Adresář sociálních služeb
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Bučovice

V tomto adresáři naleznete základní informace o sociálních službách registrovaných podle zákona
č. 108/2006 Sb., které jsou poskytovány na území SO ORP Bučovice. Tabulkový přehled dostupných
sociálních služeb Bučovického regionu naleznete na straně 5 a 6 tohoto dokumentu.
Další typy sociálních služeb, které nejsou na území správního obvodu Bučovice poskytovány, je
možno vyhledat v odkazu Registr poskytovatelů sociálních služeb nebo Adresář sociálních služeb
v Jihomoravském kraji .
Informace o sociálních službách jsou dostupné na Odboru ekonomickém a sociálním Městského
úřadu v Bučovicích.
V adresáři sociálních služeb SO ORP Bučovice naleznete i základní informace a kontakty na pobytové
sociální služby Vyškovska. Adresář obsahuje informace o Domě s pečovatelskou službou a o
sociálních bytech v Bučovicích (kontakty, žádosti).
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností, jejichž prostřednictvím se zajišťuje podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (dále zákon o sociálních službách), pomoc a podpora
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Základní zásady vycházející ze zákona o sociálních službách:
„Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech
řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociálních služeb musí zachovat
lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na
osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které
nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich
sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými
způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.“

Vysvětlení základních pojmů
Základní druhy sociálních služeb:
1. Sociální poradenství – Poskytování potřebných informací osobám v nepříznivé sociální
situaci. Zahrnuje poradenství základní, které jsou povinni poskytnout všichni poskytovatelé
sociálních služeb a odborné, zabezpečující pomoc ve specializovaných poradnách, které se
profilují podle sociálního jevu (např. bezdomovectví) či cílové skupiny (např. občané
propuštění z výkonu trestu).
Cíl: poskytnutí informací, které si klient vyžádá, a které potřebuje k řešení svého problému.
2. Služby sociální péče – Zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osobám se stabilizovaným
zdravotním stavem.
Cíl: zapojit se v co největší míře do běžného života.
3. Služby sociální prevence – Zaměřují se na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu
vyloučení osob, které jsou zapříčiněny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či
zdravotního stavu. Týkají se oblasti tzv. „sociálně negativních jevů“ – např. kriminalita,
bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině.
Cíl: překonání nepříznivé situace a ochrana společnosti před vznikem a šířením nežádoucích
jevů.

Formy poskytování sociálních služeb:




Ambulantní – jsou služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena do zařízení
sociálních služeb a součástí této služby není ubytování.
Pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Terénní – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina – okruh osob, pro které je služba určena.
Fakultativní služby – služby související se základní činností sociálních služeb pro naplňování potřeb
klientů. U činností fakultativních může být, dle § 77 zákona o sociálních službách, úhrada za služby
stanovena v plné výši zkalkulovaných nákladů na tyto služby. V žádném případě nesmí fakultativní
činnost generovat zisk.
Identifikátor – v „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ má každá služba svůj identifikátor.
Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou zařazeny jako sociální služby
podle zákona o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují a navazují na sociální
služby. Jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity, dobrovolnictví apod. Spadají sem například
mateřská centra, kluby důchodců, zdravotnické služby, svépomocné skupiny, speciálně pedagogická
centra, atd.

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V oblasti sociálních služeb dochází dle zákona o sociálních službách k registraci poskytovatelů
sociálních služeb a k průběžným inspekcím poskytování sociálních služeb.
Registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=4CF1DD2821F2CB0DC09BA54666611772.nod
e1?SUBSESSION_ID=1421219616377_1
Inspekce poskytování sociálních služeb
Zákon o sociálních službách klade důraz na kvalitu v poskytování sociálních služeb, která je
předmětem zájmu, jak inspekce sociálních služeb, tak Standardů kvality sociálních služeb.
Inspekce poskytování sociálních služeb se provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo
vydáno rozhodnutí o registraci.
Předmětem inspekce je:

 plnění podmínek poskytovatelů sociálních služeb pro registraci dle § 79;
 plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb dle § 88, 89;
 kvalita poskytovaných sociálních služeb.
Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí Standardů kvality sociálních služeb,
které jsou součástí vyhlášky č. 505/2006 Sb., provádějící některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jihomoravský krajský úřad vytvořil Metodiku hodnocení registrovaných sociálních služeb
v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která vytváří nástroj pro
hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení v Jihomoravském kraji.
Jsou stanovena jednotlivá kritéria hodnocení kvality sociální služby.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BUČOVICKA
Sociální
služba podle
zákona č.
108/2006 Sb.,
o sociálních
službách

