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KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a souvisejícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ

Aktualizovaný abecední rejstřík - září 2012

1. Úvod

Vážení občané,
do ruky se Vám dostává již třinácté vydání Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve
Zlíně, konkrétně jeho Aktualizovaný abecední rejstřík - září 2012, který je nyní nově nazván
Katalog poskytovatelů sociálních služeb.
Pod názvem jednotlivých organizací (seřazeno abecedně podle přesného názvu) 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 občany se zdravotním postižením.
Sociální oblast je v letošním roce poznamenána zásadními změnami. Proto upozorňujeme
na novou organizační strukturu (a činnosti) Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína,
krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje.
Vzhledem k častým dotazům občanů uvádíme organizační strukturu Okresní správy sociálního
zabezpečení ve Zlíně.
V Katalogu jsou uvedeny i některé organizace (a jejich služby), které na sociální oblast úzce
navazují.
Na abecední 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)
a organizace, které pomáhají s oddlužením.
I letos - z důvodu větší přehlednosti - jsou na konci brožury všechny organizace (a jimi
poskytované služby) rozděleny do cílových skupin (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři,
3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, 5. Ostatní).
V případech, kdy může být služba zahrnuta do více skupin, je zařazena podle své priority.
Katalog poskytovatelů sociálních služeb, Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve
Zlíně, Aktualizovaný abecední rejstřík - září 2012, je jedním z výstupů projektu „Plánování
sociálních služeb ve Zlíně“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR,
registrační číslo CZ. 1.04/3.1.03/65.00041. Údaje uvedené v Katalogu jsou zpracovány na
základě informací a údajů poskytnutých jednotlivými subjekty.

