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Úvod
Vážení občané,
do ruky se Vám dostává již dvacáté vydání Průvodce sociálními (souvisejícími) službami ve Zlíně, konkrétně
jeho Aktualizovaný rejstřík – březen 2019, který je nazván Katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Pod názvem jednotlivých organizací jsou uváděny tyto údaje: typ organizace, adresa, telefonní číslo pevné
případně mobilní linky, e-mailová adresa, odkaz na webové stránky a jméno vedoucího či kontaktní osoby.
Jestliže v některých případech jde o organizaci celostátní, jsou uvedeny údaje o místních pobočkách, aniž by
byl přehled komplikován použitím přesného označení typu „místní organizace“, „okresní výbor“ apod.
Jako každý rok je - kromě aktualizace kontaktů - doplněno o nově vzniklé organizace (popř. služby),
případně zkráceno o ty zaniklé. Kvůli velkému zájmu občanů zahrnuje aktualizované vydání i některé ze
služeb (zejména pobytových) v okolí našeho města, které jsou především zaměřeny na seniory a na osoby
se zdravotním postižením.
V Katalogu jsou uvedeny i některé organizace (a jejich služby), které na sociální oblast úzce navazují.
Na rejstřík organizací a zařízení v oblasti sociálních a souvisejících služeb navazují - na základě poptávky
a potřeb občanů - i vybrané důležité komerční aktivity (firmy vyrábějící pomůcky pro osoby se zdravotním
postižením, jídelny, personální agentury, ubytovny), organizace, které pomáhají s oddlužením, popř. dalším
právním poradenstvím a organizace, které se věnují hospicové péči. Novinkou je kapitola věnovaná
sociálním podnikům.
Všechny organizace (a jimi poskytované služby) rozděleny do cílových skupin (1. Orgány státní správy
a samosprávy, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Děti, mládež, rodina, 5. Osoby ohrožené
sociálním vyloučením, 6. Ostatní).
Pro rychlou orientaci v brožuře doporučujeme vyhledat konkrétní cílovou skupinu (např. Senioři).
V ní jsou pak přehledně seřazeny všechny sociální a související služby pro tuto skupinu osob.
Katalog poskytovatelů sociálních služeb, Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně,
Aktualizovaný rejstřík – březen 2019, je jedním z výstupů projektu „Komunitní plánování sociálních služeb
na Zlínsku“.
Údaje uvedené v Katalogu jsou zpracovány na základě informací a údajů poskytnutých jednotlivými
subjekty.
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A Rejstřík organizací a zařízení v oblasti sociálních a souvisejících služeb
1. Orgány státní správy a samosprávy
1.1

Krajský úřad Zlínského kraje

název a adresa
zařízení
telefon

Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 300
e-mail
helena.miklova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz/socialniwebové stránky
forma
krajská
oblast-cl-9.html
vedoucí
Mgr. Helena Miklová
příspěvkové organizace kraje, žadatelé o podporu sociálně zdravotních aktivit z Fondu
cílové skupiny
Zlínského kraje, ohrožené děti a jejich rodiny, poskytovatelé sociálních služeb,
pracovníci obecních úřadů
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení sociálních služeb
název a adresa
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení sociálních služeb,
zařízení
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
telefon
577 043 313
e-mail
petr.valasek@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz/socialniwebové stránky
forma
krajská
oblast-cl-9.html
vedoucí
Ing. Petr Valášek
příspěvkové organizace kraje, žadatelé o podporu sociálně zdravotních aktivit z Fondu
cílové skupiny
Zlínského kraje
Zabezpečení úkolů souvisejících s výkonem zřizovatelských kompetencí. Administrace
a hospodaření s prostředky Fondu Zlínského kraje - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI. Zabezpečuje
popis služby
odborné metodické vedení zřizovaných organizací v oblasti sociální práce
a zdravotnických činností.
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany
název a adresa
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany,
zařízení
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
telefon
577 043 322
e-mail
simona.cubakova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz/socialniwebové stránky
forma
krajská
oblast-cl-9.html
vedoucí
Mgr. Simona Čubáková
ohrožené děti a jejich rodiny, pracovníci obecních úřadů, poskytovatelé sociálních
cílové skupiny
služeb, osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Výkon sociálně právní ochrany dětí. Metodická a kontrolní činnost. Poskytuje odbornou
a metodickou pomoc obcím v oblasti sociální práce, kontroluje dle zákona 255/2012 Sb.
popis služby
kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů, výkon přenesené působnost obcí v oblasti
činnosti sociální práce. Realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu
začleňování osob.
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
název a adresa
Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor sociálních věcí – oddělení plánování a rozvoje
zařízení
sociálních služeb, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
telefon
577 043 310
e-mail
lenka.kapustova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz/socialniwebové stránky
forma
krajská
oblast-cl-9.html
vedoucí
Ing. Lenka Kapustová
cílové skupiny
poskytovatelé sociálních služeb
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popis služby

Komunikace s poskytovateli sociálních služeb a obcemi v oblasti poskytování finanční
podpory, zajištění činností souvisejících s poskytováním finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb. Příprava a odborná realizace projektů financovaných
z ESF. Zajištění procesu plánování, zpracování postupů tvorby, aktualizace
a vyhodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje. Vede registr
poskytovatelů sociálních služeb a realizuje úkoly uložené registrujícímu orgánu.

1.2

Magistrát města Zlína – Odbor ekonomiky a majetku

1.3

Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí

název a adresa
Magistrát města Zlína – Odbor ekonomiky a majetku, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
zařízení
(detašované pracoviště Zarámí 4077)
telefon
577 630 158
e-mail
janaholcova@zlin.eu
webové stránky
www.zlin.eu
forma
městská
vedoucí
Ing. Jana Holcová
cílové skupiny
občané
Magistrát města Zlína – Odbor ekonomiky a majetku – oddělení správy domů
název a adresa
Magistrát města Zlína – Odbor ekonomiky a majetku – oddělení správy domů,
zařízení
Zarámí 4421, 760 01 Zlín
telefon
577 630 355
e-mail
lenkakovarikova@zlin.eu
webové stránky
www.zlin.eu
forma
městská
vedoucí
Bc. Lenka Kováříková
Oddělení správy domů realizuje podle schválených zásad prodej bytového fondu
a komplexně zajišťuje bytovou agendu (žádosti o městské byty, domy s byty zvláštního
popis služby
určení, včetně bytů bezbariérových, domy s byty pro seniory a zdravotně postižené
osoby a domy se startovacími byty) a správu domů.
název a adresa
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, (detašované
zařízení
pracoviště tř. T. Bati 3792 – budova Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně)
telefon
577 630 800
e-mail
janapoborilova@zlin.eu
webové stránky
www.zlin.eu
forma
městská
vedoucí
Ing. Jana Pobořilová
cílové skupiny
osoby v nepříznivé životní situaci
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce, nám. Míru 12,
název a adresa
760 01 Zlín, (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 – budova Okresní správy sociálního
zařízení
zabezpečení ve Zlíně)
telefon
577 630 808
e-mail
lenkapospisilova@zlin.eu
webové stránky
www.zlin.eu
forma
městská
vedoucí
Mgr. Lenka Pospíšilová
cílové skupiny
osoby v nepříznivé životní situaci
Zajišťuje koordinaci a usměrňování péče o občany potřebující zvláštní péči (rovněž
z jiných národností, etnik a cizinců), výkon sociální kurately, vlastní sociální práci
s potřebnými občany (včetně pomoci s hospodařením, pomoci s řešením zadluženosti,
pomoci při zajištění ubytování a bydlení aj.). Zajišťuje vyhledávání ohrožených osob
v jejich přirozeném prostředí, spolupráci s jinými institucemi (v rámci řešení
jednotlivých případů, popř. vytváření koncepčních materiálů), veškerou agendu
spojenou se správním řízením ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového
popis služby
pojištění, kontrolu hospodaření zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění,
výkon zvláštního příjemce dávek, sociální šetření v domácnostech, zástup občanů, kteří
nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy
o poskytnutí sociální služby. Stanovuje úhradu za stravu a za péči v případě nezletilého
dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy. Poskytuje komplexní sociálně-právní
poradenství. Provádí sociální šetření na vyžádání příslušných orgánů a oznamování
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požadovaných skutečností těmto orgánům, informační a poradenskou činnost. Dále
provádí výkon opatrovnictví občanů omezených ve svéprávnosti v případech, kdy bylo
statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem a sociální šetření v domácnostech
těchto osob na žádost soudů. Držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetikům,
stomikům a onkologickým pacientům vydávají Euroklíče. Dále držitelům průkazu ZTP
a ZTP/P vydávají parkovací průkazy. Zajišťuje součinnost při plánování sociálních
a souvisejících služeb, včetně vytváření koncepčních materiálů a řešení příslušných
přestupků, zajišťuje organizačně a administrativně činnost Komise sociální a pro
zdravotně postižené Rady města Zlína.
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
název a adresa
nám. Míru 12, 760 01 Zlín, (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 – budova Okresní
zařízení
správy sociálního zabezpečení ve Zlíně)
telefon
577 630 839
e-mail
mariesemelova@zlin.eu
webové stránky
www.zlin.eu
forma
městská
vedoucí
Mgr. Marie Semelová
cílové skupiny
děti, mládež, rodina
Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vykonává
především funkci kolizního opatrovníka, provádí šetření v rodinách i v místě bydliště,
zpracovává návrhy nebo podněty k soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím.
V rámci preventivní a poradenské činnosti orgán sociálně-právní ochrany dětí sleduje
nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, pravidelně vyhodnocuje
situaci dítěte a jeho rodin. Na základě vyhodnocení zpracovává individuální plán
ochrany dítěte, pořádá případové konference pro řešení konkrétní situace ohrožených
dětí a jejich rodin. Rozhoduje o výchovných opatřeních, může také rodičům uložit
povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení. Pro zajištění dětí
ohrožených na životě či zdravém vývoji drží stálou pohotovost na mobilním telefonu
popis služby
a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Zajišťuje specializované
agendy týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. S pěstouny
uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, které upravují podrobnosti ohledně výkonu
práv a povinností pěstounů. Zaměstnanci OSPOD se účastní přestupkového řízení,
spolupracují a navštěvují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení
pro výkon ústavní výchovy, ústavy pro výkon vazby a výkonu trestu. Poskytují
komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci
vykonávaných agend např. Úřadem práce ČR, aj. Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří
vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní
rodiny (sanace rodiny).
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí – oddělení technicko-ekonomického zabezpečení
Magistrát města Zlína – Odbor sociálních věcí – oddělení technicko-ekonomického
název a adresa
zabezpečení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 –
zařízení
budova Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně)
telefon
e-mail
janaryskova@zlin.eu
webové stránky
www.zlin.eu
forma
městská
vedoucí
Ing. Jana Ryšková
cílové skupiny
osoby v nepříznivé životní situaci
Kromě jiných povinností po metodické stránce zabezpečuje činnost 17 Zlínských klubů
seniorů, agendu spojenou s využitím prostor Střediska pro seniory a občany se
zdravotním postižením, správu Sociálního fondu SMZ a Fondu pro-rodinných aktivit
popis služby
SMZ, plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování a agendu
tzv. „sociálních pohřbů“.
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1.4

Magistrát města Zlína – Odbor školství

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

popis služby

1.5

Magistrát města Zlína – oddělení krizového řízení

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

popis služby

1.6

Magistrát města Zlína – Odbor školství, nám. Míru 12, 760 01 Zlín,
(detašované pracoviště Zarámí 4421)
577 630 300
e-mail
milansmola@zlin.eu
www.zlin.eu
forma
městská
Mgr. Milan Smola
občané
V rámci státní správy zabezpečuje výkon přenesené působnosti vůči 23 příspěvkovým
organizacím zřizovaným okolními obcemi, které spadají pod obec s rozšířenou
působností – Zlín. Zajišťuje efektivní správu organizačních složek zřízených městem
v oblasti své působnosti (jesle) a zdravotnického zařízení (Rehabilitační stacionář)
a objektů těchto zařízení patřících do majetku města. Provádí a koordinuje činnosti
v oblasti školství, zdravotnictví a mládeže (ZŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže Astra, Plavecká
škola) a organizačních složek (jeslí a Rehabilitačního stacionáře). Odbor organizačně
a administrativně zajišťuje činnost Komise výchovy a vzdělávání.

Magistrát města Zlína – oddělení krizového řízení, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
(detašované pracoviště ul. L. Váchy 602)
577 630 670
e-mail
vaclavkostelnik@zlin.eu
www.zlin.eu
forma
městská
Ing. Václav Kostelník, CSc.
občané správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín
Oddělení je zřízeno jako pracoviště krizového řízení obce s rozšířenou působností
s výkonem přenesené působnosti v ORP Zlín ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení. V rámci své činnosti komplexně zajišťuje výkon státní správy
v přenesené působnosti na úseku krizového řízení, hospodářských opatřeních pro
krizové stavy, obrany, integrovaného záchranného systému, požární ochrany
a utajovaných informaci ve smyslu dalších platných zákonů. Dále kontroluje
a zabezpečuje funkčnost, revize a odstraňování zjištěných závad u výstražného
informačního systému obyvatelstva VISO/POVIS, radiového provozu a spojení mezi
jednotkami sboru dobrovolných hasičů, orgány integrovaného záchranného systému
a městské policie. Dále zajišťuje vydávání závazných stanovisek při posuzování žadatelů
o zbrojní průkaz. Do působnosti oddělení patří i oblast požární bezpečnosti (technik
PO), řízení a zabezpečení všech jednotek sboru dobrovolných hasičů zřizovaných SMZ
i požární řád města Zlína. Komplexně zajišťuje organizačně i administrativně činnost
Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP Zlín, koordinuje činnost v oblasti krizové
připravenosti obcí ORP Zlín a činnost komisí pro realizaci regulačních opatření.

Magistrát města Zlína – oddělení prevence kriminality a sportovišť

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Magistrát města Zlína – oddělení prevence kriminality a sportovišť, nám. Míru 12,
760 01 Zlín (detašované pracoviště Zarámí 4421)
577 630 349
e-mail
igorzipper@zlin.eu
www.zlin.eu
forma
městská
PaedDr. Igor Zipper
občané
Do kompetencí oddělení jsou začleněny činnosti na úseku prevence kriminality,
zdravotnictví, správy městských sportovišť a podpory sportu, správy Fondu mládeže
a tělovýchovy, Fondu zdraví a metodické vedení organizační složky města Střediska
volného času – Ostrov radosti a příspěvkové organizace Linka SOS, řešení přestupků
ve věci návykových látek.
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1.7

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín (OSSZ)

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín (OSSZ), tř. T. Bati 3792, 762 61 Zlín

577 041 111
e-mail
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz
forma
státní
PhDr. Petr Špaček
kontaktní osoba Bc. Ludmila Arnoštová
Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ,
popis služby
které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své
působnosti.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění – oddělení nemocenského
pojištění
název a adresa
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění – oddělení
zařízení
nemocenského pojištění, tř. T. Bati 3792, 762 61 Zlín
telefon
577 041 210
e-mail
posta.zl@cssz.cz
webové stránky
www.cssz.cz
forma
státní
vedoucí
Ing. Michaela Raichelová
Oddělení nemocenského pojištění provádí nemocenské pojištění zaměstnanců a dalších
osob dle příslušných právních předpisů; poskytuje metodickou a instruktážní pomoc
všem subjektům nemocenského pojištění a občanům; rozhoduje ve věcech
nemocenského pojištění (včetně regresních náhrad), pojistného a pokut ukládaných
za nesplnění či porušení povinností uložených příslušným právním předpisem; provádí
popis služby
činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých
subjektů nemocenského pojištění; na základě stanovených podmínek připravuje
podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění jednotlivým oprávněným
příjemcům, vede evidenci spojenou s výplatou dávek a vyplácí dávky nemocenského
pojištění ve stanovených lhůtách.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění – oddělení důchodového pojištění
název a adresa
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění – oddělení
zařízení
důchodového pojištění, tř. T. Bati 3792, 762 61 Zlín
telefon
577 041 260
e-mail
posta.zl@cssz.cz
webové stránky
www.cssz.cz
forma
státní
vedoucí
Bc. Pavlína Křůmalová
Oddělení důchodového pojištění metodicky usměrňuje provádění důchodového
pojištění u zaměstnavatelů; poskytuje odbornou pomoc občanům i zaměstnavatelům
ve věcech důchodového pojištění; sepisuje a dokladuje žádosti o dávky, případně
popis služby
o úpravu dávek důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost
předložených dokladů v žádostech o tyto dávky; zpracovává podklady související
s řízením ve věci odstranění tvrdostí zákona, které se vyskytují při provádění
důchodového pojištění.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – oddělení lékařské posudkové služby
název a adresa
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění – oddělení
zařízení
lékařské posudkové služby, tř. T. Bati 3792, 762 61 Zlín
telefon
577 041 700
e-mail
posta.zl@cssz.cz
webové stránky
www.cssz.cz
forma
státní
vedoucí
MUDr. Alena Kalábová
Oddělení lékařské posudkové služby plní úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního
stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení
a oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením; rozhoduje o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončil ošetřující lékař,
popis služby
kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím
lékařům zákonem o nemocenském pojištění; dává podněty k uložení pokuty
zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení.
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1.8

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

název a adresa
zařízení
telefon

webové stránky
ředitel
kontaktní osoby

1.9

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637,
760 01 Zlín
974 661 111,
e-mail
krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
tísňová linka 158
www.policie.cz/z
forma
státní
plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA
Oddělení tisku a prevence – mjr. Mgr. Lenka Javorková 974 661 207
Odbor cizinecké policie – 974 661 829

Statutární město Zlín - Městská policie Zlín

název a adresa
zařízení
telefon

webové stránky
ředitel
cílové skupiny

popis služby

Statutární město Zlín - Městská policie Zlín, Santražiny 3312, 760 01 Zlín
577 630 500 (informace)
577 630 501
e-mail
info@mpzlin.cz
577 630 502
tísňová linka 156
www.mpzlin.cz
forma
městská
Ing. Milan Kladníček, MBA
osoby v nepříznivé životní situaci
Městská policie (MP) Zlín zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti. Ty se týkají především
pravidel občanského soužití, dodržování městských vyhlášek a nařízení nebo
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. MP Zlín se podílí na prevenci kriminality
ve Zlíně a při celé řadě svých činností se dotýká mnoha oblastí prevence sociálně
patologických jevů.

1.10 Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova ul. 5182, 760 42 Zlín

950 175 111
e-mail
podatelna.zl@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk
forma
státní
Mgr. Miriam Majdyšová
Má komplexní působnost v oblasti zaměstnanosti: vede evidenci uchazečů
o zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, realizuje
aktivní politiku zaměstnanosti, povoluje zaměstnání cizinců, registruje občany EU a EHP
zaměstnané na území kraje, a oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek: vyplácí
popis služby
dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby
se zdravotním postižením a příspěvek na péči. Tyto činnosti zabezpečuje
prostřednictvím svých kontaktních pracovišť.
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, oddělení státní sociální podpory a dávek
pěstounské péče Kontaktního pracoviště Zlín
název a adresa
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, 760 42 Zlín
zařízení
telefon
950 175 130
e-mail
bohumila.capkova@uradprace.cz
webové stránky
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk
forma
státní
vedoucí
Bohumila Čapková
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Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, oddělení hmotné nouze Kontaktního pracoviště
Zlín
název a adresa
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, 760 42 Zlín
zařízení
telefon
950 175 185
e-mail
pavla.mertlova@uradprace.cz
webové stránky
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk
forma
státní
vedoucí
Mgr. et Mgr. Pavla Mertlová
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se
zdravotním postižením Kontaktního pracoviště Zlín
název a adresa
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, 760 42 Zlín
zařízení
telefon
950 175 165
e-mail
zdenka.buresova@uradprace.cz
webové stránky
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk
forma
státní
vedoucí
Ing. Bc. Zdeňka Burešová
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2. Sociální a související služby pro seniory
2.1

ABAPO, s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
popis služby

2.2

popis služby

e-mail
forma

abapo@abapo.cz
nestátní
Mgr. Jana Zobaníková Ing. Ivo Daněk
kontaktní osoba
jana.zobanikova@abapo.cz
senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením s ohledem na individuální potřeby každého jednotlivého klienta. Služba je
poskytována v přirozeném domácím prostředí klientů.

ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum ADRA Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
731 157 471
e-mail
dc.zlin@adra.cz
www.adrazlin.cz
forma
nestátní
Pavlína Pejlová
kontaktní osoba Pavlína Pejlová
senioři, děti, lidé s postižením
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín vysílá dobrovolníky do sociálních a zdravotních
zařízení na Zlínsku, kde působí jako společníci seniorů, dětí nebo lidí s postižením. Vedle
toho funguje při pobočce tým dobrovolníků pro psychosociální pomoc.

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

název a adresa
zařízení
telefon

webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

2.4

602 444 901
www.abapo.cz

ADRA, o.p.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

2.3

ABAPO, s.r.o., Divadelní 3242, 760 01 Zlín

Alzheimercentrum Zlín z.ú., Růmy 1393, 760 01 Zlín
773 377 070
e-mail
reditel.zlin@alzheimercentrum.cz
www.alzheimercentrum.cz
forma
nestátní
/nase-zarizeni/zlin/
Ing. Helena Nováková
kontaktní osoba Ing. Helena Nováková
osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence
Zařízení zajišťuje komplexní celoroční pobytovou péči osobám, které z důvodu snížené
soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Služba je poskytována
nepřetržitě s cílem zajištění maximální kvality života.

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

Mobilní hospic Strom života, Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
553 038 016
e-mail
zdravotni@zivotastrom.cz
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
Bc. Stanislav Tvrdoň, Mgr. Jana
Marie Ryšková
kontaktní osoba
Wasilová
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající všech věkových
kategorií
Nestátní zdravotnické zařízení poskytující specializovanou paliativní péči, umožňuje
důstojné umírání lidem v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění v domácím
prostředí. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Ambulance paliativní medicíny
název a adresa
Ambulance paliativní medicíny, Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
553 038 016
e-mail
info@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
Bc. Stanislav Tvrdoň, Mgr. Jana
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba
Wasilová
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění všech věkových kategorií
Ambulance je určena nemocným, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné
onemocnění, zejména onkologické, u kterých byla ukončena onkologická či jiná léčba
popis služby
a doporučena léčba paliativní. Péče je poskytována na základě individuální domluvy
pacienta a lékaře.
Terénní odlehčovací služby Strom života
název a adresa
Terénní odlehčovací služby Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
604 144 504
e-mail
odlehcovaci@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba Mgr. Aneta Badžgoňová
osoby v krizi způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, osoby s jiným
cílové skupiny
zdravotním postižením, bez omezení věku
Služby jsou poskytovány na základě potřeb a přání uživatele a jeho pečujících osob,
odborně a cíleně jako podpora, pomoc a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí
a potřebují pomoc třetí osoby v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu.
Služby zastupují pečující osobu na dobu nezbytně nutnou. Zastupují pečující osobu
popis služby
v péči, a v běžných činnostech života, které pečující osoba standardně vykonává.
Prostřednictvím služby vytváříme pro pečující osoby čas a prostor na odpočinek,
relaxaci, vyřízení si osobních záležitostí apod.
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života
název a adresa
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
606 479 924
e-mail
poradna@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba Bc. Andrea Radomská, Dis.
osoby v krizi způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, blízkosti smrti, blízcí
cílové skupiny
lidé pečující o nevyléčitelně nemocného, bez omezení věku
Služby jsou poskytovány na základě potřeb a přání uživatele služeb, od pondělí
do pátku v rozmezí od 8.00 – 18.00 hod. Cílem služby je v maximální míře poskytnout
odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého
popis služby
zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poradenství
pro pečující a pozůstalé je také ochranou před sociálním vyloučením, kdy se pozůstalí
často stávají vyčleněnými osobami mimo běžný život společnosti.

2.5

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby
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Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín, tř. 2. května 3070, 760 01 Zlín
577 012 633
e-mail
info@centrumlb.cz
www.centrumlb.cz
forma
nestátní
MUDr. Eva Hegmonová
kontaktní osoba MUDr. Eva Hegmonová
klienti paliativní medicíny (senioři, nevyléčitelně nemocní, …)
Zabývá se léčbou chronické bolesti u pacientů onkologických i neonkologických, ale
také léčbou bolesti a symptomů spojených s onemocněním v jeho pokročilých stádiích.

Domácí hospic Most k domovu Zlín
název a adresa
Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu – Domácí hospic Most k domovu Zlín,
zařízení
tř. 2. května 3070, 760 01 Zlín
telefon
727 890 057
kontaktní osoba Ing. Silvie Staňková
Zajišťuje péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejím smyslem je zmírnit utrpení
popis služby
pacienta v poslední fázi jeho života, kdy již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky
moderní medicíny.

2.6

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předseda
cílové skupiny

Centrum pro rodinu Zlín z.s., Okružní 5298, 760 05 Zlín

577 212 020, 732 376 193
e-mail
cpr@cpr-zlin.cz
www.cpr-zlin.cz
forma
nestátní
Ing. Pavel Osoha
rodiny s dětmi, mládež, senioři
Organizace nabízí osvětovou činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky
a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih
a nosičů atd.), aktivity pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby
popis služby
maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi
apod.) a další aktivity (poradenské služby, klub aktivních seniorů, prázdninové aktivity
pro děti apod.).
Family Point a Senior Point Zlín
název a adresa
Centrum pro rodinu Zlín z.s. – Family Point a Senior Point Zlín, Zlínský klub 204,
zařízení
Třída T. Bati 204, 760 01 Zlín
telefon
739 522 801
e-mail
zlin@familypoint.cz
webové stránky
www.zlin.familypoint.cz
forma
nestátní
předseda
Ing. Pavel Osoha
kontaktní osoba Bc. Ing. Ivana Tichá
cílové skupiny
rodiny s dětmi, senioři
Poskytuje kompletní informační servis o službách a programech pro rodiny (Family
Point) a seniory (Senior Point) ve Zlíně a okolí. Nabízí místo pro nakojení a přebalení
dětí, ohřátí stravy, dětský koutek v centru Zlína. Umožňuje posezení v příjemném
prostředí, zapůjčení stolních her na místě. Zprostředkovává odborné poradenství,
popis služby
pořádá akce (přednášky, besedy, kurzy), rozesílá zájemcům elektronické informační
zpravodaje. Nabízí možnost využití internetu pro veřejnost a domácí knihovničky,
přečtení denního tisku.

2.7

Diakonie ČCE – hospic CITADELA

název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
telefon
571 629 084
e-mail
hospic@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba Mgr. Květoslava Othová
Hospic - Specializovaná paliativní péče
název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
hospic@citadela.cz;
telefon
571 629 084, 736 473 245
e-mail
socialni@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba Bc. Naděžda Matochová, DiS
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající
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Hospic CITADELA je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje specializovanou
paliativní péči hospicového typu. Umožňuje důstojné umírání lidem v pokročilém stadiu
nevyléčitelného onemocnění. Péče je určena nemocným a umírajícím, u kterých
popis služby
již možná léčba nemoci, která by vedla k uzdravení, ale je možné mírnit důsledky
onemocnění.
Ambulance paliativní medicíny
název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
telefon
571 629 084, 739 488 955
e-mail
ambulance@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba Bc. Naděžda Matochová, DiS
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající
Ambulance paliativní medicíny je určena nemocným, u kterých bylo diagnostikováno
nevyléčitelné onemocnění, zejména onkologické, a u kterých byla ukončena
popis služby
onkologická či jiná léčba a doporučena léčba paliativní či podpůrná. Ambulance nabízí
možnost návštěvy lékaře v domácím prostředí.
Odlehčovací služby
název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
hospic@citadela.cz;
telefon
571 629 084, 736 473 245
e-mail
socialni@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
sociální pracovnice:
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba
Bc. Jana Kotíková, Bc. Eva Marková
cílové skupiny
senioři, lidé s chronickým onemocněním
Odlehčovací služby jsou pobytovou sociální službou určenou rodinám, které
se dlouhodobě doma starají o svého blízkého závislého na péči z důvodu vážného
popis služby
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem je odlehčit pečujícím
osobám a umožnit jim tak nezbytný odpočinek. Pobyt je omezen max. délkou 3 měsíců.
Sociálně zdravotní lůžka
název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
hospic@citadela.cz;
telefon
571 629 084, 736 473 245
e-mail
socialni@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
sociální pracovnice:
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba
Bc. Jana Kotíková, Bc. Eva Marková
cílové skupiny
senioři, lidé s chronickým onemocněním
Sociálně zdravotní lůžka jsou určena lidem, kteří již nepotřebují stálou lékařskou péči
ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav je takový, že neumožňuje pobyt v domácím
prostředí. Jedná se o sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní
popis služby
péče. Služba je klientovi poskytována na dobu nezbytně nutnou, s omezením na několik
měsíců, než je zabezpečena jiná péče, zejména v domácím prostředí nebo u dalšího
poskytovatele sociálních služeb.
Domov se zvláštním režimem
název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Domov se zvláštním režimem, Dům sociálních služeb,
zařízení
Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
hospic@citadela.cz;
telefon
607 651 967, 602 776 460
e-mail
cibulcova@citadela.cz,
dobiasova@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
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ředitelka
cílové skupiny

popis služby

2.8

Mgr. Emilie Cibulcová – vedoucí
domova,
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba
Bc. Lenka Dobiášová – sociální
pracovnice
senioři s demencí nebo Alzheimerovou chorobou
Domov se zvláštním režimem poskytuje nepřetržitou péči klientům ve věku nad 50 let,
kteří trpí Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí nebo postižením
po mozkových příhodách, se sníženou soběstačností a sníženou schopností pohybu,
zejména s III. a IV. stupněm závislosti na péči. Cílem je poskytnout našim klientům
bezpečné a důstojné prostředí nahrazující domov, nabídnout smysluplné využití
volného času a zachovat jim co nejlepší kvalitu života.

Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
Domov pro seniory
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

Domov pro seniory Burešov, p.o., Burešov 4884, 760 01 Zlín
577 225 029
e-mail
reditel@dsburesov.cz
www.dsburesov.cz
forma
krajská
Ing. Vlastimil Zaydlar
kontaktní osoba Bc. Petra Mertová, DiS.
senioři, senioři s demencí nebo Alzheimerovou chorobou
Domov pro seniory Burešov, p.o., Burešov 4884, 760 01 Zlín

575 752 591
e-mail
czvalingova@dsburesov.cz
www.dsburesov.cz
forma
krajská
Ing. Vlastimil Zaydlar
kontaktní osoba Bc. Hana Czvalingová
senioři starší 65 let
V domově pro seniory poskytujeme pobytovou službu seniorům, kteří mají sníženou
popis služby
soběstačnost a jejichž situaci není možné zvládnout ani za pomoci terénních služeb.
Domov se zvláštním režimem
název a adresa
Domov pro seniory Burešov, p.o., Burešov 4884, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 011 306
e-mail
kyriakou@dsburesov.cz
webové stránky
www.dsburesov.cz
forma
krajská
ředitel
Ing. Vlastimil Zaydlar
kontaktní osoba Bc. Helena Kyriakou, Dis.
cílové skupiny
senioři starší 60 let s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence
V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou službu seniorům
popis služby
s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.

2.9

Domov pro seniory EFATA

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

Domov pro seniory Efata, Tyršova 1108, 763 02 Zlín - Malenovice
734 395 877
e-mail
dsefata@gmail.com
mss.casd.cz
forma
církevní
Věra Luptáková
kontaktní osoba Bc. Karolína Minaříková
senioři a osoby se zdravotním postižením od 65 let
Sociální služba domov pro seniory zajišťuje nepřetržitou sociální a ošetřovatelskou péči
seniorům od 65 let, kteří mají sníženu soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemůže jim být zajištěna péče
blízkými osobami či jinou sociální službou.
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2.10 Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
Domov pro seniory
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128,
763 25 Újezd u Valašských Klobouk
577 006 921
e-mail
reditel@dsloucka.cz
www.dsloucka.cz
forma
krajská
Ing. Dalibor Maniš, MPA
kontaktní osoba Ing. Dalibor Maniš, MPA
senioři

Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128,
763 25 Újezd u Valašských Klobouk
577 006 921, 577 006 935
e-mail
socialka1@dsloucka.cz
www.dsloucka.cz
forma
krajská
Ing. Dalibor Maniš, MPA
kontaktní osoba Bc. Dagmar Fiedorová, DiS.
senioři
Zařízení poskytuje pobytovou službu a komplexní ošetřovatelskou, nepřetržitou péči
seniorům a osobám od 55 let věku, kteří pro sníženou soběstačnost z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace, potřebují pravidelnou pomoc
popis služby
druhé osoby, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani za pomoci využití
jiných terénních služeb.
Domov se zvláštním režimem
název a adresa
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
zařízení
Domov se zvláštním režimem, Loučka 119, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
telefon
577 006 921,577 006 975
e-mail
dzrsocialka1@dsloucka.cz
webové stránky
www.dsloucka.cz
forma
krajská
ředitel
Ing. Dalibor Maniš, MPA
kontaktní osoba Mgr. Ludmila Mikulková
cílové skupiny
osoby s chronickým duševním onemocněním od 25 let
Zařízení poskytuje osobám s chronickým duševním onemocněním pobytovou službu,
která se co nejvíce přibližuje přirozeným životním podmínkám a nabízí podporu
a pomoc přizpůsobenou individuálním potřebám – ošetřovatelskou péči, terapeutické
popis služby
činnosti, poradenství, kulturní a zájmové aktivity tak, aby byl rozvíjen důstojný život
klientů.

2.11 Domov pro seniory Luhačovice, p. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

Domov pro seniory Luhačovice, p.o., V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice
577 131 244, 734 785 989
e-mail
reditelka@dsluhacovice.cz
www.dsluhacovice.cz
forma
krajská
Ing. Bc. Marie Semelová
kontaktní osoba Ing. Bc. Marie Semelová
senioři
Zařízení poskytuje svým uživatelům pobytové služby, celodenní stravování
a ošetřovatelskou péči. Dále sociálně terapeutické činnosti, poradenské služby,
kulturní, vzdělávací a zájmové činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a obstarání osobních záležitostí tak, aby byl zachován důstojný život klientů.

2.12 Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
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Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, 736 17 Lukov
577 911 623
e-mail
prochazkova@ds-lukov.cz
www.ds-lukov.cz
forma
krajská
Ing. Michaela Procházková kontaktní osoba Bc. Helena Vacková
senioři, osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí

Domov pro seniory
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, 736 17 Lukov

577 911 623
e-mail
prochazkova@ds-lukov.cz
www.ds-lukov.cz
forma
krajská
Ing. Michaela Procházková kontaktní osoba Bc. Helena Vacková
senioři
Zařízení poskytuje svým uživatelům pobytové služby, celodenní stravování
a ošetřovatelskou péči. Dále sociálně terapeutické činnosti, poradenské služby, kulturní,
popis služby
vzdělávací a zájmové činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
a obstarání osobních záležitostí tak, aby byl zachován důstojný život klientů.
Domov se zvláštním režimem
název a adresa
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, 736 17 Lukov
zařízení
telefon
577 911 623
e-mail
prochazkova@ds-lukov.cz
webové stránky
www.ds-lukov.cz
forma
krajská
ředitelka
Ing. Michaela Procházková kontaktní osoba Bc. Helena Vacková
cílové skupiny
osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou službu seniorům
popis služby
s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.

2.13 Domov pro seniory Napajedla
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
popis služby

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, Husova 1165, 763 61 Napajedla
577 942 045
e-mail
soc.hastikova@dsnapajedla.cz
www.dsnapajedla.cz
forma
krajská
Bc. David Libiger
kontaktní osoba Mgr. Petra Hastíková
senioři od 58 let
Sociální služba domov pro seniory zajišťuje komplexní rezidenční sociálně-zdravotní
péči seniorům starším 58 let.

2.14 Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby a byty zvláštního určení
název a adresa
zařízení
telefon

Magistrát města Zlína – Odbor ekonomiky a majetku – oddělení správy domů,
Zarámí 4421, 760 01 Zlín
577 630 316
e-mail
renatamoringlova@zlin.eu
www.zlin.eu/byty-clwebové stránky
forma
městská
1507.html
kontaktní osoba
Renata Mořinglová
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení pobírající příspěvek na péči s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích
okresu Zlín nejméně po dobu 5 let
Domy s byty zvláštního určení Broučkova
název a adresa
Domy s byty zvláštního určení, Broučkova 5352, 760 01 Zlín
zařízení
popis služby
37 bytových jednotek, z toho 14 bezbariérových
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
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Domy s byty zvláštního určení Broučkova
název a adresa
Domy s byty zvláštního určení, Broučkova 292, 760 01 Zlín
zařízení
popis služby
106 bytů, z toho 8 bezbariérových
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby Drofa
název a adresa
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
popis služby
158 bytů
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby Družstevní
název a adresa
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby, Družstevní 4509, 760 05 Zlín 5
zařízení
popis služby
97 bytů
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty zvláštního určení Masarykova
název a adresa
Domy s byty zvláštního určení, Masarykova 1242, 763 02 Zlín - Malenovice
zařízení
popis služby
39 bytů, z toho 16 bezbariérových
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let

2.15 Dotek z.ú.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

Dotek z.ú., Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
725 560 551, 775 726 656
www.pecovatelstvidotek.cz

e-mail
forma

reditel.dotek@seznam.cz
nestátní

Ing. Zita Komárková

kontaktní osoba

Ing. Zita Komárková

cílové skupiny
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
Pečovatelská služba
název a adresa
Dotek z.ú., Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
737 024 823, 775 726 656
e-mail
zdravotni.dotek@seznam.cz
webové stránky www.pecovatelstvidotek.cz
forma
nestátní
vedoucí
Hana Kovářová
kontaktní osoba Bc. Marie Škarková
cílové skupiny
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
Služba dává uživatelům možnost žít déle ve svém domácím prostředí při zachování
veškerých dosavadních životních zvyklostí. Základními činnostmi je pomoc při zvládání
popis služby
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti.
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Odlehčovací služba
název a adresa
Dotek z.ú., Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
737 024 823, 775 726 656
e-mail
socialni.dotek@seznam.cz
webové stránky www.pecovatelstvidotek.cz
forma
nestátní
vedoucí
Hana Kovářová
kontaktní osoba Bc. Marie Škarková, DiS.
cílové skupiny
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
Odlehčovací služby jsou pobytovou sociální službou určenou k péči o osobu závislou na
popis služby
péči druhé osoby a poskytnutí odpočinku pečující rodině.
Dobročinný obchůdek
název a adresa
Dobročinný obchůdek a poradna Dotek, Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
739 354 258
e-mail
dobrocinnyobchudek@seznam.cz
webové stránky www.dobrocinnyobchudek.cz forma
nestátní
vedoucí
Jarmila Zatloukalová
kontaktní osoba Jarmila Zatloukalová
popis služby
Provozuje dobročinný obchůdek.

2.16 Handicap Zlín, z.s.
Osobní asistence
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
popis služby
Dopravní služby
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Osobní asistence, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
603 702 343, 577 211 475
e-mail
asistence@handicap.cz
www.handicap.cz
forma
nestátní
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Lenka Buráňová
osoby se zdravotním postižením od 19 let, senioři
Osobní asistence je poskytována v místě, kde její uživatel bydlí nebo tam, kde si přeje.
Osobní asistenti pomáhají s přesuny na vozík, s péčí o osobní hygienu, domácnost,
stravování, s vyřizováním osobních záležitostí atd.
Dopravní služby, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín

605 546 679, 577 211 475
e-mail
handicap@handicap.cz
www.handicap.cz
forma
nestátní
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Alena Pálková
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, osoby se zdravotním postižením,
cílové skupiny
senioři
Přeprava tzv. „ode dveří ke dveřím“ je určená pro přepravu osob do školských a
speciálních zařízení, do zaměstnání apod. (v pravidelném režimu) a pro přepravu osob
popis služby
k lékaři, na úřady, na rehabilitace atd. (po objednávce na dispečinku). Vozidla jsou
uzpůsobena i pro převoz vozíčkářů (nájezdová plošina, kotvící systémy). Oceňovanou
výhodou pro přepravované je možnost využít pomoci asistenta ve voze.
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sportovní klub
název a adresa
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sportovní klub: Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
603 385 392
e-mail
handicap@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Aleš Chudárek
cílové skupiny
půjčovna – veřejnost; sportovní klub – osoby se zrakovým postižením
Půjčovna kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, skládací ližiny, toaletní židle,
popis služby
mobilní WC aj.).
Sportovní klub zrakově postižených (od 18 let) – kuželky, bowling, střelba.
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Dobročinný obchod Dobroděj
název a adresa
Dobročinný obchod Dobroděj, J. A. Bati 42, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
736 749 240
e-mail
dobrodej@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Bronislava Pešáková
cílové skupiny
veřejnost
Dobročinný obchod (charity shop), který z výtěžku podporuje hlavní činnost spolku; má
popis služby
otevřeno Po-Čt 9:00 – 17:00 a v Pá 9:00 – 16:00 hod. (sortiment: oděvy, knihy, obuv,
hračky, sklo, porcelán, DVD aj.).

2.17 HELPING HOME, s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
jednatelka
cílové skupiny
popis služby

HELPING HOME, s. r. o., Jetelová 598, 763 14 Zlín
606 580 688, 608 838 741
e-mail
info@helpinghome.cz
www.helpinghome.cz
forma
nestátní
Mgr. Stanislava Gabriel,
kontaktní osoba Mgr. Kateřina Drábková
MBA
senioři, osoby se zdravotním postižením
Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje kvalifikovanou zdravotní a sociální péči
klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.

2.18 “HVĚZDA z. ú.“
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

“HVĚZDA z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín – Malenovice

577 113 541, 577 005 511
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se
zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby
trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí), osoby s mentálním postižením,
cílové skupiny
osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby všech
věkových skupin, jejichž základní onemocnění je aktivní, má progredující charakter
a není z různých důvodů již léčebně ovlivnitelné
Domácí a hospicová péče Zlín
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Nestátní zdravotnické zařízení – Domácí a hospicová péče,
zařízení
Zarámí 4077, 760 01 Zlín
telefon
602 412 054
e-mail
prehnalova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Eva Přehnalová
Středisko Domácí a hospicová péče poskytuje zdravotní péči ve vlastním sociálním
popis služby
prostředí klientů na základě indikace jejich praktického lékaře.
Nestátní zdravotnické zařízení – Hospic Hvězda
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Nestátní zdravotnické zařízení – Hospic Hvězda, Sokolovská 967,
zařízení
763 02 Zlín – Malenovice
telefon
577 113 551
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
těžce nemocné osoby všech věkových skupin, jejichž základní onemocnění je aktivní,
cílové skupiny
má progredující charakter a není z různých důvodů již léčebně ovlivnitelné
Poskytuje obecnou i specializovanou paliativní péči, tzn. odstraňování či zmírňování
příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly v léčbě vyčerpány
popis služby
všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného.

24

Domov seniorů – domovy se zvláštním režimem
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Domov seniorů, Sokolovská 967, 763 02 Zlín – Malenovice
zařízení
telefon
577 113 551
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním,
cílové skupiny
osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři
Zařízení poskytuje klientům nepřetržitě sociální služby, zdravotní služby, fakultativní
popis služby
činnosti a fakultativní zdravotní služby.
Dům služeb seniorům – domovy se zvláštním režimem
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Dům služeb seniorům, Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 005 590, 601 572 401
e-mail
walnerova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Marie Walnerová
osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou
cílové skupiny
a jinými typy demencí), ve věku 27 a více let
Sociální služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou
či stařeckou demencí a ostatními typy demencí. Posláním střediska Dům služeb
seniorům je poskytovat pomoc a podporu takto znevýhodněným osobám z celé České
popis služby
republiky a zajistit jim důstojné prožití aktivního, rovnoprávného a plnohodnotného
života srovnatelného s životem běžné populace.
Odlehčovací služba Hvězda
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Odlehčovací služba Hvězda, Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 005 590, 601 572 401
e-mail
walnerova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Marie Walnerová
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění
cílové skupiny
či zdravotního postižení, ve věku 19 a více let
Odlehčovací služba zajišťuje pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, a tím
popis služby
umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Středisko bylo založeno z důvodu
vysoké poptávky pečujících osob.

2.19 Charita Otrokovice

název a adresa
Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
577 112 031
e-mail
reditel@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Ing. Peter Kubala
kontaktní osoba Ing. Peter Kubala
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Charitní domov Otrokovice – Domov pro seniory
název a adresa
Charita Otrokovice, Charitní domov Otrokovice – Domov pro seniory, Na Uličce 1617,
zařízení
765 02 Otrokovice
telefon
577 112 036
e-mail
chd@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Veronika Cívelová
kontaktní osoba Mgr. Veronika Cívelová
cílové skupiny
senioři
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Zařízení poskytuje trvalý pobyt v převážně jednolůžkových pokojích, zajišťuje stálou
pečovatelskou a ošetřovatelskou pomoc, celodenní stravování, nabídku aktivního
trávení volného času a duchovní podporu. Nabízí fakultativní služby jako je pedikúra
popis služby
a masáže nebo dopravu uživatele charitním autem. Poskytuje křesťanskou a pastorační
službu s možností účasti na bohoslužbách probíhajících v kapli domova.
Charitní domov Otrokovice – Odlehčovací služba
název a adresa
Charita Otrokovice, Charitní domov Otrokovice – Odlehčovací služba, Na Uličce 1617,
zařízení
765 02 Otrokovice
telefon
577 112 036
e-mail
chd@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Veronika Cívelová
kontaktní osoba Mgr. Veronika Cívelová
cílové skupiny
senioři
Zařízení zabezpečuje ubytování, celodenní stravování, nepřetržitou ošetřovatelskou
a pečovatelskou službu a základní sociální poradenství. Nabízí fakultativní služby jako
je pedikúra, masáže, doprava uživatele charitním autem. Poskytuje křesťanskou
popis služby
a pastorační službu, zájmovou činnost a účast na společenských akcí pořádaných
domovem.
Charitní pečovatelská služba
název a adresa
Charita Otrokovice, Charitní pečovatelská služba, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
739 139 323
e-mail
chps@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Bc. Jana Šuranská, DiS.
kontaktní osoba Bc. Jana Šuranská, DiS.
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením
Zařízení poskytuje péči v domácnostech uživatelů ve všední dny od 7:00 do 14:30 hodin
a ve večerních hodinách od 18:00 do 20:00 hodin. Základní nabízené činnosti jsou
pomoc při sebeobsluze, zvládání základní hyg. péče, poskytování stravy, pomoc při
popis služby
zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím. Fakultativně také
dohled nad podáním léků, dohled nad uživatelem, dopravu uživatele, dovoz a odvoz
prádla.

2.20 Charita Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín

577 224 050, 603 491 601
e-mail
info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
Vlastimil Vajďák
kontaktní osoba Ing. Pavla Romaňáková
Zařízení se zabývá sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu.
Poskytuje praktickou a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi,
popis služby
bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo
náboženské vyznání. Cílem je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.
Charitní ošetřovatelská služba Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Charitní ošetřovatelská služba Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
603 463 799, 737 203 357
e-mail
chos@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Soňa Jarošová
kontaktní osoba Mgr. Soňa Jarošová
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením,
cílové skupiny
osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
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Domácí péče umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby
(tzv. paliativní péče), žít doma ve svém přirozeném prostředí. Péče je indikována
lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou.
Charitní pečovatelská služba Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Charitní pečovatelská služba Zlín, Broučkova 5352, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
731 459 168, 737 736 154
e-mail
chps@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Zdeňka Vlčková
kontaktní osoba Mgr. Zdeňka Vlčková
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi
Služba dává uživatelům možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování
veškerých dosavadních životních zvyklostí. Základními činnostmi je pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
popis služby
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti.
Služba provozuje Jídelnu pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Zálešná I/4057)
a nabízí ambulantně podmínky pro osobní hygienu (Masarykova 1242)
Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín,
zařízení
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín
telefon
734 435 386
e-mail
cds@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Kamila Slezáková, DiS.
kontaktní osoba Bc. Kamila Slezáková, DiS.
cílové skupiny
senioři
Služba vytváří podmínky k tomu, aby uživatelé mohli prožívat důstojné stáří
v maximální sociální interakci se svým okolím, a současně je směruje ke zvýšení jejich
popis služby
sociokulturní úrovně. Služba je poskytována ambulantně, kdy uživatelé během dne
pobývají v zařízení poskytovatele.
Občanská poradna Charity Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Občanská poradna Charity Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
739 245 973
e-mail
poradna@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Jana Strouhalová
kontaktní osoba Bc. Jana Strouhalová
cílové skupiny
senioři, osoby v krizi, rodiny s dětmi
Poskytuje anonymní odborné sociální poradenství, zabývá se také tzv. dluhovým
popis služby
poradenstvím, podporuje pečující, čímž předchází sociálnímu vyloučení osob.
Služba je poskytována v ambulanci i v terénu, tzn. v domácnosti uživatele.
Výpůjčka kompenzačních pomůcek
název a adresa
Charita Zlín, Výpůjčka kompenzačních pomůcek a pomůcek denní potřeby,
zařízení
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
telefon
603 929 449
e-mail
ucto@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba
Monika Daňková
cílové skupiny
osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí
Kompenzačními pomůckami a pomůckami denní potřeby jsou podporovány tělesné
popis služby
funkce nedostatečně fungující v důsledku nemoci či úrazu.
popis služby
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2.21 Krajská rada seniorů Zlínského kraje
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny

popis služby

Krajská rada seniorů, Kvítková 4323, 760 01 Zlín
606 171 503

e-mail
rscr.zlin@seznam.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba Iva Pilková

Iva Pilková
senioři
Organizace poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotní, sociální, právní, bytové,
bezpečnosti seniorů, edukativní činnost, která je zaměřena na základy práce na PC,
trénování paměti, psychotronická poradna, přednášky zaměřené na bezpečnost, zdraví,
sociální a bytovou problematiku, pravidelné měsíční zájezdy za zdravím do termálních
koupališť. Vydávají seniorům z celého Zlínského kraje Seniorpasy, vždy v pondělí
od 10:00 – 12:00 hod. Založili Klub seniorů. Pořádají Krajské sportovní hry. Je zde
zřízeno kontaktní místo Sdružení českých spotřebitelů v kanceláři Krajské rady seniorů
ZK, kde jsou poskytovány spotřebitelům potřebné informace pro vyřizování jejich
žádostí o poradenství včetně nabídky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Nabízí bezplatné předání metodických publikací. Dozví se informace, jak nespadnout
do dluhové pasti, jak postupovat při nákupu a reklamaci zboží nebo služeb.
Úřední hodiny poradny jsou vždy v pondělí od 14:30 do 16:30 hod.

2.22 Linka SOS Zlín, příspěvková organizace
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

577 431 333, 778 400 170
e-mail
sos@soszlin.cz
www.soslinka.zlin.cz
forma
příspěvková organizace
Mgr. Irena Majtnerová
osoby v nepříznivé životní situaci
Telefonní krizová pomoc je terénní službou, která poskytuje na přechodnou dobu
pomoc či rady osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Dále
provozuje internetové poradenství a dětskou schránku důvěry na www.sos.zlin.cz.

2.23 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o., Léčebna následné péče
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
primářka
cílové skupiny
popis služby

Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o, Partyzánů 2174,
688 01 Uherský Brod
572 629 373, 731 536 075
e-mail
kocickova@nemub.cz
www.nemub.cz
forma
městská
MUDr. Alice Kočičková
kontaktní osoba Bc. Milena Hauerlandová
senioři, dospělé osoby
Poskytuje následnou péči, pacienti jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího
lékaře nebo jsou přijímáni k hospitalizaci z nemocnic, pokud jejich stav už nevyžaduje
pobyt na akutním lůžku, ale jejich stav vyžaduje doléčení.

2.24 NADĚJE, pobočka Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
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NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní 5550, 760 05 Zlín
575 758 131
www.nadeje.cz/zlin/
Mgr. Kateřina Pivoňková

e-mail
katerina.pivonkova@nadeje.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba Mgr. Kateřina Pivoňková

senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou, dospělé osoby s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením, ve Vizovicích pro děti a mládež ohrožené sociálně
patologickými jevy
Organizace poskytuje ve Zlíně ambulantní a pobytové služby pro seniory, osoby
postižené Alzheimerovou chorobou, pro dospělé osoby s lehkým a středně těžkým
popis služby
mentálním postižením a ve Vizovicích pro děti a mládež ohrožené sociálně
patologickými jevy.
Dům pokojného stáří – Domov pro seniory
název a adresa
NADĚJE, pobočka Zlín - Dům pokojného stáří - Domov pro seniory, Okružní 5550,
zařízení
760 05 Zlín
telefon
575 758 131, 603 281 676 e-mail
jana.chovancova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Jana Chovancová
kontaktní osoba Mgr. Jana Chovancová
cílové skupiny
senioři
Zařízení zajišťuje celoroční komplexní péči o seniory, převážně se sníženou
soběstačností. Služby jsou poskytovány nepřetržitě. Poskytuje sociální péči,
popis služby
ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivní program trávení volného času - rukodělné
terapie, muzikoterapie, cvičení paměti, výlety, duchovní a pastorační péči.
Dům pokojného stáří – Domov se zvláštním režimem
název a adresa
NADĚJE, pobočka Zlín - Dům pokojného stáří - Domov se zvláštním režimem,
zařízení
Okružní 5550, 760 05 Zlín
telefon
575 758 131, 603 281 676 e-mail
jana.chovancova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Jana Chovancová
kontaktní osoba Mgr. Jana Chovancová
cílové skupiny
senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou
Zařízení je součástí Domu pokojného stáří, celoroční nepřetržitou komplexní péči
věnuje osobám postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence.
Součástí je sociální a ošetřovatelská péče, rehabilitace, přiměřené aktivizace, duchovní
popis služby
péče. Pro veřejnost také nabízí poradenské služby Kontaktního místa České
alzheimerovské společnosti, testování paměti a setkávání svépomocné skupiny
pečujících.
Středisko NADĚJE Zlín – Jižní Svahy – denní stacionář pro osoby s demencí
název a adresa
NADĚJE, pobočka Zlín - Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy - Denní stacionář,
zařízení
Voženílkova 5563, 760 05 Zlín
telefon
575 758 131, 603 281 676 e-mail
ds.zlin@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Jana Chovancová
kontaktní osoba Mgr. Jana Chovancová
cílové skupiny
senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou
Zařízení zajišťuje komplexní denní péči lidem postiženým Alzheimerovou nemocí nebo
jiným druhem demence v raných a středních stádiích nemoci. Umožňuje tak
nemocným zůstat v domácím prostředí a pečujícím rodinám nabízí účinnou pomoc při
popis služby
zachování možnosti zaměstnání nebo úlevy při náročné péči. Denní stacionář
umožňuje kombinovat neformální péči rodiny s péčí profesionální. Nabízí dovoz
a odvoz klientů.
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
název a adresa
Kontaktní místo ČALS, NADĚJE, pobočka Zlín, Kvítková 4703, 760 01 Zlín
zařízení
575 758 131, 775 889
telefon
e-mail
km.zlin@nadeje.cz
644
webové stránky
www.alzheimerzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Jana Chovancová
kontaktní osoba Mgr. Jana Chovancová
lidé postižení Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence, rodinní příslušníci,
cílové skupiny
pečující osoby
popis služby
Odborné poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné
cílové skupiny
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příslušníky, pravidelná neformální setkávání pečujících (podpůrná skupina), testování
paměti pro zájemce od 50 let, kteří zaznamenávají potíže s pamětí, zprostředkování
materiálů a pomůcek České alzheimerovské společnosti pro pečující. K setkání
i telefonické konzultaci s poradkyní a také na testování paměti je třeba se předem
objednat.

2.25 Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

popis služby

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, Zlínská 467, 763 12 Vizovice
577 005 811, 737 410 162
e-mail
vlckova@nmbvizovice.cz
www.nmbvizovice.cz
forma
nestátní
Ing. Zdeňka Vlčková
kontaktní osoba Ing. Zdeňka Vlčková
senioři, dospělé osoby
Nestátní zdravotnické zařízení sloužící především pacientům s chronickým
onemocněním na lůžkách Léčebny dlouhodobě nemocných. Nemocní jsou přijímáni na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti také
z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich
zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou
lékařskou péčí.

2.26 Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče, Potoky 3314,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti
Poskytuje domácí ošetřovatelskou službu seniorům, osobám se zdravotním postižením
a dětem na území Zlínska a Otrokovicka. Péče spočívá v provedení základních
popis služby
zdravotních výkonů dle ordinace ošetřujícího lékaře. Tato služba je hrazena zdravotní
pojišťovnou.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Pečovatelská služba
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Pečovatelská služba, Potoky 3314,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Michaela Zygarová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením nebo ztrátou soběstačnosti
Poskytuje sociální a pečovatelské služby seniorům a osobám s handicapem ze Zlínska
a Otrokovicka tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba
poskytuje pomoc a podporu při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
popis služby
hygienu, při poskytnutí či zajištění stravy, chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Klub zdravých seniorů
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Klub zdravých seniorů, Potoky 3314,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
603 492 431
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.cz
forma
nestátní
předsedkyně
Anna Vařáková
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity spojené s prodloužením věku a posílením
popis služby
zdraví (přednášky, besedy, zájezdy, vzdělávání, společenské kontakty, péče o zdraví aj.)

2.27 Podané ruce – osobní asistence
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

Podané ruce – osobní asistence, Vodní 1972, 760 01 Zlín
(sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek)
777 011 034
e-mail
osa.zlin@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu
forma
nestátní
Bc. Helena Fejkusová
kontaktní osoba Bc. Eva Šimková
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Služba je poskytovaná v domácnostech klientů, nebo tam, kde pomoc potřebují – škola,
školka, zaměstnání, volnočasové aktivity. Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby
a personálních možností až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Působíme ve Zlínském,
Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

2.28 SANATORIUM TOPAS, s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

SANATORIUM TOPAS, s.r.o., Chrastěšovská 862, 763 12 Vizovice
577 544 913, 778 488 800
e-mail
vizovice@sanatorium-topas.cz
www.sanatorium-topas.cz forma
nestátní
Ing. Jana Berková
kontaktní osoba Mgr. Pavla Nevjelíková
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s různým typem organické duševní
poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí
Poskytuje komplexní péči, osobám od 27 let věku, s nízkou mírou soběstačnosti,
se ztrátou paměťových a orientačních schopností. Nabízí důstojné prožívání života
a poskytuje odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči s vlídností
a respektováním jedinečnosti každého člověka.