Poskytovatel sociální služby

Odkaz na web

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
§ 37

sociální
poradenství

§ 37

sociální
poradenství

Charitní poradna Bučovice a Slavkov http://www.hodonin.charita.cz/charitnisluzby/charitni-poradna-bucovice-au Brna, Charita Hodonín
slavkov-u-brna/
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub
http://www.paprsek-vyskov.cz
PAPRSEK. Poradna a půjčovna
rehabilitačních pomůcek PAPRSEK
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

§ 39

§ 40

§ 45

osobní
asistence

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub
PAPRSEK. Poradna a půjčovna
rehabilitačních pomůcek PAPRSEK

Charitní pečovatelská služba
pečovatelská
Bučovice a Slavkov u Brna, Charita
služba
Hodonín
centra
denních
služeb

Centrum denních služeb Slavkov u
Brna, Charita Hodonín

http://www.paprsek-vyskov.cz

http://www.hodonin.charita.cz/charitnisluzby/charitni-pecovatelska-sluzbabucovice-a-slavkov/
http://www.hodonin.charita.cz/charitnisluzby/centrum-dennich-sluzeb-slavkovu-brna/

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Středisko rané péče SPRP Brno,
Nerudova 7, Brno
§ 54

raná péče

Poradna rané péče DOREA Brno
DOTYK II - raná péče - Brno

http://www.ranapece.cz
http://www.dorea.cz/
http://www.dotyk2.cz/

§ 59

§ 65

§ 66

§ 67

§ 70

§ 70

kontaktní
centra
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny
s dětmi

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

Sdružení podané ruce, o.s., Vyškov
IQ Roma servis, o.s. Centrum
komunitní a terénní sociální práce,
Vyškov
Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva – Vyškov

http://www.podaneruce.cz/

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

http://www.piafa.cz

IQ Roma servis, o.s. Centrum
komunitní a terénní sociální práce,
Vyškov

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

sociálně
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově
terapeutické
dílny
DOTYK II - sociální rehabilitace –
sociální
Brno
rehabilitace
Sociální
rehabilitace

Sdružení „Piafa“ ve Vyškově

http://www.iqrs.cz/

http://www.poradna-prava.cz/

http://www.iqrs.cz/

http://www.piafa.cz

http://www.piafa.cz

http://www.dotyk2.cz/
http://www.piafa.cz

1. Sociální poradenství

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Adresa pracoviště: Sovětská 912, Bučovice
Telefon:

517 380 451, 734 435 125

e-mail:

poradna.bucovice@charita.cz

Vedoucí:

Mgr. Naďa Kabelková

Webové stránky:

www.hodonin.charita.cz

Působnost

ORP Slavkov u Brna, ORP Bučovice

Druh sociálních
služeb

Odborné sociální poradenství

Poskytované sociální
služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně
terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

6132480 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní, terénní

Cílová skupina

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

Popis služby

Poradenství v oblasti řešení dluhů (finanční a rozpočtová
problematika, oddlužení); pracovně právní vztahy; bydlení; rodina
a mezilidské vztahy; majetkoprávní vztahy a náhrada vzniklé
škody; právo životního prostředí (např. psychosociální pomoc při
povodních a jiných živelných katastrofách); ochrana spotřebitele;
základy práva v ČR.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Pondělí:
Středa:

9.00-12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
9.00-12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub PAPRSEK. Poradna a půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek PAPRSEK
Adresa pracoviště: Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
Telefon:

515 531 354, 739 598 764, 605 428 639

e-mail:

pujcovna.vy@seznam.cz

Vedoucí:

Mgr. Marie Mikulášková, DiS.

Webové stránky:

www.paprsek-vyskov.cz

Působnost

Jihomoravský kraj

Druh sociálních
služeb

Odborné sociální poradenství

Poskytované sociální
služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně
terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní služby

Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Identifikátor

9025101 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní, terénní

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením,
senioři, rodiny se zdravotně postiženými dětmi.

