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim
nemůže být zajištěna ani prostřednictvím dostupných terénních
sociálních služeb

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním
onemocněním

Adresa:                  
Čtvrtníčkova 1/114
682 01  Vyškov 

Telefon:          
517 348 407
602 658 141

E-mail:                       @
blatanova@
socialnisluzbyvyskov.info

Zástupce organizace:
Mgr. Indráková Dana
ředitelka  

Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Blatanová
vedoucí sociálního oddělení

Webové stránky: www.socialnisluzbyvyskov.info

Poskytované služby: 
 Komplex pobytových služeb pro  osoby s chronickým duševním

onemocněním  zahrnující  ubytování,  stravování,  obslužnou  a
 hygienickou péči, ošetřovatelskou péči a rehabilitaci, aktivizační
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a zájmové činnosti

Cílová skupina: 
 Osoby  s psychiatrickou diagnózou od 50 let, které byly uznány

invalidními
 Jde  o  osoby, které mají sníženou schopnost samostatnosti a

 soběstačnosti a vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci
nejsou schopny své životní potřeby zajišťovat ve vlastním
prostředí za pomoci rodinných příslušníků či komunity  a ostat-
ních dostupných ambulantních či terénních služeb

Denní stacionář

Adresa:                
Purkyňova 36
682 01  Vyškov

Telefon:          
517 333 910
601 392 741

E-mail:                       @
stacionar@
socialnisluzbyvyskov.info

Zástupce organizace:
Mgr. Indráková Dana
ředitelka 

Kontaktní osoba:
Bc. Jarmila Březovská
Vedoucí služby

Webové stránky: www.socialnisluzbyvyskov.info

Poskytované služby: 
 Poskytování ambulantní (denní) služby sociální péče
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele
 Výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Cílová skupina: 
 Osoby s mentálním postižením ve věku 18 – 50 let
 Osoby s mentálním a  lehčím tělesným postižením ve věku 18 –

50 let
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SVAZ DIABETIKŮ ČR, 
pobočný spolek ve Vyškově

Telefon:                         
731 186 807     

Kontaktní osoba:  
Eva Jazejčková

Poskytované služby: 
 Pomoc občanům postižených diabetem
 Přednášková činnost 

Cílová skupina: 
 Osoby postižené diabetem

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR,
pobočný spolek Vyškov

Adresa:                  
Sportovní 769/12
682 01  Vyškov 

Telefon:           
732 419 877 

E-mail:                       @
jan.heroudek@email.cz

Zástupce organizace:
Jan Heroudek

Kontaktní osoba:
Jan Heroudek

Webové stránky: www.svaztp.cz

 Poskytované služby: 
 Rekondiční pobyty
 Návštěva kulturních akcí
 Pro naše členy zabezpečujeme přednášky z oblasti zdravotnictví, 

právních otázek a bezpečnosti tělesně postižených

 Cílová skupina: 
 Osoby s tělesným postižením
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SLUŽBY V OSTATNÍCH 
MĚSTECH A OBCÍCH

TYFLOCENTRUM BRNO, o.p.s.

Adresa:               
Chaloupkova 3
612 00 Brno

Telefon:              
 515 919 770 
 774 715 097

E-mail:                       @
poradna@
centrumpronevidome.cz   

Zástupce organizace:
RNDr. Hana Bubeníčková

Kontaktní osoba:
Mgr. Magda Ambrožová

Webové stránky: www.centrumpronevidome.cz

 Poskytované služby: 
 Odborné  sociální poradenství  (poradíme  po  telefonu,  mailem,

přijedeme za klientem, bude-li to nutné)
 Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené  (poskytujeme

klientům přímo ve Vyškově terénní formou)
 Sociální  rehabilitace  zrakově  postižených  (ambulantní  kurzy  

v Brně pro všechny klienty se zrakovým postižením z Jihomorav-
ského  kraje,  kteří  potřebují  především  zvládnout  pomůcky na
bázi výpočetní techniky)

 Sociálně terapeutická dílna HapAteliér (ambulantní služba v Brně
pro všechny klienty z Jihomoravského kraje, kteří rádi manuálně
tvoří a chtějí si vyzkoušet nebo se připravit na možné pracovní
uplatnění)
Za klienty Vyškova rádi přijedeme.

