
 

 

Vážení spoluobčané, 

v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb Vám předkládáme přehled sociálních služeb 

registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Přehled 

zahrnuje nejen služby, které působí přímo ve městě Šumperku, ale také služby se sídlem mimo město, 

které mohou občané našeho města využít. 

Sociální služby jsou služby zajišťující pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a jsou 

poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby se poskytují 

jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 

 Pobytová forma – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

 Ambulantní forma – služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení 

sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

 Terénní forma – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (doma). 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města Šumperka v sekcích Občan > Komunitní 

plánování sociálních služeb > Elektronický katalog sociálních a návazných služeb, popř. se můžete se žádosti 

o pomoc obrátit osobně nebo telefonicky na pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, oddělení sociální 

pomoci, Lautnerova 1, Šumperk. 

 

Ing. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk 

Azylové  domy  

Posláním služby je poskytnout přechodné ubytování (zpravidla nepřesahující dobu jednoho roku) a individuální 

sociální podporu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je podporovat 

uživatele v aktivitě při zlepšování jeho nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohl 

začleňovat do společnosti, směřující k jeho úplné samostatnosti 

 Armáda spásy , Vikýřovická 1495, Šumperk 

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 583 224 634; tomas_prochazka@armadaspasy.cz 

Pobytová služba pro muže a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační (tzn. vyjdou 

schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.) a jsou ochotni aktivně 

se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. 

 PONTIS Šumperk , Gagarinova 5, Šumperk  

www.pontis.cz; 583 550 230; sluzebna@pontis.cz 

Pobytová služba „Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni“ pro těhotné ženy v posledním trimestru, osamělé 

rodiče, případně zákonné zástupce, s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, jež mají ve své péči.   

Centra denních služeb  

Posláním služby je podporovat rozvoj nových a udržování osvojených rozumových schopností, motorických 

a komunikačních dovedností a vedení ke smysluplnému trávení volného času osob, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je připravovat tyto osoby na život ve společnosti s co nejmenší mírou 

podpory. 

 Centrum sociálních služeb Pomněnka , Šumavská 11, Šumperk 

http://csspomnenka.cz/; 732 876 022; l.ruta@csspomnenka.cz 

Ambulantní služba pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením ve věku 18–64 let 

(zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do zařízení věk 40 let). 

Chráněné bydlení  

Posláním služby je poskytovat bydlení a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby, a které již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí (doma). Cílem služby je podpora 

a pomoc při udržení nebo zlepšení stávajících schopností a dovedností v péči o sebe sama, při udržení 

a rozvíjení soběstačnosti pomocí pravidelných aktivit. 



 

 Centrum sociálních služeb Pomněnka , Šumavská 11, Šumperk 

http://csspomnenka.cz/; 732 876 022; chranenebydleni.pomnenka@csspomnenka.cz 

Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, 

poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakostí ve věku 18–64 let 

(zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do zařízení věk 40 let). 

 Sociální služby pro seniory Šumperk, Lázeňská 359, Bludov; Nové Losiny 119; Vančurova 37, Šumperk 

www.socsluzby.cz; 778 705 674; gedusova@socsluzby.cz 

Pobytová služba pro osoby starší 50 let se sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Revoluční 55, Šumperk 

www.vincentinum.cz; 581 580 033; reditel@vincentinum.cz 

Pobytová služba pro osoby ve věku 18–64 let s mentálním a kombinovaným postižením. Předpokladem 

k přijetí do služby je schopnost zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost. 

Denní  stacionáře 

Posláním služby je poskytovat denní podporu osobám, které ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů 

nemohou nebo nechtějí být samy doma a potřebují dohled a péči druhé osoby, a to zejména v důsledku vyššího 

věku nebo zhoršeného zdravotního stavu. Cílem služby je pomoci rodinám s péčí o jejich blízké, a prodloužit 

tak setrvání v jejich domácím prostředí. Služba nabízí individuální a skupinové aktivizační programy 

a společnost mezi vrstevníky. 

 PONTIS Šumperk, Bohdíkovská 24, Šumperk 

www.pontis.cz; 608 733 247; pospisilova.petra@pontis.cz 

Ambulantní služba pro osoby starší 50 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 

stavu a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (doma). 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

Posláním služby je umožnit dospělým osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení 

vyžadujícího pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí 

přizpůsobeném jejich potřebám. 