Popis služby

Poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb a
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc se sepsáním
odvolání, námitek a správních žalob, informace o poskytovatelích
sociálních služeb.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Pondělí - Čtvrtek:

8.00-12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.

2. Služby sociální péče

Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
Adresa:

Zahradní 886, Bučovice

Telefon:

517 381 056, 737 234 083

e-mail:

dps.bucovice@hodonin.charita.cz

Vedoucí:

Mgr. Alena Kožíková

Webové stránky:

www.hodonin.charita.cz/

Působnost

ORP měst Bučovice a Slavkov u Brna

Druh sociálních
služeb

Pečovatelská služba

Poskytované sociální
služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní
hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

Fakultativní služby

Podpora léčebného režimu, doprava pro klienta, rozšířená péče o
nohy a nehty

Identifikátor

4243436 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní, ambulantní

Cílová skupina

Charitní pečovatelská služba se poskytuje seniorům, jiným
zdravotně a tělesně znevýhodněným občanům, kteří nejsou
schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní
potřeby

Popis služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna
je poskytnout pomoc, podporu a péči lidem, kteří mají v důsledku
stáří nebo zdravotního stavu sníženou schopnost postarat se
především o vlastní osobu a o domácnost a svoji nepříznivou
sociální situaci neumějí řešit vlastními silami ani za pomoci svých
blízkých. Posláním pečovatelské služby je poskytnout těmto lidem
takovou pomoc, která jim umožní co nejdéle důstojně žít ve svém
přirozeném prostředí.

Cena služby

110,- Kč/hod

Pracovní doba

Po – Pá 6.30 – 18.00 hod, Služba ve večerních hodinách, o
víkendech a svátcích je poskytována po dohodě a na základě
individuálních požadavků uživatelů

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

Vedoucí:

Bc. Eva Vávrová

Webové stránky:

www.hodonin.charita.cz/

Působnost

ORP Slavkov u Brna, ORP Bučovice, ORP Šlapanice

Druh sociálních
služeb

Centra denních služeb

Poskytované sociální
služby

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Fakultativní služby

Svozy a odvozy automobilem

Identifikátor

2708960 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní

Cílová skupina

Senioři a osoby se zdravotním postižením od 27 let

Popis služby

Služba nabízí podporu a pomoc seniorům a osobám se
zdravotním postižením od 27 let, kteří v důsledku věku nebo
zdravotního stanu nechtějí nebo nemohou zůstávat sami doma.
Uživatelé tak mají možnost prožít co nejvíce plnohodnotný volný
čas. Pracovnice uživatelům pomáhají při osobní hygieně, při
poskytnutí stravy, nabízejí výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím.

Cena služby

100,- Kč/hod (běžná péče), 4,- Kč/km,
120,- Kč/km (doprovod autem)

Pracovní doba

Po – PÁ

7:00 – 15:30

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub PAPRSEK. Poradna a půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek PAPRSEK
Adresa pracoviště: Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
Telefon:

515 531 354, 739 598 764, 605 428 639

e-mail:

pujcovna.vy@seznam.cz

Vedoucí:

Mgr. Marie Mikulášková, DiS.

Webové stránky:

www.paprsek-vyskov.cz

Působnost

Okres Vyškov, Blansko, Prostějov

Druh sociálních
služeb

Osobní asistence

Poskytované sociální
služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Fakultativní služby

Doprava automobilem s elektrickou otočnou sedačkou

Identifikátor

8930976 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením,
senioři.

Popis služby

Osobní asistence poskytovaná v přirozeném prostředí uživatele.
Klient si aktivně určuje, kdy a jaké aktivity bude s osobním
asistentem vykonávat. Osobní asistence dopomáhá klientům
k zachování přirozených sociálních vazeb a zvyšuje v maximální
možné míře jeho samostatnost.

Cena služby

90 – 130 Kč / hod. (dle doby poskytování)

Pracovní doba

Nepřetržitě 24 hod. denně, včetně víkendů a svátků. Podání
žádostí: Pondělí - Čtvrtek 8.00-12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.

3. Služby sociální prevence

Středisko rané péče SPRP Brno
Adresa:

Nerudova 7, Brno

Telefon:

541 236 743, 777 324 134

e-mail:

brno@ranapece.cz

Vedoucí:

Mgr. Karla Němcová

Webové stránky:

www.ranapece.cz

Působnost

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj

Druh sociálních
služeb

Služba sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

412 39 58 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní

Cílová skupina

Rodina s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením od
narození do 7 let věku dítěte.