 Cílová skupina: 
 Osoby se zrakovým postižením

  služby jsou určeny aktivním zrakově postiženým lidem

 Věková kategorie:
 Osoby starší 15 let 
 V případě poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (soci-

ální rehabilitace) je dolní hranice věku 7 let (školní docházka a
znalost psaní desetiprstovou či jinou technikou)
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DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - OBLASTNÍ
CHARITA HODONÍN

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Adresa:                  
Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna

Telefon:         
734 435 125

E-mail:                        @
cds.slavkov@
hodonin.charita.cz

Zástupce organizace:
Bc. Václav Salajka
ředitel OCHH

Kontaktní osoba:
Bc. Eva Vávrová
vedoucí služby

Webové stránky:  www.hodonin.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí
 Provozní doba je každý pracovní den od 8:00 hod. do 16:00 hod.

 Cílová skupina: 
 Osoby se zdravotním postižením od 27 let
 Senioři

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna

Adresa:                 
Sovětská 912
685 01 Bučovice

Telefon:        
608 709 283

E-mail:                        @
chos.bucovice@
hodonin.charita.cz

Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna

608 709 283

Zástupce organizace:
Bc. Václav Salajka ředitel
OCHH

Kontaktní osoba:
Barnetová Sylva
vedoucí CHOS

Webové stránky: www.hodonin.charita.cz
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Poskytované služby: 
 Odběry krve a biologického materiálu
 Aplikace injekcí, infúzní terapii
 Převazy ran bércových vředů, dekubitů
 Péče a výměny permanentních katetrů
 Ošetření stomií 
 Nácviky soběstačnosti, edukaci o pohybové aktivitě
 Léčba bolesti
 Komplexní péče o klienty v terminálním stádiu

 Cílová skupina:  
 Klienti bez rozdílu věku

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna

Adresa:                 
Zahradní 886
685 01  Bučovice

Telefon:           
517 381 056
737 234 088
 

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

Zástupce organizace:
Bc. Václav Salajka 
ředitel OCHH

Kontaktní osoba: 
Mgr. Alena Švábková
vedoucí služby

Webové stránky: www.hodonin.charita.cz

 Poskytované služby: 
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně 
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 Zajištění kontaktu se společenským prostředím
 Péče o zdraví a bezpečí
 Podpora rodičovských kompetencí

 Cílová skupina: 
 senioři
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním postižením
 rodiny s dítětem/dětmi
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Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna

Adresa:                   
Sovětská 912
685 01 Bučovice

Telefon:      
517 380 451
739 389 266

E-mail:                              @
poradna.bucovice@
hodonin.charita.cz

Zástupce organizace:
Bc. Václav Salajka ředi-
tel OCHH

Kontaktní osoba Bučovice:
Mgr. et Bc. Jaromír Němeček, 
DiS., soc. pracovník

Adresa:            
Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna

Telefon:     
544 212 021
731 646 977

E-mail:                             @
poradna.slavkov@
hodonin.charita.cz

Zástupce organizace:
Bc. Václav Salajka ředi-
tel OCHH

Kontaktní osoba Slavkov u 
Brna: Mgr. Lucie Růžičková,
vedoucí, soc. pracovnice

Webové stránky: www.hodonin.charita.cz

Poskytované služby:  
Odborné sociální poradenství, typu občanské poradny 
 Poskytujeme bezplatné poradenství v následujících oblastech:

 Poradenství v oblasti práva, poradenství v sociální oblasti
 Zprostředkování služeb navazujících na poradenství
 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při sepisování

dopisů, návrhů, pomoc při komunikaci s úřady apod.)
 Pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s přirozeným

prostředím (podpora při hledání zaměstnání, bydlení apod.)
 Rodina  a  mezilidské  vztahy  (bydlení,  občanská  práva,  řešení

dluhů apod.)

Cílová skupina:  
 Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 18-ti let 
 Jedná se zejména o:

 Osoby v krizi
 Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způ-

sobem života ohroženy
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti

 Služby poradny jsou poskytovány ambulantní i terénní formou.