 Domov Paprsek Olšany, Olšany 105 

www.domovolsany.cz; 583 247 212; klimesova@domovolsany.cz 

Pobytová služba pro muže ve věku 18–64 let s vrozeným mentálním postižením, popř. s přidruženými 

tělesnými či smyslovými vadami. 

 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Masarykovo nám. 10, Šumperk 

www.vincentinum.cz; 581 580 033; reditel@vincentinum.cz 

Pobytová služba pro osoby ve věku 19–64 let s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou 

soběstačností. 

Domovy pro seniory  

Posláním služby je zajistit celoroční péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je zachování a rozvoj schopností 

a samostatnosti, podpora udržení stávajících dovedností uživatelů služby v péči o sebe sama, podpora sociálního 

začleňování, aktivního trávení volného času a umožnit v co největší míře zapojení do běžného života. 

 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Sobotín 127, Sobotín 68 

www.diakoniecce-sobotin.cz; 583 284 603; domov.pro.seniory@diakoniecce-sobotin.cz 

Pobytová služba pro seniory starší 60 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka a nemohou 

již dále žít ve svém domácím prostředí. 

 Domov Štíty-Jedlí, Na Pilníku 222, Štíty 

http://stity.domovstityjedli.cz/; 583 455 660; info@domovstityjedli.cz 

Pobytová služba pro seniory starší 60 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu 

a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. 

 



 

 Sociální služby Libina, Libina 540 

www.ddlibina.cz; 731 569 514; reditel@ddlibina.cz 

Pobytová služba pro osoby s chronickým onemocněním a seniory starší 60 let se sníženou soběstačností 

vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. 

 Sociální služby pro seniory Šumperk, U sanatoria 25, Šumperk 

www.socsluzby.cz; 583 215 518; gargulakova@socsluzby.cz 

Pobytová služba pro seniory starší 60 let, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, a jež v důsledku 

svého věku mají sníženou soběstačnost. 

Domovy se zvláštním režimem  

Posláním služby je umožnit prožít důstojný život 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 z důvodu těchto 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka a nemohou žít ve svém domácím 

prostředí. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 Armáda spásy, Vikýřovická 3313, Šumperk 

http://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 737 215 408; alena_krejci@czh.salvationarmy.org 

Pobytová služba „Domov Přístav“ pro osoby bez domova starší 26 let, mobilní i imobilní, jež se nacházejí 

v nepříznivé sociální situaci, se zhoršenou soběstačností nebo zhoršeným zdravotním stavem z důvodu 

chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, alkoholové, drogové či jiného typu 

demence, a současně potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité péče.  

 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Petrov nad Desnou 203, Sobotín 147 

www.diakoniecce-sobotin.cz; 583 284 605; domov.se.zvlastnim.rezimem@diakoniecce-sobotin.cz 

Pobytová služba pro osoby starší 60 let s projevy demence, změnami v poznávacích a rozumových 

schopnostech, které se neorientují v jim známém prostředí a nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, 

kdy by mohly samy sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě. 

 Domov Štíty-Jedlí, Jedlí 149 

http://jedli.domovstityjedli.cz/; 583 480 055; info@domovstityjedli.cz 

Pobytová služba pro osoby starší 50 let, jež jsou postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít 

běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. 

 Sociální služby Libina, Libina 540 

www.ddlibina.cz; 731 569 514; reditel@ddlibina.cz 

Pobytová služba pro osoby starší 50 let, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění, tj. osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí. 

 Sociální služby pro seniory Šumperk, U sanatoria 25, Šumperk 

www.socsluzby.cz; 583 215 518; cechova@socsluzby.cz 

Pobytová služba pro osoby starší 50 let s chronickým duševním onemocněním, stařeckou demencí 

a ostatními typy demence, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.    

Intervenční centra  

Posláním služby je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným 

pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se 

v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, 

sociálního a právního poradenství. 

 Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, Šumperk  

http://ssp-ol.cz/intervencni-centra/; 583 213 141; ppr.sumperk@ssp-ol.cz 

Ambulantní a terénní služba pro oběti domácího násilí ve věku od 16 let. Služba je určena osobám 

ohroženým násilným chováním osoby vykázané Policií České republiky, osobám ohroženým domácím násilím, 

které požádaly o pomoc intervenční centrum – nízkoprahoví uživatelé, osoby ohrožené nebezpečným 

pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých osob apod. 

Kontaktní centra  

Posláním služby je vést klienty k ochraně vlastního zdraví, a tím i k ochraně veřejnosti před negativními dopady 



 

užívání drog. Cílem služby je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní a sociální 

a snížení rizikového chování klienta a minimalizace jeho zdravotních a sociálních komplikací spojených s 

užíváním návykových látek. 

 PONTIS Šumperk, Temenická 1, Šumperk 

www.pontis.cz; 774 716 020; k-centrum@pontis.cz 

Ambulantní služba „K-centrum Krédo“ je určena osobám s projevy návykového chování, jež se ocitly v tíživé 

životní situaci, a jejich blízkým. Věkové rozpětí cílové skupiny je 15–64 let.   

Krizová pomoc   

Posláním služby je poskytnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi 

prostřednictvím nabídky krátkodobého ubytování, sociálního poradenství a zprostředkování kontaktu s dalšími 

odborníky a institucemi.  

 PONTIS Šumperk, Gagarinova 5, Šumperk  

www.pontis.cz, 583 550 230, sluzebna@pontis.cz 

Pobytová služba pro ženy nebo osamělé rodiče, s maximálním počtem čtyř dětí, kteří se nachází v ohrožení 

zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou situaci vlastními silami (např. fyzické nebo 

psychické týrání, hádky, rodinné nebo manželské konflikty, náhlá ztráta bydlení, rozvod, nečekané životní 

situace aj.). 

Nízkoprahová denní centra  

Posláním služby je umožnit osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 

trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství jsou uživatelé motivováni 

a podporováni k využití návazných služeb a ke snížení dopadů rizikového způsobu života. Cílem služby je nabídka 

podpory k posílení dovedností a schopností uživatelů tak, aby se snažili řešit svou nepříznivou sociální situaci. 

 Armáda spásy, Jesenická 2, Šumperk 

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 581 881 731; tomas_prochazka@armadaspasy.cz 

Ambulantní služba pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let. 

Nízkoprahová zařízení pro děti  a mládež   

Posláním služby je poskytnout dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci informace, podporu a odbornou 
pomoc a zajistit bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času. Cílem služby je pozitivní změna v životě 
klienta a zlepšení sociální situace (sociální začlenění dětí a mladých lidí do vrstevnické skupiny 

i do společnosti). 

 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk  

www.pontis.cz; 583 550 237; rachot@pontis.cz 

Ambulantní služba „Nízkoprahový klub pro děti a mládež RACHOT“ je určena dětem a mládeži ve věku  
8–20 let, jež zažívají nebo mohou v budoucnu zažít komplikované tíživé životní události, konflikty s okolím, 
s pravidly a zákony nebo negativní zkušenosti a rizikové chování (šikana, užívání návykových látek, předčasné 
či rizikové sexuální zkušenosti a chování). 

Noclehárny  

Posláním služby je předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova poskytnutím bezpečného 

přespání, zajištěním podmínek pro hygienu a výdej jednoduché stravy (polévka s chlebem). 

 Armáda spásy, Vikýřovická 1495, Šumperk 

https://armadaspasy.cz/pobocky/sumperk/; 583 224 634; tomas_prochazka@armadaspasy.cz 

Ambulantní služba pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení a jsou fyzicky soběstační. 

Odlehčovací  služby  

Posláním služby je poskytnout potřebnou pomoc a podporu osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

prostředí (doma). Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo terapeutické činnosti. 
Cílem služby je umožnit tak pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, účastnit se běžného společenského 
života, ale také si vyřídit osobní záležitosti. 



 

 Centrum sociálních služeb Pomněnka, Šumavská 11, Šumperk 

http://csspomnenka.cz/; 608 530 586; odlehcovacisluzba.pomnenka@csspomnenka.cz 

Pobytová služba na dobu max. 3 týdnů pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku  

3–64 let, které po dobu nepřítomnosti jejich pečujících osob nemohou zůstat samy ve svém přirozeném 

prostředí. 