Popis služby

Služba raná péče je preventivní sociální služba pro rodiny s dětmi
se zrakovým a kombinovaným postižením, která je poskytována
v domácím prostředí rodiny. Odborně vyškolení poradci rané péče
dojíždí pravidelně do domácnosti, kde poskytují rodině podporu
sociální a podporují vývoj dítěte ve všech oblastech. Pokud jsou u
dítěte zachovány zbytky zraku, je zde pravidelně prováděna
stimulace zraku, která právě v raném věku dítěte je velmi účinná a
efektivní. Snažíme se rodinu podporovat, aby byla schopna dítě
s postižením vychovat doma a tím předcházet umístění dítěte do
ústavního zařízení.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Po – Pá 8 – 18 hod.

Poradna rané péče DOREA
Adresa:

Kamenná 21, 639 00 Brno

Telefon:

734 862 310

e-mail:

rp.dorea@slezskadiakonie.cz

Vedoucí:

Bc. Libuše Vojtková

Webové stránky:

www.dorea.cz/

Působnost

území Jihomoravského kraje

Druh sociálních
služeb

Služba sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

9734991 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní, případně ambulantní

Cílová skupina

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým
psychomotorickým vývojem od 0 do 7 let věku dítěte

Popis služby

Poradna rané péče DOREA – nabízí odborné provázení a
podporu rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením a
ohroženým vývojem do 7 let věku dítěte. Provázení spočívá
zejména v podpoře vývoje dítěte, adaptace rodiny na novou
životní situaci a její zvládání, a podpoře začlenění rodiny do
běžného života. Jedná se o terénní sociální službu poskytovanou
v domácím prostředí rodiny, které je pro dítě přirozené a proto
nejlepší pro jeho vývoj.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Po – St 8 – 18 hod.; Čt 8 – 16 hod.; Pá 8 – 14 hod.

DOTYK II, o.p.s.- raná péče - Brno
Adresa sídla:

Vysoké Popovice 253, 664 84

Telefon:

777 778 871

e-mail:

info@dotyk2.cz

Vedoucí:

Mgr. Josef Svoboda

Webové stránky:

www.dotyk2.cz

Působnost

Území Jihomoravského kraje

Druh sociálních
služeb

Služba sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti; pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Fakultativní služby

Poskytování speciálně vyrobených pomůcek podle potřeb dítěte
Individuální práce s dítětem

Identifikátor

9306099 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením (děti s poruchami autistického
spektra)

Popis služby

Služba je poskytována z cca 75% v přirozeném prostředí klienta
(rodiny) a to v časovém rozmezí cca 1x měsíčně. Doplnění terénní
služby probíhá v prostorách organizace DOTYK II, o.p.s., kam
mohou docházet rodiče se svými dětmi za účelem nácviku
speciálních dovedností a za účelem společného setkávání rodičů
(svépomocných skupin), školících seminářů atd. Poradce rané
péče jezdí do rodiny a pracuje s dítětem i s rodiči. Problémem,
který služba rané péče napomáhá řešit, je neefektivní komunikace
mezi rodičem a dítětem s poruchou autistického spektra (dále jen
PAS), která je dána neznalostí specifik komunikace s dítětem s
PAS a neznalostí alternativní a augmentativní komunikace.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Po – Pá 8:00 – 16:30 hod.

DOTYK II, o.p.s.- sociální rehabilitace
Adresa sídla:

Vysoké Popovice 253, 664 84

Telefon:

777 778 871

e-mail:

info@dotyk2.cz

Vedoucí:

Mgr. Josef Svoboda

Webové stránky:

www.dotyk2.cz

Působnost

Území Jihomoravského kraje

Druh sociálních
služeb

Služba sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začleňování.

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

1256727 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby
s psychotickými nebo afektivními poruchami), které nemají
diagnostikované agresivní chování a jsou starší 16 let.

Popis služby

Služba je postavena na pravidelných, co možná nejčastějších
intervencí (v rámci možností poskytovatele). V přípravě na
intervence se vychází z potřeb uživatele, znalosti jeho osoby,
aktuálních schopností, aby byla nastavena vhodná motivace
podporující aktivity pro dosažení cílů, které si uživatel stanovil
(mnohdy je to velmi složité a náročné). Zde ještě platí, že co
uživatel služby, to individuální potřeby a tím i speciální přístup k
němu.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Po – Pá 8:00 – 16:30 hod.

