Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,
dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb
souvisejících na Šumpersku (dále jen „Adresář“). Tento je nově rozšířen o služby poskytované
na celém správním území Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Šumperk (dále jen
„OÚORP“). Předkládaný Adresář poskytovatelů služeb chápeme jako součást dlouhodobého
procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku.
V Adresáři jsme si stanovili za cíl vytvořit přehledný souhrn základních informací o organizacích
působících v sociálních a doplňujících službách poskytovaných na území OÚORP Šumperk.
Adresář je určen všem, kteří hledají pomoc, ocitli se v tíživé sociální situaci, nebo jsou ohroženi
sociálním vyloučením. Může ale posloužit i široké veřejnosti.
V samotném Adresáři jsou organizace rozděleny do tří skupin:
služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
služby doplňující;
orgány státní správy, samosprávy a další instituce.
V jednotlivých skupinách jsou pak organizace řazeny abecedně.

Typologická rozmanitost poskytovaných služeb vedla k dalšímu členění a uspořádání podle
cílových skupin do čtyř základních kategorií:
služby pro děti, mládež a rodinu;
služby pro osoby se zdravotním postižením;
služby pro osoby v krizi a sociálně vyloučené;
služby pro seniory.

Orientace v Adresáři a vyhledávání požadovaných služeb je tak možná dvěma způsoby:
1. vím, která organizace mě zajímá, a najdu si ji dle abecedního řazení se všemi službami,
které nabízí;
2. vím, která cílová skupina mě zajímá, a vyhledávám jednotlivé organizace, služby dle
rozdělení do cílových skupin v rejstříku, který se nachází v přední části Adresáře.

Adresář bude k dispozici také na webových stránkách: http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/.
Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku – 2009 je
aktualizován k 31. 8. 2009.

Bc. Pavla Skálová
vedoucí odboru sociálních věcí
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1. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽ BY

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

ARMÁDA SPÁSY ČR
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
David Jersák – vedoucí organizační jednotky

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

David Jersák – vedoucí organizační jednotky
Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk
po–pá:
8:00 – 14:30
583 224 634 (tel. ústředna se spojovatelem)
583 223 303
ad_sumperk@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
azylový dům: celodenní ubytování na 2–3 lůžkových pokojích, možnost celodenního
stravování, osobní hygiena, možnost praní prádla, sklad ošacení, odborné sociální
poradenství, osobní rozhovory, podpora při stabilizaci situace a hledání řešení, pracovněaktivizační program v pracovní dny zpravidla dopoledne, volný odpolední – večerní
a víkendový čas, možnost výkonu alternativních trestů, nabídka křesťanských programů,
platby podle výše příjmů;
noclehárna: možnost přespání (35 Kč/noc), večerní polévka zdarma, osobní hygiena,
možnost praní prádla, sklad ošacení, odborné sociální poradenství, osobní rozhovory,
podpora při stabilizaci situace a hledání řešení, nabídka křesťanských programů.

Charakteristika poskytovaných služeb:
azylový dům – nabídka celodenního ubytování;
noclehárny – možnost přespání.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby starší 18 let v krizi, způsobené ztrátou bydlení.

Praktické informace
Kapacita služby:

azylový dům: 31
noclehárna: 26
Cena služby:
azylový dům: dle výše příjmu (min. 115 Kč/den = strava + ubytování)
noclehárna: 35 Kč/noc
Bezbariérovost: ne
Doplňující služby: keramický kroužek; výuka práce na PC; duchovní služba (sbor Armády spásy)
ambulantní služby (osobní hygiena, praní, obnošené šatstvo)
obědy pro širokou veřejnost včetně rozvozu
půjčování technických prostředků humanitárního skladu (vysoušeče,
elektrocentrály)
Armáda spásy je součástí IZS Města Šumperk a Olomouckého kraje

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OLOMOUCKÉHO KRAJE
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Nám. Svobody 4, 750 02 Přerov
Iva Sibrová – ředitelka CZP

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Mojmír Janků – sociální pracovník
Kozinova 13, 787 01 Šumperk
po, st:
8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
út, čt:
dle dohody
583 212 019
583 212 019
czpsumperk@centrum.cz
www.czp-ok.estranky.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Centrum plní roli:
kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké;
kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně
postižených;
informačního a poradenského centra;
zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce
a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu;
obhájce práv zdravotně postižených.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižením, zejména:
základní sociální poradenství;
odborné sociální poradenství;
kontaktní sociální práce;
realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených
do společnosti, včetně realizace regionálních projektů;
organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby se zdravotním postižením všech typů, bez omezení věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

DĚTSKÉ CENTRUM – ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MLÁDEŽ VIKÝŘOVICE
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
Bc. Zdenek Staněk

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Bělíčková Marcela – sociální pracovník
Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
po–pá:
7:00 – 15:00
583 214 543
583 219 523
dc_vikyrovice@cmail.cz
www.detskecentrumvikyrovice.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
vymezených v §35, 46 „Denní stacionáře“ a §47 „Týdenní stacionáře“.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Posláním Dětského centra – ústavu sociální péče ve Vikýřovicích je poskytování sociálních
služeb dětem a mládeži s mentálním handicapem tak, aby zůstaly součástí přirozeného
místního společenství, absolvovaly školní docházku a jejich rodičům byla usnadněna možnost
vychovávat své děti v rodinném prostředí s možností využívání sociálních služeb v Denním
a Týdenním stacionáři.
Poskytované sociální služby jsou zaměřeny s ohledem na postižení dětí a mládež, a to zejména na:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu vedoucích k sociálnímu začlenění
(osobní hygiena, oblékání, použití WC, konzumace stravy,…);
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
sociálně terapeutické činnosti;
samostatnost pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru;
poskytnutí stravy;
poskytnutí ubytování v týdenním stacionáři.

Charakteristika uživatele služby:
Děti a mládež ve věku od 3 let s postižením intelektových funkcí lehkého, středně těžkého
a těžkého stupně mentálního postižení včetně přidruženého zdravotního postižení.

Praktické informace
Kapacita služby:

denní stacionář:
18 uživatelů
týdenní stacionář: 15 uživatelů
Cena služby:
ano
Bezbariérovost: ne
Doplňující služby: –

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

obecně prospěšná společnost
nám. Míru 5, 787 01 Šumperk
Ing. Věra Nedomová

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Bc. Aneta Tkadlecová, DiS. – vedoucí osobní asistence
M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk
po–pá:
8:00 – 12:00
608 784 226
detskyklic@seznam.cz
www.detskyklic.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Dětský klíč Šumperk o.p.s. poskytuje sociální služby směřující ke zlepšení péče
o handicapované děti – zejména s diagnostikou autismus, dále k podpoře jejich rodin
a k hledání možností začlenění dětí do společenského života.

Charakteristika poskytovaných služeb:
osobni asistence do volnočasových aktivit;
odlehčovací služby.

Charakteristika uživatele služby:
Děti a mládež s poruchami autistického spektra.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:

–
ano – klienti hradí službu osobní asistence
ano – klubovna
ne – volnočasové aktivity
Doplňující služby: informační a vzdělávací program
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V SOBOTÍNĚ
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

evidovaná právnická osoba
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín
Ing. Hana Řezáčová – ředitelka

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Milena Kútná – vedoucí sociálního úseku
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín
po–pá:
7:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
583 237 176, linka 23
kutna@diakoniecce-sobotin.cz
www.diakoniecce-sobotin.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně je poskytování sociálních služeb seniorům
i mladším lidem se specifickými potřebami v nepříznivé sociální situaci jako výraz křesťanské
lásky k bližnímu.

Charakteristika poskytovaných služeb:
domov pro seniory: pobytová služba – celoroční poskytování sociálních, zdravotních
a dalších služeb seniorům;
domov se zvláštním režimem: pobytová služba – celoroční poskytování sociálních,
zdravotních a dalších služeb lidem s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou;
odlehčovací služba: pobytová forma – poskytování pobytových sociálních, zdravotních
a dalších služeb lidem s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou v délce pobytu max.
3 měsíce s cílem odlehčit pečujícím rodinám poskytnutím času na odpočinek;
odlehčovací služba: ambulantní forma – poskytování denních sociálních služeb v zařízení
lidem s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou s cílem umožnit pečujícím rodinám
dělat běžné denní aktivity;
odlehčovací služba: terénní forma – poskytování denních sociálních služeb lidem
s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou v jejich domácnosti s cílem umožnit
pečujícím rodinám dělat běžné denní aktivity;
pečovatelská služba: terénní služba – poskytování sociálních služeb lidem v nepříznivé
sociální situaci v jejich vlastních domácnostech.