Informační centrum PAPRSEK vychází 30. 11. 2019

   

http://www.hodonin.charita.cz/
mailto:Poradna.slavkov@charita.cz


DOMOV HVĚZDA, p.o.

Adresa:                
Nové Hvězdlice 200
683 41 Nové Hvězdlice

Telefon:            
517 321 100
(ústředna)

E-mail:                       @
lenka.kralova@
domovhvezda.cz

Zástupce organizace:
Mgr. Pavel Ševela 
ředitel

Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Králová
sociální pracovnice

Webové stránky: www.domovhvezda.cz

 Poskytované služby: 
 Domov se zvláštním režimem

 Cílová skupina: 
 Senioři ve věku nad 65 let, jejichž soběstačnost je snížena z dů-

vodu onemocnění demencí Alzheimerova typu či jiného typu de-
mence, věkem, zdravotním stavem

 Jejich  situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
a nemohou zůstat v domácím prostředí ani s využitím terénních
služeb

DOMOV NA ZÁMKU, p.o. Nezamyslice

Adresa:                          
nám. děk. Františka Kvapila 17
798 26  Nezamyslice

Telefon:     
582 302 081

E-mail:                  @ 
kkrepelkova@
nazamku.eu 

Zástupce organizace:
Ing. Mgr. Jiřina Krejčí 
ředitelka

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Křepelková
sociální pracovnice

Webové stránky: www.nazamku.eu

 Poskytované služby:
 Poskytování služeb sociální péče, ubytování, stravy, zdravotní

péče, aktivizační činnosti, sociálně – terapeutické činnosti

 Cílová skupina: 
 Muži a ženy ve věku od tří let (horní věková hranice je neomeze-

na)  s mentálním  postižením,  jejichž  situace  vyžaduje  indivi-
duálně určenou podporu a pomoc jiné osoby
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DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE, p.o.

Adresa:               
Víceměřice 32
798 26  Nezamyslice

Telefon:               
582 305 244 ředitel
582 305 233 vedoucí 
sociálně-zdravotního 
úseku

E-mail:                     @
Felipe.SanchezLopez@
domovurybnika.cz
 Alena.Skrivankova@
domovurybnika.cz

Webové stránky: www.domovurybnika.cz

 Poskytované služby: 
 Domov pro seniory (DS)
 Domov se zvláštním režimem (DZR)
 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
 Chráněné bydlení (CHB)

 Cílová skupina: 
 DS - osoby od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku,

jejichž  nepříznivá  životní  situace  vyžaduje  pravidelnou  pomoc
jiné fyzické osoby a nepříznivou životní situaci nelze řešit jinou
sociální službou

 DZR - osoby od 60 let s Alzheimerovou chorobou a jinými typy
demencí,  jejichž  stav  při  péči  o  vlastní  osobu  vyžaduje  ve
zvýšené míře dohled, podporu a péči, kterou není možné zajistit
rodinnými příslušníky ani jiným typem sociálních služeb

 DOZP - muži od 18 let s mentálním postižením, kombinovaným
postižením,  kteří  se  v důsledku  svého  zdravotního  stavu ocitli
v nepříznivé  sociální  situaci.  Tuto  situaci  nejsou  schopni
zvládnout vlastními silami ani za pomoci jiných druhů sociálních
služeb nebo rodiny.  Mentální  postižení  může být  kombinováno
s jiným nedominujícím smyslovým postižením

 CHB – mužům ve věku 18 – 64 let s lehkým až středně těžkým
mentálním  postižením,  případně  kombinovaným  postižením,
jejichž situace vyžaduje individuální  podporu či  pomoc jiné fy-
zické osoby
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DOMOV U ZÁMKU, z.s. Chválkovice
na Hané

Adresa:                       
Domov u zámku
Chvalkovice na Hané 1
683 23 Ivanovice na Hané

Telefon:               
středisko Chvalkovice
na Hané
513 034 554
608 517 300

Telefon:                     
Středisko Ivanovice 
na Hané, Tyršova 
225/18
517 307 060
608 517 300