Sdružení podané ruce, o.s., Vyškov
Adresa:

Čsl.Armády 1/2a, 682 01 Vyškov

Telefon:

775 262 607 (na terénní pracovníky)

e-mail:

vyškov@podaneruce.cz, kotrasova@podaneruce.cz

Vedoucí:

Bc. Katarína Kotrasová

Webové stránky:

www.podaneruce.cz, www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terenniprogramy/drogova-sluzba-vyskov

Působnost

Vyškovsko

Druh sociálních
služeb

Terénní programy

Poskytované sociální
služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

4035376 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní, ambulantní

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Popis služby

Drogová služba Vyškov - terénní program zaměřený na
minimalizaci škod způsobených užíváním návykových látek.
Hlavním cílem služby je, aby klienti, aby jejich jednání bylo „méně
rizikové“ a aby k sobě samým přistupovali zodpovědně.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

V Bučovicích každé sudé úterý od 14.30 do 16.00 hod. Další
kontakty po telefonické domluvě.
Poradenská místnost Vyškov a terénní program: Po-Čt - 11:00 17:00 hod.
Individuální konzultace: Po-Čt – 17:00-19:00 hod. (tel. objednání
na čísle 775 292 607)

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Adresa:

Čsl. armády 1/2a, 682 01 Vyškov

Telefon:

724 701 623, 724 701 612, 270 003 280

e-mail:

katerina.vrbova@poradna-prava.cz, marek.janas@poradna-prava.cz

Vedoucí:

Mgr. Zuzana Skoupilová

Webové stránky:

www.poradna-prava.cz/

Působnost

Vyškovsko

Druh sociálních
služeb

Sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

5079425 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní (ve Vyškově); terénní

Cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi žijící na území celého okresu Vyškov, jejíž
vývoj je ohrožen v důsledku dopadů existence dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče již nedokáží bez odborné podpůrné
pomoci překonat.

Popis služby

Služba Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva je
poskytována ambulantní i terénní formou s převahou sociální
práce v přirozeném prostředí klientských rodin. Tým pracovníků je
složen ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních
službách, je zde právník a psycholog. Klienti naší služby mohou v
odůvodněných případech využít i bezplatné zastoupení
advokátem. Mezi základní principy naší sociální služby patří
absolutní respekt k autonomnímu rozhodnutí klienta, snaha o co
možná nejkomplexnější řešení tíživé sociální situace klienta a
přísná flexibilita podoby služby (tj. služba se podřizuje potřebám
klienta, nikoliv naopak). Poradna pro občanství/Občanská a lidská
práva má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Ambulantní formy poskytování Po 8:00 – 16:30 hod.
Terénní formy poskytování Po – Pá 8:00 – 16:30 hod.

Sdružení PIAFA ve Vyškově
Adresa:

Žerotínova 2, 682 01 Vyškov
areál Šafářský dvůr, Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov

Telefon:

515 539 212, 603 813 461

e-mail:

piafa@piafa.cz

Vedoucí:

Jana Podrápská

Webové stránky:

http://www.piafa.cz/

Působnost

Jihomoravský kraj

Druh sociálních
služeb

Sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Fakultativní služby

Sociálně terapeutické činnosti, fyzioterapie, expresivní terapie,
pobytové akce, sociální auto-svozová služba

Identifikátor

3103456 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní a terénní

Cílová skupina

Rodiny nebo náhradní rodiny s dítětem/dětmi do 26 let, které jsou
sociálně znevýhodněny nebo jsou sociálním znevýhodněním
ohroženy.

Popis služby

Individualizovaná pomoc a podpora při řešení krizových a
obtížných životních situací, které ohrožují funkčnost a
samostatnost rodiny. Poskytování praktických rad a pomoci
v oblasti prevence nežádoucích jevů, podpora rodiny při zvládání
specifických výchovných a vzdělávacích potřeb dětí. Nácvik
rodičovských kompetencí, zvládání každodenní péče o děti,
finanční plánování a další činnosti, které rodině umožní
samostatně fungovat a pečovat o děti. Nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
dětí, včetně doučování. Pomoc při vyřizování záležitostí rodiny.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Pondělí - pátek 6.30 – 18.00 hod.
Úřední hod. sociálního pracovníka: Po 13.30 – 16.30 hod.
a St 8.00 – 12.00 hod.