Charakteristika uživatele služby:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let a lidé s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou.

Praktické informace
Kapacita služby:

Domov pro seniory:
Domov se zvláštním režimem:
Odlehčovací služba:
Pečovatelská služba:
Cena služby:
dle aktuálního ceníku služeb
Bezbariérovost: částečná
Doplňující služby: –

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

DOMOV DŮCHODCŮ LIBINA
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
Libina 540, PSČ 788 05
Jaroslav Vaněk

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Jaroslav Vaněk – ředitel
Libina 540, 788 05 Libina
dle tel. domluvy
583 233 203
reditel@ddlibina.cz
www.ddlibina.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených
v § 35, 49 „Domovy pro seniory“ a §50 „Domovy se zvláštním režimem“ zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Sociální služba pro seniory poskytuje: ubytování, stravu, celodenní pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při celkové osobní hygieně, poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační
činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

Charakteristika uživatele služby:
domov pro seniory: osoby s chronickým onemocněním a senioři, věková struktura: dospělí
(50–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let);
domov se zvláštním režimem: osoby s jiným zdravotním postižením a senioři, věková
struktura: dospělí (50–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let).

Praktické informace
Kapacita služby:

73 klientů
domov pro seniory:
45 lůžek
domov se zvláštním režimem: 28 lůžek
Cena služby:
ano
Bezbariérovost: ano
Doplňující služby: –
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DOMOV DŮCHODCŮ ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Ing. Roman Průša – ředitel

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Ing. Roman Průša – ředitel
U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
po–pá:
6:00 – 14:30
583 215 518 – 9
583 213 935
info@ddspk.cz
www.ddspk.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách
vymezených v § 35 a 49 „Domov pro seniory“ a §50 „Domov se zvláštním režimem“.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Poskytování pobytových celoročních sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. Poskytujeme
ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, stravu
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně
v rozsahu 3 hlavních jídel. Dále pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Charakteristika uživatele služby:
služba „Domov pro seniory“ je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, jsou závislí na pomoci jiné
fyzické osoby a mají přiznán příspěvek na péči. Věk od 60 let;
služba „Domov se zvláštním režimem“ je určena osobám, které trpí stařeckou demencí
a ostatními typy demence, jejichž nepříznivou sociální situaci nelze řešit za pomoci jiných
sociálních služeb. Jde o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, které mají přiznán
příspěvek na péči. Věk od 50 let.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:

250
ano – výše úhrady za ubytování a s tím spojené služby činí 97 Kč až 160 Kč,
úhrada za stravování činí 150 Kč denně. Poskytnutá péče je hrazena celou
výší přiznaného příspěvku na péči.
Bezbariérovost: částečná
Doplňující služby: –

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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DOMOV PAPRSEK OLŠANY
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
Olšany 105, PSČ 789 62
Jarmila Koubková

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Renata Klimešová, Lucie Čechová, DiS. – sociální pracovnice
Olšany 105, 789 62 Olšany
583 286 425, 583 286 424
583 247 182
klimesova@ustavolsany.cz, cechova@ustavolsany.cz
www.ustavolsany.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Prostřednictvím sociálních služeb poskytovat osobám s mentálním postižením podporu,
kterou potřebují k naplňování svých životních potřeb a k dosažení maximální samostatnosti,
umožnit jim žít pestrý, smysluplný, plnohodnotný a kvalitní život srovnatelný s jejich
vrstevníky.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Cílem činnosti domova pro osoby se zdravotním postižením je umožnit klientům s mentálním
a kombinovaným postižením, využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí
místního společenství, a to v souladu s §48 „Domovy pro osoby se zdravotním postižením“
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytované služby jsou bezpečné, odborné
a respektují důstojný život klientů.

Charakteristika uživatele služby:
Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 64 let.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:

65
ano – klient hradí úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou
ve sjednaném rozsahu
Bezbariérovost: částečná
Doplňující služby: fakultativní služby: služby dle aktuální nabídky, např. canisterapie, plavání atd.
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CHARITA ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

církevní organizace
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
Ing. Marie Vychopeňová – ředitelka

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Mgr. Markéta Urbanová – vedoucí sociálních služeb
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
po–pá: 7:00 – 15:30
583 216 747, 775 086 803
urbanova.charita.spk@rps.cz, charita.spk@rps.cz
www.sumperk.charita.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou. Hlavní činností
je poskytování tzv. komplexní domácí péče na území děkanátu Šumperk. Patří sem
ošetřovatelská služba a služby sociální péče (pečovatelská služba a osobní asistence), tyto
služby se v případě potřeby doplňují. Součástí služeb organizace je také půjčovna pomůcek,
sociální poradenství a centrum sociální a humanitární pomoci.

Charakteristika poskytovaných služeb:
osobní asistence: Posláním osobní asistence Charity Šumperk je podpora osob se sníženou
soběstačností, které ke svému životu potřebují pomoc druhého člověka. Podstatou služby
je pomoc osobního asistenta se zvládáním běžných každodenních úkonů, jež by uživatel
dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení či stáří. Na službě se uživatel
finančně spolupodílí dle cen v sazebníku služeb;
pečovatelská služba: Posláním pečovatelské služby Charity Šumperk je umožnit lidem
se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí
a zachovat si vlastní životní styl. Jedná se o terénní služby poskytované převážně přímo
v domácnosti uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na službě se uživatel finančně
spolupodílí dle cen v sazebníku služeb. Od února 2009 zajišťujeme pečovatelskou službu
také pro obyvatele Domu s chráněnými byty ve Vikýřovicích.

Charakteristika uživatele služby:
osobní asistence: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení (služba je určena dětem i dospělým);
pečovatelská služba: osoby se sníženou schopností sebeobsluhy a péče o domácnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Praktické informace
Kapacita služby:

osobní asistence:
11
pečovatelská služba: 210
Cena služby:
dle aktuálního sazebníku služeb
Bezbariérovost: –
Doplňující služby: půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
Centrum sociální a humanitární pomoci (součástí je také základní sociální
poradenství)
veřejné toalety – chráněná dílna
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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LA N O
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Nový Malín 682, 788 03 Nový Malín
Mgr. Petr Málek

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Mgr. Jarmila Hovorková – sociální a terénní sociální pracovník
Nový Malín 682, 788 03 Nový Malín
po
15:30 – 19:00
út
15:30 – 19:00
st
16:00 – 19:00
čt
příležitostně, dle domluvy
pá
15:30 – 19:00
so+ne
mimořádně, dle domluvy
773 156 936
lano@email.cz
www.lano.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
volnočasové aktivity pro děti a mládež: klubová činnost, víkendové akce, tábory a campy,
organizace přednášek a koncertů;
sociální služby pro děti a mládež: terénní programy.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Smyslem služby je vyhledávat děti i mládež z ohrožujícího a nepodnětného prostředí města,
zvláště ze sídliště v Temenici i v bezprostředním okolí, minimalizovat rizika pramenící
ze způsobu života rodiny, nebo z prostředí; pomoci s aktivním naplňováním volného času,
speciální doučování a podpora přípravy na budoucí povolání.
Nabídka terénních programů:
základní sociální poradenství;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – aktivity adekvátní věku pro
orientování se v běžných společenských vztazích;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to
zejména: informace, doprovod, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí, sociálně
terapeutické činnosti, osvěta, doučování, podpora v oblasti přípravy na budoucí povolání,
podpora odpovědného a hodnotného naplnění volného času.

Charakteristika uživatele služby:
Děti a mládež od 3 do 26 let ze sociálně slabých, neúplných nebo nepodnětných či jinak
ohrožených rodin, nebo z prostředí bez možnosti adekvátní integrace a možnosti
společenských kontaktů, z rizikových částí města.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
14

10 – 12 uživatelů denně
ne
služba je poskytována v terénu
volnočasové aktivity pro děti a mládež formou klubové činnosti, organizace
akcí, koncertů a přednášek pro děti a mládež
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MĚSTO ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

obec
Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Mgr. Zdeněk Brož – starosta

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Helena Vitásková – terénní sociální pracovnice
MěÚ Šumperk, Lautnerova 1,
KLUBÍK: Jesenická 61,
787 01 Šumperk
787 01 Šumperk
po
8:00 – 17:00
po
–
út
8:30 – 12:00
út
13:00 – 17:00
st
8:00 – 17:00
st
–
čt
8:30 – 12:00
čt
13:00 – 17:00
pá
8:30 – 12:00
pá
13:00 – 16:00
583 388 816
583 212 696
posta@musumperk.cz; helena.vitaskova@musumperk.cz
www.sumperk.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat
rizika jejich způsobu života.
MěÚ Šumperk zřídil v rámci terénního programu volnočasovou nízkoprahovou aktivitu:
„KLUBÍK“. KLUBÍK poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním
vyloučením. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů.