 Dětský klíč Šumperk, Kozinova 5, Šumperk  

www.detskyklic.cz; 583 550 118; DKmaruzkova@seznam.cz 

Pobytová, ambulantní a terénní služba pro osoby s kombinovaným nebo mentálním postižením, zejména 

osoby s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku 3–64 let. 

 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Petrov nad Desnou 203 

www.diakoniecce-sobotin.cz; 583 284 605; odlehcovaci.sluzba@diakoniecce-sobotin.cz 

Pobytová a ambulantní služba pro osoby s projevy demence, starší 50 let, o které běžně pečuje jejich blízká 

osoba v domácím prostředí. U pobytové služby je délka jednoho pobytu max. 3 měsíce. 

 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk 

www.pontis.cz; 777 911 120; bartosova.eva@pontis.cz 

Pobytová služba na dobu max. 3 měsíců pro osoby starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost, a které žijí 

ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně celodenně pečují. 

Osobní  asistence 

Posláním služby je pomoc osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení, žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopny v něm 

plnohodnotně žít. Cílem služby je pomoc uživateli v oblastech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby, 

jež zahrnují hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při 

prosazování zájmů a práv člověka.  

 Dětský klíč Šumperk, Kozinova 5, Šumperk  

www.detskyklic.cz; 583 550 118; DKmaruzkova@seznam.cz 

Terénní služba pro osoby s kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra ve věku 3–64 let. 

 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně, Sobotín 68 

www.diakoniecce-sobotin.cz; 703 493 956; osobni.asistence@diakoniecce-sobotin.cz 

Terénní služba pro osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo tělesného postižení. 

 Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk 

www.sumperk.charita.cz; 583 216 747; vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz 

Terénní služba pro osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením (osoby s poruchou 

autistického spektra), s mentálním postižením, s tělesným postižením (zrakovým, sluchovým a zdravotním 

postižením) a seniory. 

Pečovatelská služba  

Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Cílem služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím 

prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatelů, obnovit nebo zachovat 

původní životní styl, a umožnit jim tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.  

 Charita Šumperk, Jeremenkova 7, Šumperk 

www.sumperk.charita.cz; 583 216 747; vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz 

Terénní služba pro seniory, osoby se zdravotním postižením (chronickým onemocněním, kombinovaným 

postižením, mentálním postižením, tělesným postižením), a pro rodiny s dětmi – rodiny s trojčaty a vícerčaty 

(služba je poskytována do 4 let věku dětí). 

 PONTIS Šumperk, Bohdíkovská 24, Šumperk 

www.pontis.cz; 606 756 700; skala.jiri@pontis.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 



 

 Sociální služby pro seniory Šumperk, Kozinova 4, Šumperk 

www.socsluzby.cz; 778 705 674; pokorna@socsluzby.cz 

Terénní služba pro osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny, kde 
se narodily současně 3 a více dětí. 

Podpora samostatného bydlení  

Posláním služby je poskytovat podporu v samostatném bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je udržovat a rozvíjet soběstačnost uživatelů při péči o vlastní 
osobu a domácnost a jejich sociální dovednosti, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování. 

 Centrum sociálních služeb Pomněnka, Šumavská 11, Šumperk 

http://csspomnenka.cz/; 583 250 246 (od 15 hod.); podporovanebydleni.pomnenka@csspomnenka.cz 

Terénní služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18–64 let (zájemce o službu 
nesmí přesáhnout v době nástupu do zařízení 40 let). 

Raná péče  

Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc rodině s dítětem, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu tak, aby rodina zvládla novou situaci, naučila 
se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života. Cílem služby je podpora rodiny 
a podpora vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby od narození dítěte nebo zjištění postižení 
či ohrožení vývoje do 7 let věku. 

 Centrum pro dětský sluch Tamtam – Raná péče pro Moravu a Slezsko, Jungmannova 25, Olomouc 

www.detskysluch.cz; 739 642 677; ranapecemorava@detskysluch.cz 

Ambulantní a terénní služba pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.  

 Jdeme Autistům Naproti, Žilinská 198/26a, Olomouc 

http://www.jan-olomouc.cz; 608 366 835; jan.olomouc@gmail.com 

Ambulantní a terénní služba pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra. 