2. Abecední rejstřík organizací a zařízení v oblasti 		
	sociálních a souvisejících služeb

2. 1 Sociální a související služby
A – ORTO s. r. o.
Soukromé, Ševcovská 3368, Zlín, 577 011 866, mobil 604 601 671,
e-mail: aorto@aorto.cz, www.aorto.cz;
Vladimír Hofman, kontaktní osoba,
další provozovna se nachází v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. v budově č. 8, 577 552 148
Zabezpečuje ortopedické práce (výrobu a opravu ortéz a protéz, včetně ortopedických vložek
do bot). Vyrábí ortopedickou obuv. Dále zabezpečuje služby vozíčkářům.
AA - klub
Nestátní, Tyršova 1108, Zlín, www.anonymnialkoholici.cz; mobil 728 440 162,
Aleš, kontaktní osoba, mobil 604 301 653, Jana, kontaktní osoba;
Klub je zřízen a provozován občanským sdružením Život a zdraví. Jedná se o týdenní setkávání lidí s problémy v oblasti závislostí – vždy ve středu od 17:30 do
19:00 hodin na adrese místní pobočky – Tyršova 1108, Dům Adventistů sedmého
dne. Svépomocná skupina vytváří vstřícné prostředí, atmosféru sdílení k podpoře
abstinence a kvalitního způsobu života. Motivuje k odborné léčbě. Program setkání
je volně adaptován dle dvanácti kroků Anonymních Alkoholiků. Skupina je otevřená novým
zájemcům, může pomoci i lidem, kteří žijí v okolí závislého člověka. Pravidelná setkávání
ve skupině významně pomáhají v následné resocializaci a k udržení trvalé abstinence.
ADRA (Adventist Development and Relief Agency)
Nestátní, Burešov 4886, Zlín, mobil 602 206 848, 731 157 471,
e-mail: dc.zlin@adra.cz, www.adra.cz/zlin;
Josef Koláček, vedoucí zlínské pobočky, e-mail: josef.kolacek@adra.cz
Zlínské pracoviště je součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA. Zaměřuje se na
koordinaci humanitární pomoci v ČR a projekt psychosociální pomoci lidem zasaženými
mimořádnou událostí. Dále se pobočka zaměřuje na pomoc seniorům a zdravotně postiženým
občanům ve Zlínském kraji projektem Dobrovolnického centra. Rozvíjí dobrovolnické
programy k dětem a zdravotně postiženým a působí také v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, a. s. Napomáhá vzdělávacími programy budovat povědomí o solidaritě a občanské
psychosociální pomoci ve školách a u široké veřejnosti.
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín
Nestátní, tř. T. Bati 1276, Zlín, 577 434 562, mobil 774 489 543,
e-mail: argo.remesova@seznam.cz, www.argozlin.blog.cz;
Anna Remešová, kontaktní osoba
Realizuje projekt terénních prací pro romské spoluobčany. Projekt je určen pro osoby, děti
a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.
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Baby club NEKKY
Nestátní, provozovny: Centrum I., Městské lázně, Hradská 888, Zlín,
577 599 933, mobil 736 520 409,
Centrum II., Valachův Žleb 5371, Zlín, mobil 736 520 494,
e-mail: info@nekky.cz, www.nekky.cz;
Bc. Kateřina Francová, majitelka a zakladatelka
Dětské centrum nabízí budoucím rodičům, 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, poradnu psychomotorického
vývoje. Organizované programy: cvičení rodičů s dětmi od 5 měsíců do 3 let, cvičení
dětí od 3 do 5 let, mini školičku od 1,5 do 5 let, plavání dětí od narození do 6 let. Jednorázové
akce: tábory pro děti od 4 let, karnevaly, narozeninové oslavy, pronájmy bazénů atd.
Zapůjčuje: nemocniční odsávačky mateřského mléka, dětské váhy, postýlky
Centrum na podporu integrace cizinců - Zlínský kraj
Státní, Lorencova 3791, Zlín, 577 018 651, mobil 725 148 515 - sociální pracovnice,
e-mail: iczlin@suz.cz, www.integracnicentra.cz;
Mgr. Bernard Šulák, vedoucí centra, mobil 607 860 691
Cizincům z nečlenských zemí EU pobývajícím v ČR na základě dlouhodobého nebo trvalého
pobytu Centrum bezplatně nabízí: odborné sociální a právní poradenství, informační servis,
intenzivní a nízkoprahové kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, knihovnu,
internet, tlumočnické služby. Otevírací hodiny pondělí a středa 12:00 hod. - 19:00 hod.,
čtvrtek a pátek 8:00 hod. - 12:00 hod.
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace Rodinné a partnerské poradenství
Krajské, U Náhonu 5208, Zlín, 577 210 809,
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz;
Ing. et Mgr. Leona Hozová, ředitelka;
Mgr. Berková Kristýna, kontaktní osoba
Centrum poskytuje bezplatné psychologické, sociální a právní poradenství a další odborné
služby manželům a partnerům, rodinám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení
jejich osobních a vztahových problémů a krizí. Služby jsou poskytovány také v Uherském
Hradišti, Kroměříži a Vsetíně.
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace –
Intervenční centrum
Krajské, U Náhonu 5208, Zlín, 577 018 265 (i fax), mobil 774 405 682,
e-mail: ic@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz;
Ing. et Mgr. Leona Hozová, ředitelka;
Mgr. Jarmila Hasoňová, kontaktní osoba
Intervenční centrum poskytuje pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze
strany blízkých osob nebo těch, které s nimi bydlí ve společném bytě či domě a zajišťuje
koordinaci této pomoci v rámci Zlínského kraje.
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Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace –
Centrum mediace
Krajské, U Náhonu 5208, Zlín, 577 210 809,
e-mail: info@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz,
Ing. et Mgr. Leona Hozová, ředitelka;
Mgr. Jarmila Plevová, kontaktní osoba
Mediační centrum poskytuje odbornou pomoc osobám, které nejsou schopny vlastními
silami řešit konfliktní životní situace a tím předcházet vyústění konfliktu do takové míry, že je
v rozporu se společenskými normami.
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace Centrum náhradní rodinné péče
Krajské, Burešov, Zlín, 775 760 719,
e-mail: zakovsky@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz,
Ing. et Mgr. Leona Hozová ředitelka;
PhDr. Daniel Žákovský, kontaktní osoba
Centrum náhradní rodinné péče zabezpečuje doprovázení formou poradenské podpory
náhradním rodičům (pěstounům) a také pěstounům na přechodnou dobu.
Centrum pro rodinu Zlín o. s.
Nestátní, Okružní 5298, Zlín, 577 212 020, mobil 732 376 193,
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz;
Ing. Pavel Osoha, předseda
Organizace je zaměřena na činnosti směřující ke zkvalitňování manželského a rodinného
života. Nabízí vzdělávací programy pro manžele a rodiče, přípravu mladých lidí na manželství
a rodičovství, odbornou poradenskou pomoc k řešení rodinných problémů, aktivity v oblasti
prevence (přednášky pro školy, mládež), zřizuje a vede pravidelné aktivity (kluby či kroužky)
pro rodiče s dětmi, organizuje jednorázové akce, víkendové či prázdninové pobyty apod.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, poradna Zlín
Nestátní, Gahurova 5265, Zlín, 575 570 600, mobil 608 203 691,
email: zlin@czp-zk.cz, www.czp-zk.cz;
Pavel Horák, vedoucí pracoviště Zlín
Poradní dny: Po, St: 8 -16 hodin, v úterý od 13 - 16 hodin poradna pro obuv s biomechanickou
aktivní stélkou
Centrum nabízí komplex sociálních služeb, které jsou určeny zdravotně postiženým
občanům a jejich rodinám a seniorům, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v určitých
oblastech, hlavně v uplatňování práv, nároků, kontaktů s úřady a komunikaci nejsou schopni
bez vnější podpory a pomoci vyřešit svou nepříznivou životní situaci. Stěžejní činností
je proto poskytování služeb sociální intervence - odborného sociálního poradenství.
Umožňuje konzultace individuálních problémů s odborníkem na problematiku architektonické
přístupnosti staveb, speciálním pedagogem a smluvním právníkem, včetně řešení složitějších
problémů s právním odborem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Centrum
se rovněž angažuje při pořádání jednorázových i kontinuálních kulturních, sportovních,
edukačních a pracovních akcí. Jako doplňkovou činnost nabízí neziskovým organizacím
vedení účetnictví vč. ekonomického hodnocení projektů a dále převod archiválií z písemné
do digitální podoby za nekomerční ceny.
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Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost
Nestátní, Mostní 4058, Zlín, 577 158 636, mobil 777 721 131,
e-mail: csp.ops@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz;
Mgr. et Ing. Milan Antoš, ředitel
Hlavní náplní činnosti organizace je poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních
služeb. Doplňkovou činností organizace je provozování chráněných dílen.
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Horizont Zlín
Nestátní, Mostní 4058, Zlín, 577 101 076, mobil 777 721 137,
e-mail: horizont@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz;
Bc. Ladislava Cyroňová, vedoucí
Poskytuje sociální služby pro občany s duševním onemocněním (psychoterapii, pracovní
terapii, vzdělávací a volnočasové aktivizační programy).
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Centrum sociálních
služeb Ergo Zlín
Nestátní, Mostní 4058, Zlín, 577 430 922, mobil: 777 721 139,
e-mail: ergo.sluzby@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz;
Zuzana Skřivánková, DiS., vedoucí
Poskytuje sociální služby dospělým občanům s mentálním postižením (pracovní terapii,
nácvik soběstačnosti, vzdělávací, aktivizační a volnočasové programy).
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Chráněná dílna Ergo
Zlín
Nestátní, Mostní 4058, Zlín, 577 158 635, mobil 777 721 138,
e-mail: ergolazy@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz;
Helena Malinková, vedoucí
Poskytuje pracovní uplatnění občanům s mentálním postižením (výroba litých svíček
a keramiky).
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Chráněná dílna
Ardien Digital
Nestátní, Náměstí 3. května 1342, Otrokovice, 577 921 551, mobil 777 721 135,
e-mail: ardien@cspzlin.cz, www.cspzlin.cz;
Ivana Norková, vedoucí
Poskytuje pracovní uplatnění občanům se zdravotním postižením (práce na PC - digitalizace
dat).
Český svaz žen
Nestátní, Divadelní 1333, Zlín, 577 210 379,
e-mail: zlinsky.kraj@csz.cz, www.csz.cz;
Hana Kőnigová, vedoucí krajského střediska
Organizace je zaměřena na postavení žen ve společnosti. Kromě toho se soustřeďuje na
vzdělávací programy pro ženy a na aktivity směřující k pomoci organizacím a zařízením
pečujícím o děti, včetně akcí pro děti ze sociálně slabých rodin.
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“DĚTEM“, obecně prospěšná společnost
Nestátní, Kvítková 3958, Zlín, 577 220 682, fax 577 560 256,
e-mail: info@detem.zlin.cz, www.detem.zlin.cz;
Ing. Přemek Elšík, kontaktní osoba
Společnost zaměřená na aktivity směřující k pomoci dětem z dětských domovů a dětem