Charakteristika poskytovaných služeb:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv
a oprávněných zájmů, pomoc při jednáních, poradenství, doprovod, terénní sociální služby;
KLUBÍK: volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiny, příprava do školy, předškolní příprava.
Činnost dětí zařazených do terapeutické skupiny pro děti s výchovnými problémy.

Charakteristika uživatele služby:
terénní sociální práce: osoby v krizi a sociálně vyloučené, etnické menšiny bez omezení
věku. Jedná se o občany města Šumperk;
v rámci KLUBÍKU se jedná o děti ve věku od 5 do 12 let ohrožené sociálním vyloučením
a děti ze sociálně slabého prostředí.

Praktické informace
Kapacita služby:

terénní práce: 80 uživatelů ročně
KLUBÍK:
50 uživatelů ročně
Cena služby:
ne
Bezbariérovost: ne
Doplňující služby: –

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ – POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY
A DÍVKY
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Voršilská 5, 110 00 Praha 1
Ing. Josef Jelínek

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Pavla Tillová
Šmeralova 527/2, 787 01 Šumperk
po
7:30 – 16:30
čt
7:30 – 18:00
pá
7:30 – 14:00
583 219 715, 603 213 845
sumperk@poradnaprozeny.eu
www.poradnaprozeny.eu

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Sdružení
připravuje výchovné a vzdělávací programy pro mládež, rodiče, vychovatele, učitele, lékaře
i pro širokou veřejnost;
zpracovává a podává legislativní podněty;
provádí osvětovou činnost, zaměřenou na problematiku nenarozeného života;
zajišťuje poradenskou pomoc (sociální, právní, lékařskou, psychologickou, pastorální aj.);
poskytuje pomoc v krizových situacích (osobní kontakty, nabídkou materiální a jiné
konkrétní pomoci);
zřizuje linky důvěry, poradny, domovy pro matky v obtížných situacích.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Služba odborného sociálního poradenství v souladu s §37 b) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, je ambulantní či v případě potřeby terénní služba, kterou poradna
poskytuje osobám v tíživé životní situaci.

Charakteristika uživatele služby:
Ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci, které byly zaskočeny neplánovaným
těhotenstvím, budoucím maminkám, svobodným a osamělým matkám, neúplným rodinám a
rodinám sociálně potřebným.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

16

350
ne
–
přednášková činnost
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PONTIS ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

obecně prospěšná společnost
Temenická 5, 787 01 Šumperk
Mgr. Alena Šmotková – předseda správní rady

PONTIS Šumperk o.p.s. klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb a dodržování lidských práv
a svobod uživatelů služeb. Respektuje jejich individualitu, důstojnost a samostatnost vždy
v souladu s provozními možnostmi poskytovatele.
Služby jsou poskytovány s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů.

a) PONTIS – Denní stacionáře „Denní centrum pro dospělé Matýsek“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Zdeňka Valčíková, DiS. – sociální pracovnice
Bohdíkovská 24, 787 01 Šumperk
po–pá: 7:00 – 16:00
583 550 239, 777 716 034
valcikova.zdenka@pontis.cz, pontis@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním DCD je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby, co nejdéle žít v jejich přirozeném rodinném prostředí a pomoci rodinám v jejich
péči o rodinné příslušníky.

Charakteristika poskytovaných služeb:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání,
pomoc při prostorové orientaci a pohybu, pomoc při přesunu na lůžko, vozík, pomoc
a podpora při podávání jídla a pití);
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
poskytnutí stravy svačiny, oběd;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (celodenní aktivizační program – trénink paměti,
skupinové cvičení, výtvarné činnosti, muzikoterapie, taneční terapie, procházky, výlety);
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, výlety, plesy, bály,
zahradní slavnosti, návštěvy obchodů, sportovní hry pro seniory));
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (četba tisku
a knih, individuální práce s uživatelem za účelem jeho aktivizace – sebeobsluha,
zahradnické činnosti, individuální rozhovor, individuální práce s uživatelem při zvládání
jeho krizové situace – toulání útěky, problémové chování – dohled při těchto stavech);
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při komunikaci uživatele s ostatními osobami např. lékař, poštovní doručovatel,
úřední osoba, osoby v DCD).

Charakteristika uživatele služby:
Denní centrum pro dospělé Matýsek je určeno seniorům a dospělým občanům se zdravotním
postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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sami doma. Jsou to občané žijící ve společných domácnostech se svými rodinami, jež o ně
nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

18

12 uživatelů / den
ano
ano
fakultativní služby dle aktuální nabídky organizace
Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a Půjčovna
kompenzačních pomůcek
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Pečovatelská služba a Středisko osobní hygieny
Kavárnička pro seniory – Temenická 35, Šumperk
Ubytovna na Zábřežské – Zábřežská 48, Šumperk
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b) PONTIS – Pečovatelská služba „Domy s pečovatelskou službou,
Středisko osobní hygieny“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Zdeňka Valčíková, DiS. – sociální pracovnice
Bohdíkovská 24, 787 01 Šumperk
po
7:30 – 17:00
út
7:30 – 15:30
st
7:30 – 15:30
čt
7:30 – 17:00
pá
7:30 – 14:30
583 550 236, 777 716 034
valcikova.zdenka@pontis.cz, pontis@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním služby je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, co nejdéle setrvat v domácím přirozeném prostředí a žít
způsobem běžným jejich vrstevníkům, a to prostřednictvím pečovatelských služeb.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Druhy poskytovaných služeb v DPS:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun
na vozík, prostorová orientace apod.);
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupel
v domácnosti, v koupelně SOH, pomoc při hygieně, péči o vlasy, nehty, pomoc při použití
WC apod.);
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava stravy);
pomoc při zajištění chodu domácnosti (vysávání, utírání prachu, mytí nádobí, umývání
podlahy, vynesení odpadkového koše, velký úklid po malování, nákupy, pochůzky, praní
prádla apod.);
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody na úřady, aktivity
v přirozeném sociálním prostředí).
Pokud uživatel odebírá alespoň jeden pečovatelský úkon ze základní nabídky a provozní
možnosti organizace to umožní, lze odbírat nadstandardní (fakultativní) služby dle platného
ceníku.
Druhy poskytovaných služeb v SOH:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupel
v koupelně SOH, pomoc při hygieně, péči o vlasy, nehty);
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava stravy);
pomoc při zajištění chodu domácnosti (praní, žehlení a drobné opravy prádla).

Charakteristika uživatele služby:
Pečovatelská služba v Domech s pečovatelskou službou Alžběta, Tereza, Markéta:
obyvatelé domů s pečovatelskou službou;
pečovatelská služba v DPS je obecně určena seniorům a občanům se zdravotním postižením,
kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních potřeb.
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Sociální služba na Středisku osobní hygieny:
senioři;
občané se zdravotním postižením;
osoby v nepříznivé životní situaci, z města Šumperka i okolních obcí, které mají zdravotní
problémy, v jejichž důsledku dochází ke snížení soběstačnosti, nebo nemají vyhovující
sociální zázemí ve své domácnosti.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

20

105 bytů
ano
ano
fakultativní služby dle aktuální nabídky organizace
Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a Půjčovna
kompenzačních pomůcek
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Denní centrum pro dospělé Matýsek
Kavárnička pro seniory – Temenická 35, Šumperk
Ubytovna na Zábřežské – Zábřežská 48, Šumperk
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c) PONTIS – Azylové domy „Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Jiřina Židková – vedoucí odd. ubytovacích služeb
Gagarinova 5, 787 01 Šumperk
po–čt:
6:30 – 15:00
583 550 230, 777 911 124
zidkova.jirina@pontis.cz, dord@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je pomáhat osamělým rodičům
a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim
začlenit se zpět do společnosti. Nabízíme dočasné ubytování, sociální poradenství a sociálně
terapeutické činnosti.

Charakteristika poskytovaných služeb:
zajištění dočasného ubytování (byt 1+1 1. kategorie vybavený postelemi, lůžkovinami, lednicí,
kuchyňskou linkou se sporákem, koupelnou a WC);
zajištění podmínek pro přípravu stravy;
umožnění celkové hygieny těla;
zajištění podmínek pro úklid, praní a žehlení osobního a ložního prádla;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí;
pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů;
pomoc při obnovování anebo upevňování kontaktu s rodinou;
podpora sociálního začleňování uživatelů;
sociálně terapeutické činnosti pro děti a pro rodiče s dětmi (naučné výtvarné techniky,
didaktické hry, hudební výchova, naučné interaktivní techniky, besídky, výlety);
sociální poradenství;
vytváření podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání dětí a rodičů (učebna vybavená
stoly, židlemi, knihovnou a PC s internetem, doučování dětí, kroužky pro rodiče tematicky
zaměřené na vaření, šití včetně besed na různá aktuální témata, tělocvična).