2.29 Samari, z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín
775 702 866, 777 808 777
e-mail
samari@samari.cz
www.samari.cz
forma
nestátní
Ing. Petra Nováková
kontaktní osoba Ing. Petra Nováková
senioři, děti, osoby se zdravotním postižením
Samari kromě tzv. adopce na dálku chudých dětí v Bangladéši nabízí také služby
dobrovolnického centra. Toto centrum vyhledává dobrovolníky, kteří ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu dělají společnost a pomáhají dětem, seniorům
a handicapovaným, kteří jsou umístěni v různých sociálních zařízeních.

2.30 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova B
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

SENIOR Otrokovice, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice
576 771 678, 774 558 140
e-mail
www.senior.otrokovice.cz
forma
Ing. Aranka Medková Pekárková

medkova@senior.otrokovice.cz
městská
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SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova B, domov pro seniory
název a adresa
SENIOR Otrokovice, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice
zařízení
zakova@senior.otrokovice.cz
telefon
576 771 675, 774 558 495
e-mail
bochezova@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
Ing. Aranka Medková
Mgr. Kristýna Žáková,
vedoucí
kontaktní osoba
Pekárková
Mgr. Jarmila Bochezová
cílové skupiny
senioři
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova B, odlehčovací služba
název a adresa
SENIOR Otrokovice, K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice
zařízení
zakova@senior.otrokovice.cz
telefon
576 771 675, 774 558 495
e-mail
bochezova@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
Ing. Aranka Medková
Mgr. Kristýna Žáková,
vedoucí
kontaktní osoba
Pekárková
Mgr. Jarmila Bochezová
cílové skupiny
senioři
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova C, domov pro seniory
název a adresa
SENIOR Otrokovice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice
zařízení
duskova@senior.otrokovice.cz
telefon
576 771 671, 773 558 106
e-mail
graclova@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
Mgr. Alena Dušková,
vedoucí
Mgr. Věra Berková, DiS.
kontaktní osoba
Bc. Barbora Graclová
cílové skupiny
senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova C, domov se zvláštním režimem
název a adresa
SENIOR Otrokovice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice
zařízení
duskova@senior.otrokovice.cz
telefon
576 771 671, 773 558 106
e-mail
graclova@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
Mgr. Alena Dušková,
vedoucí
Mgr. Věra Berková, DiS.
kontaktní osoba
Bc. Barbora Graclová
cílové skupiny
senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova C, odlehčovací služba
název a adresa
SENIOR Otrokovice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice
zařízení
duskova@senior.otrokovice.cz
telefon
576 771 671, 773 558 106
e-mail
graclova@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
Mgr. Alena Dušková,
vedoucí
Mgr. Věra Berková, DiS.
kontaktní osoba
Bc. Barbora Graclová
cílové skupiny
senioři
Zařízení poskytuje pobytovou, časově omezenou sociální službu seniorům, kterým je
popis služby
péče zajišťována blízkými pečujícími osobami v domácím prostředí.
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – budova C, denní stacionář
název a adresa
SENIOR Otrokovice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
576 771 671, 773 558 106
e-mail
duskova@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
vedoucí
Mgr. Věra Berková, DiS.
kontaktní osoba Mgr. Alena Dušková
cílové skupiny
senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou, či jiným typem demence
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Zařízení je určeno osobám starším 45 let s Alzheimerovou chorobou či jiným typem
demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace – pečovatelská služba
název a adresa
SENIOR Otrokovice, ulice Nivy 283, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
576 771 680, 774 558 143
e-mail
nudni@senior.otrokovice.cz
webové stránky
www.senior.otrokovice.cz
forma
městská
vedoucí
Bc. Darina Nudni
kontaktní osoba Bc. Darina Nudni
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením
Zařízení poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu v domácnostech
popis služby
uživatelů na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu otrokovicka.
popis služby

2.31 SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE ZLÍN s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
hlavní zdravotní
sestra
cílové skupiny
popis služby

SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE ZLÍN s.r.o., tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín
577 645 214, 727 815 179
www.domacipecezlin.cz

e-mail
forma

mikulikova@sestricka.cz
nestátní

Milada Mikulíková

kontaktní osoba

Milada Mikulíková

dlouhodobě nemocní, propuštění z nemocniční péče, po úrazech, po operacích,
terminální stavy
Poskytují odbornou zdravotní péči v domácnostech na základě indikace lékaře. Tato
poskytovaná péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

2.32 Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením
název a adresa
zařízení
telefon
správce
cílové skupiny
popis služby

Statutární město Zlín, Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením,
Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
604 220 304
forma
městská
Alena Slováčková – Odbor sociálních
Dagmar Čepicová
kontaktní osoba věcí Magistrátu města Zlína,
577 630 804
senioři, občané se zdravotním postižením
Bezbariérové prostory určené pro aktivity organizací seniorů a občanů se zdravotním
postižením.

2.33 Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny

popis služby

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace Zlín,
Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín
stp.zlin@gmail.com,
776 789 937, 728 869 609
e-mail
alena.merhautova@centrum.cz
www.stp-zlin.cz
forma
nestátní
Milada Netroufalová
kontaktní osoba Alena Merhautová
senioři a osoby se zdravotním postižením
Organizace provozuje registrovanou sociálně aktivizační službu pro osoby
se zdravotním postižením a seniory, zajišťuje poradenskou činnost, pravidelné cvičení,
cvičení a plavání v bazénu, odborné kurzy, např. trénování paměti, semináře,
rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro tělesně postižené občany, rekondiční
pobyty pro vozíčkáře a další společenské aktivity. Zajišťuje půjčovnu kompenzačních
pomůcek a distribuci Euroklíčů.
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2.34 Unie pečujících, z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
statutární
předsedkyně
cílová skupina
popis

Unie pečujících, z.s., Klecandova 24, Brno 613 00
731 539 638
www.uniepecujicich.cz
Ing. Zdeňka Michálková

e-mail
forma

info@uniepecujicich.cz

nestátní
kontaktní osoba pro Zlínský kraj: Zdeňka Černá zdena.cerna@uniepecujicich.cz

neformální pečující, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o člověka blízkého
Unie pečujících propojuje pečující bez rozdílu příčiny péče o své nejbližší a hájí jejich
práva, definuje, prosazuje a obhajuje zájmy pečujících osob, posiluje kompetence
pečujících osob, spoluvytváří pozitivní společenský náhled na roli pečujících osob, tvoří
koncepce a projekty na podporu pečujících osob.

2.35 VČELKA senior care o.p.s. - Pečovatelská služba
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín

601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
www.senior-care.cz
forma
nestátní
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby se
cílové skupiny
zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. Věková struktura: od 1 roku
výše.
Pečovatelská služba je určena osobám, které mají z důvodu věku či zdravotního stavu
zhoršenou schopnost sebeobsluhy a jsou odkázáni na pomoc a podporu jiné osoby.
popis služby
Péče je poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu bylo
umožněno co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jedná se o terénní sociální službu,
která je poskytována celoročně, včetně víkendů a svátků v rozmezí 7:00 – 20:00.
VČELKA senior care o.p.s. - Osobní asistence
název a adresa
VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
webové stránky
www.senior-care.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby
cílové skupiny
s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
a senioři. Věková struktura: bez omezení věku.
Osobní asistence je určena osobám, které mají z důvodu věku či zdravotního stavu
zhoršenou schopnost sebeobsluhy a jsou odkázáni na pomoc a podporu jiné osoby.
popis služby
Asistence je poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu
bylo umožněno co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jedná se o terénní sociální
službu, která je poskytována nepřetržitě, tedy 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
VČELKA senior care o.p.s. – Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
název a adresa
VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
webové stránky
www.senior-care.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby
cílové skupiny
s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením a senioři. Věková struktura:
od 7 let výše.
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popis služby

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je určena
osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně aktivizační služba je
poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu byl
umožněn kontakt se společenským prostředím, poskytnuta sociálně terapeutická
činnost či poskytnuta pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Jedná se o
terénní sociální službu, která je poskytována v pracovní dny v rozmezí 8:00 – 16:00.

2.36 Zlínské kluby seniorů – Klub Broučkova
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Zlínské kluby seniorů – Klub Broučkova, Broučkova 292, 760 01 Zlín
792 294 934

e-mail
forma

předseda

Jaroslav Škopík

kontaktní osoba

cílové skupiny

senioři

popis služby

Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.

ks.bartosova.ctvrt@seznam.cz
městská
Alena Slováčková – Odbor sociálních
věcí Magistrátu města Zlína (OSV
MMZ), 577 630 804

Zlínské kluby seniorů – Klub Jaroslavice
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Jaroslavice, Annenská 119, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
575 570 768, 604 924 262 e-mail
ksjaroslavice@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Marie Zbořilová
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Jižní Svahy
název a adresa
Zlínské kluby seniorů - Klub Jižní Svahy, Okružní 4699, 760 05 Zlín
zařízení
telefon
723 919 130
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Marie Javorová
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Klečůvka
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Klečůvka 16, 763 11 Zlín
zařízení
telefon
575 570 739, 608 904 343 e-mail
jarkarafajova@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Jarmila Rafajová
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Kostelec
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Kostelec, Zlínská 133, 763 14 Zlín
zařízení
telefon
575 570 770, 739 350 722 e-mail
kancelar_kostelec@zlin.eu
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Hedvika Karalová
kontaktní osoba
577 630 804
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cílové skupiny

senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Kudlov
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Kudlov, Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
575 570 771, 734 125 188 e-mail
eliska.kozmikova@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Eliška Kozmíková
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Kvítková
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Kvítková, Divadelní 6, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
728 147 671
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Drahomíra Svobodová
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Kvítková – Klub učitelů a jejich přátel
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Kvítková, Divadelní 6, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
728 185 570
e-mail
ludmilapelechova@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Ludmila Pelechová
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Lhotka - Chlum
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Lhotka-Chlum, Lhotka 68, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
724 100 270
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předseda
František Michalík
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Lužkovice
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Lužkovice, Na Gruntech 29, 763 11 Zlín
zařízení
telefon
575 570 744, 737 024 604 e-mail
drobilikova@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Marie Drobilíková
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
popis služby
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Zlínské kluby seniorů – Klub Malenovice
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Malenovice, Mlýnská 845, 763 02 Zlín
zařízení
telefon
575 570 773, 721 303 755 e-mail
olga.musinska@centrum.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Ing. Olga Mušinská
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Mokrá
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Mokrá, Mokrá II/622, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
602 360 821
e-mail
kancelar_mokra@zlin.eu
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předseda
Benno Kaufmann
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Podhoří
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Podhoří, Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
575 570 769, 775 030 411 e-mail
kspodhori@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Jana Matušková
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Příluky
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Příluky, Dolní dědina 26, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
575 570 774, 723 447 872 e-mail
kspriluky@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Ludmila Bařinková
kontaktní osoba
577 630 804
cílové skupiny
senioři
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Štefánikova
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Štefánikova, Štefanikova 3015, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
723 236 956
e-mail
jjzlin@volny.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předseda
Josef Jasenský
kontaktní osoba
577 630 804
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
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Zlínské kluby seniorů – Klub Štípa
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Štípa, Nová cesta 668, 763 14 Zlín
zařízení
telefon
575 570 748, 721 340 406 e-mail
janku.andula@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Anna Janků
kontaktní osoba
577 630 804
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub U Majáku
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub U Majáku, K Majáku 5005, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
575 570 775, 732 754 437 e-mail
ksumajaku@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Vlasta Kuřinová
kontaktní osoba
577 630 804
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů – Klub Velíková
název a adresa
Zlínské kluby seniorů – Klub Velíková, Dolní konec 53, 763 14 Zlín
zařízení
telefon
575 570 776, 606 891 722 e-mail
zksvelikova@seznam.cz
webové stránky
forma
městská
Alena Slováčková – OSV MMZ,
předsedkyně
Alena Pekařová
kontaktní osoba
577 630 804
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
popis služby
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
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3. Sociální a související služby pro osoby se zdravotním postižením
3.1

ABAPO, s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
popis služby

3.2

602 444 901
www.abapo.cz

e-mail
forma

abapo@abapo.cz
nestátní
Mgr. Jana Zobaníková Ing. Ivo Daněk
kontaktní osoba
jana.zobanikova@abapo.cz
senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Posláním je poskytovat terénní sociální službu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením s ohledem na individuální potřeby každého jednotlivého klienta. Služba
je poskytována v přirozeném domácím prostředí klientů.

ADRA, o.p.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

3.3

ABAPO, s.r.o., Divadelní 3242, 760 01 Zlín

ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum ADRA Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
731 157 471
e-mail
dc.zlin@adra.cz
www.adrazlin.cz
forma
nestátní
Pavlína Pejlová
kontaktní osoba Pavlína Pejlová
senioři, děti, lidé s postižením
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín vysílá dobrovolníky do sociálních a zdravotních
zařízení na Zlínsku, kde působí jako společníci seniorů, dětí nebo lidí s postižením. Vedle
toho funguje při pobočce tým dobrovolníků pro psychosociální pomoc.

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Mobilní hospic Strom života, Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
553 038 016
e-mail
zdravotni@zivotastrom.cz
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
Bc. Stanislav Tvrdoň, Mgr. Jana
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba
Wasilová
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající, všech věkových
cílové skupiny
kategorií
Nestátní zdravotnické zařízení poskytující specializovanou paliativní péči, umožňuje
popis služby
důstojné umírání lidem v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění v domácím
prostředí. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ambulance paliativní medicíny
název a adresa
Ambulance paliativní medicíny, Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
553 038 016
e-mail
info@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
Bc. Stanislav Tvrdoň, Mgr. Jana
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba
Wasilová
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění všech věkových kategorií
Ambulance je určena nemocným, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné
onemocnění, zejména onkologické, u kterých byla ukončena onkologická či jiná léčba
popis služby
a doporučena léčba paliativní. Péče je poskytována na základě individuální domluvy
pacienta a lékaře.
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Terénní odlehčovací služby Strom života
název a adresa
Terénní odlehčovací služby Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
604 144 504
e-mail
odlehcovaci@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba Mgr. Aneta Badžgoňová
osoby v krizi způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, osoby s jiným
cílové skupiny
zdravotním postižením, bez omezení věku
Služby jsou poskytovány na základě potřeb a přání uživatele a jeho pečujících osob,
odborně a cíleně jako podpora, pomoc a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí
a potřebují pomoc třetí osoby v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu.
Služby zastupují pečující osobu na dobu nezbytně nutnou. Zastupují pečující osobu
popis služby
v péči, a v běžných činnostech života, které pečující osoba standardně vykonává.
Prostřednictvím služby vytváříme pro pečující osoby čas a prostor na odpočinek,
relaxaci, vyřízení si osobních záležitostí apod.
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života
název a adresa
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
606 479 924
e-mail
poradna@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba Bc. Andrea Radomská, Dis.
osoby v krizi způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, blízkosti smrti, blízcí
cílové skupiny
lidé pečující o nevyléčitelně nemocného, bez omezení věku
Služby jsou poskytovány na základě potřeb a přání uživatele služeb, od pondělí
do pátku v rozmezí od 8.00 – 18.00 hod. Cílem služby je v maximální míře poskytnout
odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého
popis služby
zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poradenství
pro pečující a pozůstalé je také ochranou před sociálním vyloučením, kdy se pozůstalí
často stávají vyčleněnými osobami mimo běžný život společnosti.

3.4

Centrum Kociánka

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

popis služby

3.5

515 504 201
e-mail
info@kocianka.cz
www.centrumkocianka.cz forma
státní příspěvková organizace
Mgr. Tomáš Komárek
kontaktní osoba Mgr. Magdalena Pospíšilová
děti a mládež s tělesným postižením
Centrum Kociánka je otevřené zařízení pro týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže.
Poskytuje služby sociální péče a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným
mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy,
vzdělání a přípravy na povolání. Zajišťuje odbornou přípravu pro život spočívající
v rekvalifikaci, práci v sociálně terapeutických dílnách, denním stacionáři a v jejich
začlenění do sociálně-vzdělávacích programů.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Raná péče pro Moravu a Slezsko

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí služby
cílové skupiny
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Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno

Raná péče pro Moravu a Slezsko, Jungmannova 25, 779 00 Olomouc
739 642 677
e-mail
ranapecemorava@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz
forma
nestátní
Mgr. Anna Kučerová, Ph.D. kontaktní osoba Bc. Jana Sedláková
rodiny s dětmi se sluchovým postižením ve věku 0 – 7 let

popis služby

3.6

Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci,
naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života. Mezi
základní principy služby patří mezioborová spolupráce, nezávislost, partnerský přístup
k rodičům a především poskytování služby v domácím prostředí dítěte.

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín, tř. 2. května 3070, 760 01 Zlín

577 012 633
e-mail
info@centrumlb.cz
www.centrumlb.cz
forma
nestátní
MUDr. Eva Hegmonová
kontaktní osoba MUDr. Eva Hegmonová
klienti paliativní medicíny (senioři, nevyléčitelně nemocní, …)
Zabývá se léčbou chronické bolesti u pacientů onkologických i neonkologických, ale
popis služby
také léčbou bolesti a symptomů spojených s onemocněním v jeho pokročilých stádiích.
Domácí hospic Most k domovu Zlín
název a adresa
Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu – Domácí hospic Most k domovu Zlín,
zařízení
tř. 2. května 3070, 760 01 Zlín
telefon
727 890 057
kontaktní osoba Ing. Silvie Staňková
Zajišťuje péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejím smyslem je zmírnit utrpení
popis služby
pacienta v poslední fázi jeho života, kdy již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky
moderní medicíny.

3.7

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
cílové skupiny
Poradna Zlín

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Zlín, Gahurova 5265,
760 01 Zlín
575 570 600, 777 005 421
e-mail
www.czp-zk.cz
forma
nestátní
osoby se zdravotním postižením, osoby se sluchovým postižením

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s. – Poradna Zlín,
Gahurova 5265, 760 01 Zlín (poradna č. 1)
Školní 492, 760 01 Zlín (poradna č. 2)
1: 575 570 600, 777 005 421
telefon
e-mail
2: ondrej.zacek@czp-zk.cz
2: 577 012 483, 777 005 302
webové stránky
www.czp-zk.cz
forma
nestátní
kontaktní
vedoucí
2: Ondřej Žáček
osoba
1. osoby se zdravotním postižením
cílové skupiny
2. osoby se sluchovým postižením
Sociální služba zabezpečuje poradenskou pomoc lidem se zdravotním postižením
popis služby
v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou schopni řešit svou situaci ani za pomoci svého
nejbližšího okolí.
Sociálně aktivizační služby pro lidi s postižením sluchu
název a adresa
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. – Sociálně aktivizační služby
zařízení
pro lidi s postižením sluchu, Burešov 4886, 760 01 Zlín
telefon
577 012 483, 777 005 302
e-mail
ondrej.zacek@czp-zk.cz
webové stránky
www.czp-zk.cz
forma
nestátní
vedoucí
Ondřej Žáček
kontaktní osoba Ondřej Žáček
název a adresa
zařízení
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cílové skupiny
popis služby

osoby se sluchovým postižením
Sociálně aktivizační služba pro lidi s postižením sluchu rozvíjí šance osob se sluchovým
postižením na rovnocenné životní podmínky ve společnosti. Současně zprostředkuje
kontakty se společenským prostředím a pomáhá při obstarávání osobních záležitostí
klientů.

Tlumočnické služby
název a adresa
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. – Tlumočnické služby,
zařízení
Školní 492, 760 01 Zlín
telefon
577 012 483, 777 005 302
e-mail
ondrej.zacek@czp-zk.cz
webové stránky
www.czp-zk.cz
forma
nestátní
vedoucí
Ondřej Žáček
kontaktní osoba Ondřej Žáček
cílové skupiny
osoby se sluchovým postižením
Tlumočnická služba ve Zlíně poskytuje služby lidem s poruchami komunikace
způsobenými sluchovým postižením, které zamezují jinak běžnému dorozumívání
popis služby
se sociálním okolím bez pomoci jiných osob. Organizace nabízí lidem služby
certifikovaných tlumočníků do znakového jazyka.

3.8

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. (CSP Zlín, o.p.s.)

název a sídlo
organizace
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
Horizont Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

CSP Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín
777 721 131
e-mail
csp.ops@cspzlin.cz
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba Mgr. Radka Jurečková
osoby se zdravotním postižením
Horizont Zlín, Mostní 4058, 760 01 Zlín, tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice

777 721 137
e-mail
horizont@cspzlin.cz
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
Mgr. Ladislava Cyroňová
kontaktní osoba Mgr. Ladislava Cyroňová
osoby s duševním onemocněním
Poskytovaná ambulantní a terénní služba sociální prevence je zaměřena na podporu
popis služby
dospělých osob v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů. Služba sociální
rehabilitace je bezplatná.
Centrum sociálních služeb Ergo Zlín
název a adresa
Centrum sociálních služeb Ergo Zlín, Mostní 4058, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
777 721 139
e-mail
ergo.sluzby@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Kateřina Rachůnková, DiS.
kontaktní osoba Kateřina Rachůnková, DiS.
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Poskytovaná ambulantní služba je zaměřena na pomoc a podporu dospělých osob
popis služby
v oblasti péče o vlastní osobu, aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím
a sociálně terapeutické činnosti. Služba denního centra je poskytována za úhradu.
Slunečnice
název a adresa
Slunečnice, tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
777 721 177, 731 400 617
e-mail
slunecnicesluzby@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Petra Paveláková
kontaktní osoba
Bc. Petra Paveláková
cílové skupiny
osoby s mentálním postižením
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popis služby

Poskytovaná ambulantní služba péče je zaměřena na pomoc a podporu dospělých osob
v oblasti péče o vlastní osobu, aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím
a sociálně terapeutické činnosti. Služba denního centra je poskytovaná
za úhradu.

Dílna Ergo Zlín
název a adresa
Ergo Zlín, Mostní 4058, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
734 575 020
e-mail
janusova@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba Jitka Janušová
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Výroba svíček a keramiky, jednoduché kompletační práce pro dodavatele.
Dílna Ergo Zlín – šicí dílna
název a adresa
Ergo Zlín, Nad Ovčírnou IV/344, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
731 406 945
e-mail
kubeckova@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba Jana Kubečková
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Šití dílna, výroba textilních produktů.
Slunečnice dílny
název a adresa
Slunečnice, tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
604 684 960
e-mail
slunecnicedilny@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba
Kateřina Henney
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Výroba mýdel, keramiky a kompletace.
Slunečnice kavárna
název a adresa
Slunečnice, Tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
776 391 599
e-mail
slunecnicekavarna@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba
Michaela Polanská
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Provozování kavárny pro veřejnost.
Dílna Ardien Digital
název a adresa
Ardien Digital, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
777 721 135
e-mail
ardien@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba Ing. Andrea Grechová
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Digitalizace dat.

43

Horizont Kroměříž
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

Horizont Kroměříž, Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž, Grohova 698, 769 01 Holešov

777 721 132
e-mail
horizontkm@cspzlin.cz
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
Ing. Věra Vájová
kontaktní osoba Ing. Věra Vájová
osoby s duševním onemocněním
Poskytovaná ambulantní a terénní služba sociální prevence je zaměřena na podporu
popis služby
dospělých osob v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů. Služba sociální
rehabilitace je bezplatná.
Centrum duševního zdraví Kroměříž
název a adresa
CDZ Kroměříž, Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž
zařízení
telefon
734 706 191
e-mail
cdzkm@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Radka Jurečková
kontaktní osoba
Mgr. Radka Jurečková
cílové skupiny
osoby s duševním onemocněním
Poskytuje zdravotní a sociální služby osobám s duševním onemocněním především
popis služby
terénní formou ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž. Služby jsou
bezplatné.
Dílna Ergo Kroměříž
název a adresa
Ergo Kroměříž, Prof. Vojtěcha Tučka 3531/38, 767 01 Kroměříž
zařízení
telefon
777 721 284
e-mail
ergokm@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba Josef Krejčíř
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Kompletace výrobků a zakázek pro dodavatele.
Ergo Uherské Hradiště
název a adresa
Ergo Uherské Hradiště, Štěpnická 1156, 686 01 Uherské Hradiště
zařízení
telefon
731 406 996
e-mail
ergosluzbyuh@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Ondřej Váňa
kontaktní osoba Mgr. Ondřej Váňa
cílové skupiny
osoby s mentálním postižením
Poskytovaná ambulantní a terénní služba sociální prevence je zaměřena na podporu
popis služby
dospělých osob v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů. Služba sociální
rehabilitace je bezplatná.
Dílna Ergo Uherské Hradiště
název a adresa
Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiště
zařízení
telefon
777 721 133, 777 721 136
e-mail
ergouh@cspzlin.cz
webové stránky
www.cspzlin.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Mgr. Milan Antoš
kontaktní osoba Petr Kočenda
cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením
popis služby
Výroba svíček, mýdel a kompletace výrobků a zakázek pro dodavatele.
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3.9

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
Mateřská škola
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
760 01 Zlín
577 210 472
e-mail
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Mgr. Jana Gavendová
děti s mentálním a zrakovým postižením

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
760 01 Zlín
577 005 802
e-mail
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Bc. Iveta Blahušová
děti s mentálním a zrakovým postižením
Předškolní vzdělávání pro děti s mentálním, kombinovaným, zrakovým postižením
popis služby
a poruchami autistického spektra.
Základní škola speciální
název a adresa
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 058 235
e-mail
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
webové stránky
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Mgr. Monika Novosádová
cílové skupiny
děti s mentálním a zrakovým postižením
popis služby
Základní vzdělávání pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
Základní škola
název a adresa
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 058 235
e-mail
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
webové stránky
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Mgr. Monika Novosádová
cílové skupiny
děti s mentálním a zrakovým postižením
popis služby
Základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením.
Přípravný stupeň základní školy speciální
název a adresa
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 058 235
e-mail
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
webové stránky
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Mgr. Monika Novosádová
cílové skupiny
děti s mentálním a zrakovým postižením
popis služby
Příprava na vzdělávání pro děti ve věku 5-8 let.
Speciálně pedagogické centrum
název a adresa
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 058 252
e-mail
spc@ddskolyzlin.cz
webové stránky
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Mgr. Lenka Mikulášková
cílové skupiny
klienti s mentálním a zrakovým postižením, zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci
popis služby
Školské poradenské zařízení – diagnostika, volba vzdělávací cesty.
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Praktická škola jednoletá
název a adresa
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 058 235
e-mail
ddskolyzlin@dskolyzlin.cz
webové stránky
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Mgr. Monika Novosádová
cílové skupiny
děti s mentálním a zrakovým postižením
popis služby
Střední vzdělávání pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
Dětský domov, internát
název a adresa
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 058 240
e-mail
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
webové stránky
www.ddskolyzlin.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Jana Gavendová
kontaktní osoba Bc. Ladislava Bednářová
cílové skupiny
děti s mentálním a zrakovým postižením
popis služby
Zařízení pro výkon ústavní výchovy, ubytovací školské zařízení.

3.10 Domov Jitka o.p.s.
Týdenní stacionář
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby
Odlehčovací služba
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

Domov Jitka o.p.s., Jesenická 1362, 755 01 Vsetín
571 424 850
e-mail
info@domovjitka.cz
www.domovjitka.cz
forma
nestátní
Markéta Koudelová
kontaktní osoba Markéta Koudelová
osoby s kombinovaným postižením
Týdenní stacionář umožňuje lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít život,
který v co největší míře odpovídá životu jejich věkových vrstevníků ve většinové
společnosti. Podporuje člověka v jeho integraci a začlenění se mezi ostatní spoluobčany
s ohledem na jeho možnosti a individuální schopnosti.
Domov Jitka o.p.s., Jesenická 1362, 755 01 Vsetín
733 605 042
e-mail
info@domovjitka.cz
www.domovjitka.cz
forma
nestátní
Markéta Koudelová
kontaktní osoba Michaela Petřeková, DiS.
osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Odlehčovací služba umožňuje rodičům, opatrovníkům a pečujícím rodinám, alespoň
částečný odpočinek a také prostor pro zajištění svých osobních záležitostí, které
zákonitě přináší nemoc, stáří nebo více dětí v rodině. Pro pečující osoby je také nutná
vlastní seberealizace z důvodů načerpání fyzických a psychických sil, které vyžaduje
jejich pečující práce.

3.11 Domov na Dubíčku, příspěvková organizace
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
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Domov na Dubíčku, Hrobice 136, 763 15 Slušovice
577 981 114
www.nadubicku.cz
Jitka Březíková

e-mail
nadubicku@nadubicku.cz
forma
krajská
kontaktní osoba Jitka Březíková

cílové skupiny
popis služby

osoby s chronickým duševním onemocněním a kombinovaným postižením psychickým
a mentálním ve věku od 45 let
Zařízení poskytuje individuální sociální službu se zaměřením na konkrétní potřeby
jednotlivých klientů. Je to ošetřovatelská péče, terapeutické činnosti, poradenské
služby, kulturní, vzdělávací a zájmové činnosti, celodenní stravování, praní a úklid tak,
aby byl rozvíjen důstojný život klientů.