obecně, včetně organizace sportovních a zábavných aktivit pro děti.
Dětské centrum Beruška, o. s.
Nestátní, provozovny: Ševcovská 3350/8, Zlín, mobil 739 066 167, 605 746 363, Podlesí IV/5375,
mobil 725 693 200, 733 575 158,
e-mail: info@beruskazlin.cz, www.beruskazlin.cz;
Vítězslav Pröschl, kontaktní osoba
Dětské centrum nabízí rodičům s dětmi široké spektrum aktivit. Hernu pro děti do 8 let.
Organizované programy: cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců do 3 let, cvičení s dětmi od
3 do 5 let, miniškolka od 2 do 5 let, taneční kroužek od 3 let, výtvarný kroužek od 3 let,
angličtina pro děti od 3 let. Jednorázové akce: příměstské tábory pro děti od 4 let, karnevaly,
narozeninové párty atd.
Dětské centrum Vlnka
Nestátní, Středová 5668, Zlín, mobil 737 501 502,
e-mail: info@dcvlnka.cz, www.dcvlnka.cz;
Lenka Pospíšilová, kontaktní osoba
Nabízí rodičům s dětmi široké spektrum aktivit. Hernu pro děti. Programy: cvičení rodičů
s dětmi od 6 měsíců do 2 let, samostatné cvičení dětí od 2 let, pidiškolku od 18 měsíců
a plavání dětí od 3 měsíců. Jednorázové akce: příměstský tábor pro děti od 4 let, narozeninové
oslavy, možnost pronájmu bazénu atd.
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace
Krajské, Burešov 3675, Zlín, 577 435 638, 577 436 110, mobil 731 168 559,
e-mail: detem@dczlin.cz; www.dczlin.cz;
MUDr. Jiří Sýkora, ředitel
Dětské centrum Zlín (nestátní zdravotnické zařízení) poskytuje komplexní zdravotní,
výchovnou, psychologickou a sociální péči dětem a jejich rodinám. Nabízí pro své klienty
péči v dětském domově a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dětský domov
poskytuje komplexní péči dětem od 1 do 3 let, případně starším ze zdravotních nebo
sociálních důvodů, s nařízenou ústavní výchovou, se zdravotním postižením nebo dětem
z rodin, které jsou ve svízelné životní situaci. Provozuje školku pro děti docházející denně.
V rámci možností jsou přijímány i děti se zdravotním znevýhodněním a dietou. Zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dětem do věku 10 let, které se
ocitly bez jakékoliv péče, jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, ocitly se
bez přiměřené péče jejich věku, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané
anebo o děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena
jejich základní práva.
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Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 210 472, mobil 731 483 720,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Mateřská škola
Krajské, Obeciny 3583, Zlín, 577 210 054,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Mateřská škola vychovává a vzdělává děti se zrakovým postižením a s jinými typy zdravotního
postižení. Při MŠ je detašované pracoviště Speciálně pedagogického centra, které poskytuje
služby dětem a žákům se zrakovým postižením v celém Zlínském kraji.
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Základní škola
speciální
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 210 472,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Základní škola speciální je koncipována jako desetiletá, organizačně členěna do nižšího
a vyššího stupně. Vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
žáky s kombinací mentálního postižení a dalších vad, např. autismus, tělesné, smyslové
postižení. Žáci jsou prostřednictvím speciálních metod vzděláváni v oblasti čtení, psaní,
počtů. Součástí výuky je i rozumová a smyslová výchova. Velká část vzdělávacího programu
je věnována sebeobsluze, základům manuálních, jednoduchých pracovních činností.
Žáky vzdělávají speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Základní škola
praktická
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 210 472,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Základní škola praktická je určena žákům s lehkým mentálním postižením, žákům
s kombinací lehkého mentálního postižení a dalších vad, např. autismus, tělesné, smyslové
postižení. Docházka je devítiletá a je členěna na nižší a vyšší stupeň. Poskytuje žákům
základní vzdělání. Žáky vzdělává speciální pedagog.
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Přípravný stupeň
základní školy speciální
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 210 472,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Před docházkou do základní školy speciální je předřazen přípravný stupeň. Je určen pro
děti od 5 do 8 let se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dětem s kombinací vad
a autismem. Výchovně vzdělávací činnost je rozčleněna do několika základních tématických
okruhů, které se střídají, prolínají a doplňují. Základním výchovně vzdělávacím prostředkem
je hra. Ve třídě pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga.
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Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Speciálně
pedagogické centrum Duha
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 058 252,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Zajišťuje speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, přípravu na školní
vzdělávání, provází rodinu integrací dítěte do běžných typů škol. Poskytuje služby dětem,
žákům, rodičům dětí s mentálním postižením.
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Praktická škola
jednoletá
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 210 472,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Praktická škola jednoletá je typem střední speciální školy. Je určena absolventům
ZŠ speciálních, ZŠ praktických. Ve třídě pracuje speciální pedagog se 6 - 10 žáky. Cílem
přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického vzdělání,
dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základy odborného
vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy.
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Dětský domov,
internát
Krajské, Lazy 3695, Zlín, 577 058 240,
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, www.ddskolyzlin.cz;
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka
Dětský domov je součástí instituce, jde o samostatnou budovu v areálu školy. Ve dvou
rodinných skupinách dětského domova žije 16 dětí ve věku od 6 do19 let s nařízenou ústavní
výchovou.Internát je školské ubytovací zařízení pro žáky školy z širšího okolí, kteří nemohou
do školy denně dojíždět. Kapacita internátu je 16 dětí ve dvou výchovných skupinách.
V dětském domově i na internátě školy jsou ubytovány děti s různým stupněm mentálního
postižení.
Dětský domov Zlín a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Krajské, Lazy 3689, Zlín, 577 210 293,
e-mail: ddzlin@ddzlin.cz, www.ddzlin.cz;
Mgr. Helena Stráská, ředitelka
Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Jeho činnost
je řízena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Zajišťuje
ústavní, ochrannou, 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. Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez
jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen anebo ocitlo-li se dítě
bez péče přiměřeně jeho věku, jde-li o dítě nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo
o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho
základní práva.
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Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna Brno,
Veslařská 246, odloučené pracoviště Středisko výchovné péče SVP DOMEK, Česká 4789, Zlín
Státní, Česká 4789, Zlín, 577 242 786, mobil 606 818 818,
e-mail: markova@svpdomek.cz, www.svpdomek.cz; PhDr. Zdeňka Marková, vedoucí
Zařízení poskytuje služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské pro děti
s rizikem poruch chování, nebo s projevy negativních jevů v sociálním vývoji. Pracují formou
ambulantní péče a internátní služby (dvouměsíční pobyty).
Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Nestátní, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, 571 629 084, fax 571 629 085,
e-mail: hospic@citadela.cz, socialni@citadela.cz, www.citadela.cz;
Ing. Miloslav Běťák, ředitel
Hospicová paliativní péče: Bc. Vojtěška Gregorková, sociální pracovnice, 571 629 086,
mobil 736 473 245
Poskytuje ji lidem v terminálním stádiu života a jejich nejbližším.
Odlehčovací služba: Bc. Vojtěška Gregorková, sociální pracovnice, 571 629 086, mobil
736 473 245
Služba je určena k odpočinku rodinám dlouhodobě pečujícím o člověka závislého na péči
jiné osoby.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče: Bc. Lenka
Dobiášová, sociální pracovnice, mobil 602 776 460
Jsou určeny klientům, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, nevyžaduje již pobyt na akutním
či následném lůžku v nemocnici, ale vzhledem ke snížené sebeobsluze neumožňuje návrat
do domácího prostředí.
Domov se zvláštním režimem: Bc. Ester Palová, sociální pracovnice, mobil 602 776
460
Je určen lidem s chronickým duševním onemocněním a s lehčími typy demencí, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domek pro preventivní programy zaměřené na děti, mládež a jejich rodiny
Nestátní, Česká 4789, Zlín, 577 242 786, mobil 606 818 818,
e-mail: M. Forgacova@seznam.cz, www.svpdomek.cz;
Marie Forgáčová, předsedkyně
Posláním organizace je šíření a propagace myšlenky dobrovolnictví a koordinace dobrovolnické činnosti v rámci Programu Pět P - „velký bratr - velká sestra“ (péče, podpora, přátelství,
prevence, pomoc). Podpora činnosti (zvláště v oblasti primární prevence) Diagnostického
ústavu pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené
pracoviště Středisko výchovné péče, Česká ulice 4789, Zlín a povzbuzení spoluobčanů
k podílení se na dobrovolnických aktivitách.
DOMINO CZ, o. s.
Nestátní, Na Honech III/4922, Zlín (sídlo), Santražiny 4224, Zlín (kontaktní adresa),
577 218 708, mobil 739 141 082,
e-mail: info@idomino.eu, www.idomino.eu; Mgr. Helena Langerová, výkonná ředitelka
Posláním organizace je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před
sociálně nežádoucími a negativními jevy, podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc
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rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, integrace rodin do společnosti,
poskytování preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, podpora dětí
z oblasti náhradní péče (děti z dětských domovů a děti žijící v pěstounské péči) v rámci
procesu osamostatňování se po ukončení náhradní péče, pomoc a podpora rodičů s dětmi
v náhradní rodinné péči a sociálně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života.