E-mail:                   @
socialnipracovnik@
domovuzamku.cz

E-mail:                   @
socialnipracovnik@
domovuzamku.cz 

Zástupce organizace:
Bc. Anna  Macková
ředitelka

Kontaktní osoba:
Mgr. Bohdana Stěničková
sociální pracovník

Webové stránky: www.domovuzamku.cz

 Poskytované služby: 
 Domov pro seniory
 Domov se zvláštním režimem
 Pečovatelská služba

 Cílová skupina: 
 DpS  -  Senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost

z důvodu věku a jejichž zdravotní či sociální situace jim neu-
možňuje samostatné bydlení bez pomoci jiné fyzické osoby 

 DZR - Osoby starší 50-ti let, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy de-
mence  či jiného  typu  demence,  jejichž  situace  vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 PS –  poskytovaná  v domě s pečovatelskou  službou  na  adrese
Chvalkovice  na  Hané  248  a  249,  terénní  –  poskytovaná
v domácnostech seniorů bydlících     ve Chvalkovicích na Hané
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DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO

Adresa:               
Hvězdová 9
602 00 Brno

Telefon:              
545 211 576

E-mail:                       @
drom@drom.cz

Webové stránky: www.drom.cz

 Poskytované sociální služby: 
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM (Hvězdová 9)
 Terénní sociální práce Brno (Hvězdová 9)
 Kontaktní centrum (Bratislavská 41)
 Odborné sociální poradenství (Malinovského náměstí 4)
 Sociálně aktivizační služba DROM (Malinovského náměstí 4)
 Zdravotně sociální pomoc (Malinovského náměstí 4)

Další poskytované služby a programy:
 Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti (Hvězdová 9)
 Podpora zaměstnanosti (Hvězdová 9)
 Komplexní práce s rodinou a pěstouny (Bratislavská 41)
 Předškolní přípravka (Bratislavská 41)
 Prevence ztráty bydlení ve městě Brně (Malinovského náměstí 4)

 Cílová skupina: 
 Děti a mládež ve věku 6-20 let, které se nacházejí v nepříznivé

sociální situaci
 Lidé, kteří se ocitli  v nepříznivé sociální situaci a trpí neznalostí

svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb
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DŮM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 Rousínov

Adresa:               
ul. Louky 1156/1
683 01 Rousínov 

Telefon:              
517 326 180
770 168 701

E-mail:                       @
havirova@rousinov.cz

Kontaktní osoba:
Júlia Havířová

Vlastník:
město Rousínov

Webové stránky: www.rousinov.cz

 Evidence žadatelů a info: 
Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí
Sušilovo nám. 84/56
tel: 517 324 820

 Poskytované služby: 
 Pečovatelská služba 

 Cílová skupina: 
 Osoby se zdravotním postižením 
 Senioři 
 Osoby s chronickým onemocněním
 Rodiny s dětmi
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Drnovice

Adresa:               
Drnovice 321
683 04 Drnovice

Telefon:            
517 353 235

E-mail:                       @
podatelna@oudrnovice.cz

Webové stránky: www.oudrnovice.cz

Evidence žadatelů a info:
 Obecní úřad Drnovice: tel. 517 353 235

 Poskytované služby: 
 Pečovatelská služba včetně úkonů osobní hygieny

 Cílová skupina:
 Zde mohou být umísťováni občané ve starobním nebo invalidním

důchodu,  jejichž  zdravotní  stav  a věk  umožňují  vést  poměrně
samostatný  život  (za  předpokladu  poskytování  pečovatelské
služby v potřebném rozsahu) 

 Věková hranice pro přijetí je (s výjimkou tělesně postižených ob-
čanů) 65 roků

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Ivanovice na Hané

Adresa:                    
Mlýnská 895/15 
Ivanovice na Hané 683 
23,
Mlýnská 801/33
Ivanovice na Hané
683 23

Telefon:               
517 325 664
517 325 671
778 499 647
Bc. Helena Ma-
toušková 

E-mail:                        @
helena.matouskova@
ivanovicenahane.cz

Evidence žadatelů a  informace
Městský úřad Ivanovice na Hané

Vlastník:
město Ivanovice na 
Hané

Webové stránky: www.ivanovicenahane.cz 
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 Poskytované služby: 
  Pečovatelská služba, středisko osobní hygieny, pedikúra

 Cílová skupina: 
 Starobní a invalidní důchodci

HABROVANSKÝ ZÁMEK, p.o.