3.12 Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby a byty zvláštního určení
název a adresa
zařízení
telefon

Magistrát města Zlína – Odbor ekonomiky a majetku – oddělení správy domů,
Zarámí 4421, 760 01 Zlín
577 630 316
e-mail
renatamoringlova@zlin.eu
www.zlin.eu/byty-clwebové stránky
forma
městská
1507.html
kontaktní osoba
Renata Mořinglová
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení pobírající příspěvek na péči s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích
okresu Zlín nejméně po dobu 5 let
Domy s byty zvláštního určení Broučkova
název a adresa
Domy s byty zvláštního určení, Broučkova 5352, 760 01 Zlín
zařízení
popis služby
37 bytových jednotek, z toho 14 bezbariérových
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty zvláštního určení Broučkova
název a adresa
Domy s byty zvláštního určení, Broučkova 292, 760 01 Zlín
zařízení
popis služby
106 bytů, z toho 8 bezbariérových
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby Drofa
název a adresa
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
popis služby
158 bytů
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby Družstevní
název a adresa
Domy s byty pro seniory a zdravotně postižené osoby, Družstevní 4509, 760 05 Zlín 5
zařízení
popis služby
97 bytů
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
Domy s byty zvláštního určení Masarykova
název a adresa
Domy s byty zvláštního určení, Masarykova 1242, 763 02 Zlín - Malenovice
zařízení
popis služby
39 bytů, z toho 16 bezbariérových
senioři a osoby se zdravotním postižením III. stupně z důvodu tělesného či smyslového
cílové skupiny
postižení s trvalým pobytem ve Zlíně, případně v obcích okresu Zlín nejméně po dobu
5 let
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3.13 Dotek, z.ú.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

Dotek z.ú., Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
725 560 551, 775 726 656
www.pecovatelstvidotek.cz

e-mail
forma

reditel.dotek@seznam.cz
nestátní

Ing. Zita Komárková

kontaktní osoba

Ing. Zita Komárková

cílové skupiny
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
Pečovatelská služba
název a adresa
Dotek z.ú.., Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
737 024 823, 775 726 656
e-mail
zdravotni.dotek@seznam.cz
webové stránky www.pecovatelstvidotek.cz
forma
nestátní
vedoucí
Hana Kovářová
kontaktní osoba Bc. Marie Škarková
cílové skupiny
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
Služba dává uživatelům možnost žít déle ve svém domácím prostředí při zachování
veškerých dosavadních životních zvyklostí. Základními činnostmi je pomoc při zvládání
popis služby
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti.
Odlehčovací služba
název a adresa
Dotek z.ú., Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
737 024 823, 775 726 656
e-mail
socialni.dotek@seznam.cz
webové stránky www.pecovatelstvidotek.cz
forma
nestátní
vedoucí
Hana Kovářová
kontaktní osoba Bc. Marie Škarková, DiS.
cílové skupiny
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
Odlehčovací služby jsou pobytovou sociální službou určenou k péči o osobu závislou na
popis služby
péči druhé osoby a poskytnutí odpočinku pečující rodině.
Dobročinný obchůdek
název a adresa
Dobročinný obchůdek a poradna Dotek, Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
739 354 258
e-mail
dobrocinnyobchudek@seznam.cz
webové stránky www.dobrocinnyobchudek.cz forma
nestátní
vedoucí
Jarmila Zatloukalová
kontaktní osoba Jarmila Zatloukalová
popis služby
Provozuje dobročinný obchůdek.

3.14 Dům sociálních služeb Návojná
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

popis služby
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Dům sociálních služeb Návojná, Návojná 100, 763 32 Nedašov
577 335 437, 724 925 748
e-mail
reditel@dssnavojna.cz
www.dssnavojna.cz
forma
krajská
Bc. Jan Šerý
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby závislé či ohrožené závislostí na
alkoholu
Zařízení poskytuje osobám s chronicky duševním onemocněním a osobám závislým
nebo ohroženým závislostí na alkoholu pobytové služby, celodenní stravování
a ošetřovatelskou péči. Dále sociálně terapeutické činnosti, poradenské služby,
kulturní, vzdělávací a zájmové činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a obstarání osobních záležitostí, praní a úklid tak, aby byl rozvíjen důstojný život
klientů.

3.15 Handicap Zlín, z.s.
Osobní asistence
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
popis služby
Dopravní služby
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Osobní asistence, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
603 702 343, 577 211 475
e-mail
asistence@handicap.cz
www.handicap.cz
forma
nestátní
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Lenka Buráňová
osoby se zdravotním postižením od 19 let, senioři
Osobní asistence je poskytována v místě, kde její uživatel bydlí nebo tam, kde si přeje.
Osobní asistenti pomáhají s přesuny na vozík, s péčí o osobní hygienu, domácnost,
stravování, s vyřizováním osobních záležitostí atd.
Dopravní služby, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín

605 546 679, 577 211 475
e-mail
handicap@handicap.cz
www.handicap.cz
forma
nestátní
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Alena Pálková
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, osoby se zdravotním postižením,
cílové skupiny
senioři
Přeprava tzv. „ode dveří ke dveřím“ je určená pro přepravu osob do školských
a speciálních zařízení, do zaměstnání apod. (v pravidelném režimu) a pro přepravu osob
k lékaři, na úřady, na rehabilitace atd. (po objednávce na dispečinku). Vozidla jsou
popis služby
uzpůsobena i pro převoz vozíčkářů (nájezdová plošina, kotvící systémy). Oceňovanou
výhodou pro přepravované je možnost využít pomoci asistenta ve voze.
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sportovní klub
název a adresa
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sportovní klub: Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
603 385 392
e-mail
handicap@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Aleš Chudárek
cílové skupiny
půjčovna – veřejnost; sportovní klub - osoby se zrakovým postižením
Půjčovna kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, skládací ližiny, toaletní židle,
popis služby
mobilní WC aj.).
Sportovní klub zrakově postižených (od 18 let) – kuželky, bowling, střelba.
Dobročinný obchod Dobroděj
název a adresa
Dobročinný obchod Dobroděj, J. A. Bati 42, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
736 749 240
e-mail
dobrodej@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Bronislava Pešáková
cílové skupiny
veřejnost
Dobročinný obchod (charity shop), který z výtěžku podporuje hlavní činnost spolku; má
popis služby
otevřeno Po-Čt 9,00 – 17,00 a v Pá 9,00 – 16,00 hod. (sortiment: oděvy, knihy, obuv,
hračky, sklo, porcelán, DVD aj.).

3.16 HELPING HOME, s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
jednatelka
cílové skupiny
popis služby

HELPING HOME, s. r. o., Jetelová 598, 763 14 Zlín
606 580 688, 608 838 741
e-mail
info@helpinghome.cz
www.helpinghome.cz
forma
nestátní
Mgr. Stanislava Gabriel, MBA kontaktní osoba Mgr. Kateřina Drábková
senioři, osoby se zdravotním postižením
Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje kvalifikovanou zdravotní a sociální péči
klientům v jejich přirozeném domácím prostředí.
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3.17 “HVĚZDA z. ú.“
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

“HVĚZDA z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín – Malenovice

577 113 541, 577 005 511
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se
zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby
trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí), osoby s mentálním postižením,
cílové skupiny
osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby všech
věkových skupin, jejichž základní onemocnění je aktivní, má progredující charakter
a není z různých důvodů již léčebně ovlivnitelné
Denní stacionář pro klienty s mentálním postižením a duševním onemocněním
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Denní stacionář pro klienty mentálním postižením a duševním
zařízení
onemocněním, Zarámí 4077, 760 01 Zlín
telefon
577 005 590, 725 440 514
e-mail
weinhonigova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Ludmila Weinhönigová
osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným
cílové skupiny
postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, ve věku 19 až 64 let
Základní myšlenka střediska Denní stacionář je poskytovat lidem s mentálním,
tělesným, kombinovaným postižením a duševním onemocněním sociální službu
s programy, které podporují klienty v samostatnosti, napomáhají jejich zapojení
do konkrétních činností a rozvíjí jednotlivé stránky jejich osobnosti. Středisko jim
popis služby
umožňuje rozvoj dovedností, schopností, vědomostí, vzdělávání a aktivní využití
volného času. Zároveň poskytuje svým klientů, potřebnou pomoc a podporu při
zvládání všech základních činností.
Domácí a hospicová péče Zlín
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Nestátní zdravotnické zařízení – Domácí a hospicová péče,
zařízení
Zarámí 4077, 760 01 Zlín
telefon
602 412 054
e-mail
prehnalova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Eva Přehnalová
Středisko Domácí a hospicová péče poskytuje zdravotní péči ve vlastním sociálním
popis služby
prostředí klientů na základě indikace jejich praktického lékaře.
Nestátní zdravotnické zařízení – Hospic Hvězda
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Nestátní zdravotnické zařízení – Hospic Hvězda, Sokolovská 967,
zařízení
763 02 Zlín – Malenovice
telefon
577 113 551
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
těžce nemocné osoby všech věkových skupin, jejichž základní onemocnění je aktivní,
cílové skupiny
má progredující charakter a není z různých důvodů již léčebně ovlivnitelné
Poskytuje obecnou i specializovanou paliativní péči, tzn. odstraňování či zmírňování
popis služby
příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly v léčbě vyčerpány
všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného.
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Odlehčovací služba Hvězda
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Odlehčovací služba Hvězda, Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 005 590, 601 572 401
e-mail
walnerova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Marie Walnerová
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění
cílové skupiny
či zdravotního postižení, ve věku 19 a více let
Odlehčovací služba zajišťuje pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, a tím
popis služby
umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Středisko bylo založeno z důvodu
vysoké poptávky pečujících osob.

3.18 Charita Kroměříž – Sociální rehabilitace Zahrada
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Sociální rehabilitace Zahrada, Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž
573 334 017, 734 788 082
e-mail
zahrada@kromeriz.charita.cz
www.kromeriz.charita.cz
forma
nestátní
Mgr. Barbora Koubková
kontaktní osoba Bc. Lucie Krejčířová, DiS.
osoby s chronickým duševním onemocněním
Pobytová forma služby je poskytována 16 uživatelům v nepřetržitém provozu. Terénní
forma služby slouží jako podpora uživatelů, kteří přešli do samostatného bydlení a pro
jeho zvládání potřebují podpořit v některých dovednostech běžného života. Terénní
služba je poskytována pouze na území města Kroměříž.

3.19 Charita Otrokovice

název a adresa
Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
577 112 031
e-mail
reditel@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Ing. Peter Kubala
kontaktní osoba Ing. Peter Kubala
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Charitní pečovatelská služba
název a adresa
Charita
Otrokovice,
Charitní
pečovatelská
služba,
Na
Uličce
1617,
zařízení
765 02 Otrokovice
telefon
739 139 323
e-mail
chps@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Bc. Jana Šuranská, DiS.
kontaktní osoba Bc. Jana Šuranská, DiS.
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením
Zařízení poskytuje péči v domácnostech uživatelů ve všední dny od 7:00 do 14:30 hodin
a ve večerních hodinách od 18:00 do 20:00 hodin. Základní nabízené činnosti jsou
pomoc při sebeobsluze, zvládání základní hyg. péče, poskytování stravy, pomoc při
popis služby
zajištění chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím. Fakultativně také
dohled nad podáním léků, dohled nad uživatelem, dopravu uživatele, dovoz a odvoz
prádla.

3.20 Charita Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
577 224 050, 603 491 601
www.zlin.charita.cz
Vlastimil Vajďák

e-mail
info@zlin.charita.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba Ing. Pavla Romaňáková
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Zařízení se zabývá sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu.
Poskytuje praktickou a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi,
bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo
náboženské vyznání. Cílem je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.
Charitní ošetřovatelská služba Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Charitní ošetřovatelská služba Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
603 463 799, 737 203 357
e-mail
chos@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Soňa Jarošová
kontaktní osoba Mgr. Soňa Jarošová
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se
zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením,
cílové skupiny
osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby
s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Domácí péče umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby (tzv.
popis služby
paliativní péče), žít doma ve svém přirozeném prostředí. Péče je indikována lékařem a
hrazená zdravotní pojišťovnou.
Charitní pečovatelská služba Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Charitní pečovatelská služba Zlín, Broučkova 5352, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
731 459 168, 737 736 154
e-mail
chps@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Zdeňka Vlčková
kontaktní osoba Mgr. Zdeňka Vlčková
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi
Služba dává uživatelům možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování
veškerých dosavadních životních zvyklostí. Základními činnostmi je pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
popis služby
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti.
Služba provozuje Jídelnu pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Zálešná I/4057)
a nabízí ambulantně podmínky pro osobní hygienu (Masarykova 1242).
Výpůjčka kompenzačních pomůcek
název a adresa
Charita Zlín, Výpůjčka kompenzačních pomůcek a pomůcek denní potřeby, Zálešná
zařízení
I/4057, 760 01 Zlín
telefon
603 929 449
e-mail
ucto@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba
Monika Daňková
cílové skupiny
osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Kompenzačními pomůckami a pomůckami denní potřeby jsou podporovány tělesné
popis služby
funkce nedostatečně fungující v důsledku nemoci či úrazu.
popis služby

3.21 Integra VD Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby
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Integra VD Zlín, Bartošova 4341, 760 01 Zlín
577 595 111
e-mail
integra@integrazlin.cz
www.integrazlin.cz
forma
družstvo
Hana Horáková
kontaktní osoba Hana Horáková
občané se zdravotním postižením
Výrobní družstvo zaměstnávající občany se změněnou pracovní schopností. Činnosti
splňují podmínky náhradního plnění (šití oděvů, výroba razítek, ostraha aj.)

3.22 Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předseda
cílové skupiny
popis služby

Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek, Lomená 6377, 760 01 Zlín
778 168 989
e-mail
info@kbzlk.cz
www.kbzlk.cz
forma
nestátní
Ing. Ondřej Vrzal
kontaktní osoba Ing. Ondřej Vrzal
pacienti s Bechtěrevovou nemocí
Poradenství, rehabilitace, rekondiční pobyty.

3.23 Klub stomiků Zlín, z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Klub stomiků Zlín z.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
777 256 335
e-mail
Ivana.Manclova@seznam.cz
www.klubstomiku.cz
forma
nestátní
Mgr. Ivana Manclová
kontaktní osoba Mgr. Ivana Manclová
pacienti se stomií
Klub poskytuje zázemí nositelům stomií a jejich rodinným příslušníkům. Spolupracuje
s odborným lékařem a stomasestrou chirurgického oddělení Baťovy nemocnice.
Zajišťuje odborné poradenství v před i pooperačním období. Klub spolupracuje se všemi
dodavateli zdravotních pomůcek a v rámci zdravotní a sociální rehabilitace organizuje
pro své členy odborné přednášky, rekondiční pobyty, poznávací zájezdy, kulturní
a společenské akce.

3.24 Linka SOS Zlín, příspěvková organizace
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

577 431 333, 778 400 170
e-mail
sos@soszlin.cz
www.soslinka.zlin.cz
forma
příspěvková organizace
Mgr. Irena Majtnerová
osoby v nepříznivé životní situaci
Telefonní krizová pomoc je terénní službou, která poskytuje na přechodnou dobu
pomoc či rady osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Dále
provozuje internetové poradenství a dětskou schránku důvěry na www.sos.zlin.cz.

3.25 Mamma HELP z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Mamma HELP z.s., Bartošova 45, 760 01 Zlín
739 632 888
e-mail
zlin@mammahelp.cz
www.mammahelp.cz
forma
nestátní
Mgr. Jana Drexlerová
kontaktní osoba Katka Vondráčková
ženy s karcinomem prsu
Organizace poskytuje všestrannou pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým.
Aktivně se také stará o co největší dostupnost informací o možnostech prevence
a léčení této civilizační nemoci pro veřejnost.

3.26 NADĚJE, pobočka Otrokovice
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

NADĚJE, pobočka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice
577 112 982
e-mail
otrokovice@nadeje.cz
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. Pavel Polák
osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
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Dům Naděje Otrokovice – Domov pro osoby se zdravotním postižením
název a adresa
NADĚJE, pobočka Otrokovice, Dům Naděje Otrokovice – Domov pro osoby se
zařízení
zdravotním postižením, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice
telefon
775 889 665
e-mail
martina.langerova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
ředitel
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. Martina Langerová
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
Je pobytovou službou sociální péče, kterou využívají převážně lidé s potřebou vysoké
popis služby
míry podpory. Vytváří pro své uživatele široké spektrum terapeutických aktivit a nabízí
rodinný model soužití.
Dům Naděje Otrokovice – Sociálně terapeutická dílna
NADĚJE, pobočka Otrokovice, Dům Naděje Otrokovice – Sociálně terapeutická dílna,
název a adresa
tř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice,
zařízení
Nivy 283, 765 02 Otrokovice;
Průmyslová 712, 686 01 Uherské Hradiště
telefon
778 444 564
e-mail
monika.augustinova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
ředitel
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. et Mgr. Monika Augustinová
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
Sociálně terapeutická dílna poskytuje lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním
postižením především podporu při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků
a dalších sociálních kompetencí, které vedou k sociálnímu začleňování. Účelem je
popis služby
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie a případně i podpora při přechodu do
chráněného či běžného zaměstnání.
Dům Naděje Otrokovice – Denní stacionář
název a adresa
NADĚJE, pobočka Otrokovice, Dům Naděje Otrokovice – Denní stacionář,
zařízení
Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice
telefon
773 752 879
e-mail
silvie.matejickova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
ředitel
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. Silvie Matějíčková
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
Služba denního stacionáře je poskytována uživatelům s mentálním a kombinovaným
popis služby
zdravotním postižením s vysokou mírou potřeby péče a podpory (ojedinělé v regionu.)
Služba se zaměřuje na širokou škálu programů a integraci uživatelů.
Dům Naděje Otrokovice – Chráněné bydlení
NADĚJE, pobočka Otrokovice, Dům Naděje Otrokovice – Chráněné bydlení,
název a adresa
Školní 1300, 765 02 Otrokovice, tř. Osvobození 167, 765 02 Otrokovice
zařízení
tř. Tomáše Bati 505, Otrokovice, 765 02 Otrokovice
tř. Spojenců 1247, Otrokovice 765 02 Otrokovice
telefon
770 106 530
e-mail
lucie.dubinova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
ředitel
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. Lucie Dubínová
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
Pobytová služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.
popis služby
Uživatelům je poskytována cílená podpora prostřednictvím asistentů v těch oblastech,
které vlastními silami nezvládají.
Dům Naděje Otrokovice – Podpora samostatného bydlení
název a adresa
NADĚJE, pobočka Otrokovice, Dům Naděje Otrokovice – Podpora samostatného
zařízení
bydlení, tř. Osvobození 167, 765 02 Otrokovice
telefon
770 106 530
e-mail
lucie.dubinova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
ředitel
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. Lucie Dubínová
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením
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Terénní služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením.
Služba je poskytována v jejich domácnostech a v jejich dalším přirozeném prostředí.
Jedním z hlavních cílů služby je podporovat uživatele v osamostatnění se, tzn. snížit
závislost na podpoře sociálních služeb, nebo jiných lidech.
Dům Naděje Otrokovice – Sociální rehabilitace
název a adresa
NADĚJE, pobočka Otrokovice, Dům Naděje Otrokovice – Sociální rehabilitace
zařízení
tř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice
telefon
778 444 564
e-mail
monika.augustinova@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/otrokovice forma
nestátní
ředitel
Mgr. Pavel Polák
kontaktní osoba Mgr. et Mgr. Monika Augustinová
cílové skupiny
osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Terénní a ambulantní služba, která poskytuje lidem s mentálním a kombinovaným
zdravotním postižením podporu nezbytnou k dosažení jejich samostatnosti,
popis služby
soběstačnosti a nezávislosti. Prostřednictvím specifických činností podporuje služba
rozvoj schopností a dovedností uživatelů, poskytuje podporu při nácviku výkonu
běžných činností nezbytných pro samostatný život.
popis služby

3.27 NADĚJE, pobočka Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

NADĚJE, pobočka Zlín, Okružní 5550, 760 05 Zlín

575 758 131
e-mail
katerina.pivonkova@nadeje.cz
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
Mgr. Kateřina Pivoňková
kontaktní osoba Mgr. Kateřina Pivoňková
senioři, osoby postižené Alzheimerovou chorobou, dospělé osoby s lehkým a středně
cílové skupiny
těžkým mentálním postižením, ve Vizovicích pro děti a mládež ohrožené sociálně
patologickými jevy
Organizace poskytuje ve Zlíně ambulantní a pobytové služby pro seniory, osoby
postižené Alzheimerovou chorobou, pro dospělé osoby s lehkým a středně těžkým
popis služby
mentálním postižením a ve Vizovicích pro děti a mládež ohrožené sociálně
patologickými jevy.
Dům Naděje Zlín – Chráněné bydlení
název a adresa
NADĚJE, pobočka Zlín - Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení, Bratří Sousedíků 3016,
zařízení
tř. T. Bati 1010, 760 01 Zlín
telefon
577 006 811, 775 868 837
e-mail
radomir.vitek@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
ředitel
Bc. Radomír Vítek
kontaktní osoba Bc. Radomír Vítek
cílové skupiny
dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
Chráněné bydlení poskytuje komplex služeb dospělým lidem s mentálním postižením,
především ubytování. Nabízí podporu ve třech stupních – bydlení komunitního typu
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vysokou podporou pracovníků, dále
bydlení v samostatných bytových jednotkách a pro nejsamostatnější klienty
popis služby
v chráněných bytech. Celková kapacita je 25 lůžek. Sociální služba pomáhá při zajištění
chodu domácnosti, poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomoc při vyřizování běžných
záležitostí.
Dům Naděje Zlín – sociálně terapeutické dílny
název a adresa
NADĚJE, pobočka Zlín – Dům Naděje Zlín – Sociálně terapeutické dílny,
zařízení
Bratří Sousedíků 349, 760 01 Zlín
telefon
577 006 811, 775 868 837
e-mail
radomir.vitek@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
ředitel
Bc. Radomír Vítek
kontaktní osoba Bc. Radomír Vítek
cílové skupiny
dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
Zařízení zajišťuje širokou nabídku pracovní terapie a upevňování pracovních návyků,
popis služby
jejímž prostřednictvím umožňuje lidem s mentálním postižením uplatnit své vlohy,
získat pracovní dovednosti, schopnosti, odborné znalosti a připravit se na pracovní

55

uplatnění na chráněném trhu práce. Poskytování služeb vychází z individuálních potřeb
klienta, jeho osobních zájmů a možností. Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením mohou využívat dílny na výrobu proutěného a galanterního zboží, učit se
jednoduché balící a kompletovací práce.
Středisko Naděje Zlín – Sociálně terapeutické dílny
název a adresa
NADĚJE, pobočka Zlín – Středisko Naděje Zlín – Sociálně terapeutické dílny,
zařízení
Díly IV/3692,760 01 Zlín, Na Honech I /5540, 760 05 Zlín
telefon
577 006 811, 775 868 837
e-mail
radomir.vitek@nadeje.cz
webové stránky
www.nadeje.cz/zlin/
forma
nestátní
ředitel
Bc. Radomír Vítek
kontaktní osoba Bc. Radomír Vítek
cílové skupiny
dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
Zařízení má dvě pracoviště, ve kterých prostřednictvím pracovní terapie lidé
s mentálním postižením uplatňují své vlohy, získávají pracovní dovednosti, schopnosti,
popis služby
odborné znalosti. Lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením mohou
využívat tkalcovskou dílnu, dílny na výrobu svíček, předmětů z včelího vosku, výrobu
mýdel, keramickou dílnu, učit se jednoduché balící a kompletovací práce.

3.28 NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
736 786 493
e-mail
sustkova.B@seznam.cz
www.nipi.cz
forma
nestátní
Mgr. Blažena Šůstková
osoby se zdravotním postižením
Konzultační středisko – Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením,
Sv. Čecha 516, Zlín, každé pondělí 14:00 až 17:00 hod. Konzultační středisko pro
poskytování poradenství v oblasti potřeb osob s omezenou schopností pohybu
a orientace. Vydávání závazných stanovisek pro potřeby stavebních úřadů.

3.29 Občanské sdružení – SDRUŽENÍ KAMARÁDI
název a adresa
zařízení
telefon
předseda
cílové skupiny
popis služby

Občanské sdružení – SDRUŽENÍ KAMARÁDI, Pasecký Žleb 4387, 760 05 Zlín
602 960 845
e-mail
pvlcek@volny.cz
Ing. Petr Vlček
forma
nestátní
osoby se zdravotním postižením
Setkávání rodičů a rodin mentálně postižených děti k získávání a výměně zkušeností
z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravotní a sociální.

3.30 Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče, Potoky 3314,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti
Poskytuje domácí ošetřovatelskou službu seniorům, osobám se zdravotním postižením
popis služby
a dětem na území Zlínska a Otrokovicka. Péče spočívá v provedení základních zdravotních
výkonů dle ordinace ošetřujícího lékaře. Tato služba je hrazena zdravotní pojišťovnou.
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Pečovatelská služba
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Pečovatelská služba, Potoky 3314,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Michaela Zygarová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením nebo ztrátou soběstačnosti
Poskytuje sociální a pečovatelské služby seniorům a osobám s handicapem ze Zlínska
a Otrokovicka tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Služba
poskytuje pomoc a podporu při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
popis služby
hygienu, při poskytnutí či zajištění stravy, chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.

3.31 OBZOR, výrobní družstvo Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, 763 02 Zlín
577 195 111
e-mail
info@obzor.cz
www.obzor.cz
forma
družstvo
Vladan Zejda
osoby se zdravotním postižením, dospělí
Výrobní družstvo zaměstnávající převážně zdravotně postižené občany. Zaměřuje se na
výrobu a distribuci drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový
průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění. Nabízí také služby v oblasti
archivace a spisové služby v komerční spisovně. Společnost má oprávněni poskytovat
svým odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

3.32 Onko Zlín spolek (sdružení onkologických pacientů, jejich příslušníků a přátel)
název a adresa
zařízení
telefon
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Onko Zlín spolek, Dlouhá 164, 760 01 Zlín
773 969 232
e-mail
zo.onkozlin@centrum.cz
Marie Schneiderová
forma
nestátní
senioři a osoby s onkologickým onemocněním
Spolek je zaměřen na osoby s onkologickým onemocněním. Věnuje se organizování
léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů a rekondičních pobytů,
pravidelným cvičením či plaváním.

3.33 Parkinson klub Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Parkinson klub Zlín
774 987 563
e-mail
pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz
www.pkzlin.cz
forma
nestátní
Ing. Zdenka Kymlová
lidé s Parkinsonovou chorobou, rodinní příslušníci a sympatizanti
Parkinson klub Zlín patří pod Společnost Parkinson, z.s. Věnuje se především
pravidelnému zdravotnímu cvičení, aktivizačním činnostem, trénování paměti,
organizování rekondičních a ozdravných pobytů. Členové se také účastní sportovních a
společenských akcí v rámci celé ČR organizovaných ostatními kluby. Spolupracujeme
s neuroložkou MUDr. Monikou Záhumenskou, která je garantem našeho klubu.
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3.34 Podané ruce – osobní asistence
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

Podané ruce – osobní asistence, Vodní 1972, 760 01 Zlín
(sídlo: Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek)
777 011 034
e-mail
osa.zlin@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu
forma
nestátní
Bc. Helena Fejkusová
kontaktní osoba Bc. Eva Šimková
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Služba je poskytovaná v domácnostech klientů, nebo tam, kde pomoc potřebují – škola,
školka, zaměstnání, volnočasové aktivity. Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby
a personálních možností až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Působíme ve Zlínském,
Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

3.35 Rehabilitační stacionář
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

popis služby

Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, 760 01 Zlín
577 210 092, 777 646 825
e-mail
rehabilitacnistac@tiscali.cz
www.stacionar.cz
forma
městská
Mgr. Romana Sagnerová
kontaktní osoba Mgr. Romana Sagnerová
děti s postižením smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným, poruchou
autistického spektra
Předmětem činnosti Rehabilitačního stacionáře je poskytování zdravotnických a
pedagogických služeb dětem do 16 let se zdravotním postižením nebo znevýhodněním
v podobě léčebně rehabilitační, ošetřovatelské, paliativní a speciálně pedagogické a to
formou ambulantní a lůžkovou. Provozování ambulance fyzioterapie a poradny
psychomotorického vývoje pro děti a mladistvé do 18 let. Poskytování poradenské
činnosti zákonným zástupcům dětí do 16 let v oblasti mentálního a tělesného rozvoje,
sebeobsluhy a dalších souvisejících činností.

3.36 SANATORIUM TOPAS, s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

SANATORIUM TOPAS, s.r.o., Chrastěšovská 862, 763 12 Vizovice
577 544 913, 778 488 800
e-mail
vizovice@sanatorium-topas.cz
www.sanatorium-topas.cz forma
nestátní
Ing. Jana Berková
kontaktní osoba Mgr. Pavla Nevjelíková
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s různým typem organické duševní
poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí
Poskytuje komplexní péči, osobám od 27 let věku, s nízkou mírou soběstačnosti, se
ztrátou paměťových a orientačních schopností. Nabízí důstojné prožívání života
a poskytuje odbornou ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči s vlídností
a respektováním jedinečnosti každého člověka.

3.37 Samari, z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby
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Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín
775 702 866, 777 808 777
e-mail
samari@samari.cz
www.samari.cz
forma
nestátní
Ing. Petra Nováková
kontaktní osoba Ing. Petra Nováková
senioři, děti, osoby se zdravotním postižením
Samari kromě tzv. adopce na dálku chudých dětí v Bangladéši nabízí také služby
dobrovolnického centra. Toto centrum vyhledává dobrovolníky, kteří ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu dělají společnost a pomáhají dětem, seniorům
a handicapovaným, kteří jsou umístěni v různých sociálních zařízeních.