Domov Na Dubíčku
Krajské, Hrobice 136, Slušovice, 577 981 114,
e-mail: nadubicku@nadubicku.cz,
www.nadubicku.cz; Jitka Březíková, ředitelka
Cílovou skupinou Domova Na Dubíčku jsou dospělí občané ve věku od 27 let s psychiatrickou
diagnózou, lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, omezenou mobilitou
i úplnou imobilitou, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni vést samostatný život.
Jedná se o rezidenční službu.
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
Krajské, Burešov 4884, Zlín, 577 225 029, 577 433 853,
e-mail: reditel@dsburesov.cz, www.dsburesov.cz; Ing. Vlastimil Zaydlar, ředitel;
Bc. Lorencová Renata, sociální pracovnice (přijímání žádostí) 577 011 306, mobil 606 481 129,
e-mail: lorencova@dsburesov.cz;
evidence žádostí o přidělení bytu v bytovém domě se zvláštním určením: Dana Nesrstová, účetní,
e-mail: bytovydum@dsburesov.cz.
Zařízení poskytuje rezidenční sociální službu domov pro seniory (určeno pro seniory starší
65 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby) a dále rezidenční sociální službu domov se zvláštním režimem (určeno pro
seniory starší 60 let s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí, kteří mají sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby). V rámci
doplňkové činnosti od 1. 7. 2012 provozuje dům s byty zvláštního určení na Broučkově
ulici 292. Tyto nájemní byty jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří
nevyžadují trvalou sociální a zdravotní péči.
Domov pro seniory EFATA
Nestátní, Tyršova 1108, Zlín - Malenovice, mobil 734 796 471,
e-mail: dsefata@gmail.com, www.casd.cz/mss;
Věra Luptáková, ředitelka zařízení;
Vít Slováček, správce objektu domova pro seniory
Zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 65 let věku. Zajišťuje komplexní
celoroční péči. Zřizovatelem a provozovatelem je Moravskoslezské sdružení Církve
adventistů sedmého dne.
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Krajské, Loučka 128, Újezd u Valašských Klobouk, 763 25, 577 006 921, www.dsloucka.cz;
PhDr. František Anders, ředitel, e-mail: reditel@dsloucka.cz,
Mgr. Martin Liška, vedoucí sociálního úseku, 577 006 933, e-mail: admin@dsloucka.cz ,
Ludmila Trchalíková, vedoucí zdravotnického úseku, 577 006 929, e-mail: stanicni@dsloucka.cz
Domov pro seniory zajišťuje sociálně-zdravotní péči, tj. ubytování, stravování, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím.
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Domov pro seniory Luhačovice
Krajské, Leoše Janáčka 380, Luhačovice, 577 159 211, 577 131 053,
e-mail: sevcikova.dsl@centrum.cz, www.dsluhacovice.cz;
Mgr. Marta Ševčíková, ředitelka
Domov pro seniory zajišťuje sociálně-zdravotní péči, tj. ubytování, stravování, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím.
Domov pro seniory Lukov
Krajské, Hradská 82, Lukov, 577 911 623, 577 911 494,
e-mail: neischlova@ds-lukov.cz, www.ds-lukov.cz;
Ing. Jiřina Neischlová, ředitelka
Sociální služba domov pro seniory zajišťuje komplexní rezidenční sociálně-zdravotní péči
seniorům starším 65ti let, sociální služba domov se zvláštním režimem pak stejnou péči
seniorům starším 65ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy
demence a ostatních typů demencí.
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
Krajské, Husova 1165, Napajedla, 577 942 045-6, 577 941 249,
e-mail: reditel@dsnapajedla.cz, www.dsnapajedla.cz;
Bc. David Libiger, ředitel
Domov pro seniory zajišťuje komplexní rezidenční péči seniorům od 58 let věku.
Domov se zvláštním režimem Kvasice
Krajské, Parková 21, Kvasice, 573 358 009, e-mail: dzr.kvasice@tiscali.cz,
www.seniori-kvasice.cz;
Milivoj Novák, vedoucí domova, 573 358 008, mobil 605 724 615;
e-mail: vedouci.dd.kvasice@ouss-uh.cz;
Bc. Marta Pospíšilová, sociální pracovnice, 575 759 627, mobil 731 025 866,
e-mail: sociálni.dd.kvasice@ouss.cz
Sociální pobytová služba je poskytována nepřetržitě po celý rok, je určena osobám
s chronickým duševním onemocněním od 50 let. Sociální péče je poskytována osobám,
které se v důsledku svého zdravotního stavu ocitly v nepříznivé životní situaci a potřebují
pomoc další osoby při zajišťování svých potřeb.
Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace (do 31. 12. 2012, poté
pravděpodobně Dům s byty zvláštního určení Města Fryšták)
Krajské, Komenského 381, Fryšták, 577 911 034,
e-mail: penzionfrystak@quick.cz,
www.penzionfrystak.cz; Bc. Jarmila Kojecká
Bydlení pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu tělesného a zdravotního postižení,
jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby, mimo odbornou zdravotní péči. Služba je
poskytována osobám ve věku 27 - 80 let. Ubytování je v jednopokojových a dvoupokojových
bytech s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením.
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Domy s byty zvláštního určení – bezbariérové (upravitelné) byty
Městské, Zarámí 4421, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz; Ivona Pellarová, kontaktní osoba
V městských objektech (např. ulice Broučkova 5352, Podlesí V/5406-5411, Masarykova
1242) jsou zřizovány také byty bezbariérové. Žádosti o přidělení se podávají na Odboru
ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421.
Domy s byty zvláštního určení Bartošova čtvrť
Městské, Broučkova 5352, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz; Ivona Pellarová, kontaktní osoba
37 bytových jednotek, z toho 14 bezbariérových, pro osoby s trvalým pobytem ve Zlíně, kteří
splňují podmínky podle platných Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení
a bytech v Domech zvláštního určení v majetku SMZ. Žádosti o přidělení se podávají na
Odboru ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421.
Domy s byty zvláštního určení Drofa
Městské, Zálešná I/4057, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz; Ivona Pellarová, kontaktní osoba
162 bytů zvláštního určení pro osoby s trvalým pobytem ve Zlíně, kteří splňují podmínky
podle platných Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v Domech
zvláštního určení v majetku SMZ. Žádosti o přidělení se podávají na Odboru ekonomiky
a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421.
Domy s byty zvláštního určení Družstevní
Městské, Družstevní 4509, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz; Ivona Pellarová, kontaktní osoba
98 bytů zvláštního určení pro osoby s trvalým pobytem ve Zlíně, kteří splňují podmínky
podle platných Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v Domech
zvláštního určení v majetku SMZ. Žádosti o přidělení se podávají na Odboru ekonomiky
a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421.
Domy s byty zvláštního určení Okružní
Městské, Okružní 4699, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz; Ivona Pellarová, kontaktní osoba
47 bytů zvláštního určení pro osoby s trvalým pobytem ve Zlíně, kteří splňují podmínky
podle platných Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v Domech
zvláštního určení v majetku SMZ. Žádosti o přidělení se podávají na Odboru ekonomiky
a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421.
Domy s byty zvláštního určení Středová
Městské, Středová 4786, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz; Ivona Pellarová, kontaktní osoba
54 bytů pro osoby s trvalým pobytem ve Zlíně, kteří splňují podmínky podle platných Pravidel
poskytování bydlení v bytech zvláštního určení a bytech v Domech zvláštního určení
v majetku SMZ. Žádosti o přidělení se podávají na Odboru ekonomiky a majetku Magistrátu
města Zlína, Zarámí 4421.
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Domy s byty zvláštního určení Zlín - Malenovice
Městské, Masarykova 1242, Zlín, 577 630 334,
e-mail: ivonapellarova@muzlin.cz;
Ivona Pellarová, kontaktní osoba
39 bytových jednotek, z toho 16 bezbariérových, pro osoby s trvalým pobytem ve Zlíně, kteří
splňují podmínky podle platných Pravidel poskytování bydlení v bytech zvláštního určení
a bytech v Domech zvláštního určení v majetku SMZ. Žádosti o přidělení se podávají na
Odboru ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421.
Dotek, o. p. s.
Nestátní, Pardubská 1194, Vizovice, 577 453 396, e-mail: r.dotek@seznam.cz,
www.pecovatelstvi-dotek.cz; Radomíra Pečeňová,
ředitelka
Poskytuje pečovatelskou službu pro seniory v mikroregionu vizovicko-slušovicko
a odlehčovací pobytové služby seniorům a lidem postiženým demencí. Provozuje dobročinný
obchůdek a poradnu Dotek a půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace
Městské, Tyršovo nábřeží 801, Zlín, 575 753 481,
e-mail: ddmastra@ddmastra.cz, www.ddmastra.cz;
Pobočka: Družstevní 4513, Zlín, 571 142 742, 577 142 297, e-mail: druzstevni@ddmastra.cz;
Bc. Ivana Vladíková, ředitelka
Organizace je zřízena za účelem poskytování zájmového vzdělávání v oblasti volnočasových
aktivit pro děti, mládež i dospělé. Ve dvou střediscích jsou každý den, v době mimo vyučování,
pod vedením kvalifikovaných pedagogů realizovány činnosti v kroužcích a klubech, které
probíhají opakovaně každý týden ve stanovený den a hodinu. V dopoledních hodinách
probíhají výukové programy pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ. Ve volných a prázdninových
dnech jsou pořádány víkendové akce, soutěže, turnaje a prázdninové tábory. Programy
jsou zaměřeny do oblastí sportu, EVVO, (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta),
technických, kynologických, výtvarných, pohybových, tanečních a jazykových dovedností
a znalostí.
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace
Krajské, Návojná 100, Nedašov, 577 335 437, 577 335 512,
e-mail: reditelka@dssnavojna.cz, www.dssnavojna.cz;
Mgr. Věra Stašová, ředitelka
Dům sociálních služeb poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti na
návykových látkách, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín
Nestátní, nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín, 577 432 538, mobil 724 567 509, 724 567 510,
e-mail: fod.zlin@fod.cz, www.fod.cz;
Mgr. Kateřina Králová, kontaktní osoba
Ve spolupráci s odděleními sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů vyhledává děti
v krizové situaci a vhodné žadatele k péči o opuštěné či handicapované děti. Poskytuje
poradenské služby, pomoc rodinám s dětmi v hmotné nouzi, pracuje na sanaci rodin, pomáhá
při zvládání výchovy dětí a podporuje rodiny při řešení školních problémů dítěte. Rozpadlým
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rodinám poskytuje asistenci při styku dítěte s rodičem, či asistenci při jeho předávání.
Ve spolupráci s pražskou centrálou organizuje setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči,
letní tábory atd.