Adresa:                
Habrovany 1
683 01 Rousínov

Telefon:    
517 305 111
517 305 105
739 087 789

E-mail:                             @
info@habrovanskyzamek.cz
socialni@habrovanskyzamek.cz

Zástupce organizace:
PhDr. Leoš Spáčil
ředitel

Kontaktní osoba:
Mgr. Pavla Haumerová
sociální pracovnice

Webové stránky: www.habrovanskyzamek.cz

 Poskytované služby: 
 Domov pro osoby se zdravotním postižením
 Domov pro seniory
 Chráněné bydlení Vyškov

 Cílová skupina: 
 Domov pro osoby se zdravotním postižením: Osoby   ve

věku 18  let a výše s tělesným postižením, které z důvodu své
nepříznivé sociální  situace potřebují  pravidelnou podporu nebo
pomoc druhé osoby ve většině základních potřeb a nemohou žít
ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších nebo za
pomoci terénní sociální služby.

 Domov pro seniory: Dospělé osoby nad 60 let věku, které mají
vážné chronické onemocnění zejména pohybového aparátu. Jsou
v nepříznivé sociální situaci pro snížení či ztrátu schopností 
uspokojit své základní potřeby a potřebují pravidelnou pomoc 
druhé osoby.

 Chráněné bydlení: Dospělé osoby, které mají vážné chronické
onemocnění  pohybového  aparátu.  Jsou  v  nepříznivé  sociální
situaci pro snížení či ztrátu schopností uspokojit své základní po-
třeby a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby v souladu s cíli
chráněného bydlení.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Bučovice a okolí

Adresa:                
Sovětská 912
685 01  Bučovice

Telefon:        
775 185 993

E-mail:                         @
novakm48@seznam.cz

Zástupce organizace:
Nováková Marta

 Poskytované služby: 
 Poradenství, rekondiční pobyty, kulturní akce, zájezdy

 Cílová skupina:  
 Senioři
 Osoby se zdravotním postižením od 20 let věku

SONS, TYFLOPOMŮCKY OLOMOUC

Adresa:               
I. P. Pavlova 69
779 00  Olomouc

Telefon:                
585 415 130
777 360 348 

E-mail:                      @
pomucky-ol@volny.cz
 prodejna-ol@sons.cz

Webové stránky: www.tyflopomucky.cz

 Poskytované služby: 
 Prodej pomůcek pro osoby se zrakovým postižením
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ZELENÝ DŮM POHODY, p.o.

Adresa:               
P. Jilemnického 2923/1
695 01 Hodonín

Telefon:           
518 321 580
fax 518 321 209

E-mail:                        @
srnec.petr@
zelenydumpohody.cz

Webové stránky: www.zelenydumpohody.cz

 Poskytované služby: 
 Denní stacionář (DS)
 Týdenní stacionář (TS)
 Domov pro osoby se zdravotním po-

stižením (DOZP)
 Chráněné bydlení (CHB)

 Vlastník:
 Krajský úřad 
 Jihomoravského kraje

 Cílová skupina: 
 Osoby s mentálním postižením (muži i ženy)
 DS a TS 18 – 64 let, DOZP 18 – 99+ let, CHB 19 – 64 let
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BROŽURU VYDÁVÁ

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
Informační centrum poskytovatelů sociálních služeb  PAPRSEK 

Sídlo:             Lípová 364/2, 682 01  Vyškov

Členové redakční rady: Bastlová Lada, Bednářová Jaro-
slava,  Mikulášková Marie, 
Žampachová Lenka 

Telefon: 515 531 354, 739 598 764, 605 
428 639, 739 371 872

E-mail:       pujcovna.vy@seznam.cz

Internetové stránky:       www.paprsek-vyskov.cz

IČ:       49 40 85 77

DIČ       CZ 49408577

Číslo účtu:       215 057 493/0600

Uzávěrka čísla:       30. září 2019

Číslo 1/2019 vychází:       30. listopadu 2019

Náklad výtisku:       200 ks

Tisk: CM Engineering, spol. s r.o.,  Vyškov
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