3.38 SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE ZLÍN s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
hlavní zdravotní
sestra
cílové skupiny
popis služby

SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE ZLÍN s.r.o., tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín
577 645 214, 727 815 179
www.domacipecezlin.cz

e-mail
forma

mikulikova@sestricka.cz
nestátní

Milada Mikulíková

kontaktní osoba

Milada Mikulíková

dlouhodobě nemocní, propuštění z nemocniční péče, po úrazech, po operacích,
terminální stavy
Poskytují odbornou zdravotní péči v domácnostech na základě indikace lékaře. Tato
poskytovaná péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

3.39 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka Zlín,
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín
577 210 689
e-mail
zlin-odbocka@sons.cz
www.sons.cz
forma
nestátní
Pavla Andrýsková
kontaktní osoba Pavla Andrýsková
osoby se zrakovým postižením
Organizace poskytuje registrované sociální služby - odborné sociální poradenství
a sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením. Dále aktivity ve věci
užívání a aktivizace speciální výpočetní techniky pro osoby nevidomé a s těžkým
zrakovým postižením. Zajišťovány jsou rovněž klubové a terapeutické aktivity.

3.40 Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

název a adresa
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
zařízení
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
telefon
577 911 209
e-mail
reditelka@hradek-radost.cz
webové stránky
www.hradek-radost.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Ing. Adéla Machalová kontaktní osoba Mgr. Ing. Adéla Machalová
cílové skupiny
osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták
název a adresa
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. - Hrádek, domov pro osoby
zařízení
se zdravotním postižením Fryšták, Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
telefon
577 911 209
e-mail
reditelka@hradek-radost.cz
webové stránky
www.hradek-radost.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Ing. Adéla Machalová kontaktní osoba Mgr. Monika Železná
osoby s mentálním a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci ve věku od
cílové skupiny
15 do 80 let
Zařízení nabízí lidem s mentálním postižením takovou míru pomoci a podpory, která
vychází z individuálních potřeb. Pomoc či podpora poskytnutá zaměstnanci domova
působí na uživatele aktivně a rozvíjí jejich samostatnost, soběstačnost a motivuje je
k činnostem, které nevedou k dlouhodobé závislosti na poskytované sociální službě.
popis služby
Respektuje a zachovává lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody, usiluje o
aktivní zapojení či návrat do běžného prostředí.
Služba je poskytována pobytově, nepřetržitý provoz.
Radost, týdenní stacionář Zlín
název a adresa
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. - Radost, týdenní stacionář
zařízení
Zlín, Pod Vodojemem 3651, 760 01 Zlín
telefon
577 210 827
e-mail
reditelka@hradek-radost.cz
webové stránky
www.hradek-radost.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Ing. Adéla Machalová kontaktní osoba Mgr. Petra Štalmachová
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mobilní osoby s mentálním postižením včetně kombinovaných vad ve věku od 16 do 64
let, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc či podporu jiné osoby při zvládání základních
životních potřeb
Týdenní stacionář poskytuje prostřednictvím služeb sociální péče individuální podporu
lidem s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního
života s možností osobní realizace. Pro poskytování služeb vytváříme důstojné
podmínky navozující pocit bezpečí a respektující soukromí osob a jejich integritu.
popis služby
S určitou mírou dopomoci a podpory v soběstačnosti pomáháme uživatelům žít
plnohodnotný život srovnatelný se životem vrstevníků.
Služba je poskytována pobytově, od pondělí 6:00 hod. do pátku 18:00 hod. v pracovní
dny.
Radost, denní stacionář Zlín
název a adresa
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. - Radost, denní stacionář Zlín,
zařízení
Pod Vodojemem 3651, 760 01 Zlín
telefon
577 210 827
e-mail
reditelka@hradek-radost.cz
webové stránky
www.hradek-radost.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Ing. Adéla Machalová kontaktní osoba Mgr. Petra Štalmachová
mobilní osoby s mentálním postižením včetně kombinovaných vad ve věku od 16 do 64
cílové skupiny
let
Denní stacionář Radost prostřednictvím ambulantních služeb poskytuje lidem
s mentálním a kombinovaným postižením, s důrazem na respektování jejich práv,
individuální podporu a pomoc při spokojeném zvládání vlastního života a zajišťování
popis služby
možností osobní realizace. Umožňuje pečujícím rodinám zachovat stávající způsob
života a být aktivní ve společnosti. Úzce s rodinami uživatelů spolupracujeme. Služba je
poskytována ambulantně, denně v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.
Chráněné bydlení Fryšták
název a adresa
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. – Chráněné bydlení Fryšták,
zařízení
Na Hrádku 455, 763 16 Fryšták
telefon
577 911 209
e-mail
reditelka@hradek-radost.cz
webové stránky
www.hradek-radost.cz
forma
krajská
ředitelka
Mgr. Ing. Adéla Machalová kontaktní osoba Mgr. Monika Železná
cílové skupiny
mobilní osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 do 64 let
Chráněné bydlení ve Fryštáku poskytuje mobilním dospělým lidem s mentálním a
kombinovaným postižením individuální podporu, jakou potřebují k tomu, aby mohli žít
v běžných bytech způsobem, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Usilujeme o rozvoj
schopností a dovedností vést samostatný život a snižování závislosti na službě.
popis služby
Podporujeme samostatné rozhodování klientů o vlastním životě a maximální možné
zapojení uživatele do veřejného života. Služba je poskytována s ohledem na
respektování práv a zachování lidské důstojnosti klientů. Je poskytována pobytově,
nepřetržitý provoz.
cílové skupiny

3.41 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace – Domov se zvláštním režimem
Kvasice
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby
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Domov se zvláštním režimem Kvasice, Parková 21, 768 21 Kvasice
573 358 009, 731 594 845
e-mail
monika.vymazalova@ssluh.cz
www.ssluh.cz
forma
krajská
Mgr. Monika Vymazalová
kontaktní osoba Bc. Marta Pospíšilová
osoby s chronickým duševním onemocněním
Zařízení je pobytovou službou a svým uživatelům zajišťuje přímou obslužnou péči,
zdravotní péči a jiné doplňkové služby.

3.42 Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Zlín, detašované pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ pro
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
název a adresa
zařízení

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Zlín, Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín

logo.zlin@seznam.cz
logo.sevelova@gmail.com
logo.mikulastikova@gmail.com
webové stránky
forma
státní
Mgr. Hana Žůrková
ředitel
Mgr. Antonín Liebel
kontaktní osoba Mgr. Marcela Ševelová
Mgr. Jana Mikuláštíková
cílové skupiny
děti, mládež, rodiče, pedagogičtí pracovníci
SPC zajišťuje diagnostiku a stanovení podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků
a studentů s narušenou komunikační schopností, poradenství a metodické vedení
pro rodiče, pedagogické pracovníky a logopedické asistenty. Poskytuje logopedickou
popis služby
péči pro děti předškolního a školního věku formou intenzivní péče v logopedických
třídách nebo ambulantní docházkou.
Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené Zlín, detašované pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ pro
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
název a adresa
Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené Zlín, Divadelní 3242/6,
zařízení
760 01 Zlín
778 404 564
spc.logo.surdo@seznam.cz
telefon
e-mail
770 152 228
surdo.zlin@gmail.com
webové stránky
www.val-mez.cz
forma
státní
Mgr. Simona Bělohlávková
ředitel
Mgr. Antonín Liebel
kontaktní osoba
Mgr. Lenka Pastyříková
cílové skupiny
děti, mládež, rodiče, pedagogičtí pracovníci
Zajišťuje diagnostické, poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro sluchově
postižené děti, žáky a studenty od doby zjištění sluchové vady po ukončení jejich školní
docházky, pro jejich rodiče, pedagogické pracovníky, ale také pro neslyšící rodiče
popis služby
slyšících dětí. Komplexně zabezpečuje stanovení podpůrných opatření při vzdělávání
sluchově postižených dětí, žáků a studentů na všech typech běžných škol a školských
zařízení.
telefon

778 404 565
770 152 229
770 152 230
www.val-mez.cz

e-mail

3.43 Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením
název a adresa
zařízení
telefon
správce
cílové skupiny
popis služby

Statutární město Zlín, Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením,
Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
604 220 304
forma
městská
Alena Slováčková – Odbor sociálních
Dagmar Čepicová
kontaktní osoba věcí Magistrátu města Zlína,
577 630 804
senioři, občané se zdravotním postižením
Bezbariérové prostory určené pro aktivity organizací seniorů a občanů se zdravotním
postižením.

3.44 Středisko rané péče Educo Zlín z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

Středisko rané péče Educo Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky
739 777 729
www.ranapecezlin.cz
Ing. Dagmar Machová

e-mail
ranapece.zlin@volny.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba Ing. Dagmar Machová
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cílové skupiny

popis služby

Rodina s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže
ve vývoji, a to: dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo
s autismem nebo děti předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením,
pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující)
Terénní služba podporuje rodiny, provází rodiny v období raného věku dítěte,
podporuje vývoj dítěte, poskytuje praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci
s dítětem, metodicky vede rodiče. Půjčuje hračky, didaktické a kompenzační pomůcky,
odbornou literaturu. Poskytuje sociálně-právní a školské poradenství, pomáhá
a doprovází při jednání s úřady a institucemi. Zprostředkovává kontakty (rodina,
instituce, odborní pracovníci. Pořádá společné aktivity (semináře pro rodiče, setkávání
rodin aj.).

3.45 Středisko rané péče SPRP, z. s., pobočka Brno
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
popis služby

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, Nerudova 321/7, 602 00 Brno
541 236 743, 777 234 134
e-mail
brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz
forma
nestátní
Mgr. Karla Němcová
kontaktní osoba Mgr. Lucie Špuláková
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno poskytuje odbornou pomoc a poradenství
rodinám s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let.
Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě
v jeho přirozeném domácím prostředí. Službu poskytujeme v těchto ORP: Zlín, Uherské
Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Valašské Klobouky.

3.46 Středisko rané péče SPRP, z. s., pobočka Olomouc
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
statutární
zástupce
cílové skupiny
popis služby

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc
(Detašované pracoviště: Burešov 4886, 760 01 Zlín)
585 222 921, 775 583 359
e-mail
olomouc@ranapece.cz
www.ranapece.cz/olomouc1
forma
nestátní
Mgr. Pavla Matyášová

kontaktní osoba Mgr. Marie Kaletová

rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od 0 do 7 let
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc poskytuje odbornou pomoc a poradenství
rodinám s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením, nebo ohroženým
vývojem. Provázíme rodiny v těžké životní situaci a usilujeme o to, aby mohly
vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

3.47 Svaz diabetiků ČR
název a adresa
zařízení
telefon
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby
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Svaz diabetiků ČR, Zálešná II/3403, 760 01 Zlín
778 051 521, 602 602 852
e-mail
rscr.zlin@seznam.cz
Jana Wintrová
forma
nestátní
senioři a osoby s nemocí diabetes
Sdružení je zaměřeno na péči o osoby s diabetem. Pořádá edukační a zdravotnické
programy a rehabilitační pobyty. A dále akce pro zkvalitnění života postižených osob,
zejména osob postižených diabetem, dále zajišťuje poradenskou činnost a pomoc
diabetikům v oblasti technických pomůcek.

3.48 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. – Okresní organizace Zlín

název a adresa
SPCCH v ČR z.s. – Okresní organizace, Zborovská 4163, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
723 002 782
e-mail
jarmilaferusova@seznam.cz
webové stránky
www.spcch.cz
forma
nestátní
předsedkyně
Jarmila Ferusová
kontaktní osoba Jarmila Ferusová
cílové skupiny
senioři a osoby postižené civilizačními chorobami
popis služby
Metodické vedení základních organizací, organizuje ozdravné a rekondiční pobyty.
Základní organizace DIA Zlín
název a adresa
SPCCH v ČR z.s. – Základní organizace DIA, Polní 4582, 760 05 Zlín
zařízení
telefon
739 562 932
e-mail
jana.jordova@seznam.cz
webové stránky
www.spcch.cz
forma
nestátní
předsedkyně
Jana Jordová
kontaktní osoba Jana Jordová
cílové skupiny
senioři a osoby postižené diabetem
Nezisková organizace, která sdružuje seniory a osoby postižené diabetem, organizuje
popis služby
rekondiční pobyty, cvičení, edukace, vycházky, pro zlepšení fyzické a psychické kondice,
na setkání zve lékaře nebo odborné pracovníky.
Základní organizace RESPI Zlín
název a adresa
SPCCH v ČR z.s. – Základní organizace RESPI, 2. května 4099/111, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
774 594 700
e-mail
evcazlin@volny.cz
webové stránky
www.spcch.cz
forma
nestátní
předsedkyně
Eva Struhařová
kontaktní osoba Eva Struhařová
cílové skupiny
senioři a osoby postižené respi chorobami
Nezisková organizace se zaměřením na seniory a osoby postižené respiračním
popis služby
onemocněním, organizuje rekondiční pobyty, cvičení jógy, cvičení v bazéně, výlety pro
zlepšení fyzické i psychické kondice. Setkání je doprovázeno odbornou přednáškou.
Základní organizace VERTEBRO Zlín
název a adresa
SPCCH v ČR z.s. – Základní organizace VERTEBRO, Zborovská 4163, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
723 002 782
e-mail
jarmilaferusova@seznam.cz
webové stránky
www.spcch.cz
forma
nestátní
předsedkyně
Jarmila Ferusová
kontaktní osoba Jarmila Ferusová
cílové skupiny
senioři a osoby postižené vertebrogením syndromem
Nezisková organizace se zaměřením na seniory a osoby postižené vertebrogením
syndromem, organizuje rekondiční a ozdravné pobyty, cvičení jógy, cvičení v bazéně,
popis služby
zájezdy, výlety pro zlepšení fyzické i psychické kondice. Setkání je doprovázeno
odbornou přednáškou.

3.49 Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace Zlín,
Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín
stp.zlin@gmail.com,
776 789 937, 728 869 609
e-mail
alena.merhautova@centrum.cz
www.stp-zlin.cz
forma
nestátní
Milada Netroufalová
kontaktní osoba Alena Merhautová
senioři a osoby se zdravotním postižením
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popis služby

Organizace provozuje registrovanou sociálně aktivizační sociální službu pro osoby se
zdravotním postižením a seniory, zajišťuje poradenskou činnost, pravidelné cvičení,
cvičení a plavání v bazénu, odborné kurzy, např. trénování paměti, semináře,
rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro tělesně postižené občany, rekondiční
pobyty pro vozíčkáře a další společenské aktivity. Zajišťuje půjčovnu kompenzačních
pomůcek a distribuci Euroklíčů.

3.50 Šance pro život, z. s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Šance pro život, z. s., třída. T. Bati 1290, 765 02 Otrokovice
e-mail
sanceprozivot@seznam.cz
forma
nestátní
Bc. Markéta Špačková
kontaktní osoba Bc. Markéta Špačková
rodina a děti s postižením, převážně kombinovaným
Léčebné terapie – hipoterapie (individuální, kontaktní a hipoterapeutické ježdění),
canisterapie (polohování a skupinová), muzikoterapie a muzikofiletika.
739 659 579

3.51 Tyfloservis, o.p.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Tyfloservis, o.p.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín
577 437 133
e-mail
zlin@tyfloservis.cz
www.tyfloservis.cz
forma
nestátní
Mgr. Petr Mach
kontaktní osoba Mgr. Lenka Houšková
osoby se zdravotním postižením, se zrakovým a kombinovaným postižením
Tyfloservis poskytuje poradenský a informační servis pro nevidomé, slabozraké
a kombinovaně postižené, proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek pro těžce
zrakově postižené a pomoc při jejich výběru, nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace
a chůze s bílou holí, čtení a psaní Braillova písma, nácvik psaní na klávesnici počítače,
nácvik vlastnoručního podpisu, použití čtecích pomůcek a další.

3.52 VČELKA senior care o.p.s. - Pečovatelská služba
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín

601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
www.senior-care.cz
forma
nestátní
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby se
cílové skupiny
zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. Věková struktura: od 1 roku
výše.
Pečovatelská služba je určena osobám, které mají z důvodu věku či zdravotního stavu
zhoršenou schopnost sebeobsluhy a jsou odkázáni na pomoc a podporu jiné osoby.
Péče je poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu bylo
popis služby
umožněno co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jedná se o terénní sociální službu,
která je poskytována celoročně, včetně víkendů a svátků v rozmezí 7:00 – 20:00.
VČELKA senior care o.p.s. - Osobní asistence
název a adresa
VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
webové stránky
www.senior-care.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
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osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
a senioři. Věková struktura: bez omezení věku.
Osobní asistence je určena osobám, které mají z důvodu věku či zdravotního stavu
zhoršenou schopnost sebeobsluhy a jsou odkázáni na pomoc a podporu jiné osoby.
Asistence je poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu
popis služby
bylo umožněno co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jedná se o terénní sociální
službu, která je poskytována nepřetržitě, tedy 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
VČELKA senior care o.p.s. – Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
název a adresa
VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
webové stránky
www.senior-care.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby
cílové skupiny
s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením a senioři. Věková struktura:
od 7 let výše.
Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je určena
osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociálně aktivizační služba je
poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu byl
popis služby
umožněn kontakt se společenským prostředím, poskytnuta sociálně terapeutická
činnost či poskytnuta pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Jedná se
o terénní sociální službu, která je poskytována v pracovní dny v rozmezí 8:00 – 16:00.
cílové skupiny

3.53 Základní škola Zlín, Středová

název a adresa
Základní škola Zlín, Středová, Středová 4694, 760 05 Zlín
zařízení
telefon
577 142 747, 604 122 257
e-mail
skola@skola-spc.cz
webové stránky
www.skola-spc.cz
forma
státní
ředitelka
PaedDr. Věra Dernie
kontaktní osoba PaedDr. Věra Dernie
cílové skupiny
děti s kombinovaným postižením a děti s autismem
Základní škola Zlín, Středová, Speciálně pedagogické centrum
název a adresa
Speciálně pedagogické centrum, Středová 4694, 760 05 Zlín
zařízení
telefon
577 241 256
e-mail
spc@skola-spc.cz
webové stránky
www.skola-spc.cz
forma
státní
ředitelka
PaedDr. Věra Dernie
kontaktní osoba Mgr. Michaela Cablíková
péče o klienty s kombinovaným postižením, tělesným postižením a žáky s autismem,
cílové skupiny
PAS, integrace do MŠ, ZŠ, SŠ
Škola vzdělává žáky s kombinovaným postižením a autismem, vždy ve spojení
s mentální retardací různého stupně. Ve škole funguje ŠD a různé zájmové aktivity, vše
vedené speciálními pedagogy, vychovateli a asistenty. Při škole je zřízeno i speciální
popis služby
pedagogické centrum, které provádí diagnostiku a následně péči o své klienty, zajišťuje
integraci v MŠ, ZŠ a SŠ.
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3.54 Základní škola Zlín, Mostní
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

popis služby

Základní škola Zlín, Mostní 2397, 760 01 Zlín
734 682 391, 605 086 776,
e-mail
zvsmost@tiscali.cz
605 205 529
www.zsp-mostni.cz
forma
státní
Mgr. Věra Kundratová
kontaktní osoba
Mgr. Michaela Fenclová
děti s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
Škola je určena žákům s lehkým až středně těžkým mentálním postižením,
kombinovanými vadami, autismem ve věku 6 – 15 (18) let. Žákům poskytujeme
s ohledem na jejich specifické potřeby individuální přístup, speciální pomůcky a
učebnice. Ve škole pracují vysoce kvalifikovaní speciální pedagogové, asistenti
pedagoga, vychovatelky ve ŠD. Součástí Základní školy Zlín je odloučené pracoviště –
Základní škola při zdravotnickém zařízení na dětském oddělení Krajské nemocnice T.
Bati, a. s ve Zlíně, kde v dopoledních hodinách probíhá výchovně vzdělávací činnost
s hospitalizovanými dětmi.

3.55 Za sklem o.s.

název a adresa
Za sklem o.s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice
zařízení
telefon
725 113 867
e-mail
info@zasklem.com
webové stránky
www.zasklem.com
forma
nestátní
předsedkyně
Marta Pečeňová
kontaktní osoba Marta Pečeňová
Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS
název a adresa
Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiny s dětmi s PAS, J. A. Bati 5520, (22. budova
zařízení
Baťova areálu), 760 01 Zlín
telefon
603 816 230
e-mail
poradna@zasklem.com
webové stránky
www.zasklem.com
forma
nestátní
předsedkyně
Marta Pečeňová
kontaktní osoba Bc. Markéta Chromková, DiS.
cílové skupiny
rodiny s dětmi s PAS, osoby s poruchou autistického spektra
Služba je poskytována rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)
a dospělým osobám s PAS ambulantní i terénní formou na území celé ČR. Cíle služby
popis služby
jsou vyhledávání rodin pečujících o osobu s PAS, podpora osob a rodin s PAS při řešení
jejich složité životní situace a zvyšování obecné informovanosti o problematice PAS.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
název a adresa
Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiny s dětmi s PAS, J. A. Bati 5520, (22. budova
zařízení
Baťova areálu), 760 01 Zlín
telefon
604 705 962
e-mail
sas@zasklem.com
webové stránky
www.zasklem.com
forma
nestátní
předsedkyně
Marta Pečeňová
kontaktní osoba Mgr. Veronika Silná
cílové skupiny
rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
Sociálně aktivizační služby zajišťují komplexní služby pro rodiny s dětmi s PAS. Mezi
základní činnosti služby patří výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně
terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím a pomoc
popis služby
při obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována ambulantní i terénní formou
na území 7 krajů ČR (Zlínský, Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Pardubický,
Středočeský a Praha).
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Sociální rehabilitace
název a adresa
Vzdělávací a aktivační centrum pro rodiny s dětmi s PAS, J. A. Bati 5520, (22. budova
zařízení
Baťova areálu), 760 01 Zlín
telefon
604 105 186
e-mail
sore@zasklem.com
webové stránky
www.zasklem.com
forma
nestátní
předsedkyně
Marta Pečeňová
kontaktní osoba Mgr. Veronika Kubíková
cílové skupiny
mladí dospělí 16 – 26 let s PAS, dospělí 27 – 64 let s PAS a jejich rodiny
Sociální rehabilitace poskytuje nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování osob s PAS,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále výchovné, vzdělávací
popis služby
a aktivizační činnosti, a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou
na území Zlínského kraje.

3.56 Zlínské aplikované sporty z.s.
název a adresa
zařízení
webové stránky
kontaktní osoba
cílové skupiny
popis služby

Zlínské aplikované sporty z.s., M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
www.sledgehokejzlin.cz
e-mail
petr.julina@sledgehokejzlin.cz
Petr Julina
osoby se zdravotním postižením
Účelem spolku je přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením
a jejich inkluzi do společnosti prostřednictvím aplikovaných sportovních a rekreačních
aktivit.
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4. Sociální a související služby pro děti, mládež a rodinu
4.1

ADRA, o.p.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

4.2

cílové skupiny

popis služby

telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
popis služby

773 527 905
e-mail
az@aktivnezivotem.cz
www.aktivnezivotem.cz
forma
nestátní
Jan Sedláček
kontaktní osoba Bc. Martina Kovalčíková
děti, mládež a dospělé osoby znevýhodněné na trhu práce nebo jinak sociálně
vyloučené
Aktivity a služby pro děti všech věkových kategorií a jejich rodiče, poskytování obecně
prospěšné služby v sociální oblasti, oblasti vzdělávání a kultury. Organizace kulturních
a volnočasových aktivit, workshopy a zábavné edukativní akce pro děti a mládež, které
rozvíjí jejich potenciál. Pomáháme sladit rodinný a pracovní život rodičům nebo
pečujícím osobám dětí ve věku od 6-ti měsíců do 6 let formou služby dětská skupina
a mikrojesle. Dále poskytuje: hlídání dětí s aktivním programem, vzdělávací semináře,
příměstské tábory pro děti, tvořivé dílny a výukové programy do škol.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
Terénní asistenční služba Zlín, nám. T.G.Masaryka 588, Zlín 760 01
jarmila.studenikova@azylovydum.cz;
734 522 288, 739 633 345
e-mail
michal.trcalek@azylovydum.cz
www.azylovydum.cz
forma
nestátní
Mgr. Michal Trčálek
kontaktní osoba Mgr. Jarmila Studeníková
rodiny s dětmi
Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich
přirozeném prostředí. Terénní asistenční služba působí ve Zlíně a přilehlých obcích a je
bezplatná. Cílem je poskytnutí podpory a praktické pomoci rodinám v těchto oblastech
– finance, bydlení, zdravotní péče, volnočasové aktivity, vedení domácnosti, rodinné
vztahy, výchova, vzdělávání a péče o dítě atd.

Baby club NEKKY

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
majitelka
název a adresa
zařízení
telefon
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Aktivně životem o.p.s., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s., Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi
– ORP Zlín

název a adresa
zařízení

4.4

731 157 471
e-mail
dc.zlin@adra.cz
www.adrazlin.cz
forma
nestátní
Pavlína Pejlová
kontaktní osoba Pavlína Pejlová
senioři, děti, lidé s postižením
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín vysílá dobrovolníky do sociálních a zdravotních
zařízení na Zlínsku, kde působí jako společníci seniorů, dětí nebo lidí s postižením. Vedle
toho funguje při pobočce tým dobrovolníků pro psychosociální pomoc.

Aktivně životem o.p.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

4.3

ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum ADRA Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín

Baby club NEKKY – Centrum I., Městské lázně, Hradská 888, 760 01 Zlín
577 599 933, 736 520 409
www.nekky.cz
Bc. Kateřina Francová

e-mail
forma

info@nekky.cz
nestátní

Baby club NEKKY – Centrum II., Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín
736 520 494

e-mail

info@nekky.cz

cílové skupiny

popis služby

4.5

rodiče s dětmi
Dětské centrum nabízí budoucím rodičům a rodičům s dětmi široké spektrum aktivit.
Pro těhotné ženy pořádá kurzy: budeme mít miminko, masáže pro těhotné, plávání
a cvičení pro těhotné. Pro maminky nabízí laktační poradnu, masáže dětí (kurz),
poradnu psychomotorického vývoje, Baby linku 736 520 416 – bezplatné poradenství
v oblasti péče o dítě a kojení. Kurzy plavání, cvičení pro děti od 3 měsíců do 6 let.
Pro dospělé: Aqua aerobic, Aquahealing. Zapůjčuje: nemocniční odsávačky mateřského
mléka, dětské váhy, novorozenecké MiMi postýlky, cestovní postýlky.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

název a adresa
zařízení
telefon

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., U Náhonu 5208,
760 01 Zlín
577 210 809
e-mail
info@centrum-poradenstvi.cz
www.centrumwebové stránky
forma
krajská
poradenstvi.cz
ředitelka
Mgr. Jarmila Hasoňová
kontaktní osoba
Mgr. Alice Kovářová
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby
v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
cílové skupiny
ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, náhradní rodiče (pěstouni nebo osvojitelé) a jejich
blízcí, děti v náhradních rodinách, osoby v evidenci žadatelů a zájemci
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
Poradenské centrum
název a adresa
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. – Poradenské centrum,
zařízení
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
poradna.zlin@centrumtelefon
577 210 809, 777 219 150
e-mail
poradenstvi.cz
www.centrumwebové stránky
forma
krajská
poradenstvi.cz
ředitelka
Mgr. Jarmila Hasoňová
kontaktní osoba
Mgr. Alice Kovářová
Poradenské centrum poskytuje psychologické, sociální a právní poradenství,
popis služby
individuální, párové a rodinné terapie, psychoterapie, krizovou intervenci a rodinné
mediace, asistované kontakty. Služby Centra jsou poskytovány bezplatně.
Centrum náhradní rodinné péče
název a adresa
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. – Centrum náhradní
zařízení
rodinné péče, Burešov 3674, 760 01 Zlín
telefon
577 012 671, 775 760 799
e-mail
cnrp@centrum-poradenstvi.cz
www.centrumwebové stránky
forma
krajská
poradenstvi.cz
ředitelka
Mgr. Jarmila Hasoňová
kontaktní osoba
Mgr. Zuzana Maderová
Centrum náhradní rodinné péče poskytuje služby pěstounským rodinám, doprovázení
rodičů – pěstounů v systému pomoci a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí
popis služby
v náhradních rodinách prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání
na území Zlínského kraje. Služby jsou poskytovány bezplatně.
Intervenční centrum
název a adresa
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. – Intervenční centrum,
zařízení
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
telefon
577 018 265, 774 405 682
e-mail
ic@centrum-poradenstvi.cz
www.centrumwebové stránky
forma
krajská
poradenstvi.cz
ředitelka
Mgr. Jarmila Hasoňová
kontaktní osoba
Mgr. Soňa Kubíková
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popis služby

4.6

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které jsou
ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije
ve společném obydlí. Tyto osoby se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně
nepříznivé situace. Služby jsou určené pro osoby starší 16 let, a to bezplatně. Forma
ambulantní, terénní.