 Středisko rané péče SPRP Olomouc,  

– Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením, U botanické zahrady 828/4, Olomouc  
www.ranapece.cz; 774 734 035; olomouc2@ranapece.cz 

– Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, 
Střední novosadská 52, Olomouc 

www.ranapece.cz; 585 222 921, 775 583 359; olomouc@ranapece.cz 

Terénní služba pro rodiny s dětmi se zrakovým, duálním a kombinovaným postižením a rodiny s dětmi 
s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (včetně dětí s poruchou autistického spektra).   

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi   

Posláním služby je poskytovat pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen 
kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). 
Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez pomoci překonat a jeho důsledky navíc ohrožují vývoj dětí. Cílem 

služby je stabilizace rodiny, jež se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. 

 SOS dětské vesničky, SOS Kompas Zábřeh, Masarykovo nám. 23/22, Zábřeh 

https://www.sos-vesnicky.cz/; 797 972 248; sona.kolarova@sos-vesnicky.cz 

Ambulantní a terénní služba pro rodiny s dítětem/dětmi nebo osoby pečující alespoň o jedno dítě, případně 
více dětí. Jedná se o rodiny s dětmi do 26 let věku. 

 Společně-Jekhetane, Hlavní třída 13/3, Šumperk 

http://jekhetane.cz/; 725 011 552; rodina.sumperk@jekhetane.cz 

Ambulantní a terénní služba pro nastávající rodiče nebo rodiny s dětmi/dítětem ve věku 0–15 let. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

Posláním služby je podpora důstojného a plnohodnotného života osob v důchodovém věku nebo osob 

se zdravotním postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem služby je prostřednictvím nácviku 

každodenních činností prodloužit aktivní a nezávislý život těchto osob a předcházet jejich sociálnímu vyloučení 

či je zapojit do života společnosti. 



 

 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk 

www.pontis.cz; 777 716 030; brezinova.bohdana@pontis.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 60 let, seniory po cévní mozkové příhodě a seniory s tělesným 

postižením. 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Šumperk, 8. května 22, Šumperk  

www.sons.cz/sumperk; 583 217 105, 736 671 585; sumperk-odbocka@sons.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby se zrakovým postižením starší 16 let, které mají specifické problémy 

z důvodu poškození zraku a v důsledku tohoto postižení se nacházejí v nepříznivé životní situaci. 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Gen. Svobody 68, Šumperk 

www.snncr.cz; 603 715 172; mojmir.janku@tiscali.cz 

Terénní služba pro osoby se sluchovým postižením. 

 TyfloCentrum Olomouc, 8. května 22, Šumperk 

www.tyflocentrum-ol.cz; 730 870 769; sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodů 

postižení zraku. Služba zahrnují kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo se zvětšovacím 

programem, vzdělávací a volnočasové aktivity. 

Sociální poradenství  

Posláním služby je poskytovat bezplatné, nestranné a diskrétní rady či informace lidem, kteří se nacházejí 

v nepříznivé životní situaci tak, aby si uměli pomoci sami, aby byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti 

svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání. 

 PONTIS Šumperk, Gen. Svobody 68, Šumperk 

www.pontis.cz; 583 550 234, 583 211 766, 777 716 031; manek.jiri@pontis.cz 

Ambulantní služba pro dospělé osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením a seniory – 

poradenství v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory, problematiky týkající se financí a dluhů 

a obětem podvodného jednání. V rámci služby je nabízeno zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 8. května 22, Šumperk.  

https://www.sons.cz/sumperk; 583 217 105, 736 671 585; sumperk-odbocka@sons.cz 

Ambulantní služba pro osoby starší 16 let, jež mají specifické problémy a nacházejí se v nepříznivé životní 

situaci v důsledku poškození zraku. 

 Společně-Jekhetane, Hlavní třída 13/3, Šumperk 

www.jekhetane.cz; 725 101 815; poradna.sumperk@jekhetane.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 18 let. 

 Společnost Podané ruce, Valová 2, Zábřeh 

https://podaneruce.cz; 777 916 267; terapie.zb@podaneruce.cz 

Ambulantní služba pro osoby starší 15 let s nelátkovou závislostí a jejich blízké – pomoc s řešením problémů 

s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus, patologické 

nakupování aj.) a také poskytování služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým 

problémem.  