„HANDICAP (?)“ Zlín
Nestátní, Padělky VI/1367, Zlín, 577 211 475, mobil 603 385 392,
e-mail: handicap@handicap.cz, www.handicap.cz;
Mgr. Aleš Chudárek, předseda
Organizace poskytuje sociální služby a pořádá aktivizační programy pro osoby se zdravotním
postižením (zejména pro vozíčkáře). Zajišťuje sociální službu osobní asistence (terénní
péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického
onemocnění nebo věku), speciální přepravu imobilních občanů přizpůsobenými vozidly
- i s asistencí,
integrační programy dětí a mládeže (zájmové kroužky, rekondiční pobyty, tábory
a jednorázové akce), sportovní aktivity osob se zrakovým postižením, půjčování
kompenzačních pomůcek. Sdružení navíc provozuje dobročinný obchod.
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Krajské, Na Hrádku 100, Fryšták, 577 911 209,
e-mail: hradek@hradek-frystak.cz, www.hradek-frystak.cz;
Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka
Nabízí pobytové sociální služby týdenní stacionář a domov pro osoby se zdravotním
postižením pro osoby s různým stupněm mentálního a kombinovaného postižení.
“HVĚZDA - občanské sdružení“
Nestátní, sídlo organizace: Masarykova 433, Zlín - Malenovice,
kontakt: Sokolovská 967, Zlín - Malenovice, 577 113 542, mobil 606 722 666,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Miroslava Kalivodová, statutární zástupce
Poskytuje sociální služby, ostatní služby, doplňkové služby a zdravotní péči v uceleném
projektu Komplex sociálních služeb, který se člení do následujících projektů:
“HVĚZDA - občanské sdružení“ - Domácí péče
Nestátní, Zarámí 4077, Zlín, 577 005 550, mobil 606 722 666,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Miroslava Kalivodová, statutární zástupce
“HVĚZDA - občanské sdružení“ - Domácí hospicová péče
Nestátní, Zarámí 4077, Zlín, 577 005 550, mobil 606 722 666,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Miroslava Kalivodová, statutární zástupce
“HVĚZDA - občanské sdružení“ - Hospic Hvězda
Nestátní, Sokolovská 967, Zlín - Malenovice, 577 113 542, mobil 606 722 666,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Miroslava Kalivodová, statutární zástupce
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“HVĚZDA - občanské sdružení“ - Seniorcentrum, Domov seniorů - domovy se zvláštním
režimem
Nestátní, Sokolovská 967, Zlín - Malenovice, 577 113 542, mobil 606 722 666,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Miroslava Kalivodová, statutární zástupce
“HVĚZDA - občanské sdružení“ - Seniorcentrum, Dům služeb seniorům - domovy se
zvláštním režimem
Nestátní, Zarámí 4077, Zlín, 577 005 511; mobil 606 722 666,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Miroslava Kalivodová, statutární zástupce
“HVĚZDA - občanské sdružení“ - Centrum denních aktivit
Nestátní, Zárámí 4077, Zlín, 577 005 590, mobil 725 440 514,
e-mail: sekretar.hvezdazlin@seznam.cz, www.sdruzenihvezda.cz;
Bc. Ludmila Sedláčková, vedoucí střediska
Poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním
v denních stacionářích a sociálně terapeutických dílnách.
Charita sv. Anežky Otrokovice
Nestátní, Na Uličce 1617, Otrokovice, 577 112 031, 577 112 032,
e-mail: info@otrokovice.charita.cz; www.otrokovice.charita.cz;
Ing. Peter Kubala, ředitel; Mgr. Jiří Vlček, DiS., zástupce ředitele
Organizace vykonává služby i pro zlínské občany, činnosti především v oblasti péče
o nepřizpůsobivé občany a matky s dětmi v tísni. Dále poskytuje sociální služby především
seniorům, organizuje sbírky a humanitární pomoc u nás i do zahraničí.
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán - služby pro lidi bez domova - Azylový dům
Samaritán Otrokovice