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předseda
cílové skupiny

Centrum pro rodinu Zlín z.s., Okružní 5298, 760 05 Zlín

577 212 020, 732 376 193
e-mail
cpr@cpr-zlin.cz
www.cpr-zlin.cz
forma
nestátní
Ing. Pavel Osoha
rodiny s dětmi, mládež, senioři
Organizace nabízí osvětovou činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky
a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih
a nosičů atd.), aktivity pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby
popis služby
maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi
a další) a další aktivity (poradenské služby, klub aktivních seniorů, prázdninové aktivity
pro děti apod.).
Family Point a Senior Point Zlín
název a adresa
Centrum pro rodinu Zlín z.s. – Family Point a Senior Point Zlín, Zlínský klub 204,
zařízení
třída T. Bati 204, 760 01 Zlín
telefon
739 522 801
e-mail
zlin@familypoint.cz
webové stránky
www.zlin.familypoint.cz
forma
nestátní
předseda
Ing. Pavel Osoha
kontaktní osoba Bc. Ing. Ivana Tichá
cílové skupiny
rodiny s dětmi, senioři
Poskytuje kompletní informační servis o službách a programech pro rodiny (Family
Point) a seniory (Senior Point) ve Zlíně a okolí. Nabízí místo pro nakojení a přebalení
dětí, ohřátí stravy, dětský koutek v centru Zlína. Umožňuje posezení v příjemném
prostředí, zapůjčení stolních her na místě. Zprostředkovává odborné poradenství,
popis služby
pořádá akce (přednášky, besedy, kurzy), rozesílá zájemcům elektronické informační
zpravodaje. Nabízí možnost využití internetu pro veřejnost a domácí knihovničky,
přečtení denního tisku.

4.7

Dětské centrum Beruška z.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
cílové skupiny
popis služby
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Provozovny:
1. Ševcovská 3350/8, 760 01 Zlín
2. Podlesí IV/5375, 760 05 Zlín
1. 739 066 167, 605 480 110
e-mail
info@beruskazlin.cz
2. 725 693 200, 605 480 110
www.beruskazlin.cz
forma
nestátní
Libuše Teplincová
děti, rodiny
Dětské centrum nabízí rodičům s dětmi široké spektrum aktivit. Organizované
programy: cvičení rodičů s dětmi od 1 roku do 3 let, taneční kroužky pro děti od 3 let,
miniškolku od 1 roku do 5 let. Jednorázové akce: příměstské tábory pro děti od 4 let,
karnevaly, narozeninové párty.

4.8

Dětské centrum VLNKA z.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
majitelka
cílové skupiny

popis služby

4.9

Dětské centrum VLNKA z.s., provozovna Středová 5668, 760 05 Zlín
737 501 502
e-mail
info@dcvlnka.cz
www.dcvlnka.cz
forma
nestátní
Lenka Pospíšilová Čechová kontaktní osoba Lenka Pospíšilová Čechová
děti, rodiny
Nabízí rodičům s dětmi široké spektrum aktivit: plavání rodičů s dětmi od 6 týdnů,
cvičení rodičů s dětmi od 6 týdnů do 2 let, samostatné cvičení dětí od 2 let,
provozujeme dětskou skupinu VLNKA pro 10 dětí od 2 let.
Dále nabízíme předporodní kurzy, návštěvy po porodu v domácnosti, laktační
poradenství, masáže miminek a minitělocvik pro děti od 6 týdnů, vodní terapie Watsu.
Jednorázové akce: příměstský tábor pro děti od 4 let, narozeninové oslavy, pronájmy
bazénu.

Dětské centrum Zlín, p. o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny
Krizová pomoc
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí

Dětské centrum Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín
733 160 066
www.dczlin.cz
Mgr. Marek Mikláš
děti, mládež, rodina

e-mail
forma
kontaktní osoba

dczlin@dczlin.cz
krajská
Mgr. Marek Mikláš

Krizová pomoc, Burešov 3675, 760 01 Zlín

731 404 418
e-mail
kp@dczlin.cz
www.dczlin.cz
forma
krajská
Mgr. Martina Vlastníková
kontaktní osoba Mgr. Martina Vlastníková
Služba je určena pro děti a rodiny v akutní krizi. Krizovou pomoc poskytujeme
individuálně, v řádech několika dnů až týdnů. Podle potřeb tým přijíždí do rodiny, nebo
popis služby
je sjednán termín ambulantní konzultace. Kromě řešení konkrétní krizové situace je
hledána i následná služba, která v podpoře rodiny bude pokračovat. Služba je bezplatná
a anonymní.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
název a adresa
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Burešov 3675, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
703 178 690
e-mail
sas@dczlin.cz
webové stránky
www.dczlin.cz
forma
krajská
vedoucí
Mgr. Rudolf Křižan
kontaktní osoba Mgr. Rudolf Křižan
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám, které se ocitly
v tíživé životní situaci, jako je např. ztráta bydlení, obtíže s hospodařením či zadlužením,
popis služby
hledání zaměstnání, komunikační problémy, výchovné a vzdělávací obtíže s dětmi.
Služba je bezplatná.

4.10 Dětský domov Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

Dětský domov Zlín, Lazy 3689, 760 01 Zlín
577 210 293
www.ddzlin.cz
Mgr. Bc. Eva Ledvinová
děti, mládež

e-mail
forma
kontaktní osoba

ddzlin@ddzlin.cz
krajská
Mgr. Bc. Eva Ledvinová

71

popis služby

Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou,
vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou
vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy
náhradní péče. Jedná se o dětský domov rodinného typu.

4.11 Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělání, terapie, z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělání, terapie, z.s., Kvítková 3687,
760 01 Zlín
608 781 909
e-mail
M.Forgacova@seznam.cz
forma
nestátní
Marie Forgáčová
kontaktní osoba
Marie Forgáčová
děti, mládež
Program Pět P je sociálně preventivní volnočasový program určený dětem
od 6 do 15 let. Program naplňuje cíle primární prevence sociálně patologických jevů.
Projekt se zaměřuje na odborný výcvik (včetně diagnostiky a následné supervize)
a koordinaci práce dobrovolníků, která je základem programu.

4.12 DOMINO cz, o.p.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
popis služby

DOMINO cz, o.p.s., Santražiny 4224, 760 01 Zlín
577 218 708, 577 211 809
e-mail
info@idomino.eu
www.idomino.eu
forma
nestátní
Bc. Michaela Slavíková
kontaktní osoba Bc. Michaela Slavíková
děti, mládež, rodina
Je neziskovou organizací pro děti, mládež a rodinu. Poskytuje mnoho různých služeb
jako např. komunitní centra pro rodinu, mikrojesle, různé zájmové kroužky, dětské
tábory, taneční školu, vzdělávání pracovníků, dobrovolnickou práci a další. Vlastní
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

4.13 Domy se startovacími byty
název a adresa
zařízení
telefon

webové stránky
kontaktní osoba
cílové skupiny
popis služby

Magistrát města Zlína, Odbor ekonomiky a majetku, Zarámí 4421, 760 01 Zlín
577 630 334
e-mail
ivonapellarova@zlin.eu
www.zlin.eu/byty-clforma
městská
1507.html
Ivona Pellarová
zletilé osoby mladší 35 let, s dítětem ve vlastní nebo střídavé péči, nebo manželé, jejich
souhrnný věk nesmí překročit 70 let a od sňatku nesmí uplynout víc jak 5 let, s trvalým
pobytem ve Zlíně
Domy, ve kterých se část bytů přiděluje jako startovací: Okružní 4699 (I. Segment)
a Středová 4786 (II. Segment). V těchto domech lze jako startovací byt přidělit každý
uvolněný byt, mimo byty zvláštního určení (maximálně však v každém po 15 bytech).

4.14 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
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Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801,
760 01 Zlín
725 099 192
e-mail
i.vladikova@ddmastra.cz
www.ddmastra.cz
forma
městská
Bc. Ivana Vladíková
kontaktní osoba Bc. Ivana Vladíková
rodiny, děti, studenti, dospělí

popis služby

Středisko volného času, poskytuje dětem, mládeži, dospělým, ale i celým rodinám
možnost zajímavého naplnění volného času v různých oblastech. Ve čtyřech střediscích,
zajišťujeme v odpoledních hodinách kluby a kroužky, se zaměřením na tanec, sport,
rukodělné dovednosti od techniky po výtvarnou oblast, EVVO a kynologii.
V dopoledních hodinách probíhají přírodovědné výukové programy pro děti MŠ, žáky ZŠ
a studenty SŠ. O víkendech pořádáme pro celé rodiny akce. V době prázdnin pořádáme
pobytové akce a příměstské tábory.

4.15 Handicap Zlín, z.s.
Klub dětí a mládeže
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

Klub dětí a mládeže, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín

603 385 392
e-mail
handicap@handicap.cz
www.handicap.cz
forma
nestátní
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Aleš Chudárek
děti a mládež
Klub pořádá volnočasové aktivity pro děti a mládež – letní a zimní tábory, aktivizační
zájezdy, hiporehabilitační pobyty atd. Děti mohou pravidelně docházet také do zájmových
popis služby
kroužků (výtvarného, tanečního, keramického, divadelního, arteterapie). Cílem je integrace,
a proto se akcí mohou účastnit i děti bez postižení, vč. dětí z dětských domovů.
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sportovní klub
název a adresa
Půjčovna kompenzačních pomůcek; Sportovní klub: Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
603 385 392
e-mail
handicap@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Aleš Chudárek
cílové skupiny
půjčovna – veřejnost; sportovní klub – osoby se zrakovým postižením
Půjčovna kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, skládací ližiny, toaletní židle,
popis služby
mobilní WC aj.).
Sportovní klub zrakově postižených (od 18 let) – kuželky, bowling, střelba.
Dobročinný obchod Dobroděj
název a adresa
Dobročinný obchod Dobroděj, J.A.Bati 42, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
736 749 240
e-mail
dobrodej@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Bronislava Pešáková
cílové skupiny
veřejnost
Dobročinný obchod (charity shop), který z výtěžku podporuje hlavní činnost spolku; má
popis služby
otevřeno Po-Čt 9,00 – 17,00 a v Pá 9,00 – 16,00 hod. (sortiment: oděvy, knihy, obuv,
hračky, sklo, porcelán, DVD aj.).
Dopravní služby
název a adresa
Dopravní služby, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
605 546 679, 577 211 475
e-mail
handicap@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Alena Pálková
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, osoby se zdravotním postižením,
cílové skupiny
senioři
Přeprava tzv. „ode dveří ke dveřím“ je určená pro přepravu osob do školských a
speciálních zařízení, do zaměstnání apod. (v pravidelném režimu) a pro přepravu osob
k lékaři, na úřady, na rehabilitace atd. (po objednávce na dispečinku). Vozidla jsou
popis služby
uzpůsobena i pro převoz vozíčkářů (nájezdová plošina, kotvící systémy). Oceňovanou
výhodou pro přepravované je možnost využít pomoci asistenta ve voze.
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4.16 Charita Otrokovice

název a adresa
Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
577 112 031
e-mail
reditel@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Ing. Peter Kubala
kontaktní osoba Ing. Peter Kubala
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Nový domov Otrokovice
název a adresa
Charita Otrokovice, Nový domov Otrokovice, Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
zařízení
telefon
577 932 388
e-mail
ndo@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Veronika Halasová, DiS.
kontaktní osoba Mgr. Veronika Halasová, DiS.
osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené soc. patologickými
cílové skupiny
jevy
Poskytujeme ubytování a podporu ženám, matkám, popř. i otcům s nezletilými dětmi,
nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám z Otrokovic a nejbližšího okolí, ale i z jiných
popis služby
obcí ČR. Cílem je překlenout nepříznivou životní situaci a přiblížit se co nejvíce
k běžnému životu. Poskytujeme pomoc při zajištění stravy, ubytování, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Terénní služba rodinám s dětmi
název a adresa
Charita Otrokovice, Terénní služba rodinám s dětmi, Na Uličce 1617,
zařízení
765 02 Otrokovice
telefon
737 331 954
e-mail
tsr@otrokovice.charita.cz
webové stránky
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Lada Rektoříková
kontaktní osoba Mgr. Lada Rektoříková
cílové skupiny
rodiny s dětmi
Podporujeme rodiny s dětmi ve věku 0 - 18 let, které se ocitly v životní situaci, jež by na
dítě mohla mít nepříznivý vliv nebo ho mohla ohrožovat. Rodičům nabízíme
popis služby
poradenství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, volného času dětí, uspořádání denních
aktivit v domácnosti a rodinného rozpočtu, doprovod při jednání na úřadech. S rodinou
pracujeme v jejím domácím prostředí. Služba je poskytována zdarma.

4.17 Charita Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín

577 224 050, 603 491 601
e-mail
info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
Vlastimil Vajďák
kontaktní osoba Ing. Pavla Romaňáková
Zařízení se zabývá sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu.
Poskytuje praktickou a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi,
popis služby
bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo
náboženské vyznání. Cílem je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, SNP 4789, 760 05 Zlín
zařízení
telefon
734 435 379, 605 234 965
e-mail
chd@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Eva Danielová
kontaktní osoba Mgr. Eva Danielová
cílové skupiny
osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
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Služba pomáhá osobám z vymezených cílových skupin v akutní i dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky pro přípravu stravy a pomáhá
při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním
popis služby
plánem, jež je vytvářen s ohledem na jeho potřeby, přání a schopnosti. Pobytová služba
je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Charitní pečovatelská služba Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Charitní pečovatelská služba Zlín, Broučkova 5352, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
731 459 168, 737 736 154
e-mail
chps@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Zdeňka Vlčková
kontaktní osoba Mgr. Zdeňka Vlčková
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dětmi
Služba dává uživatelům možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování
veškerých dosavadních životních zvyklostí. Základními činnostmi je pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
popis služby
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti.
Služba provozuje Jídelnu pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Zálešná I/4057)
a nabízí ambulantně podmínky pro osobní hygienu (Masarykova 1242).
Občanská poradna Charity Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Občanská poradna Charity Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
739 245 973
e-mail
poradna@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Jana Strouhalová
kontaktní osoba Bc. Jana Strouhalová
cílové skupiny
senioři, osoby v krizi, rodiny s dětmi
Poskytuje anonymní odborné sociální poradenství, zabývá se také tzv. dluhovým
popis služby
poradenstvím, podporuje pečující, čímž předchází sociálnímu vyloučení osob.
Služba je poskytována v ambulanci i v terénu, tzn. v domácnosti uživatele.

4.18 Jesle

Jesle Tyršova
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
Jesle M. Knesla
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
Jesle Budovatelská
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

Jesle, Tyršovo nábřeží 747, 760 01 Zlín
577 219 669
http://www.jesle.zlin.eu/
Mgr. Pavla Slováková

e-mail
forma

jesletyrsovonabrezi@volny.cz
městská

Jesle, M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
577 439 554
http://www.jesle.zlin.eu/
Renata Březíková

e-mail
forma

jesle.kneslova@volny.cz
městská

Jesle, Budovatelská 4820, 760 05 Zlín
577 141 431
http://www.jesle.zlin.eu/
Mgr. Lenka Kovářová
děti

e-mail
forma

detske.centrum@seznam.cz
městská
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popis služby

Zařízení, které slouží dětem ve věku 1 – 3 roky. Předmětem činnosti je výchovná péče
o svěřené děti, vytváření podmínek pro individuální rozvoj dětí, podpora zdravého,
tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí, poskytování stravovacích služeb,
pomoc sociálně slabým rodinám ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí,
jejímž smyslem je zajištění dostatečné péče a výchovy dětí z těchto rodin; tuto činnost
provádí organizační složka ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města
Zlína.

4.19 Kamarád-Nenuda z. s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

popis služby

Kamarád-Nenuda z. s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín
777 779 027
e-mail
kamarad@nenuda.eu
www.nenuda.eu
forma
nestátní
Mgr. Ivana Scharfová
kontaktní osoba Oldřiška Možíšová
děti, mládež, dospělí, senioři
Nabídka aktivit v organizaci je velmi pestrá a široká pro všechny cílové skupiny.
Od rehabilitačního cvičení, Cvičení BOSU a Flowtonic a jiné ne jen pro dospělé
ale i mládež. Široké spektrum volnočasových, vzdělávacích aktivit až po poradenství
v různých oblastech - pro podporu soudržnosti rodiny a uplatnění na trhu práce. Mezi
činnosti centra patří: pohybové a kreativní kurzy, Dětská skupina, Dětský odpolední
klub, prorodinné aktivity. Výjimečností organizace je práce s metodou SNOEZELEN –
v multisenzorické místnosti, která má velký vliv na naše smysly a psychiku. Doporučeno
před burnout, pro děti ADHD, poruchu soustředěnosti a jiné handicapy.

4.20 Krajská organizace ČSŽ Zlínský kraj, p.s. (Český svaz žen z.s.)
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
cílové skupiny
popis služby

Krajská organizace ČSŽ Zlínský kraj, p.s., Divadelní 1333, 760 01 Zlín
577 210 379, 777 678 755
e-mail
zlinsky.kraj @csz.cz
www.csz.cz
forma
nestátní
Bc. Kateřina Kupčíková
sdružuje ženy všech věkových skupin
ČSŽ je dobrovolná nezávislá organizace. Sdružuje ženy, bez ohledu na jejich národnost,
náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy, na základě
společných zájmů.

4.21 Krajská pedagogicko – psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

popis služby
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Krajská pedagogicko – psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín, J. A. Bati 5520 (Svit, budova č. 22), 760 01 Zlín
575 570 491, 734 780 348
e-mail
pppzl@poradnazl.cz
www.poradnazl.cz
forma
krajská
Mgr. Monika Němečková
kontaktní osoba Mgr. Monika Němečková
děti předškolního věku, žáci MŠ, ZŠ, VOŠ, rodiče, pedagogové
V rámci poradenské činnosti se poradna věnuje problematice poruch učení a chování,
vývoji školní zralosti i profesní orientaci. Poskytuje individuální i skupinové poradenství
pro žáky, jejich rodiče i pedagogy a provádí terapie, individuální nápravy a reedukace,
realizujeme programy pro předškoláky, nabízíme logopedickou péči. Připravujeme
programy pro středoškoláky a zajišťujeme metodické vedení výchovných poradců a
školních metodiků prevence.

4.22 Linka SOS Zlín, příspěvková organizace
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

577 431 333, 778 400 170
e-mail
sos@soszlin.cz
www.soslinka.zlin.cz
forma
příspěvková organizace
Mgr. Irena Majtnerová
osoby v nepříznivé životní situaci
Telefonní krizová pomoc je terénní službou, která poskytuje na přechodnou dobu
pomoc či rady osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Dále
provozuje internetové poradenství a dětskou schránku důvěry na www.sos.zlin.cz.

4.23 Linka pro rodinu a školu 116 000
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Linka Ztracené dítě 116 000, Cesta z krize, z. ú. Plaská 589/11, 150 00 Praha 5 – Malá
Strana
116 000
e-mail
116000@cestazkrize.net
www.linkaztracenedite.cz
forma
nestátní
Mgr. Lucie Hermánková
kontaktní osoba Mgr. Jarmila Kubáňková
rodiny, rodiče a jejich děti, příbuzní a blízcí dítěte, veřejnost
Bezplatná nonstop krizová telefonní linka rodiny, děti a jejich rodiče, příbuzné
a veřejnost, pedagogy, vychovatele a sociální pracovníky. Pomáháme rodinám a dětem
v ohrožení. Pomáháme dospělým, aby mohli pomoci dětem. Jsme k dispozici komukoli,
kdo ví o situaci ohroženého dítěte či má podezření, že je dítě v ohrožení.

4.24 Linka pro ženy a dívky
název a adresa
telefon
webové stránky
cílové skupiny
popis služby

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., Linka pro ženy a dívky, Voršilská
139/5, 110 00 Praha 1
603 210 999
e-mail
linkaprozenyadivky@gmail.com
www.poradnaprozeny.eu
forma
nestátní
ženy a dívky v nepříznivé životní situaci
Celostátní telefonická krizovo-poradenská linka nabízí pomoc, podporu a poradenství
v obtížných životních situacích. Provozní doba linky je: pondělí, středa a pátek od 8:00 –
20:00 hod. Linka je zpoplatněna dle běžného tarifu.

4.25 Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče, Potoky 3314,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
cílové skupiny
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti
Poskytuje domácí ošetřovatelskou službu seniorům, osobám se zdravotním postižením
a dětem na území Zlínska a Otrokovicka. Péče spočívá v provedení základních
popis služby
zdravotních výkonů dle ordinace ošetřujícího lékaře. Tato služba je hrazena zdravotní
pojišťovnou.
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4.26 Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

popis služby

Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, 760 05 Zlín
577 243 009
e-mail
saleklub@skmzlin.cz
www.zlin.sdb.cz
forma
nestátní
Mgr. Petr Boštík
děti, mládež, rodina
Provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem Klub dětí a mládeže
na sídlišti Jižní Svahy. Je určeno dětem a mládeži od 11 – 26 let. Nabízí odborné
poradenství a pomoc v obtížných životních situacích podle osobních potřeb klienta.
Pořádá Nealkopátky pro mládež a prázdninové tábory (pro děti i mládež). Vychovává
a vzdělává dobrovolníky. Na to navazují aktivity pro dospělé, zejména Klub rodičů
s dětmi do 6 let.

4.27 Samari, z.s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně
cílové skupiny
popis služby

Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín
775 702 866, 777 808 777
e-mail
samari@samari.cz
www.samari.cz
forma
nestátní
Ing. Petra Nováková
kontaktní osoba Ing. Petra Nováková
senioři, děti, osoby se zdravotním postižením
Samari kromě tzv. adopce na dálku chudých dětí v Bangladéši nabízí také služby
dobrovolnického centra. Toto centrum vyhledává dobrovolníky, kteří ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu dělají společnost a pomáhají dětem, seniorům
a handicapovaným, kteří jsou umístěni v různých sociálních zařízeních.

4.28 Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

Středisko volného času dětí a mládež Ostrov radosti, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín

577 431 542
e-mail
svc@ostrovzl.cz
www.ostrovzl.cz
forma
městská
Mgr. et Mgr. Šárka Maňasová
děti, mládež 6 – 17 let
Zajišťuje výchovně vzdělávací a socializační aktivity pro neorganizované děti a mládež.
Veškeré volnočasové aktivity pro klienty jsou zdarma. Základní formou činnosti
střediska je vytváření podmínek pro spontánní volnočasové aktivity a zájmovou činnost
popis služby
dětí a mládeže příslušné cílové skupiny, tj. děti a mládež ve věku 6 – 17 let. Zařízení
poskytuje možnosti pro aktivní seberealizaci a naplňování zájmů i potřeb co nejširšího
okruhu dětí a mládeže. Svojí činností naplňuje základní poslání nespecifické i specifické
primární prevence rizikových projevů chování napříč populací.
Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti - detašované pracoviště KLUB“Íčko“
název a adresa
Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti – detašované pracoviště
zařízení
KLUB“Íčko“, M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
telefon
577 271 485
e-mail
klub.icko@tiscali.cz
webové stránky
www.klub-icko.eu
forma
městská
cílové skupiny
děti a mládež se zdravotním postižením
Klub (KLUB“Íčko“) je Klub zaměřený na zdravotně postižené děti, mládež i dospělé
a sídlí v budově jeslí. Jeho hlavním cílem je umožnění aktivního využití volného času
popis služby
zdravotně postižených a to prostřednictvím specificky orientovaných klubových aktivit,
aktivit výtvarného charakteru a základních dovedností výuky na PC.
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4.29 SVP (Středisko výchovné péče) Domek
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

SVP Domek, Česká 4789, 760 05 Zlín
773 481 332, 606 818 818 e-mail
markova@svpdomek.cz
www.svpdomek.cz
forma
státní
PhDr. Zdeňka Marková
kontaktní osoba PhDr. Zdeňka Marková
děti od 3 let až do ukončení přípravy na povolání, rodiče a ostatní osoby podílející se na
výchově dětí
Středisko pomáhá dětem s výchovnými problémy a poruchami chování. Zaměřují se na
odstranění či zmírnění nežádoucího chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších
výchovných poruch. Poskytuje odbornou pomoc jak dětem a jejich rodičům, tak
i pedagogickým pracovníkům. Je zde ambulantní a pobytové oddělení.

4.30 Unie Kompas z. s.
název a adresa
zařízení

Unie Kompas z.s., Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

telefon

577 434 428

stavjanikova@unko.cz,
eliasova@unko.cz
webové stránky
www.unko.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Martina Stavjaníková kontaktní osoba
Mgr. Martina Stavjaníková
děti, dospívající, rodiče, pěstouni, další pečující osoby, rodina jako celek
cílové skupiny
T klub – nízkoprahový klub, středisko pro děti 9 – 12 let
název a adresa
Unie Kompas z.s. - T klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM),
zařízení
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
telefon
577 011 947
e-mail
tklub@unko.cz
webové stránky
www.unko.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Hana Musilová
kontaktní osoba
Mgr. Hana Musilová
cílové skupiny
děti 9 – 12 let
NZDM T - klub poskytuje dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn
popis služby
v jejich životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti,
individuálních potřeb a partnerského přístupu.
T klub – nízkoprahový klub, středisko pro mládež 13 – 21 let
název a adresa
Unie Kompas z.s. - T klub - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Divadelní 3242,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
734 440 028
e-mail
tklub@unko.cz
webové stránky
www.unko.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Hana Musilová
kontaktní osoba
Mgr. Hana Musilová
cílové skupiny
dospívající 13 - 21
NZDM T - klub poskytuje dospívajícím prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich
popis služby
životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních
potřeb a partnerského přístupu.
Logos – poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče
název a adresa
Unie Kompas z.s. - Logos - poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče,
zařízení
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
telefon
577 434 428, 733 531 350
e-mail
eliasova@unko.cz
webové stránky
www.unko.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Lucie Eliášová
kontaktní osoba
Mgr. Lucie Eliášová
cílové skupiny
děti, dospívající děti, dospívající, rodiče pěstouni, další pečující osoby, rodina jako celek
Poradna Logos poskytuje pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které
procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže
popis služby
a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poradna LOGOS poskytuje
poradenství a další vzdělávání pěstounům a dalším pečujícím osobám.
e-mail
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Unie Kompas – Klíč – terénní práce s dětmi a mládeží
název a adresa
Unie Kompas z.s. - Klíč – terénní práce s dětmi a mládeží, Pod Stráněmi 2505,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
734 440 024
e-mail
kaderova@unko.cz
webové stránky
www.unko.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Iveta Kaderová
kontaktní osoba
Bc. Iveta Kaderová
cílové skupiny
děti a mládež od 9 do 26 let
Základem terénní práce je vyhledávání, kontaktování a práce s dětmi a mládeží přímo
v terénu. Cílem je pomoc a podpora v uskutečnění pozitivních změn v jejich životě,
popis služby
poskytnutí informací, odborné pomoci a podpory na základě dobrovolnosti,
individuálních potřeb a partnerského přístupu.
Unie Kompas – Šlikr – nízkoprahový klub pro děti a mládež
název a adresa
Unie Kompas z.s. - Šlikr – nízkoprahový klub pro děti a mládež, II. výměníková stanice,
zařízení
ul. SNP, 765 02 Otrokovice
telefon
734 440 029
e-mail
slikr@unko.cz
webové stránky
www.unko.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Jan Lazorka
kontaktní osoba
Bc. Jan Lazorka
cílové skupiny
děti a mládež od 9 do 26 let
Šlikr poskytuje dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich
životě, informace, odbornou pomoc a podporu na základě dobrovolnosti, individuálních
potřeb a partnerského přístupu. Služba je poskytovaná formou ambulantní a terénní.
popis služby
Základem terénní práce je vyhledávání, kontaktování a práce s dětmi a mládeží přímo
v terénu.
Unie Kompas – Centrum křesťanského psychologického poradenství a psychoterapie
název a adresa
Unie Kompas z.s. – Centrum křesťanského psychologického poradenství
zařízení
a psychoterapie, Divadelní 3242 (suterén klášterní budovy Regina), 760 01 Zlín
telefon
725511704
e-mail
krestanskaporadna@unko.cz
webové stránky
www.krestanskaporadna.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Andrea Novosadová
kontaktní osoba
Mgr. Andrea Novosadová
cílové skupiny
dospělí od 18 let, jednotlivci i páry
Odborné psychologické a psychoterapeutické služby jednotlivcům i párům – pomoc
např. při úzkostech, strachu, nejistotě, psychosomatických potížích, prožívání životních
změn, ztrát, obtížích v mezilidských i partnerských vztazích. Specifikem Centra je přímé
popis služby
zapojení křesťanských hodnot a zásad do odborné praxe. SLUŽBY NEJSOU HRAZENY
ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI ANI DOTOVÁNY, KLIENTI SI KONZULTACE HRADÍ PLNĚ
SAMI.

4.31 VČELKA senior care o.p.s. - Pečovatelská služba
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
cílové skupiny

popis služby
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VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín
601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
www.senior-care.cz
forma
nestátní
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby se
zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. Věková struktura: od 1 roku
výše.
Pečovatelská služba je určena osobám, které mají z důvodu věku či zdravotního stavu
zhoršenou schopnost sebeobsluhy a jsou odkázáni na pomoc a podporu jiné osoby.
Péče je poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu bylo
umožněno co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jedná se o terénní sociální službu,
která je poskytována celoročně, včetně víkendů a svátků v rozmezí 7:00 – 20:00.