Charakteristika uživatele služby:
Osamělí rodiče, případně zákonní zástupci, s maximálním počtem čtyř nezletilých dětí, které
mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

14 bytů – primární uživatel (rodič) + max. 4 děti
ano
ne
služba je poskytována nepřetržitě
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

21

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – Šumpersko 2009

d) PONTIS – Odborné sociální poradenství „Informační středisko pro
seniory a ZP, Půjčovna kompenzačních pomůcek“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Bc. Jiří Skála – sociální pracovník
Temenická 5, 787 01 Šumperk
po 7:30 – 17:00
út 7:30 – 15:30
st
7:30 – 15:30
čt
7:30 – 17:00
pá 7:30 – 14:30
583 211 766, 777 911 120
skala.jiri@pontis.cz, pontis@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním služby je zprostředkovat informace a kontakty z oblasti sociálních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, případně jim zapůjčit k vyzkoušení a pomoci s výběrem
vhodné kompenzační pomůcky, což může pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života.

Charakteristika poskytovaných služeb:
sociálně právní poradenství;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
informace o kompenzačních pomůckách, možnosti jejich získání;
pomoc při vyřizování konkrétních záležitostí, pomoc při jednání s institucemi;
pomoc při navázání kontaktů v přirozeném prostředí;
zapůjčení kompenzační pomůcky.

Charakteristika uživatele služby:
Senioři a občané se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, pečující osoby. Tedy ti,
kteří z různých důvodů potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace
a občané, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují vyzkoušet, zapůjčit, nebo
pomoci s výběrem vhodné kompenzační pomůcky.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

22

není omezena
ne
ano
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Denní centrum pro dospělé Matýsek
Pečovatelská služba a Středisko osobní hygieny
Kavárnička pro seniory – Temenická 35, Šumperk
Ubytovna na Zábřežské – Zábřežská 48, Šumperk
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e) PONTIS – Kontaktní centrum „Kontaktní centrum KRÉDO“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Bc. Jana Pavlíčková – sociální pracovnice
Polská 1, 787 01 Šumperk
po
10:00 – 18:00
út
10:00 – 16:00
st
10:00 – 18:00
čt
10:00 – 16:00
pá
10:00 – 17:00
583 550 235
pavlickova.jana@pontis.cz, pontis@pontis.cz
www.pontis.cz

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních drog
prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství
v prostorách kontaktního centra a v rámci terénního programu ve městě Šumperk, a dále
zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi.

Charakteristika poskytovaných služeb:
poskytování poradenství a krizové intervence v náročných životních situacích klienta;
odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů);
používání méně rizikových způsobů aplikace drog;
informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog;
informovanost klientů o bezpečnějším sexu;
změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému;
minimalizace rizika somatického poškození, jeho odstranění či redukce;
získání znalostí o poskytování první pomoci;
informovanost o systému fungování orgánu státní správy a orgánů činných v trestním řízení;
upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků;
redukce trestné činnosti;
navázání klienta ke kontaktu s odborným zařízením;
minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog;
stabilizace sociálních podmínek klienta pro jeho následnou abstinenci;
podpora vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace;
aktivní vyhledávání klientů v rámci terénního programu.

Charakteristika uživatele služby:
Mládež 16–18 let, mladí dospělí (18–26 let) a dospělí (nad 26 let), kteří žijí rizikovým
způsobem života, jsou drogově závislí, jsou problémoví uživatelé drog. Dále to jsou partneři
uživatelů, rodiče a blízcí příbuzní uživatelů, pedagogové a výchovní poradci na školách.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

–
ne
ne
–
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f) PONTIS – Krizová pomoc „Krizový byt pro ženy“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Jiřina Židková – vedoucí odd. ubytovacích služeb
Gagarinova 5, 787 01 Šumperk
po–čt: 6:30 – 15:00
583 550 230, 779 911 124
zidkova.jirina@pontis.cz, dord@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním služby je poskytnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi
v životní krizi prostřednictvím nabídky krátkodobého ubytování, sociálního poradenství
a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Okamžitá pomoc ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v krizi, kteří se nacházejí v ohrožení
zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními
silami. Cílem je poskytnutí okamžitého ubytování, zpravidla nepřesahující 7 dní (byt 1+1 1.
kategorie vybavený postelemi, lůžkovinami, lednicí, televizí, rádiem, vybavenou kuchyňskou
linkou s vařičem, sprchovým koutem a WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Dále poskytnutí fyzické a psychické ochrany, podpora posílení soběstačnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů. Uživatelé služeb KB se mohou dle svého zájmu účastnit
volnočasových aktivit, které nabízí Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, ve kterém se
Krizový byt nachází.

Charakteristika uživatele služby:
Ženy nebo osamělí rodiče s dětmi v krizi, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

24

1 byt
ne
ne
služba je poskytována nepřetržitě
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.
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g) PONTIS – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Nízkoprahový klub
pro děti a mládež RACHOT“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Ludmila Juránková, DiS. – sociální pracovník
Gen. Krátkého 3a, 787 01 Šumperk
po–pá:
13:00 – 18:00
583 550 237
jurankova.ludmila@pontis.cz, rachot@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním služby je minimalizovat rizika související se způsobem života dospívajících lidí
prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit, sociálně terapeutických a preventivních
činností a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi.

Charakteristika poskytovaných služeb:
snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu
a rizikového chování;
podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti;
podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí;
zvýšení sociálních schopností a dovedností;
nezbytnou psychickou, fyzickou ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci
osobních aktivit;
výkon sociálně-právní ochrany – vyhledávání a kontaktování dětí v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
bezpečné místo pro trávení volného času;
možnost trávit čas neorganizovaně, na základě dobrovolnosti a nevázanosti jakoukoliv
nutnou pravidelností;
zvýšení povědomí žáků 5., 7. a 9. tříd ZŠ o rizicích návykových látek.

Charakteristika uživatele služby:
děti a mládež ve věku 12 – 26 let s rizikovými způsoby trávení volného času;
žáci základních škol na úrovni pátých, sedmých a devátých tříd v rámci programu primární
protidrogové prevence.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

–
ne
ne
–
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h) PONTIS – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením „Společenské středisko Sever“
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Bc. Jiří Skála – sociální pracovník
Temenická 5, 787 01 Šumperk
po
7:30 – 17:00
út
7:30 – 15:30
st
7:30 – 15:30
čt
7:30 – 17:00
pá
7:30 – 14:30
583 211 766, 777 911 120
skala.jiri@pontis.cz, pontis@pontis.cz
www.pontis.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním služby je prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit umožnit
a zpříjemnit aktivní a důstojné prožití seniorského věku.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Základní služby:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (volnočasové aktivity: besedy,
přednášky, sportovní hry, trénování paměti, cvičení, čaje o desáté, taneční odpoledne,
brouzdání internetem apod.);
sociálně terapeutické činnosti – rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností, podpora
sociálního začleňování osob;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí.
Další služby poskytované na základě provozních možností organizace:
zprostředkování činnosti mimo „Společenské středisko Sever“ (výlety, zajištění vstupenek
do divadla, kina a na jiné kulturní akce)

Charakteristika uživatele služby:
senioři;
osoby se zdravotním postižením, které nechtějí trávit volný čas osamoceně.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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Kavárnička pro seniory – 45 míst k sezení
ne
ano
Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a Půjčovna
kompenzačních pomůcek
Denní centrum pro dospělé Matýsek
Pečovatelská služba a Středisko osobní hygieny
Kavárnička pro seniory – Temenická 35, Šumperk
Ubytovna na Zábřežské – Zábřežská 48, Šumperk
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PORADENSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE –
PORADNA PRO RODINU ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
Žilinská 7, 779 00 Olomouc
Mgr. Lubomír Smékal