 Středisko sociální prevence Olomouckého kraje, Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, Šumperk  

http://www.ssp-ol.cz/; 583 213 141; ppr.sumperk@ssp-ol.cz 

Ambulantní služba pro rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi v souvislosti s řešením rodinné nebo párové 

problematiky nebo vznikem nepříznivých sociálních situací, které s touto oblastí souvisí, a děti a mládež 

ve věku 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, jež souvisejí s rodinnou situací dítěte nebo na ni 

negativně působí – podpora pro rodiny, páry a jednotlivce při samostatném zvládání nepříznivých sociálních 

situací souvisejících s rodinným či partnerským životem. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného 

psychologického a sociálně-právního poradenství. 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Gen. Svobody 68, Šumperk 

www.snncr.cz; 603 715 172, mojmir.janku@tiscali.cz 

Ambulantní služba pro osoby starší 16 let, osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem 



 

až po nositele kochleárních implantátů, popřípadě osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno 

je sluchové postižení. 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  

Posláním služby je podpořit důstojný a co nejvíce samostatný život uživatelů, kteří nemohou žít ve svém 

vlastním prostředí z důvodu snížené soběstačnosti a omezené schopnosti sebepéče a péče o domácnost. 

Služba je poskytována pouze do doby, než je uživateli zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb 

nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení. 

 Nemocnice Šumperk, Nerudova 41, Šumperk (pavilon F) 

www.nemocnicesumperk.cz; 583 334 564; dana.stefeckova@nemocnicesumperk.cz 

Pobytová služba pro osoby, u nichž již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale nemají vytvořené 

podmínky pro propuštění do domácí péče – senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným 

postižením. 

Sociální rehabil itace  

Posláním služby je poskytovat podporu osobám směřující k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti, 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.  

 Dětský klíč Šumperk, Kozinova 5, Šumperk  

www.detskyklic.cz; 583 550 118; DKnedomova@seznam.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, zejména s diagnostikou 

porucha autistického spektra, a to ve věku 15–64 let. 

 Charita Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh 

www.zabreh.caritas.cz; 583 412 587; socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby ve věku 18–64 let s duševním onemocněním z oblasti psychóz, 

afektivních a neurotických poruch, které se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopny obstát 

v běžném životě bez pomoci.  

 PONTIS Šumperk, Temenická 35, Šumperk 

www.pontis.cz; 583 550 544; zarubova.kamila@pontis.cz 

Ambulantní služba pro osoby s pohybovým postižením, ať už vrozeným (např. děti s dětskou mozkovou 

obrnou), nebo získaným během života po úrazech či nemocech. Služba je určena pro osoby, 

jež k pohybovému postižení mají přidružené i jiné smyslové postižení a jsou ve věku 1–64 let. 

Uživatelé služby mohou využít fakultativní službu terapii Therasuit, která spočívá v individuálním cvičení 

ve speciálním oblečku, díky němuž se mění pohybové vzorce osob s pohybovým postižením a v mozku 

se vytvářejí vzorce nové, které umožňují lepší pohyb. 

 TyfloCentrum Olomouc, 8. května 22, Šumperk 

www.tyflocentrum-ol.cz; 730 870 769; sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz 

Ambulantní a terénní služba pro osoby starší 15 let, jež se potýkají se specifickými problémy z důvodu 

postižení zraku. Cílem služby je podpora rozvoje a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích 

k sociálnímu začlenění osob se zrakovým postižením, zvláště s ohledem na pracovní proces. 

Terénní  programy  

Posláním služby je vyhledávat, motivovat, nabídnout pomoc a podporu osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována osobám, jež nemají dovednosti 

a prostředky si pomoci sami. Cílem služby je, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, 

byl zodpovědný za své jednání, měl přístup k běžným službám ve společnosti, a předcházet tak jeho sociálnímu 

vyloučení či zmírňovat jeho dopady. 

 Společně-Jekhetane, Hlavní třída 13/3, Šumperk 

www.jekhetane.cz; 725 003 085; teren.sumperk@jekhetane.cz 

Terénní služba pro osoby starší 18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci, již nejsou schopny řešit 

vlastními silami, a které žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách.  