VČELKA senior care o.p.s. - Osobní asistence
název a adresa
VČELKA senior care o.p.s., Malá 5654, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
601 151 311
e-mail
zlin@senior-care.cz
webové stránky
www.senior-care.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Vojtěch Kubec
kontaktní osoba Mgr. Jana Vargová
osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby
cílové skupiny
s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením
a senioři. Věková struktura: bez omezení věku.
Osobní asistence je určena osobám, které mají z důvodu věku či zdravotního stavu
zhoršenou schopnost sebeobsluhy a jsou odkázáni na pomoc a podporu jiné osoby.
Asistence je poskytována individuálně dle aktuálních potřeb a přání klienta, tak aby mu
popis služby
bylo umožněno co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Jedná se o terénní sociální
službu, která je poskytována nepřetržitě, tedy 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
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5. Sociální a související služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
5.1

AA – anonymní alkoholici

název a adresa
zařízení
telefon

webové stránky
kontaktní osoba
cílové skupiny
popis služby

5.2

popis služby

popis služby

774 489 543
e-mail
argo.patkova@seznam.cz
www.argozlin.blog.cz
forma
nestátní
Mgr. Vlasta Pátková
kontaktní osoba Mgr. Vlasta Pátková
romská menšina, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Terénní program je zaměřený na romskou menšinu. Organizace poskytuje poradenství
a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.
Zvyšuje sociální kompetence a mobilitu konkrétního člověka, zprostředkovává služby
a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale klienti o nich nevědí, minimalizuje rizika
spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí, motivuje klienta a jeho
nejbližší okolí k řešení problémů, rozvíjí spolupráci s dalšími subjekty, které mohou
přispět k vyřešení problémů klientů.

Bílý kruh bezpečí, z. s., Švermova 1, 772 00 Olomouc
585 423 857, 732 700 533
e-mail
bkb.olomouc@bkb.cz
www.bkb.cz
forma
nestátní
Ing. Andrea Kneiflová
kontaktní osoba Ing. Andrea Kneiflová
oběti trestných činů, svědci trestných činů, pozůstalý po obětech trestných činů
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem
a svědkům trestných činů. Bezodkladná kombinovaná pomoc BKB obětem kriminality
obsahuje právní, psychologické a sociální poradenství. Nonstop rady a informace na
telefonním čísle 116 006.

Charita Otrokovice

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
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ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín

Bílý kruh bezpečí, z. s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

5.4

728 440 162 Aleš,
e-mail
aa.zlin@post.cz
737 711 640 Mira
www.anonymnialkoholici.cz forma
nestátní
Aleš, Mira
alkoholici, závislí, rodiny a blízcí závislých
AA je celosvětová organizace, je založena na sdílení problému závislosti, je to cesta ke
střízlivému životu, schází se lidé s problémem, případně hosté z okruhu blízkých
a přátel. Ve Zlíně-Malenovicích se schází po celý rok každou středu od 17:30 do cca
19:00. Cokoli se na setkání řekne, zůstává tam a nevynáší se ven.

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

5.3

AA – anonymní alkoholici, Tyršova 1108, 763 02 Zlín-Malenovice

Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
577 112 031
e-mail
reditel@otrokovice.charita.cz
www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
Ing. Peter Kubala
kontaktní osoba Ing. Peter Kubala
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením

Azylový dům Samaritán
název a adresa
Charita Otrokovice, Samaritán – služby pro lidi bez domova - Azylový dům Samaritán,
zařízení
Moravní 936, 765 02 Otrokovice
telefon
577 925 083
e-mail
samaritan@otrokovice.charita.cz
webové stránky www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba Mgr. Aleš Jaroš
cílové skupiny
osoby v krizi, osoby bez domova, osoby ohrožené soc. patologickými jevy
Organizace poskytuje pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené
se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Mezi základní činnosti
služby patří ubytování, umožnění hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní
a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, pomoc při vyřizování běžných
popis služby
záležitostí, pomoc při obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků
a pohledávek.
Dluhové poradenství Samaritán (Otrokovice)
název a adresa
Dluhové poradenství Samaritán, tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice
zařízení
veronika.slamenova@otrokovice.chari
telefon
734 435 004
e-mail
ta.cz
webové stránky www.poradnasamaritan.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba Mgr. Veronika Slaměnová
cílové skupiny
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci
popis služby
způsobené především dluhy. Služba je poskytována zdarma.
Dluhové poradenství Samaritán (Zlín)
název a adresa
Dluhové poradenství Samaritán, Burešov 4886, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
734 435 003
e-mail
jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz
webové stránky www.poradnasamaritan.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba Mgr. Jitka Švajdová
cílové skupiny
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci
popis služby
způsobené především dluhy. Služba je poskytována zdarma.
Noclehárna Samaritán
název a adresa
Charita Otrokovice, Samaritán – služby pro lidi bez domova – Noclehárna Samaritán,
zařízení
Moravní 936, 765 02 Otrokovice
telefon
577 925 083
e-mail
samaritan@otrokovice.charita.cz
webové stránky www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba Mgr. Aleš Jaroš
cílové skupiny
osoby v krizi, osoby bez domova, osoby ohrožené soc. patologickými jevy
Zařízení poskytuje okamžitou pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického
popis služby
zařízení. Uživatel služby má k dispozici lůžko a praktické zázemí, možnost i povinnost
provádět osobní hygienu, v případě potřeby též oblečení a polévka.
Terénní program Samaritán
název a adresa
Charita Otrokovice, Samaritán – služby pro lidi bez domova – Terénní program
zařízení
Samaritán, Moravní 936, 765 02 Otrokovice
telefon
577 925 083
e-mail
samaritan@otrokovice.charita.cz
webové stránky www.otrokovice.charita.cz forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba Mgr. Aleš Jaroš
cílové skupiny
osoby bez domova, osoby ohrožené soc. patologickými jevy
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popis služby

Zařízení podporuje lidi, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,
kterým tato ztráta akutně hrozí, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo mají
konflikt se společenským prostředím. Nabízíme např. zprostředkování kontaktu
s psychiatrickou a protialkoholní nemocnicí, sociálně – právní poradenství, pomoc při
orientaci na trhu práce, kontakt na navazující pomoc, doprovody.

5.5

Charita Uherské Hradiště

5.6

Charita Zlín

název a adresa
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
zařízení
telefon
572 555 783
e-mail
info@uhradiste.charita.cz
webové stránky
www.uhradiste.charita.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Jiří Jakeš
kontaktní osoba Ing. Jiří Jakeš
cílové skupiny
osoby ohrožené sociálním vyloučením
Azylové bydlení Cusanus
název a adresa
Charita Uherské Hradiště, Azylové bydlení Cusanus, Průmyslová ul. 1299,
zařízení
686 01 Uherské Hradiště
telefon
572 501 563, 734 510 396 e-mail
abc@uhradiste.charita.cz
webové stránky
www.uhradiste.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Zdeněk Vávra
kontaktní osoba Mgr. Zdeněk Vávra
cílové skupiny
osoby bez přístřeší
Zařízení poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou
popis služby
bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další
podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě.
Azylový dům sv. Vincence
název a adresa
Charita Uherské Hradiště, Azylový dům sv. Vincence, Na hradbách 700,
zařízení
686 03 Staré Město
telefon
572 542 988
e-mail
ad.vincence@uhradiste.charita.cz
webové stránky
www.uhradiste.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Otto Holeček
kontaktní osoba Bc. Josef Šťastný
cílové skupiny
osoby bez přístřeší (pouze muži: od 18 do 80 let)
Zařízení poskytuje podmínky pro přípravu stravy, poskytuje ubytování na nezbytně
popis služby
nutnou dobu, pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín

577 224 050, 603 491 601
e-mail
info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
Vlastimil Vajďák
kontaktní osoba Ing. Pavla Romaňáková
Zařízení se zabývá sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu.
Poskytuje praktickou a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi,
popis služby
bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo
náboženské vyznání. Cílem je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.
Občanská poradna Charity Zlín
název a adresa
Charita Zlín, Občanská poradna Charity Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
739 245 973
e-mail
poradna@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Jana Strouhalová
kontaktní osoba Bc. Jana Strouhalová
cílové skupiny
senioři, osoby v krizi, rodiny s dětmi
Poskytuje anonymní odborné sociální poradenství, zabývá se také tzv. dluhovým
popis služby
poradenstvím, podporuje pečující, čímž předchází sociálnímu vyloučení osob.
Služba je poskytována v ambulanci i v terénu, tzn. v domácnosti uživatele.
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5.7

Linka první psychické pomoci 116 123

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

5.8

Linka první psychické pomoci 116 123, Cesta z krize, z. ú. Plaská 589/11, 150 00 Praha 5
– Malá Strana
116 123
e-mail
116123@cestazkrize.net
www.linkapsychickepomoci.cz forma
nestátní
kontaktní
Mgr. Jarmila Kubáňková
Mgr. Lucie Hermánková
osoba
dospělí v krizi
Bezplatná krizová telefonní linka určená pro pomoc široké veřejnosti, v provozu každý
den 8-18 hodin. Poskytujeme krizovou intervenci, emocionální podporu, poradenství
a informace. Pomáháme v širokém spektru krizových životních situací.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny
Azylový dům
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín
577 210 607
e-mail
zlin@cervenykriz.eu
www.cervenykriz.zlin.eu
forma
nestátní
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Michaela Stýblová
senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, osoby bez přístřeší

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Azylový dům, Hornorýnská 3712,
760 01 Zlín
577 432 383
e-mail
socsluzby.cckzlin@volny.cz
www.cervenykriz.zlin.eu
forma
nestátní
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Pavlína Štachová
osoby bez přístřeší
Zařízení poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou
popis služby
bydlení, nacházejí zde dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při
dosahování příznivých změn ve svém životě.
Noclehárna pro muže a ženy
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Noclehárna pro muže a ženy,
zařízení
Hornomlýnská 3712, 760 01 Zlín
telefon
577 432 383
e-mail
socsluzby.cckzlin@volny.cz
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.eu
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Mgr. Pavlína Štachová
cílové skupiny
osoby bez přístřeší
Zařízení poskytuje okamžitou pomoc a podporu mužům a ženám v nepříznivé sociální
popis služby
situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří mají zájem o přenocování a využití
hygienického zařízení.
Nízkoprahové denní centrum
název a adresa
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Nízkoprahové denní centrum,
zařízení
Hornomlýnská 3712, 760 01 Zlín
telefon
577 432 383
e-mail
nizkoprah.cckzlin@volny.cz
webové stránky
www.cervenykriz.zlin.eu
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Michaela Stýblová
kontaktní osoba Bc. Sandra Janeková
cílové skupiny
osoby bez přístřeší
Denní centrum nabízí základní poradenství, možnost hledání zaměstnání na internetu,
popis služby
ošacení, provedení osobní hygieny, možnost přípravy stravy aj.
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5.9

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Brno

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Josefská 8, 602 00 Brno
731 448 938, 731 928 388
e-mail
opu.brno@opu.cz
www.opu.cz
forma
nestátní
Mgr. Hana Natidzeová
osoby ohrožené sociálním vyloučením z řad uprchlíků a cizinců
Organizace se soustřeďuje zejména na pomoc uznaným azylantům, osobám s udělenou
doplňkovou ochranou a cizincům s trvalým či dlouhodobým pobytem žijícím
v Jihomoravském kraji. Klientům nabízí bezplatné sociální a právní poradenství, pomoc
při ověřování dokladů o vzdělání ze země původu, kurzy práce na PC, pracovněprávní
poradenství, asistenci při jednání se zaměstnavateli, při jednání na úřadech atd.

5.10 ROZKOŠ bez RIZIKA
název a adresa
zařízení

ROZKOŠ bez RIZIKA, Vlhká 10, 602 00 Brno

telefon

722 938 044, 724 180 136

webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

brno@rozkosbezrizika.cz;
chloupkova@rozkosbezrizika.cz
www.rozkosbezrizika.cz
forma
nestátní
Mgr. Alena Přikrylová
kontaktní osoba Bc. Renata Chloupková
ženy pracující v oblasti placených sexuálních služeb, osoby ohrožené rizikovým
způsobem života
Cílem organizace je zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí (které
mohou být rozdílných národností a etnických skupin), a to zejména u žen poskytujících
placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně ohrožených
rizikovým způsobem života, a to nejen rizikovým sexuálním chováním.
e-mail

5.11 SOZE, z. s. (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), Olomouc
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
cílové skupiny
popis služby

SOZE, Ostružnická 336/28, 779 00 Olomouc
585 242 535
e-mail
soze.olomouc@soze.cz
www.soze.cz
forma
nestátní
osoby ohrožené sociálním vyloučením z řad uprchlíků a cizinců
Organizace poskytuje pomoc uprchlíkům a dalším cizincům, přicházejících do České
republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém
poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálněprávní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém
procesu integrace do majoritní společnosti.

5.12 Společnost Podané ruce o.p.s.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji
název a adresa
Terapeutické centrum ve Zlínském kraji, Prštné 86, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
778 417 681
e-mail
terapie.zk@podaneruce.cz
webové stránky
www.podaneruce.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Gabriela Kosíková
kontaktní osoba Mgr. Gabriela Kosíková
cílové skupiny
osoby závislé a ohrožené závislostí
popis služby
Poskytuje terapie a odborné poradenství pro hazardní hráče, uživatele nealkoholových
drog a alkoholu a blízké těchto osob. Klienti mohou využít individuální, rodinné i
skupinové formy terapie a poradenství. Je třeba se předem objednat. Služby mohou
využívat osoby starší 16 let, mladší po dohodě se zákonným zástupcem. Služba
je poskytována ambulantně, zdarma a anonymně.
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Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji
název a adresa
Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji, Prštné 86, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
777 478 088
e-mail
gambling.zk@podaneruce.cz
webové stránky
www.podaneruce.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Jarmila Krajčová
kontaktní osoba Mgr. Jarmila Krajčová
cílové skupiny
osoby závislé a ohrožené závislostí
Poskytuje ambulantní péči (individuální, párové, rodinné a skupinové terapie a odborné
poradenství) osobám s nelátkovou závislostí (tj. závislost na hazardním hraní, sázení,
PC, hrách, nakupování apod.) a blízkým těchto osob. Služby mohou využívat osoby
popis služby
starší 16 let, mladší po dohodě se zákonným zástupcem. Služby jsou bezplatné, klient
může zůstat anonymní.
Kontaktní centrum ve Zlíně
název a adresa
Kontaktní centrum ve Zlíně, Gahurova 1563/5, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
774 256 540
e-mail
kcentrum.zl@podaneruce.cz
webové stránky
www.podaneruce.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Kateřina Maděrová
kontaktní osoba Mgr. Kateřina Maděrová
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (uživatelé drog, osoby
cílové skupiny
blízké)
Posláním Kontaktního centra ve Zlíně je podpora klienta v dosažení co nejvyšší míry
jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života včetně minimalizace rizik
spojených s užíváním omamných a psychotropních látek, a to s ohledem na aktuální
životní situaci klienta. Nabízené služby: výměnný servis, základní zdravotní servis,
popis služby
testování na VHC, HIV, hygienický servis (sprcha, pračka), poskytování informací,
odborné a sociální poradenství, poradenství pro osoby blízké uživatelům (rodiče,
partneři…), doprovod na úřady a jiné instituce, zprostředkování návazných služeb.
Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, bez předsudků a na základě
individuálních potřeb klientů.
Terénní programy ve Zlíně
název a adresa
Terénní programy ve Zlíně, Gahurova 1563/5, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
773 579 454, 774 256 510
e-mail
street.zl@podaneruce.cz
webové stránky
www.podaneruce.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Ondřej Mikulášek
kontaktní osoba Bc. Ondřej Mikulášek
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (uživatelé drog, osoby
cílové skupiny
blízké)
Posláním terénních programů je aktivní vyhledávání a podpora uživatele v dosažení co
nejvyšší kvality jeho života, včetně minimalizace rizik spojených s užíváním omamných
a psychotropních látek. Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně, bez předsudků
popis služby
a na základě individuálních potřeb klientů. Nabízené služby: výměnný servis, distribuce
zdravotního materiálu, těhotenských testů, kondomů, likvidace použitých injekčních
jehel a stříkaček, pomoc při vyřizování dokladů, při jednání na úřadech a v institucích,
asistenční servis, poradenství, konzultace po telefonu, poskytování informací.

5.13 spolek Pod křídly
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předsedkyně

spolek Pod křídly, Družstevní 228, 757 01 Valašské Meziříčí
571 632 126, 604 877 266
www.podkridly.cz
Emilie Smrčková

e-mail
forma
kontaktní osoba

podkridly@podkridly.cz
nestátní
Emilie Smrčková
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cílové skupiny

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Služba je určena mladým ve věku 18 – 26 let, kteří odcházejí ze zařízení ústavní výchovy
popis služby
nebo náhradní rodinné péče, z výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou bez rodinného
zázemí nebo s nefunkčním rodinným zázemím.
spolek Pod křídly Kamenná
název a adresa
spolek Pod křídly, Kamenná 3848, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
571 117 063, 733 254 392
e-mail
zlin@podkridly.cz
webové stránky
www.podkridly.cz
forma
nestátní
vedoucí
Emilie Smrčková
kontaktní osoba Ivana Hurtíková
spolek Pod křídly
název a adresa
spolek Pod křídly, Štípská 668, 763 14 Zlín
zařízení
telefon
571 117 058, 733 254 392
e-mail
zlin@podkridly.cz
webové stránky
www.podkridly.cz
forma
nestátní
vedoucí
Emilie Smrčková
kontaktní osoba Ivana Hurtíková

5.14 Správa uprchlických zařízení MV, Centrum na podporu integrace cizinců – Zlínský kraj
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

popis služby

Správa uprchlických zařízení MV, Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském
kraji, Štefánikova 167, 760 01 Zlín
577 018 651, 607 860 691,
e-mail
iczlin@suz.cz
725 148 515, 778 409 862
www.integracnicentra.cz
forma
státní
Mgr. Bernard Šulák
kontaktní osoba Mgr. Bernard Šulák
osoby ohrožené sociální vyloučením (cizinci z třetích zemí s platným pobytovým
statusem), státní příslušníci třetích zemí oprávněně pobývajících na území ČR, osoby,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana
Zařízení bezplatně nabízí odborné sociální poradenství ambulantní formou i v rámci
terénní sociální práce, právní poradenství, kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní
orientace, tlumočnické služby, volnočasové a kulturní aktivity pro cizince a veřejnost,
přednáškovou činnost pro odbornou veřejnost a školy, super vidované odborné praxe
studentům vysokých škol. Dále koordinuje regionální platformu zástupců a institucí
v oblasti integrace cizinců s působností na území Zlínského kraje.

5.15 STROP o. p. s. – Občanská poradna STROP
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby
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STROP o. p. s. – Občanská poradna STROP, Dlouhá 2699, 760 01 Zlín
571 110 896
e-mail
op@strop-zlin.cz
www.strop-zlin.cz
forma
nestátní
Mgr. Aneta Kuslová
kontaktní osoba Bc. Andrea Chovancová
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Občanská poradna nabízí bezplatné poradenství a pomoc v obtížných životních
situacích včetně řešení problémů z oblasti sociálně-právní, pracovně-právní, bydlení,
rodiny a mezilidských vztahů a majetkoprávních vztahů a v problematice zadlužování.
Poskytuje rovněž pomoc při sepsání návrhů a dalších podání, případně pomoc při
jednáních na institucích.

6. Ostatní služby
6.1

Krajská hygienická stanice (KHS) Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka

popis služby

6.2

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, pracoviště Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600,
760 01 Zlín
577 006 737
e-mail
khs@khszlin.cz
www.khszlin.cz
forma
krajské
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
Do náplně činnosti KHS spadá zejména státní zdravotní dozor nad dodržováním
povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,
zákonem o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, výkon funkce
dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a
dalších právních předpisů, spolupráce při tvorbě zdravotní politiky kraje a další odborná
metodická, konzultační a osvětová činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného
zdraví.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Zlín

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
731 691 620
e-mail
marcela.staskova@zuova.cz
www.zuova.cz
forma
státní
Petra Kloudová
Zajišťuje poradenskou činnost v prevenci AIDS včetně odběrů krve na anonymní testy
HIV/AIDS a odběry na certifikát, poradenskou činnost v oboru cestovní medicíny včetně
očkování, hodnotí zdravotní způsobilost k práci a zdravotní rizika. Konzultace se
uskutečňují po předchozí telefonní domluvě.
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B Vybrané komerční a nekomerční aktivity doplňující sociální a související služby
1. Půjčovny a prodejny kompenzačních pomůcek
Dotek z.ú.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
popis služby

Dotek z.ú., Dobročinný obchůdek a poradna Dotek, Masarykovo náměstí 144, 763 12
Vizovice
739 354 258
e-mail
dobrocinnyobchudek@seznam.cz
www.dobrocinnyobchudek.cz forma
nestátní
kontaktní
Jarmila Zatloukalová
Jarmila Zatloukalová
osoba
Provozuje dobročinný obchůdek, poradnu a půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Handicap Zlín, z.s. - Půjčovna kompenzačních pomůcek
název a adresa
Půjčovna kompenzačních pomůcek, Padělky VI/1367, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
603 385 392
e-mail
handicap@handicap.cz
webové stránky
www.handicap.cz
forma
nestátní
ředitel
Mgr. Aleš Chudárek
kontaktní osoba Mgr. Aleš Chudárek
cílové skupiny
půjčovna – veřejnost; sportovní klub – osoby se zrakovým postižením
Půjčovna kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, skládací ližiny, toaletní židle,
popis služby
mobilní WC aj.).
Charita Zlín - Výpůjčka kompenzačních pomůcek
název a adresa
Charita Zlín, Výpůjčka kompenzačních pomůcek a pomůcek denní potřeby,
zařízení
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
telefon
603 929 449
e-mail
ucto@zlin.charita.cz
webové stránky
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba
Monika Daňková
cílové skupiny
osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Kompenzačními pomůckami a pomůckami denní potřeby jsou podporovány tělesné
popis služby
funkce nedostatečně fungující v důsledku nemoci či úrazu.

Medeos, s. r. o.
název a adresa
zařízení

Medeos, s. r. o., pobočka Františkánská 1333, 686 01 Uherské Hradiště

telefon

773 445 899

webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

www.medeos.cz
forma
Vladimír Chmelař, Tomáš Hráček
Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

e-mail

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitelka
popis služby
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chmelar@medeos.cz;
hracek@medeos.cz
soukromé

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace Zlín,
Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín
stp.zlin@gmail.com,
776 789 937, 728 869 609
e-mail
alena.merhautova @centrum.cz
www.stp-zlin.cz
forma
nestátní
Milada Netroufalová
kontaktní osoba Alena Merhautová
Organizace provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Ortex spol. s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
popis služby

Ortex spol. s.r.o., L. Váchy 173, 760 01 Zlín
800 122 133, 734 440 958
e-mail
ortexzlin@ortexzlin.cz
www.ortexzlin.cz
forma
soukromé
Ing. Tomáš Pikner
Firma je výrobce, prodejce a distributor sériově vyráběných ortéz a bandáží.

„Šance“, družstvo handicapovaných
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předseda
popis služby

„Šance“, družstvo handicapovaných, pobočka Kamenná 3854, 760 01 Zlín
(trolejbus č. 3, 13 zastávka Lazy škola)
577 431 461
e-mail
zlin@sancebrno.cz
www.sancebrno.cz
forma
družstvo
Josef Šulc
kontaktní osoba Jarmila Klimková, Eliška Hertelová
Výdej a prodej zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Zdravotnické potřeby
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Zdravotnické potřeby, Kotěrova 5546, 760 01 Zlín
577 012 388
Prodejna zdravotnických potřeb.

Zdravotnická prodejna Zelená hvězda
název a adresa
Zdravotnická prodejna Zelená hvězda, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
zařízení
telefon
577 523 335
e-mail
zlin@zelenahvezda.cz
webové stránky
www.zelenahvezda.cz
kontaktní osoba Mgr. Markéta Krajcarová
popis služby
Prodejna zdravotnických potřeb a kompenzačních pomůcek.

2. Firmy dodávající zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
2.1

Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí

ALTECH, spol. s r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
popis služby

ALTECH, spol. s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště
800 303 304, 603 541 963
e-mail
altech@altech.cz
www.altech.cz
forma
soukromé
Ing. Antonín Machala
Vyrábí, dodává a montuje venkovní i vnitřní šikmé a svislé schodišťové plošiny,
schodišťové sedačky, schodolezy, stropní zvedací systémy a různé druhy nájezdových
ližin a ramp.

A – ORTO s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

A – ORTO s. r. o., Ševcovská 3368, 760 01 Zlín
577 011 866, 604 261 657
forma
soukromé
www.aorto.cz
kontaktní osoba Mgr. Radka Silnicová
Ortopedická protetika zajišťující výrobu ortopedicko-protetických pomůcek: protézy
horních i dolních končetin, ortézy horních a i dolních končetin, bandáže, ortopedické
vložky.
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API CZ s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

API CZ s.r.o., Slapy 136, 391 76 Slapy u Tábora
381 278 043, 725 931 236
e-mail
info@apicz.com
www.apicz.com
forma
soukromé
Miroslav Klečka
Dodání a montáž dodatečných úprav osobních motorových vozidel – ruční ovládání,
snížení zadní části podlahy, usnadňování nastupování, otočné výsuvné sedadlo,
nakládání vozíku, uchycení vozíku, speciální zádržní systémy, elektrohydraulické
plošiny, sklopné rampy.

ARIGO, s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

ARIGO, s.r.o., Hlavnovská 20, Lhota, 277 14 Dřísy
800 512 513, 725 339 336
e-mail
info@arigo.cz
www.arigo.cz
forma
soukromé
Firma je přímým dovozcem kolečkových schodolezů Liftkar. Jsou lehké, skladné, snadno
ovladatelné, vhodné pro venkovní i vnitřní schodiště.

AVZ servis, s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

AVZ servis, s.r.o., Pod Hliništěm 326/14, 182 00 Praha – Kobylisy
800 700 085, 284 684 234,
e-mail
info@avzservis.cz
737 342 974
www.avzservis.cz
forma
soukromé
Provozuje také půjčovnu schodolezů, polohovacích postelí, invalidních vozíků a dalších
pomůcek. Prodej kolečkových a pásových schodolezů, šikmých schodišťových
a vertikálních plošin, sedaček, stropních systémů.

CanoCar, s.r.o

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

CanoCar, s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno – Černovice
774 828 239
e-mail
jiri.fiala@canocar
www.canocar.cz
forma
soukromé
Jiří Fiala
Dodání a montáž dodatečných úprav osobních motorových vozidel – ruční ovládání,
snížení zadní části podlahy, usnadňování nastupování, otočné výsuvné sedadlo,
nakládání vozíku, uchycení vozíku, speciální zádržní systémy, elektrohydraulické
plošiny, sklopné rampy.

EGO Zlín, spol. s r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel
popis služby
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EGO Zlín, spol. s r.o., U Pekárny 438, 763 14 Zlín – Štípa
577 100 031, 775 163 174
e-mail
sekretariat@egozlin.cz
www.egozlin.cz
forma
soukromé
Ing. Pavel Kostka
Výroba a prodej výrobků určených pro vybavení integrovaných záchranných systémů,
armády, zdravotnických a školských zařízení, pro imobilní občany – antidekubitní
lehátka s kompresory, koupací vany včetně příslušenství, vestaveb do invalidních vozíků
s příslušenstvím.

ERILENS s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
ředitel divize
popis služby

ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
234 123 362, 777 206 079
e-mail
www.erilens.cz
forma
Ing. Lubor Veselý
Dodává a montuje stropní zvedací systémy.

roomer@erilens.cz
soukromé

DZO s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

DZO s.r.o., Ševcovská 3368, 760 01 Zlín
577 243 077, 603 156 345
e-mail
dzo@dzo.cz
www.dzo.cz
forma
soukromé
Výroba ortopedické obuvi a individuální ortopedické obuvi pro děti a dospělé.

HORIZONT – NARE s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

HORIZONT – NARE s.r.o., Na Nábřeží 653/81, 736 01 Havířov Město
800 101 073, 596 891 012,
e-mail
horizont-nare@horizont-nare.com
604 687 730
www.horizont-nare.com
forma
soukromé
Zaměřuje se na produkty a služby pro bezbariérový přístup do objektů. Nabízí
a realizuje hydraulické i nůžkové vertikální zdvižné plošiny, šikmé a variabilní
schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, závěsné a zvedací zařízení Handi Move.
Zajišťuje nájezdové rampy nebo sanitární zařízení.

Garaventa Lift s.r.o. – Pro život bez bariér
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

Pobočka: Garaventa Lift s.r.o., nám. Svobody 237, 687 07 Buchlovice, okr. Uherské
Hradiště
775 785 939, 800 171 515
e-mail
petr.kylian@garaventalift.cz
www.garaventalift.cz
forma
soukromé
Petr Kylián
Společnost dodává všechny typy schodišťových a vertikálních plošin, schodišťových
sedaček a domácích výtahů.

JP SERVIS

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

JP SERVIS, Na Městečku 137, 387 51 Štěkeň
383 393 249, 606 613 239
e-mail
info@jpservis.eu
www.jpservis.eu
forma
soukromé
Jan Píbal
Dodání a montáž dodatečných úprav osobních motorových vozidel – ruční ovládání,
snížení zadní části podlahy, usnadňování nastupování, otočné výsuvné sedadlo,
nakládání vozíku, uchycení vozíku, speciální zádržní systémy, elektrohydraulické
plošiny, sklopné rampy.