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Mgr. Ivana Purová – sociální pracovnice
M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk
po
7:30 – 17:00
út
7:30 – 15:30
st
7:30 – 17:00
čt
7:30 – 15:30
pá
7:30 – 15:00
583 213 141, 583 391 232, 731 447 454 (T-mobile)
sumperk@poradnaprorodinu.cz
www.rodinnaporadna.cz
www.sumperk.poradnaprorodinu.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním Poradny pro rodinu je odbornou poradenskou činností podporovat rodiny a jejich
členy ve schopnostech poradit si v rodinných či rodinu a její členy poškozujících problémech
a tyto situace samostatně zvládat.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Poradna pro rodinu Šumperk při PCSSOK, p. o. poskytuje poradenství, psychickou podporu
a pomoc při řešení:
narušených vztahů v rodině;
manželských krizí (rodiny ohrožené rozvratem);
domácího násilí;
mezigeneračních vztahů;
rodinných problémů spojených s nezaměstnaností;
otázek mezilidské komunikace;
osobních a sociálních traumat;
těžkých životních situací.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené v souvislosti s rodinnou, manželskou,
partnerskou či jinou sociální a osobní problematikou, týkající se tématu rodiny.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

do poradny je nutno se předem objednat (osobně nebo telefonicky)
pro klienty bezplatná
ano
poradenství a pomoc v oblasti rodinného práva
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PORADNA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM v ČR
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
Václav Krása – předseda NRZP v ČR

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Mojmír Janků – sociální pracovník
Kozinova 13, 787 01 Šumperk
po
8:00 – 12:00
út
dle dohody – terénní práce
st
13:00 – 17:00
čt
dle dohody – terénní práce
583 212 019
583 212 019
sumperk@poradnaprouzivatele.cz
www.poradnaprouzivatele.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Odborné sociální poradenství v oblasti sociálních služeb dle §37 b) zák. č. 108/2006 Sb.

Charakteristika poskytovaných služeb:
odborné sociální poradenství pro uživatele sociálních služeb a seniory;
pomoc při výběru vhodné sociální služby v daném regionu;
pomoc při přípravě jednání s poskytovatelem služby (pomoc s textem smlouvy o poskytnutí
sociálních služeb, upozornění na možná úskalí apod.);
zastupování v jednání s poskytovatelem služby;
pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů služeb, osob se zdravotním postižením
a seniorů;
kontaktní práce v místě bydliště uživatelů služeb, osob se zdravotním postižením a seniorů.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby se zdravotním postižením bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení,
senioři, jejich rodinní příslušníci.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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neomezena
ne
částečná
–
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RES–SEF
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk
Bc. Miloslav Kubíček – předseda sdružení

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Bc. Petra Damborská – vedoucí sociální pracovník
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk
po–pá:
9:00 – 15:00
583 212 168, 775 177 197
info@res-sef.cz
www.res-sef.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Pořádání kulturních a osvětově vzdělávacích akcí, spojených s přímou reklamou pro neziskový
sektor. Vyvíjení poradenské, přednáškové, publikační a jiné osvětové činnosti směřující
k dosahování účelu a cíle sdružení, dále provádění výcviků, výchovy a vzdělávání pořádáním
kurzů v souladu s příslušnými živnostenskými oprávněními.
Příprava, realizace a řízení projektů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby závislé
na OPL, jejich blízké příbuzné. Podpora jiných NNO při sestavování a řízení projektů
ze Strukturálních fondů Evropské Unie.
Realizace programů s cílem začlenění uživatelů služeb do většinové společnosti. Organizování
schůzek a meetingů mezi neziskovými organizacemi, podnikatelským sektorem a státní
správou s cílem hledat možnosti vzájemně výhodné spolupráce a podílení se na odstraňování
problémů spojených s chováním ohrožených skupin obyvatelstva.

Charakteristika poskytovaných služeb:
STREETWORK – terénní program pro uživatele drog: služba ke snižování rizik v
okrese Šumperk, která jde za uživateli drog do terénu. Vychází z předpokladu, že
vhodným přístupem je možné rizikům z užívání drog zabránit nebo je alespoň
výrazně redukovat a tím omezit rozvoj drogové epidemie ve společnosti.
DROGY - KONZULT – odborné sociální poradenství: školení a vzdělávání
včetně specifických technik skupinové práce pro zájemce z okresu Šumperk,
a tím přispívat ke zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice drog,
závislostí a její léčby s cílem odstraňování bariér plynoucích z předsudků a
nedostatku kvalitních informací. Poskytovat lidem podporu při zvládání
jejich nebo jimi definované problémové situace.
INTEGRA – sociální rehabilitace: spojnice pro lidi, kteří chtějí, nebo chtěli být
začleněni ve společnosti, ale vlivem různých okolností se diskvalifikovali z
účasti, nebo rezignovali na vlastní schopnosti a do společnosti se nezapojili.
Projekt vrací jeho uživatelům schopnost participace a společnosti schopnost
vstřebávat odlišnosti.

Charakteristika uživatele služby:
STREETWORK:
uživatelé návykových látek starší 15 let;
problémoví uživatelé nealkoholových drog;
lidé blízcí uživatelům drog, příbuzní, partneři a rodiče.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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DROGY - KONZULT:
pracovníci úřadů a institucí, kteří se setkávají s klientelou drogově závislých (kurátoři,
učitelé, policie, zdravotníci a jiní);
rodiče, partneři a blízcí příbuzní uživatelů drog.
INTEGRA:
Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel:
dlouhodobě nezaměstnaní s problematickým přístupem na trh práce do 26 let;
klienti po léčbě (a v ambulantní léčbě), osobám v pasti zadlužení (dlužníkům);
oběti domácího násilí a rodiny s výskytem sociálně-patologických jevů bránícím
v začleňování, členové integračních skupin.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

30

v každém programu 150 klientů
ne
ano
Nízkoprahový klub pro děti a mládež NITKA v Mohelnici, Zábřehu
Skatepark Loštice
Infostánek
bezpečné testování HCV (žloutenka C), HIV
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SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR
OBLASTNÍ ODBOČKA ŠUMPERK – JESENÍK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
8. května 27, 787 01 Šumperk
Hedvika Rašková – předsedkyně oblastní odbočky

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Renata Jandrtová – sociální pracovnice
8. května 22, 787 01 Šumperk
po, st: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
583 217 105, 736 671 585
sumperk-odbocka@sons.cz
www.sons.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním středisek SONS je prostřednictvím poskytování sociálních služeb aktivizovat osoby
se zrakovým postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací
a pomáhat jim hájit jejich práva a zájmy tak, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život a
zároveň sami vytvářeli motivační prostředí pro další zrakově postižené osoby a jejich blízké.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Poskytování základního i odborného poradenství formou individuálních konzultací na středisku,
v místě bydliště, telefonicky i e-mailem. Zpřístupnění informací pro zrakově postižené dle jejich
individuálních potřeb. Vytváření prostoru pro smysluplné, rozvíjející trávení volného času
uživatele nabídkou klubové činnosti, organizováním zájmových kroužků, vzdělávacích besed,
zážitkových akcí a seminářů, sportovních činností, exkurzí, společenských aktivit. Zároveň, jednak
formou motivace příkladem z řad lidí se stejným zdravotním postižením a jednak nabídkou
možností získat zkušenosti, které jsou pro zdravou populaci každodenní realitou (např. řízení
automobilu, filmový klub nevidomých apod.), působit preventivně proti selhání v modelových
životních situacích a především podporovat samostatnost při řešení životních situací, uplatňování
vlastních práv a zájmů, při získávání a udržení životních jistot (bydlení, zaměstnání apod.)
Dále nabízíme zprostředkování služeb dalších poskytovatelů dle potřeb klientů, rekondiční
pobyty, dobrovolnou dopomoc osobám se zrakovým postižením (program akreditovaný
ministerstvem vnitra), výlety, pomoc při odstraňování architektonických bariér.

Charakteristika uživatele služby:
Zrakově postižení občané starší 15 let, rodinní příslušníci zrakově postižených a osoby
pomáhající osobám se zrakovým postižením

Praktické informace
Kapacita služby:

odborné sociální poradenství:
80 osob
sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 40 osob
Cena služby:
ne
Bezbariérovost: ano
Doplňující služby: Zajišťování dobrovolníků v rámci programu „Dobrovolná dopomoc osobám
se zrakovým postižením“.
Rekondiční pobyty, prezentace pro veřejnost, besedy na školách,
institucích o problematice života se zrakovým postižením.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace Olomouckého kraje
Vančurova 37, 787 01 Šumperk
Ing. Viktor Janíček

a) Sociální služby Šumperk – Chráněné bydlení
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Pavlína Gedušová – sociální pracovnice
Vančurova 37, 787 01 Šumperk
po–pá:
6:00 – 14:30
583 313 530
583 221 771
ppdsumperk@tiscali.cz
www.socsluzby.ic.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Poskytování služeb chráněného bydlení v souladu s §35 a 51 „Chráněné bydlení“ zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
Penzion pro důchodce Šumperk, Vančurova 37;
Penzion pro důchodce Jindřichov, Nové Losiny 119;
Penzion pro důchodce Bludov, Lázeňská 359.