Sdružení PIAFA ve Vyškově
Adresa:

Žerotínova 2, 682 01 Vyškov
areál Šafářský dvůr, Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov

Telefon:

515 539 212, 603 813 461

e-mail:

piafa@piafa.cz

Vedoucí:

Jana Podrápská

Webové stránky:

http://www.piafa.cz/

Působnost

Jihomoravský kraj

Druh sociálních
služeb

Sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Fakultativní služby

Sociálně terapeutické činnosti s využitím speciálních pomůcek
(hiporehabilitace, aktivity se psem) – individuální a skupinové
formy práce, fyzioterapie, expresivní terapie, pobytové akce

Identifikátor

5173026 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní a terénní

Cílová skupina

Osoby v důchodovém věku a osoby se zdravotním postižením či
dlouhodobým onemocněním bez věkového omezení, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením.

Popis služby

Individualizovaná pomoc a podpora při zvládání obtížných
životních situací a zapojení do společnosti. Pro cílovou skupinu
nabídka činností pro aktivní trávení volného času. Podpora
udržení či zlepšení zdravotního stavu. Naslouchání a pomoc při
uplatňování práv a vyřizování běžných záležitostí. Možnost
posílení kondice, zlepšení psychického stavu, podpora
samostatnosti, sebevědomí a sebeobsluhy, rozvíjení či udržení
osobních kompetencí, dovedností a schopností. Poskytování
odborné pomoci a rady.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Po - Pá 8.00 – 18.00 hod.
Úřední hod. sociálního pracovníka: Po 8.00 – 12.00
a St 13.00 – 16.00 hod.

Sdružení PIAFA ve Vyškově
Adresa:

Žerotínova 2, 682 01 Vyškov
areál Šafářský dvůr, Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov

Telefon:

515 539 212, 603 813 461

e-mail:

piafa@piafa.cz

Vedoucí:

Jana Podrápská

Webové stránky:

http://www.piafa.cz/

Působnost

Okres Vyškov

Druh sociálních
služeb

Sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Sociální rehabilitace

Fakultativní služby

Rehabilitační cvičení, expresivní terapie, sociálně terapeutické
činnosti – hiporehabilitace, aktivity se psem – individuální a
skupinové formy práce. Pobytové akce a výlety.

Identifikátor

4227106 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Ambulantní a terénní

Cílová skupina

Osoby ve věku 16 – 64 let, které mají sníženu soběstačnost
v základních životních dovednostech, nebo se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci, jsou sociálně znevýhodněny svým
postižením nebo dlouhodobým onemocněním, včetně
psychického onemocnění.

Popis služby

Poskytnutí klientům individualizované pomoci a podpory směřující
k dosažení co největší míry samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti. Rozvoj specifických schopností a dovedností,
nácvik a posílení návyků, vedoucích k výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností. Podpora a zapojení do
společnosti, udržení pozitivních vztahů s okolím a zvýšit míru
schopností a dovedností. Podpora psychologa, pomoc při práci
s počítačem, skupinová setkání, výlety, pobyty. Podpora sociálním
pracovníkem i formou doprovázení na úřady, k lékaři, hledání
zaměstnání.

Cena služby

Bezplatně

Pracovní doba

Po - Pá 7.30 – 16.30 hod. Úřední hod. sociálního pracovníka:
Po 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 hod.

IQ Roma servis
Adresa sídla:

Vranovská 846/45, 614 00 Brno

Telefon:

Silvie Elsnerová – 774 898 817 (terénní program)
Miloslav Kavka 774 224 510 (vedoucí týmu pracovníků JMK)

E-mail:

silvie.elsnerova@iqrs.cz;
miloslav.kavka@iqrs.cz,

Webové stránky:

www.iqrs.cz

Působnost

Jihomoravský kraj

Druh sociálních
služeb

Sociální prevence

Poskytované sociální
služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy

Fakultativní služby

Ne

Identifikátor

9648779 v registru sociálních služeb

Forma poskytování
služeb

Terénní
Ambulantní (Vyškov, Brno, Břeclav)