LPN s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

LPN s.r.o., Dvořákova 1526, 763 61 Napajedla
577 943 191, 773 488 161
e-mail
obchod@lpnvoziky.cz
www.lpnvoziky.cz
forma
soukromé
Dodává elektrické skútry pro seniory, tříkolky a kola, elektrické a mechanické vozíky,
polohovací postele, pomůcky k chůzi, vybavení do koupelen.
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Medeos s. r. o.
název a adresa
zařízení

Medeos s. r. o., pobočka Františkánská 1333, 686 01 Uherské Hradiště

telefon

732 107 020, 773 599 955

webové stránky
kontaktní osoba

www.medeos.cz
forma
Vladimír Chmelař, Tomáš Hráček
Dodává a montuje venkovní i vnitřní šikmé a svislé schodišťové plošiny, schodišťové
sedačky, schodolezy, stropní zvedací systémy a různé druhy nájezdových ližin a ramp.

popis služby

e-mail

chmelar@medeos.cz
hracek@medeos.cz
soukromé

MANUS Prostějov, spol. s r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

MANUS Prostějov, spol. s r. o., Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
800 304 304, 582 360 558,
e-mail
vykopal@manus.cz
721 671 990
www.manuspv.cz
forma
soukromé
Bc. Libor Vykopal
Vyrábí, dodává a montuje venkovní i vnitřní šikmé a svislé schodišťové plošiny,
schodišťové sedačky, schodolezy a různé druhy nájezdových ližin a ramp.

Mave, spol. s r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

Mave, spol. s r. o., Liptál 164, 756 31 Liptál
571 438 071, 608 711 444, e-mail
mave@mave.cz
www.mave.cz
forma
soukromé
Martin Vrla
Dodání a montáž dodatečných úprav osobních motorových vozidel – ruční ovládání,
snížení zadní části podlahy, usnadňování nastupování, otočné výsuvné sedadlo,
nakládání vozíku, uchycení vozíku, speciální zádržní systémy, elektrohydraulické
plošiny, sklopné rampy.

MEDICCO s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba
popis služby

MEDICCO s. r. o., Heršpická 1013/11d, Štýřice, 639 00 Brno
800 900 809, 604 647 640
e-mail
p.janu@medicco.cz
www.medicco.cz
forma
soukromé
Pavel Janů
Zabývá se prodejem, montáží a servisem rehabilitačních pomůcek. Nabízí elektrické,
mechanické i evakuační vozíky, skútry, stropní zvedací systémy, nájezdové rampy,
schodišťové plošiny, polohovací lůžka, zvedáky, berle, hole a chodítka.

Stannah, s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby
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Stannah, s.r.o., Tuřanka 1327/100A, 627 00 Brno
800 196 196, 775 686 686
e-mail
katerina.plasilova@stannah.co.uk
www.stannah.cz
forma
soukromé
Vyrábí, dodává a montuje schodišťové sedačky.

VECOM zdvihací zařízení s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

2.2

VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Lipůvka 397, 679 22 Lipůvka
516 413 778, 800 100 659
e-mail
vecom@vecom.cz
www.vecom.cz
forma
soukromá
Dodává a montuje venkovní i vnitřní šikmé a svislé schodišťové plošiny, schodišťové
sedačky, schodolezy a různé druhy nájezdových ližin a ramp.

Těžké zrakové postižení

Brailcom, o.p.s, www.brailcom.cz, kontakt@brailcom.org
Dioptra, a.s. Trutnov, www.dioptra.cz, rohnischova@dioptra.cz
ELVOS, s.r.o, www.ok.cz/elvos, elvos@ok2bwn.cz
GALOP s. r. o. – www.galop.cz, galop@galop.cz
Sagitta Ltd., spol. s r. o. – www.sagitta-brno.cz, kachel@sagitta-brno.cz
SONS, příslušné kontaktní oblastní pracoviště – viz tento katalog
Spektra, výrobní družstvo nevidomých – www.spektra.eu, info@spektra.eu
SPRP (Středisko rané péče), z. s. – viz tento katalog
Tyfloservis, o. p. s. – viz tento katalog
Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o. – www.vycvikvodicichpsu.cz, info@vycvikvodicichpsu.cz
SONS – Středisko výcviku vodících psů, www.vodicipsi.cz, vodicipsi@sons.cz
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., www.helppes.cz, info@helppes.cz
Pes pro tebe – Výcvik vodicích a asistenčních psů, www.pesprotebe.com, info@pesprotebe.com

2.3

Těžké sluchové postižení

Česká unie neslyšících, příslušné oblastní pracoviště – www.cun.cz
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. – www.czp-zk.cz
Widex Line, spol. s r. o. – www.widex.cz
Kompone, s. r. o. – www.kompone.cz
Anticer s. r. o. – www.anticer.cz
Sivantos s.r.o. – www.sivantos.cz, www.bestsound-technology.cz, www.signia-sluchadla.cz
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3. Jídelny
“HVĚZDA – z. ú“ – Sociální jídelna
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
kontaktní osoba

“HVĚZDA – z. ú“, Zarámí 4077, 760 01 Zlín
577 005 520, 601 572 401
www.sdruzenihvezda.cz
Marie Walnerova

e-mail
forma

walnerova@sdruzenihvezda.cz
nestátní

Charita Zlín – Charitní pečovatelská služba Zlín, jídelna pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, Zálešná I/4057
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
popis služby

Charitní pečovatelská služba Zlín, jídelna pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
731 459 168, 737 736 154
e-mail
chps@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
Mgr. Zdeňka Vlčková
kontaktní osoba Mgr. Zdeňka Vlčková
Jednou ze základních činností pečovatelské služby je poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy.

Jídelna JaN penzion Fryšták
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Jídelna JaN penzion Fryšták, Komenského 381, 763 16 Fryšták
577 911 661, 608 711 477
e-mail
jan.jidelna@seznam.cz
www.jidelnapenzion.cz
Poskytování a rozvoz teplých obědů do domácností a firem. Dia jídlo nevaří.

Jídelna – Jan Plhák
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
popis služby
Jídelna Podhoří
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Jídelna – Jan Plhák, Broučkova 292, 760 01 Zlín
777 680 302
e-mail
plhak.jan@post.cz
www.jidelnaplhak.cz
forma
soukromé
Jan Plhák
Poskytování a rozvoz obědů (běžné menu) ve všech pracovních dnech. Dia jídlo nevaří.

Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
739 638 438
forma
městská
Poskytování obědů (běžné a diabetické menu) v pracovních dnech. Jídlo nerozváží.

Restaurace u Baďurů
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
popis služby
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Restaurace u Baďurů, Na Vrše 296, 760 01 Zlín – Jaroslavice
577 019 465, 607 631 711
e-mail
jirkabadura@email.cz
www.restauraceubaduru.cz forma
soukromé
Jiří Baďura
Poskytování obědů v pracovních dnech i o víkendech. Dia jídlo nevaří.

Restaurace Zubr
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Restaurace Zubr, Malenovice 323, 763 02 Zlín – Malenovice
608 700 663
e-mail
zubrzlin@seznam.cz
www.rzubr.cz
forma
soukromé
Poskytování a rozvoz obědů ve všech pracovních dnech i o víkendech. Dia jídlo nevaří.

4. Personální agentury
Callis Inter s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Callis Inter s. r. o., Vavrečkova 5262 (areál Svit, budova 23), 760 01 Zlín
605 506 892
www.callis-inter.cz

e-mail
ředitelka

callis.inter@zln.cz
Ing. Helena Mikulínová

Český Trh Práce s.r.o., Práce ve Zlíně.cz
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Český Trh Práce s.r.o., Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové
724 500 898
www.pracevezline.cz

e-mail

info@cesky-trh-práce.cz

Grafton Recruitment s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Grafton recruitment s.r.o., Vavrečkova 7074, (objekt OD13, areál Svit), 760 01 Zlín
573 902 930
www.grafton.cz

e-mail

zlin@grafton.cz

INDEX NOSLUŠ
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

INDEX NOSLUŠ, Zarámí 4077 (budova PSG, 1. patro), 760 40 Zlín
777 587 012
www.indexnoslus.cz

e-mail

zlin@indexnoslus.cz

MARLIN, s.r.o.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště
773 300 069
www.marlin.eu

e-mail

agentura@marlin.eu

Trenkwalder a. s.
název a adresa
zařízení
telefon

Trenkwalder a. s., Kvítková 4703, 760 01 Zlín
601 325 637

webové stránky

www.trenkwalder.cz
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5. Ubytovny
Charita Otrokovice – Nový domov Otrokovice
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Charita Otrokovice, Nový domov Otrokovice, Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
577 932 388
www.otrokovice.charita.cz

e-mail
ndo@otrokovice.charita.cz
kontaktní osoba Mgr. Veronika Halasová, DiS.

Charita Otrokovice – Azylový dům Samaritán
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Charita Otrokovice, Azylový dům Samaritán Otrokovice, Moravní 936,
765 02 Otrokovice
577 925 083
e-mail
samaritan@otrokovice.charita.cz
www.otrokovice.charita.cz kontaktní osoba Mgr. Aleš Jaroš
Ubytování pro muže.

Charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Charita Uherské Hradiště, Azylové bydlení Cusanus, Průmyslová ul. 1299,
686 01 Uherské Hradiště
572 501 563, 734 510 396 e-mail
abc@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
vedoucí
Mgr. Zdeněk Vávra
Ubytování pro muže, ženy i páry.

Charita Uherské Hradiště - Azylový dům sv. Vincence
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Oblastní charita Uherské Hradiště, Azylový dům sv. Vincence, Na Hradbách 700,
686 03 Staré Město
572 542 988
e-mail
ad.vincence@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
vedoucí
Mgr. Otto Holeček
Ubytování pro muže.

Charita Zlín – Charitní domov pro matky s dětmi v tísni
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Charita Zlín, Charitní domov pro matky s dětmi v tísni, SNP 4789, 760 01 Zlín
734 435 379, 605 234 965
www.zlin.charita.cz

e-mail
chd@zlin.charita.cz
kontaktní osoba Mgr. Eva Danielová

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Azylový dům
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Azylový dům, Hornorýnská 3712,
760 01 Zlín
577 432 383
e-mail
socsluzby.cckzlin@volny.cz
www.cervenykriz.zlin.eu
kontaktní osoba Mgr. Pavlína Štachová
Ubytování pro muže.

Penzion Jezerka
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby
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Penzion Jezerka, tř.T. Bati 1241, 765 02 Otrokovice
577 926 162, 777 316 966
e-mail
penzionjezerka@tiscali.cz
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy (v sousedství školské zařízení, ubytují jen
slušné zájemce).

TJ Sokol Mysločovice
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

TJ Sokol Mysločovice, Mysločovice 56, 763 01 Mysločovice
577 121 046, 737 978 180
e-mail
ubytovna.myslocovice@email.cz
www.tjsokolmyslocovice.cz kontaktní osoba Marie Dosoudilová
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.

Ubytovna – p. Kuběna
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Ubytovna U Zimního stadionu 1760, 760 01 Zlín
602 765 367
Ubytování pro ženy.

Ubytovna AKTIMO, s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna AKTIMO, s. r. o., Vysoká 2094, 760 01 Zlín
577 220 099, 602 755 718
e-mail
aktimo@aktimo.cz
www.ubytovna-zlin.cz
kontaktní osoba Rostislav Píka
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.

Ubytovna ARTEX JM, s. r. o.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna ARTEX JM, s. r. o., Lidická 267, 765 02 Otrokovice
776 677 416
e-mail
www.ubytovna.artexjm.cz
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

ubytovna@artexjm.cz

Ubytovna ASTORIE Moravní
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna ASTORIE, Moravní 937, 765 02 Otrokovice
773 904 359
e-mail
dr.jancik@mpo.otrokovice.cz
www.astorie.cz
kontaktní osoba Ladislav Schmoller
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

Ubytovna ASTORIE Stojanova
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna ASTORIE, Dr. Stojana 506, 765 02 Otrokovice
773 904 359
e-mail
dr.jancik@mpo.otrokovice.cz
www.astorie.cz
kontaktní osoba Ladislav Schmoller
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

Ubytovna ASTORIE Školní
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna ASTORIE, Školní 904, 765 02 Otrokovice
773 904 359
e-mail
dr.jancik@mpo.otrokovice.cz
www.astorie.cz
kontaktní osoba Ladislav Schmoller
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

Ubytovna Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Ubytovna Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
577 052 131
Poskytuje ubytovací služby pro muže.
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Ubytovna I. S. L. spol. s r. o. - Kvítková
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Kvítková 540, 760 01 Zlín
602 563 662
kontaktní osoba Irma Sárová
Poskytuje ubytovací služby pro ženy (přednost mají studentky).

Ubytovna I. S. L. spol. s r. o. - Lipová
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Lipová 1761, 760 01 Zlín
602 563 662
kontaktní osoba Irma Sárová
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

Ubytovna – Klášterní budova Regina
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín
575 570 569, 739 777 509
Ubytování pouze pro ženy.

kontaktní osoba Pavel Záleský

Ubytovna Malenovice
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Ubytovna Malenovice, I. Veselkové 345, 763 02 Zlín
732 175 032
kontaktní osoba Barbora Kotásková
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

Ubytovna MSI

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna MSI, nám. T. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
605 731 513, 577 433 913
msi-zlin.cz/ubytovani
Ubytování pro muže i ženy.

e-mail

ubytovna@msi-zlin.cz

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s. – areál Chmelník
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s., areál Chmelník 1131, 763 02 Zlín – Malenovice
604 279 131
e-mail
www.pstzlin.cz/ubytovani.php
Ubytování pro muže i ženy.

chmelnik@pstzlin.cz

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s. – Jižní Svahy
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s., Křiby 4885, 760 05 Zlín
577 143 515, 732 562 915
e-mail
www.pstzlin.cz/ubytovani.php
Ubytování pro muže i ženy.

ubytovna.svahy@pstzlin.cz

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s. – Louky
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby
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Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s., Louky 329, 763 02 Zlín
739 218 936
e-mail
www.pstzlin.cz/ubytovani.php
Ubytování pro muže.

ubytovna.svahy@pstzlin.cz

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s. – U Zimního stadionu
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
popis služby

Ubytovna Pozemní stavitelství Zlín, a.s., U Zimního stadionu 2085, 760 01 Zlín
604 297 131
e-mail
www.pstzlin.cz/ubytovani.php
Ubytování pro muže.

chmelnik@pstzlin.cz

Ubytovna U Rybářů
název a adresa
zařízení
telefon
popis služby

Ubytovna U Rybářů, Štěrkoviště 1619, 765 02 Otrokovice
608 744 384
Poskytuje ubytovací služby pro muže.

6. Občanské a dluhové poradny
Charita Otrokovice - Dluhové poradenství Samaritán (Otrokovice)
název a adresa
zařízení

Charita Otrokovice, Dluhové poradenství Samaritán, tř. T. Bati 1255, 765 02 Otrokovice

telefon

734 435 004

webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

www.poradnasamaritan.cz forma
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci
způsobené především dluhy. Služba je poskytována zdarma.

popis služby

e-mail

veronika.slamenova@otrokovice.chari
ta.cz
nestátní
Mgr. Veronika Slaměnová

Charita Otrokovice – Dluhové poradenství Samaritán (Zlín)
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Charita Otrokovice, Dluhové poradenství Samaritán, Burešov 4886, 760 01 Zlín
734 435 003
e-mail
jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz
www.poradnasamaritan.cz
forma
nestátní
Mgr. Aleš Jaroš
kontaktní osoba Mgr. Jitka Švajdová
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci
způsobené především dluhy. Služba je poskytována zdarma.

Charita Zlín - Občanská poradna Charity Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny
popis služby

Charita Zlín, Občanská poradna Charity Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
739 245 973
e-mail
poradna@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
forma
nestátní
Bc. Jana Strouhalová
kontaktní osoba Bc. Jana Strouhalová
senioři, osoby v krizi, rodiny s dětmi
Poskytuje anonymní odborné sociální poradenství, zabývá se také tzv. dluhovým
poradenstvím, podporuje pečující, čímž předchází sociálnímu vyloučení osob.
Služba je poskytována v ambulanci i v terénu, tzn. v domácnosti uživatele.

Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji, Prštné 86, 760 01 Zlín
777 478 088
www.podaneruce.cz
Mgr. Jarmila Krajčová

e-mail
gambling.zk@podaneruce.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba Mgr. Jarmila Krajčová
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cílové skupiny
popis služby

osoby závislé a ohrožené závislostí
Poskytuje ambulantní péči (individuální, párové, rodinné a skupinové terapie a odborné
poradenství) osobám s nelátkovou závislostí (tj. závislost na hazardním hraní, sázení,
PC, hrách, nakupování apod.) a blízkým těchto osob. Služby mohou využívat osoby
starší 16 let, mladší po dohodě se zákonným zástupcem. Služby jsou bezplatné, klient
může zůstat anonymní.

Poradna při finanční tísni, o. p. s.
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
cílové skupiny
popis služby

Poradna při finanční tísni, o. p. s., Vítkovická 1 (budova ÚAN), 702 00 Moravská Ostrava
595 532 740
e-mail
poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
forma
nestátní
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Bezplatná zelená linka: 800 722 722 v provozu každé pracovní po 8:30 – 12:00 – 13:00 17:30. Poskytuje dluhové poradenství vč. zpracování osobního bankrotu. Služby jsou
poskytovány fyzickým osobám, které se dostaly do finanční tísně v důsledku
neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvěru, půjčce, leasingu apod.).
Služby poradny jsou poskytovány bezplatně.

Sdružení SPES, o. s. – Poradenské centrum pro dlužníky
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
cílové skupiny
popis služby

Sdružení SPES, o. s. – Poradenské centrum pro dlužníky, Dolní náměstí 38, 779 00
Olomouc
720 957 295
e-mail
spes@pomocsdluhy.cz
www.pomocsdluhy.cz
forma
nestátní
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Sdružení je založeno na pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do které se dostali v
důsledku svého předlužení. Je také vzdělávací organizací, která chce svými projekty na
středních školách a mezi ohroženými skupinami obyvatelstva přispívat k větší
ekonomické gramotnosti.

STROP o. p. s. – Občanská poradna STROP
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

vedoucí poradny
cílové skupiny
popis služby
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STROP o. p. s. – Občanská poradna STROP, Dlouhá 2699, 760 01 Zlín
e-mail
op@strop-zlin.cz
forma
nestátní
kontaktní
Mgr. Michaela Ondroušková
Mgr. Adéla Suhradová
osoba
Gavendová, DiS.
osoby v krizi, osoby bez domova, zadlužení
Občanská poradna nabízí bezplatné poradenství a pomoc v obtížných životních situacích
včetně řešení problémů z oblasti sociálně-právní, pracovně-právní, bydlení, rodiny a
mezilidských vztahů a majetkoprávních vztahů a v problematice zadlužování. Poskytuje
rovněž pomoc při sepsání návrhů a dalších podání, případně pomoc při jednáních na
institucích.
571 110 896
www.strop-zlin.cz

7. Hospicová péče
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky

Mobilní hospic Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
Třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
553 038 016
e-mail
zdravotni@zivotastrom.cz
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
Bc. Stanislav Tvrdoň, Mgr. Jana
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba
Wasilová
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající všech věkových
cílové skupiny
kategorií
Nestátní zdravotnické zařízení poskytující specializovanou paliativní péči, umožňuje
popis služby
důstojné umírání lidem v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění v domácím
prostředí. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ambulance paliativní medicíny
název a adresa
Ambulance paliativní medicíny, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
Třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
553 038 016
e-mail
info@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
Bc. Stanislav Tvrdoň, Mgr. Jana
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba
Wasilová
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění všech věkových kategorií
Ambulance je určena nemocným, kterým bylo diagnostikováno nevyléčitelné
onemocnění, zejména onkologické, u kterých byla ukončena onkologická či jiná léčba a
popis služby
doporučena léčba paliativní. Péče je poskytována na základě individuální domluvy
pacienta a lékaře.
Terénní odlehčovací služby Strom života
název a adresa
Terénní odlehčovací služby Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
Třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
604 144 504
e-mail
odlehcovaci@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba Mgr. Aneta Badžgoňová
osoby v krizi způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, osoby s jiným
cílové skupiny
zdravotním postižením, bez omezení věku
Služby jsou poskytovány na základě potřeb a přání uživatele a jeho pečujících osob,
odborně a cíleně jako podpora, pomoc a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí
a potřebují pomoc třetí osoby v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu.
Služby zastupují pečující osobu na dobu nezbytně nutnou. Zastupují pečující osobu
popis služby
v péči, a v běžných činnostech života, které pečující osoba standardně vykonává.
Prostřednictvím služby vytváříme pro pečující osoby čas a prostor na odpočinek,
relaxaci, vyřízení si osobních záležitostí apod.
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života
název a adresa
Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života, Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm
zařízení
Třída T. Bati 3705, 760 01 Zlín
telefon
606 479 924
e-mail
poradna@zivotastrom.cz
webové stránky
www.zivotastrom.cz
forma
nestátní
ředitelka
Marie Ryšková
kontaktní osoba Bc. Andrea Radomská, Dis.
osoby v krizi způsobené důsledkem špatného zdravotního stavu, blízkosti smrti, blízcí
cílové skupiny
lidé pečující o nevyléčitelně nemocného, bez omezení věku
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popis služby

Služby jsou poskytovány na základě potřeb a přání uživatele služeb, od pondělí do
pátku v rozmezí od 8.00 – 18.00 hod. Cílem služby je v maximální míře poskytnout
odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poradenství
pro pečující a pozůstalé je také ochranou před sociálním vyloučením, kdy se pozůstalí
často stávají vyčleněnými osobami mimo běžný život společnosti.

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí
cílové skupiny

Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín, tř. 2. května 3070, 760 01 Zlín

577 012 633
e-mail
eva.hegmonova@centrum.cz
www.centrumlb.cz
forma
nestátní
MUDr. Eva Hegmonová
kontaktní osoba MUDr. Eva Hegmonová
klienti paliativní medicíny (senioři, nevyléčitelně nemocní,…)
Zabývá se léčbou chronické bolesti u pacientů onkologických i neonkologických, ale
popis služby
také léčbou bolesti a symptomů spojených s onemocněním v jeho pokročilých stádiích.
Domácí hospic Most k domovu
název a adresa
Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu – Domácí hospic Most k domovu,
zařízení
tř. 2. května 3070, 760 01 Zlín
telefon
727 890 057
kontaktní osoba Ing. Silvie Staňková
Zajišťuje péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejím smyslem je zmírnit utrpení
popis služby
pacienta v poslední fázi jeho života, kdy již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky
moderní medicíny.

Diakonie ČCE – hospic CITADELA

název a adresa
Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
telefon
571 629 084
e-mail
hospic@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba Mgr. Květoslava Othová
Hospic - Specializovaná paliativní péče
název a adresa
Hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
hospic@citadela.cz;
telefon
571 629 084, 736 473 245
e-mail
socialni@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba Bc. Naděžda Matochová, DiS
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající
Hospic je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím specializovanou paliativní
popis služby
péči. Umožňuje důstojné umírání lidem v pokročilém stadiu nevyléčitelného
onemocnění.
Ambulance paliativní medicíny
název a adresa
Hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
zařízení
telefon
571 629 084, 739 488 955
e-mail
ambulance@citadela.cz
webové stránky
www.citadela.cz
forma
církevní právnická osoba
ředitelka
Mgr. Květoslava Othová
kontaktní osoba Bc. Naděžda Matochová, DiS
cílové skupiny
pacienti v konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, umírající
Ambulance paliativní medicíny je určena nemocným, u kterých bylo diagnostikováno
popis služby
nevyléčitelné onemocnění, zejména onkologické, a u kterých byla ukončena
onkologická či jiná léčba a doporučena léčba paliativní či podpůrná.
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Diakonie ČCE – středisko Vsetín

název a adresa
Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34/2, 755 01 Vsetín
zařízení
telefon
571 420 617, 731 517 257
e-mail
vsetin@diakonie.cz
webové stránky
www.diakonievsetin.cz
forma
nestátní
ředitel
Ing. Dan Žárský
kontaktní osoba Ing. Dan Žárský
Domácí hospic Devětsil – terénní zdravotní služba
název a adresa
Domácí hospic Devětsil, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
zařízení
telefon
731 640 764
e-mail
devetsil@diakonie.cz
webové stránky
www.diakonievsetin.cz
forma
nestátní
vedoucí
Bc. Ilona Ostřanská
kontaktní osoba Bc. Jana Išpoldová
Nevyléčitelně nemocní od 19 let v terminálním stadiu nemoci, kde byla ukončena léčba
cílové skupiny
vedoucí k uzdravení.
Pomáháme v péči o nemocné v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci prožít závěr
života v kruhu svých blízkých. Zajistíme paliativní péči, která je zaměřená na léčbu
popis služby
bolesti a zmírnění příznaků, které nemoc provázejí. Bydliště nemocného by nemělo být
vzdáleno více než +- 25km od sídla domácího hospice Devětsil.

“HVĚZDA z. ú.“

název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Masarykova 443, 763 02 Zlín - Malenovice
zařízení
telefon
577 113 541, 577 005 511
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
Domácí a hospicová péče Zlín
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Nestátní zdravotnické zařízení - Domácí a hospicová péče, Zarámí 4077,
zařízení
760 01 Zlín
telefon
602 412 054
e-mail
prehnalova@hvezdazu.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Eva Přehnalová
Středisko Domácí a hospicová péče poskytuje zdravotní péči ve vlastním sociálním
popis služby
prostředí klientů na základě indikace jejich praktického lékaře.
Nestátní zdravotnické zařízení - Hospic Hvězda
název a adresa
“HVĚZDA z. ú.“, Nestátní zdravotnické zařízení - Hospic Hvězda, Sokolovská 967,
zařízení
763 02 Zlín - Malenovice
telefon
577 113 551
e-mail
sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
webové stránky
www.hvezdazu.cz
forma
nestátní
ředitelka
Bc. Miroslava Kalivodová
kontaktní osoba Bc. Miroslava Kalivodová
těžce nemocné osoby všech věkových skupin, jejichž základní onemocnění je aktivní,
cílové skupiny
má progredující charakter a není z různých důvodů již léčebně ovlivnitelné
Poskytuje obecnou i specializovanou paliativní péči, tzn. odstraňování či zmírňování
popis služby
příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly v léčbě vyčerpány
všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného.

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí zdravotní a hospicová péče
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
vedoucí

Charita Zlín, Charitní ošetřovatelská služba Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
603 463 799, 737 203 357
www.zlin.charita.cz
Mgr. Soňa Jarošová

e-mail
chos@zlin.charita.cz
forma
nestátní
kontaktní osoba Mgr. Soňa Jarošová
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cílové skupiny

popis služby

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným, osoby se zrakovým
postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým
onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Domácí péče umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stádiu léčby (tzv.
paliativní péče), žít doma ve svém přirozeném prostředí. Péče je indikována lékařem a
hrazená zdravotní pojišťovnou.

PAHOP – Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú.

název a adresa
PAHOP – Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú. , Mariánské náměstí 78,
zařízení
686 01 Uherské Hradiště
telefon
775 744 588
e-mail
h.schwarzova@centrum-pahop.cz
webové stránky
www.centrum-pahop.cz
forma
nestátní
ředitelka
Mgr. Helena Schwarzová
kontaktní osoba Mgr. Helena Schwarzová
Domácí hospic Ctihodné matky Marie Vojtěchy Hasmandové
název a adresa
Domácí hospic Ctihodné matky Marie Vojtěchy Hasmandové, Mariánské náměstí 78,
zařízení
686 01 Uherské Hradiště
telefon
775 744 588
e-mail
h.schwarzova@centrum-pahop.cz
webové stránky
www.centrum-pahop.cz
forma
nestátní
vedoucí
Mgr. Helena Schwarzová
kontaktní osoba Mgr. Helena Schwarzová
osoby všech věkových skupin, jejichž základní onemocnění je aktivní, má progredující
cílové skupiny
charakter a není z různých důvodů již léčebně ovlivnitelné
Zajišťuje péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejím smyslem je zmírnit utrpení
popis služby
pacienta v poslední fázi jeho života, kdy již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky
moderní medicíny.
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8. Sociální podniky
NADĚJE, otrokovická o.p.s.
název a adresa
zařízení
telefon

webové stránky
ředitelka
cílové skupiny

popis služby

NADĚJE, otrokovická o.p.s., Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice
775 889 685
e-mail
info@nadeje-otrokovickaops.cz
www.nadejeforma
nestátní
otrokovickaops.cz
Mgr. Zuzana Poláková
kontaktní osoba Lenka Černá
osoby s mentálním, kombinovaným onemocněním
Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, přičemž se zaměřujeme hlavně na
osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Máme dva programy zaměstnávání venkovní úklid a EPES RABES (Svačinkárnu Naděje). Zaměřujeme se na nabídku
cateringových služeb, nabízíme kompletní servis včetně obsluhy a dovozu občerstvení
pro veřejné instituce, firmy, jednotlivce. Doplňkově stále nabízíme produkci
originálních sušenek.

Prádelna Zlín, sociální podnik
název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
cílové skupiny
popis služby

Prádelna Zlín, Vavrečkova 7074 (2NP Budovy 13B), 760 01 Zlín
777 871 102
e-mail
info@zlinpradelna.cz
www.zlinpradelna.cz
forma
nestátní
osoby se zdravotním postižením
Poskytujeme služby veřejné a komerční prádelny a jako sociální podnik podporujeme
společensky prospěšnou ekonomiku. Vytváříme pracovní místa pro občany se
zdravotním postižením a splňujeme podmínky náhradního plnění.

Skládanka, z.s.

název a adresa
zařízení
telefon
webové stránky
předseda
cílové skupiny
popis služby

Skládanka, z.s., Zlín, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
774 958 197
e-mail
skladanka16@seznam.cz
www.skladanka.wbs.cz
forma
nestátní
František Šarišský
kontaktní osoba František Šarišský
osoby s mentálním, duševním, kombinovaným onemocněním, osoby znevýhodněné
Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně
slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojit mentálně postižené občany
do běžného života, rozvoj jemné i hrubé motoriky při práci v tvořivé dílně a jejich
socializace.
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