Charakteristika poskytovaných služeb:
ubytování klientů formou chráněného bydlení;
poskytování pečovatelských úkonů u těchto klientů.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického
onemocnění, které dosáhli důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným
způsobem života ve svém prostředí.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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b) Sociální služby Šumperk – Pečovatelská služba
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Dagmar Hrůzková – sociální pracovnice
Kozinova 4, 787 01 Šumperk
po–pá:
7:00 – 15:30
583 213 734
583 280 577
sps.spk@centrum.cz
www.socsluzby.ic.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Poskytování pečovatelských služeb v souladu s §35 a 40 „Pečovatelská služba“ zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Charakteristika poskytovaných služeb:
pomoc klientům v jejich domácnostech (služby osobní hygieny, pomoc při údržbě
domácnosti, pomoc při poskytnutí stravy);
doprovod klienta na veřejnosti;
nákupy;
dovoz obědů.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

620
ano
ne
–
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SPOLEČNĚ – JEKHETANE
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Palackého 49, 702 99 Ostrava – Přívoz
PaedDr. Jan Effenberger

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Miroslava Koutná – poradenský pracovník
Bulharská 1, 787 01 Šumperk
po
8:30 – 12:00; 13:00 – 16:00
út
12:00 – 16:00 jen pro objednané
st
8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
čt
8:00 – 12:00
583 211 833
poradna.sumperk@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Poskytování služeb odborného sociálního poradenství v souladu s §37 b) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, Občanská poradna v Šumperku.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Informace, rady, aktivní pomoc, popř. asistence v těchto oblastech:
bydlení;
práva a povinnosti v rodinných a mezilidských vztazích (rozvod, výživné apod.);
právní systém a ochrana;
sociální pomoc;
sociální dávky;
dluhová problematika, oddlužení;
pracovně – právní problematika;
pojištění – zdravotní, sociální;
ochrana spotřebitele;
zdravotnictví;
školství;
soudní řízení.
Pomůžeme s vypsáním formulářů, se sepsáním žádostí, smluv, návrhů, žalob aj. Poskytneme
Vám kontakty na jiné organizace a služby. Pořádáme osvětové a vzdělávací aktivity: distribuce
informačních letáků a brožury, pořádání osvětových besed.
Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby starší 15 let v nepříznivé sociální situaci.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
34
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SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Šumavská 13, 787 01 Šumperk
Ing. Mgr. Nataša Strakošková – Vykydalová

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR (SPMP ČR) napomáhá při řešení
základních životních otázek lidí s mentálním postižením především v oblasti výchovy,
vzdělávání, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a pracovní uplatnění,
včetně bydlení.

a) SPMP ČR – Centra denních služeb
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:

Nataša Vykydalová – ředitelka
Šumavská 13, 787 01 Šumperk
po–pá: 10:00 – 16:00
583 213 910
n.vykydalova@seznam.cz

Obecné informace
Charakteristika poskytovaných služeb:
Denní zařízení pro osoby s mentálním postižením – výchovné, vzdělávací aktivity.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby se zdravotním postižením (s kombinovaným, mentálním, tělesným, zrakovým,
sluchovým, duševním onemocněním). Věková kategorie uživatelů je ohraničena šestnáctým
rokem až dosažením důchodového věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

25 uživatelů ročně
ano
ano
–

b) SPMP ČR – Podpora samostatného bydlení
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:

Nataša Vykydalová – ředitelka
Šumavská 13, 787 01 Šumperk
po–pá:
10:00 – 16:00
583 213 910
n.vykydalova@seznam.cz

Obecné informace
Charakteristika poskytovaných služeb:
Podpora samostatného bydlení ve vlastním bytě – asistenční služby, pomoc při péči
o domácnost, při péči o zevnějšek, nákupech, hospodaření s penězi, při jednání na úřadech.
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Charakteristika uživatele služby:
Osoby se zdravotním postižením (s kombinovaným, mentálním, tělesným, zrakovým,
sluchovým, duševním onemocněním). Věková kategorie uživatelů je ohraničena šestnáctým
rokem až dosažením důchodového věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

25 uživatelů ročně
ano
ano
–

c) SPMP ČR – Sociální rehabilitace
Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Ivana Losová – pracovní konzultant
Šumavská 13, 787 01 Šumperk
po–pá:
8:00 – 15:00
dle dohody i mimo stanovenou dobu po celý týden
583 285 443
pomnenka.apz@centrum.cz
www.volny.cz/apz-pomnenka

Obecné informace
Charakteristika poskytovaných služeb:
Hlavní cíl: Najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce pro osoby se zdravotním
postižením.
Jedná se o službu sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání. Služba
je poskytována ambulantní a terénní formou.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby se zdravotním postižením (s kombinovaným, mentálním, tělesným, zrakovým,
sluchovým, duševním onemocněním). Věková kategorie uživatelů je ohraničena šestnáctým
rokem až dosažením důchodového věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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25 uživatelů ročně
ne
ano
–
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SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
KRAJSKÁ ORGANIZACE OLOMOUCKÉHO KRAJE
statut:
občanské sdružení
sídlo:
Kozinova 13, 787 01 Šumperk
statutární zástupce: Mojmír Janků – předseda

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Mojmír Janků – sociální pracovník
Kozinova 13, 787 01 Šumperk
po
9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
út
dle dohody – terénní práce
st
9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
čt
dle dohody – terénní práce
583 212 019; SMS pro neslyšící: 739 504 550
583 212 019
szdp.sumperk@centrum.cz
www.snncr.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Svaz zajišťuje především programy sociální a volnočasových aktivit, sociálně právní a technické
poradenství (základní i odborné sociální poradenství), tlumočnické služby, sociálně aktivizační
služby a služby sociální rehabilitace

Charakteristika poskytovaných služeb:
odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením;
pomoc při výběru a zajištění vhodných kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým
postižením;
základní servis sluchadel, pomoc při zajištění odborného servisu sluchadel;
pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů služeb, osob se sluchovým postižením;
kontaktní práce v místě bydliště uživatelů sociálních služeb – osob se sluchovým postižením.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby se sluchovým postižením, bez omezení věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

neomezená
ne
částečná
prodej baterií do sluchadel
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TYFLOCENTRUM OLOMOUC – REGIONÁLNÍ STŘEDISKO ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

obecně prospěšná společnost
I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
Mgr. Kvido Sandroni

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Leona Šabršulová – sociální pracovnice
8. května 22, 787 01 Šumperk
po, út
8:00 – 16:30 po tel. domluvě
st
8:00 – 13:00; 13:30 – 16:30
čt, pá
8:00 – 16:30 po tel. domluvě
588 508 059
585 415 130
sumperk@tyflocentrum.cz
www.tyflocentrum-ol.cz

0Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním TC je podporovat osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v aktivním
přístupu k životu, povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu a posílit jejich nezávislost.
TyfloCentrum Olomouc poskytuje sociální služby pro zrakově postižené na území střední
Moravy – základní a odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, průvodcovské
a předčitatelské služby, a ve svých čtyřech regionálních střediscích (Šumperk, Prostějov,
Přerov, Olomouc) taktéž služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání osob
se zrakovým postižením.
TyfloCentrum v rámci své činnosti dále nabízí: konzultace odstraňování architektonických
bariér pro osoby se zrakovým postižením, digitalizaci textů a tisk do Braillova písma,
technickou podporu pro uživatele elektronických kompenzačních pomůcek.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Služby sociální rehabilitace směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
osob se zrakovým eventuelně s dalším postižením. Podporujeme rozvoj a nácvik specifických
schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní
proces. Poskytujeme podporu při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění.
Zprostředkováváme kontakt se zaměstnavateli a poskytujeme pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů uživatelů.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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20 klientů v regionálním středisku Šumperk
ne
ne (pouze orientační hlasový majáček na budově)
Sociálně aktivizační služby poskytované v RS Šumperk:
Kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
se zvětšovacími programy.
Volnočasové a sportovní aktivity.
Konzultace: odstraňování architektonických bariér pro osoby se zrakovým
postižením, technická podpora, digitalizace, časopis Majáček.
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APLA – OLOMOUCKÝ KRAJ
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Třebízského 1. 787 01 Šumperk
Ing. Lubomír Soural

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:

Ing. Lubomír Soural
Třebízského 1, 787 01 Šumperk
dle telefonické domluvy
608 122 335
Lsoural@seznam.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) respektive
s pervazivními vývojovými poruchami (PVP) v Olomouckém kraji, zejména na Šumpersku.
Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc
lidem s PAS a jejich rodinám, především v těchto oblastech:
diagnostika PAS – v oblasti pediatrie, psychologie, psychiatrie a neurologie;
podpora vzdělávacích, sociálních programů pro osoby s PAS;
zajišťování informovanosti odborné veřejnosti;
odborná práce s rodinami osob s PAS.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Poradenství, pomoc rodičům na úřadech, pořádání pobytů pro osoby s poruchou autistického
spektra, pořádání seminářů.