Cílová skupina

Osoby, které nemají možnost řešit nepříznivou situaci samostatně
nebo využít placenou službu, především Romové. Romové
hledající oporu ve svém růstu, ve vzdělávání. Mladí Romové
s prospěchovými nebo výchovnými problémy, s nedostatečnou
podporou rodičů.
Komplexní podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
v obcích Jihomoravského kraje, především Romů.
 Pomoc s udržením bydlení nebo s hledáním nového
 Pomoc s hledáním práce, zvyšování kompetencí pro trh práce
 Pomoc s řešením zadluženosti
 Podpora v komunikaci s úřady
 Podpora komunitního rozvoje, občanské angažovanosti,
rodinné a sousedské vztahy
 Pomoc s rozvojem rodičovských kompetencí
 Spotřebitelská gramotnost (odstoupení od smlouvy, reklamace)
 Pomoc s řešením diskriminace
Bezplatně

Popis služby

Cena služby
Pracovní doba

Pracovníci dojíždějí do lokality na základě domluvy s klienty ve
dnech Po, St, Čt - od 9:00 do 17:00 hod.

PŮJČOVNY REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna

Adresa

Kontakt

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Hodonín,
Půjčovna pomůcek Bučovice

Telefon: 739 380 444
E-mail: pomucky@hodonin.charita.cz

Agentura pomoci imobilním, Milonice 27,
683 33 Nesovice
s.r.o.

Telefon: 774 893 233
E-mail: adzp@seznam.cz
Web: www.pomoc-imobilnim.cz

Poradna a půjčovna
PAPRSEK

Lípová 364/2,
682 01 Vyškov

Telefon: 515 531 354, 739 598 764,
605 428 639
E-mail: pujcovna.vy@seznam.cz
Web: www.paprsek-vyskov.cz

POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ VYŠKOVSKO
1. Domovy pro seniory

Zařízení

Adresa

Kontakt

Polní 1 – 3,
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 100
e-mail: info@socialnisluzbyvyskov.info
Web: www.socialnisluzbyvyskov.info

Domov Hvězda, p.o.

Nové Hvězdlice 200,
683 41 Hvězdlice

Telefon: 517 321 100
E-mail: info@domovhvezda.cz
Web: www.domovhvezda.cz

Habrovanský zámek, p.o.

Habrovany 1,
683 01 Rousínov

Telefon: 517 305 111
E-mail: info@habrovanskyzamek.cz
Web: www.habrovanskyzamek.cz

Sociální služby Vyškov

2. Domovy se zvláštním režimem (domovy pro seniory s chronickým duševním
onemocněním)

Zařízení

Adresa

Kontakt

Domov Hvězda, p.o.

Telefon: 517 321 100
Nové Hvězdlice 200, 683
E-mail: info@domovhvezda.cz
41 Hvězdlice
Web: www.domovhvezda.cz

Domov se zvláštním
režimem pro osoby
s chronickým dušením
onemocněním

Čtvrtníčkova 114/1,
Vyškov-Brňany, 682 01
Vyškov

Telefon: 517 348 407
e-mail: info@socialnisluzbyvyskov.info
Web: www.sociálníslužbyvyškov.info

3. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení
Habrovanský zámek, p.o.

Adresa
Habrovany 1,
683 01 Rousínov

Kontakt
Telefon: 517 305 111
E-mail: info@habrovanskyzamek.cz
Web: www.habrovanskyzamek.cz

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Zahradní 886, Bučovice
Kontakt: Poliklinika Bučovice, Sovětská 912, 685 01 Bučovice
Středisko zdravotních a sociálních služeb Bučovice
Telefon: pevná linka: 517 324 711, 517 324 710
E-mail: oficiální: reditelSZSS@bucovice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:30 hod.
Úterý: 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:30 hod.
Středa: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:30 hod.
Pátek: 7:00 - 11:00, 12:00 - 12:00 hod.
Odkazy pro více informací, žádost
http://szss.bucovice.cz/

SOCIÁLNÍ BYTY BUČOVICE
Kontakt: Poliklinika Bučovice, Sovětská 912, 685 01 Bučovice
Středisko zdravotních a sociálních služeb Bučovice
Telefon: pevná linka: 517 324 711, 517 324 710
E-mail: oficiální: reditelSZSS@bucovice.cz
Odkazy pro více informací, pravidla pro přidělování sociálních bytů, žádost
http://szss.bucovice.cz/