Charakteristika uživatele služby:
Děti a mládež s poruchami autistického spektra, jejich rodinní příslušníci.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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–
–
–
letní pobyty pro děti s PAS
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ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR – KLUB
ČTYŘLÍSTEK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Kozinova 13, 787 01 Šumperk
Kristina Hrozová – předsedkyně

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Kristina Hrozová – předsedkyně
Chromeč 62, 789 01 Zábřeh
při pořádaných akcích – viz pozvánky, tisk
732 969 286
583 238 289 – obecní úřad Chromeč
4listek-kristina@email.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Volnočasové aktivity pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi – jednodenní akce, víkendové
pobyty, týdenní prázdninové psycho-rehabilitační pobyty.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Poradenství formou výměny rad a zkušeností, pořádání přednášek z řad odborníků
ze zdravotnictví, ze sociálních odborů, atd.

Charakteristika uživatele služby:
Děti se zdravotním postižením spolu s jejich zdravými sourozenci a rodinami, rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY

–
částečná
–
–
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CENTRUM PRO RODINU ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
M. R. Štefánika 26, 787 01 Šumperk
Mgr. Lenka Špatná

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Mgr. Lenka Špatná – vedoucí Centra pro rodinu Šumperk, o. s.
Centrum: M. R. Štefánika 26, 787 01 Šumperk
kontaktní kancelář: Kostelní nám. 7, 787 01 Šumperk
po
9:30 – 11:00, dále po tel. dohodě
út
po tel. dohodě
st
9:30 – 11:00, dále po tel. dohodě
čt
po tel. dohodě
pá
15:30 – 16:30 po tel. dohodě
731 402 395
Cprsumperk@seznam.cz
www.cprsumperk.estranky.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Posláním CPR Šumperk je zejména připravovat plnohodnotné aktivity – besedy, přednášky,
svědectví, tvořivé aktivity, sportovní a divadelní nabídky aj. k prožívání volného času
pro všechny věkové kategorie. K hlavním cílům Centra pro rodinu Šumperk patří vnášet
do společnosti morální, duchovní a kulturní hodnoty k upevnění a prohloubení manželství
a rodiny jako základu zdravé společnosti.

Charakteristika poskytovaných služeb
kurzy, přednášky, besedy s rodinnou či manželskou tematikou;
tvořivé, výtvarné, sportovní aktivity či divadelní počiny pro předškolní a školní děti;
svědectví, besedy, divadelní představení či další různorodá setkání s lidmi
handicapovanými, např. cyklus Žijí mezi námi;
prázdninové programy pro děti školního věku formou příměstských táborů;
výuková činnost – angličtina pro začátečníky;
nabídka jiných zájmových činností (orientální tance, divadelní kroužky, tvořivé kroužky…);
poradenská činnost – pedagogická poradna, psychologická poradna; zajištění odporníků
z jiných oblastí v případě potřeby;
spolupráce s Charitou Šumperk, MSKA Brno – pobočka Šumperk, Centrem pro rodinný život
v Olomouci, Centrem pro rodinu Ráj v Pavlovičkách u Přerova;
spolupráce se Senior klubem při římskokatolické farnosti Šumperk.

Charakteristika uživatele služby:
bez omezení věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:

–
podle zaměření akce
přízemí – ano
1. patro – ne
Doplňující služby: půjčování knih ve farní knihovně
42
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DĚTSKÉ CENTRUM PAVUČINKA ŠUMPERK
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
MUDr. Richard Rýznar

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:

Jana Patschová – vrchní sestra
E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
nepřetržitě
Kojenecký ústav: 583 214 309, 739 721 052
Dětský domov:
583 214 289, 731 331 829
pavucinka@pavucinka.cz
detsky.domov@pavucinka.cz
www.pavucinka.cz

Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Komplexní péče o děti předškolního věku – péče zdravotní, sociální, psychologická, výchovná.
Okamžitá pomoc dětem ohroženým a zneužívaným.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Zdravotní péče:
péče o patologické novorozence a novorozence nízké porodní hmotnosti;
ošetřovatelská péče o kojence – zacvičení maminek zvlaště u vícečetných těhotenství;
péče o chronicky nemocné děti – hospicová péče;
rehabilitace převážně Vojtovou metodou – zácvik rodičů – rehabilitační týdenní pobyty.
Sociální péče:
akutní péče o děti ohrožené na zdraví či životě;
péče o děti určené do náhradní rodinné;
péče azylové krátkodobé ubytování matek s dětmi, které se ocitly ve stavu nouze;
zajištění utajeného porodu.

Charakteristika uživatele služby:
děti kojeneckého věku do 1 roku;
děti předškolního věku (1–7 let).

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

50
ne
ano
laktační poradna
zapůjčení prostředků zdravotní techniky
zácvik hlavně nezletilých matek
rehabilitace Vojtovou metodou
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VILA DORIS
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace Olomouckého kraje
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk
Mgr. Jaroslav Ondráček

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Mgr. Jaroslav Ondráček – ředitel
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk
po–pá:
8:00 – 17:00
so+ne:
příležitostně
583 214 214
583 214 214
ondracek@doris.cz, vila@doris.cz
www.doris.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Zájmové vzdělávání, vzdělávání pedagogů, primární prevence.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Kvalitní využití volného času.

Charakteristika uživatele služby:
Bez omezení věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:

3 000 účastníků pravidelné činnosti ročně
50 Kč až 6 000 Kč
Vila Doris – ne
„Komín“ – ano
Doplňující služby: Mateřské a rodinné centrum
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U RADNICE
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

příspěvková organizace
Nám. Míru 20, 787 01 Šumperk
PaedDr. Zdeněk Formánek

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

PaedDr. Zdeněk Formánek – ředitel
Nám. Míru 20, 787 01 Šumperk
denně
583 214 076
formanek@ddm.spk.cz
www.mddm.adam.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Široké spektrum pravidelně fungujících zájmových kroužků sportovních, přírodovědných,
výtvarných i technických.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Naplnění volného času pro široké věkové spektrum zájemců.

Charakteristika uživatele služby:
Bez omezení věku.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

DOPLŇUJÍCÍ SLUŽBY

v zájmových kroužcích cca 1 000 zájemců
od 200 Kč do 1 200 Kč ročně
ne
nabídkové akce, tábory, konzultace, exkurze, soutěže, pobytové akce
pro děti ze zájmových útvarů
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LIGA PROTI RAKOVINĚ
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

občanské sdružení
Nám. Republiky 4, 787 01 Šumperk
MUDr. Jiřina Koutná

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

MUDr. Jiřina Koutná – předsedkyně LPR
Nám. Republiky 4, 787 01 Šumperk
porada je možná individuálně na tel č. LPR nebo e-mailem, ev. přímo
na schůzkách klubu EVA, data schůzek jsou uveřejňována v místním
Zpravodaji a ve skřínce LPR na "Točáku"
583 213 873
lpr.koutna@seznam.cz

Provozní doba:
Telefon:
e-mail:

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Zdravotní výchova, prevence rakoviny, pomoc onkologicky nemocným, onkologický výzkum.

Charakteristika poskytovaných služeb:
propagace prevence nádorů a správného životního stylu;
zvyšování kvality života léčených a vyléčených onkologických nemocných;
podpora výzkumu v onkologii.

Charakteristika uživatele služby:
V rámci LPR působí klub EVA, který sdružuje ženy po operacích prsů pro nádor. Tento klub
se schází pravidelně 1x měsíčně v Kavárničce pro seniory na Temenické ulici. Pro tyto ženy
jsou zajišťovány rekondiční pobyty, přednášky různého zaměření.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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NA DOBRÉ CESTĚ NOVÝ MALÍN
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

obecně prospěšná společnost
Nový Malín 112, PSČ 788 03
Tomáš Pospíšil

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Tomáš Pospíšil – ředitel
Nový Malín 112, 788 03 Nový Malín
737 452 341
Nadobreceste@seznam.cz
www.novymalin.cz/dobra-cesta.html

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Aktivity pro děti se zdravotním omezením. Aktivity pro děti bez domova a rodiny.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Tělesné a duševní aktivity, léčebně pedagogické jízdy na koni, paravoltiž – cvičení na koni.

Charakteristika uživatele služby:
Osoby s tělesným a duševním handicapem.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

–
–
ano
–
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SVAZ DIABETIKŮ ČR
ÚZEMNÍ ORGANIZACE ŠUMPERK 1
statut:
občanské sdružení
sídlo:
Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
statutární zástupce: Ing. Vladimír Horák – předseda Svazu diabetiků ČR

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
webové stránky:

Dana Štysová
Jesenická 59, 787 01 Šumperk
dle domluvy
607 156 896
www.diabetes.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Hájí zájmy a pomáhá řešit problém diabetiků v ČR.

Charakteristika poskytovaných služeb:
měření glykemie.

Charakteristika uživatele služby:
osoby se zdravotním postižením, mladší senioři.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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3. ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSP RÁVY, D ALŠÍ INSTITUCE

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
statut:
obec
sídlo:
Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Brož – starosta

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Bc. Pavla Skálová – vedoucí odboru sociálních věcí
Lautnerova 1, 787 93 Šumperk
po
8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
út
8:00 – 12:00
st
8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
čt
8:00 – 12:00
pá
dle dohody
583 388 111
583 212 696
posta@musumperk.cz; pavla.skalova@musumperk.cz
www.sumperk.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Odbor sociálních věcí odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku
v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Uvedenou činnost
zabezpečují 4 oddělení odboru:
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence;
oddělení sociální péče (příspěvek na péči a příspěvky a dávky určené osobám zdravotně
postiženým);
oddělení dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná
okamžitá pomoc);
oddělení ekonomické a sociální prevence (agenda vymáhání dávek sociální péče, činnost
podatelny a úkoly související se spisovou službou, koordinační činnost na úseku SVI (Systém
včasné intervence), manažera prevence kriminality a terénní programy dle § 69 zák. č.
108/2006 Sb. o sociálních službách).

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

–
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OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

organizační složka státu
ul. 17. listopadu 19, 78701 Šumperk
ředitel OSSZ

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Jana Eliášová – vedoucí odd. vnitřní správy
17. listopadu 19, 787 01 Šumperk
Úřední hodiny:
klientského centra a
podatelny
po 8:00 – 17:00
út 8:00 – 16:00
st
8:00 – 17:00
čt
8:00 – 16:00
pá 8:00 – 14:00

ostatní agendy
po
út
st
čt
pá

8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 13:00

Telefon:
Call centrum:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

pokladny
po

8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

st

8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00

583 302 111
257 062 860 – ČSSZ Praha
583 214 170
posta.su@cssz.cz
www.cssz.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Provádění výkonu státní správy na úseku sociálního zabezpečení.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Služby v oblasti sociálního zabezpečení ČR (důchodové a nemocenské pojištění zaměstnanců
a OSVČ, výběr pojistného na sociálním zabezpečení) a EU, lékařská posudková služba ČSSZ.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

orgán státní správy
Ředitelství PMS ČR, Hybernská 18, 110 00 Praha 1
Mgr. Pavel Štern

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:
Provozní doba:
Telefon:
e-mail:
webové stránky:

Mgr. František Klíč – vedoucí střediska
M. R. Štefánika 20. 787 01 Šumperk
po–čt:
8:00 – 16:00
pá
8:00 – 14:30
583 391 357
fklic@pms.justice.cz
www.pmscr.cz

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní
a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu
komunity a prevenci kriminality. Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na
poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména
trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multidisciplinární profese v systému
trestní justice.

Charakteristika poskytovaných služeb:
mediace – mimosoudní řešení konfliktního stavu v přípravném řízení a řízení před soudem;
práce s obětí trestného činu;
zajištění a kontrola výkonu alternativních trestů a to v těchto oblastech:
obecně prospěšné práce;
parole – příprava podkladů k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
a následný dohled;
probace – dohled nad podmíněně odsouzenými.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:

–
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–
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ÚŘAD PRÁCE – ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ POMOCI
statut:
sídlo:
statutární zástupce:

organizační složka státu
Starobranská 19, 787 01 Šumperk
Ing. Ivo Bartl – ředitel

Kontakt s veřejností
Kontaktní osoba:
Adresa:

Provozní doba:

Telefon:
Fax:
e-mail:
webové stránky:

Ing. František Homola – vedoucí odd. SSP
Lidická 49. 787 01 Šumperk
po
8:00 – 17:00
út
8:00 – 13:00
st
8:00 – 17:00
čt
8:00 – 13:00
pá
8:00 – 13:00
950 164 555
950 164 599
Frantisek.Homola@su.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Obecné informace
Charakteristika činnosti:
Správní úřad zabezpečující státní politiku zaměstnanosti a další úkoly vyplývající ze zvláštních
právních předpisů.

Charakteristika poskytovaných služeb:
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
přídavek na dítě;
rodičovský příspěvek;
sociální příplatek;
příspěvek na bydlení;
dávky pěstounské péče;
porodné;
pohřebné.

Charakteristika uživatele služby:
veřejnost.

Praktické informace
Kapacita služby:
Cena služby:
Bezbariérovost:
Doplňující služby:
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4. DALŠÍ DŮ LEŽIT É ORGANIZACE, KONT AKT Y
Název + adresa
Fond ohrožených dětí, pobočka Zábřeh
Sušilova 40, 789 01 Zábřeh
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
Krajská hygienická stanice, územní
pracoviště Šumperk
Lidická 56, 787 01 Šumperk
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Detašované pracoviště Šumperk
M. R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk
Linka bezpečí
Linka bezpečí:

Linka vzkaz domů
Rodičovská linka

Linka důvěry Olomouc
Městská policie Šumperk
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Nemocnice Šumperk, a.s.
Nerudova 41, 787 01 Šumperk
Okresní soud Šumperk
M. R. Štefánika 12, 787 01 Šumperk
Okresní státní zastupitelství Šumperk
M. R. Štefánika 12, 787 01 Šumperk
Pedagogicko–psychologická poradna
Husitská 12, 787 01 Šumperk
Policie ČR, územní odbory Šumperk
Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk
Policie ČR, obvodní oddělení Šumperk
Havlíčkova 10, 787 01 Šumperk
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Vítkovická 1, 702 00 Moravská Ostrava
SPES, o. s. – Poradna pro dlužníky
Litovelská 14, 779 00 Olomouc
Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola a střední škola, Šumperk
Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
Nerudova 41, 787 01 Šumperk

Telefon
583 411 148
950 785 011
150, 112
583 213 684
585 508 111
583 217 171
116 111
800 111 113
724 727 777
840 111 234
585 414 600
nonstop
583 213 000
156
583 331 111
583 313 911
583 215 491
583 215 279
974 779 111
158
974 779 651
158
595 532 740
800 722 722 –
pouze v pondělí!
773 101 302
583 284 010
583 397 111
155

e-mail + www stránky
fod.zabreh@fod.cz
www.fod.cz
www.hzsol.cz
podatelna@su.khsolc.cz
www.khsolc.cz
posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz
pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
info@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
info@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
www.ssp-ol.cz
posta@musumperk.cz
www.sumperk.cz
nemspk@nemspk.cz
www.nemspk.cz
posta@osoud.sup.justice.cz
www.justice.cz/ossup
podatelna@osz.sup.justice.cz
ppp.sumperk@worldonline.cz
www.pppsumperk.cz
srorsu@mvcr.cz
www.policie.cz
suoop@mvcr.cz
www.policie.cz
poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
spes@pomocsdluhy.cz
www.pomocsdluhy.cz
dds@dds-spk.cz
www.dds-spk.cz
info@zzsol.cz
www.zzsok.cz
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Seznam použitých zkratek
CPR
ČR
ČCE
ČSSZ
DCD
DDM
DDM a ZpDVPP
DPS
EU
HCV
IZS
KB
LPR
MSKA
NNO
NRZP
ONŽ
OPL
ORP
OSVČ
OSSZ
PAS
PCSSOK
PMS
SOH
SONS
SP
SPMP
TC
ZP
ZŠ
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Centrum pro rodinu
Česká republika
Českobratrská církev evangelická
Česká správa sociálního zabezpečení
Denní centrum pro dospělé
dům dětí a mládeže
dům dětí mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
dům s pečovatelskou službou
Evropská unie
virová hepatitida C
Integrovaný záchranný systém
krizový byt
Liga proti rakovině
Moravsko-slezská křesťanská akademie
nestátní nezisková organizace
Národní rada osob se zdravotním postižením
Ochrana nenarozeného života
omamné a psychotropní látky
obec s rozšířenou působností
osoby samostatně výdělečně činné
Okresní správa sociálního zabezpečení
porucha autistického spektra
Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje
Probační a mediační služba
Středisko osobní hygieny
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
sluchové postižení
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
TyfloCentrum
zdravotní postižení
základní škola