Nestátní, Moravní 936, Otrokovice, 577 925 083, mobil 605 564 039,
e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz;
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí
Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat pomoc a podporu mužům
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními
silami. Součástí pomoci a podpory je uspokojení základních životních potřeb, především
poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a spolupráce zaměřená na dosahování příznivých
změn v životě uživatele. Služba je rozčleněna do programů: program nepřetržité pomoci;
program sociálně-terapeutický; pracovně-resocializační program; program vzdělávání;
program Internet free - volný přístup k internetu; PC klub; program rozvojových aktivit.

Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán - služby pro lidi bez domova - Dluhové

poradenství Samaritán

Nestátní, Burešov 4886, 760 01 Zlín, mobil 734 435 003,
e-mail: jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz, e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz,
www.otrokovice.charita.cz;
Mgr. Ondřej Prchlík, sociální pracovník; Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí
Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je poskytnout pomoc a podporu
lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené především dluhy. Součástí pomoci a podpory
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je spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele služby - orientace v pohledávkách
od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli a jinými institucemi, pomoc při podání Návrhu
na povolení oddlužení, asistence při zpracování konsolidace úvěrů, nasměrování k další
pomoci a celková stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování uživatele služby
k vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky. Služba
je poskytována zdarma s možností právní konzultace.

Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán - služby pro lidi bez domova - Noclehárna
Samaritán Otrokovice

Nestátní, Moravní 936, Otrokovice, 577 925 083, mobil 605 564 039,
e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz;
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí
Posláním Noclehárny Samaritán je poskytnout okamžitou pomoc a podporu mužům
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří mají zájem o přenocování
a využití hygienického zařízení. Služba umožňuje další spolupráci zaměřenou na dosahování
příznivých změn v životě uživatele. Služba zajišťuje podmínky pro běžné úkony osobní
hygieny, podmínky pro celkovou hygienu těla, přenocování, úklid, výměnu ložního prádla
a potravinovou pomoc.

Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán - služby pro lidi bez domova - Terénní program

Samaritán

Nestátní, Moravní 936, Otrokovice, Burešov 4886, Zlín, 577 925 083, mobil 605 564 039,
e-mail: tps@otrokovice.charita.cz, e-mail: samaritan@otrokovice.charita.cz,
www.otrokovice.charita.cz; Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí, Bc. Vlastimil Paciorek, koordinátor
Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem, 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. Nepříznivá sociální situace je také spojena se špatnými hygienickými
podmínkami, nedostatkem finančních prostředků, s dluhy, ztrátou rodinných vazeb
a dezorientací ve společenském prostředí. Služba je poskytována v přirozeném prostředí
uživatele. Součástí pomoci a podpory je základní materiální pomoc, poskytování informací,
které povedou k pozitivním změnám v dosavadním způsobu života a doprovody do organizací
a institucí, kde mohou uživatelé hledat pomoc.

Charita sv. Anežky Otrokovice - Nový domov Otrokovice
Nestátní, Hlavní 1229, Otrokovice, 577 932 388, mobil 739 113 245,
e-mail: ndo@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz;
Bc. Veronika Halasová, DiS., vedoucí
Azylové zařízení poskytuje dočasné nouzové ubytování pro matky s dětmi v tísni a těhotným
ženám. Cílem je pomoci jim překlenout jejich náročnou životní situaci spojenou se ztrátou
bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby samy dokázaly řešit své problémy
a vrátit se k plnohodnotnému životu.
Charita sv. Anežky Otrokovice - Charitní domov Otrokovice - Domov pro seniory
Nestátní, Na Uličce 1617, Otrokovice, 577 112 036, mobil 739 120 760,
e-mail: chd@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz; Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí
Posláním Charitního domova Otrokovice je poskytnout svým obyvatelům podporu, pomoc
a laskavou péči v prostředí, které se co nejvíce přiblíží původnímu domovu, aby zde důstojně
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a bez pocitu osamění prožili svůj podzim života. Seniorům tato služba nabízí trvalý pobyt
v převážně jednolůžkových pokojích a zajištění stálé pečovatelské a ošetřovatelské pomoci,
nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich potřeb.

Charita sv. Anežky Otrokovice - Charitní domov Otrokovice - Odlehčovací služba
Nestátní, Na Uličce 1617, Otrokovice, 577 112 036, mobil 739 120 760,
e-mail: chd@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz; Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí
Posláním odlehčovací služby je poskytování pomoci a podpory seniorům a rodinám, které
o ně pečují.
Charita sv. Anežky Otrokovice - Terénní služba rodinám s dětmi
Nestátní, Na Uličce 1617, Otrokovice, 576 771 537, mobil 737 331 954,
e-mail: tsr@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz; Mgr. Lada Rektoříková, vedoucí
Terénní služba rodinám s dětmi podporuje rodiny, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci
a pomáhá tam, kde hrozí zanedbání péče nebo ústavní výchova dětí. Cílem je zdravý vývoj
dítěte a podpora zodpovědného rodičovského chování. Podmínkou je aktivní spolupráce
rodičů. Předmětem spolupráce bývá péče o dítě, chod domácnosti, výchovné problémy
či jednání na úřadech.
Charita sv. Anežky Otrokovice - Charitní pečovatelská služba
Nestátní, Na Uličce 1617, Otrokovice, 576 771 535, mobil 739 139 323,
e-mail:chps@otrokovice.charita.cz, www.otrokovice.charita.cz
Ing. Pavla Nesrstová, vedoucí
Posláním Charitní pečovatelské služby Otrokovice je poskytnutí podpory seniorům a osobám
se zdravotním postižením k setrvání ve svém domácím prostředí, prostřednictvím pomoci
s naplňováním základních potřeb, týkajících se péče o osobu a domácnost uživatelů služby.
Charita Zlín
Nestátní, Burešov 4886, Zlín, 577 224 050, mobil 603 443 167,
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
Vlastimil Vajďák, ředitel
Organizace vykonává ve Zlíně celou řadu činností zejména v oblasti péče o seniory, osoby
se zdravotním a kombinovaným postižením a osamělé matky s dětmi. V budově ředitelství
je umístěn tzv. Charitní šatník, který je veřejnosti k dispozici (mimo prázdnin) každé úterý
od 8:00 hod do 10:00 hod a čtvrtek od 15:00 hod do 17:00 hod. (kontakt viz Občanská
poradna Charity Zlín).
Charita Zlín - Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Nestátní, Zálešná I/4057, Zlín, 577 211 678, mobil 603 463 799,
e-mail: chos@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
Marie Walnerová, vrchní sestra a vedoucí střediska
Poskytování ošetřovatelských úkonů (odborné zdravotnické úkony indikované lékařem
a hrazené zdravotní pojišťovnou, např. převazy či aplikace injekcí).
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Charita Zlín - Charitní pečovatelská služba Zlín
Nestátní, Zálešná I/3222, Zlín, 577 435 737, mobil 737 916 923,
e-mail: chps@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
Anna Gajdošíková, vedoucí střediska
Poskytování pečovatelské služby (základní hygiena, praní a žehlení prádla, nákupy, úklid,
nutné pochůzky, donáška a rozvoz stravy, služby péče o vlasy a nehty apod.) v přirozeném
prostředí uživatele služeb, tzn. v jeho domácnosti. Provozování jídelen pro seniory a osoby
se zdravotním postižením Drofa a Podlesí.
Charita Zlín - Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
Nestátní, Zálešná I/3222, Zlín, 577 435 737, mobil 737 916 923,
e-mail: cds@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
Mgr. Bronislava Vašáková, vedoucí střediska
Centrum nabízí možnost pobytu pro seniory. Kritériem pro přijetí uživatelů služby je snížená
soběstačnost, částečné odkázání na pomoc druhé osoby, osamocenost, nedostatek
sociálního kontaktu a zájem důstojně prožívat své stáří v sociální interakci se svým
okolím. Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin. Poskytované služby
v prostorách centra: relaxační cvičení, aktivace uživatelů, zajištění stravy a pitného režimu,
pobyt na přilehlé zahradě, drobné nákupy, koupele, služby ošetření nohou, praní a žehlení
prádla, fakultativní a nadstandardní služba (doprava uživatele do centra i zpět).
Charita Zlín - Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
Nestátní, SNP 4789, Zlín, 577 241 352, mobil 737 504 258,
e-mail: chd@zlin.charita.cz, chdsluzba@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
Mgr. Eva Danielová, vedoucí střediska
Domov poskytuje dočasné ubytování ženám s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci.
Charita Zlín - Občanská poradna Charity Zlín
Nestátní, Zálešná I/4057, Zlín, 577 012 454, mobil 739 254 973, 739 245 974,
e-mail: poradna@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí střediska
Poradna poskytuje službu ve formě sociálního a psychologického poradenství jak ambulantní,
tak terénní formou všem, kdo ji vyhledají. V budově ředitelství (Zlín - Burešov 4886)
je umístěn tzv. Charitní šatník, který je veřejnosti k dispozici (mimo prázdnin) každé úterý
od 8:00 hod do 10:00 hod a čtvrtek od 15:00 hod do 17:00 hod.
Charita Zlín - Charitní kluby seniorů Drofa, Podlesí
Nestátní, mobil 731 646 933,
e-mail: pastorace@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz;
sr. Sylvia Medňanská, kontaktní osoba
Nabídka klubové činnosti seniorům (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce apod.).
Integra, výrobní družstvo, Zlín
Družstvo, Bartošova 4341, Zlín, 577 595 111, mobil 777 769 300,
e-mail: integra@integrazlin.cz, www.integrazlin.cz; Ing. Jiří Nesvadba, předseda
Výrobní družstvo zaměstnávající občany se změněnou pracovní schopností. Činnosti splňují
podmínky náhradního plnění (šití oděvů, výroba razítek, ostraha aj.).
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IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít
s vámi“
Nestátní, tř. T. Bati 1276, Zlín, 577 019 914, 577 434 602,
e-mail: izap@volny.cz, www.slunecnice.us;
Bc. Miluška Zvonařová, ředitelka;
Mgr. Sylvie Osičková, zástupkyně ředitelky, vedoucí chráněných dílen;
Bc. Eva Řezníčková, vedoucí sociálních služeb
Posláním o. s. IZAP je vytvářet mladým dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným
postižením a s ukončeným speciálním vzděláním podmínky pro jejich další vzdělávání,
zaměstnávání a sociální začleňování, s cílem žít běžný život ve stejných podmínkách, jaké
mají jejich zdraví vrstevníci. Sdružení je poskytovatelem sociální služby: Centrum denních
služeb. Vedlejší činností o. s. IZAP je provozování chráněných dílen a chráněných pracovních
míst.
Jesle
Městské, Tyršovo nábřeží 747, Zlín, 577 219 669;
e-mail: jesletyrsovonabrezi@volny.cz;
Bc. Pavla Slováková, vedoucí zařízení
Zařízení, které slouží dětem ve věku 1 - 3 roky.
Jesle
Městské, M. Knesla 4056, Zlín, 577 439 554, 731 910 013;
e-mail: jeslekneslova@volny.cz;
Bc. Miroslava Nowaková, vedoucí zařízení
Zařízení, které slouží dětem ve věku 1 - 3 roky.
Jesle
Městské, Budovatelská 4820, Zlín, 577 141 431,
e-mail: detske.centrum@seznam.cz;
Mgr. Lenka Kovářová, vedoucí zařízení
Zařízení, které slouží dětem ve věku 1 - 3 roky.
Klub bechtěreviků, o. s. - Kraj Zlínský
Nestátní, Občanské sdružení pacientů s bechtěrevovou nemocí, Sadová 1033, Vizovice,
577 453 287, mobil 728 375 728,
e-mail: ludim@seznam.cz; Luděk Imrýšek, předseda
Svou činnost zaměřuje především na organizování rekondičních pobytů, rehabilitačních
cvičení, plavání, léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů, poradenství,
vydávání vlastního informačního měsíčníku Bechtěrevik. Hlavní poslání organizace je
zvýšení kvality života osob postižených revmatickými nemocemi.
Klub Stomiků Zlín, občanské sdružení
Nestátní, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 577 430 982, mobil 721 096 151,
e-mail: maka.zlin@centrum.cz, www.stomici.zlin.webgarden.cz;
Marie Martincová, předsedkyně
Klub je začleněn v celostátním sdružení stomiků s názvem České ILCO. Hlavním úkolem
klubu je péče o specifické potřeby členů klubu, obhajovat jejich zájmy s cílem, aby si zajistili
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zdravotní a sociální rehabilitaci a rovnoprávné postavení ve společnosti. Klub spolupracuje
s obchodními organizacemi, které dodávají zdravotní pomůcky. V součinnosti s odborným
lékařem a stomasestrou organizuje odborné přednášky zaměřené k problematice stomií.
Ve spolupráci s chirurgickým oddělením Baťovy nemocnice využívá poradenské služby
pro stomiky před i v pooperačním období. V oblasti zdravotní a sociální rehabilitace členů
klubu organizuje rekondice, zájezdy, kulturní a společenské akce.

Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně
Kociánka 2, Brno - Královo Pole, 515 504 111, 515 504 216,
e-mail: info@kocianka.cz, www.kocianka.cz; Mgr. Jiří Podlucký, ředitel
Kociánka zajišťuje registrované sociální služeby pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku
od 3 let do ukončení vzdělávání, maximálně do 40 let věku. Cílovou skupinou jsou osoby
s tělesným, nebo kombinovaným postižením s druhotným lehkým mentálním postižením.
Služby ucelené rehabilitace nabízí Kociánka klientům v ambulantních a pobytových službách
a sociálně terapeutických dílnách se zácvikovými obory. Pomáhá rodinám, které potřebují
zajistit krátkodobý pobyt svého postiženého člena v odlehčovací službě. Klade důraz na
školní vzdělávání (vzdělávání od MŠ, ZŠ až po učební obory a studium OA s maturitou),
odborně poskytovanou léčebnou rehabilitaci a přípravu na samostatný život.
Krajská hygienická stanice (KHS) Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Krajské, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 577 210 266, 577 006 711,
e-mail: khs@khszlin.cz, www.khszlin.eu; MUDr. Dana Šviráková, ředitelka
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Gerontologické centrum a. s. Zlín
Soukromé, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 577 552 009, mobil 724 665 412,
e-mail: forejtar@bnzlin.cz, www.kntb.cz; MUDr. Milan Forejtar, primář
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Zlín
Krajské, J. A. Bati 5520, 575 570 491,
e-mail: poradna@ppporzl.cz, www.ppporzl.cz;
PhDr. Vladimíra Vyoralová, vedoucí pracoviště
V rámci poradenské činnosti se poradna věnuje problematice poruch učení i 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. Připravuje
programy pro středoškoláky a zajišťuje metodické vedení výchovných poradců a školních
metodiků prevence.
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí
Krajské, tř. T. Bati 21, Zlín, 577 043 300,
e-mail: jana.chovancova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz;
Mgr. Jana Chovancová, vedoucí odboru
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí - oddělení sociálních služeb
Krajské, tř. T. Bati 21, Zlín, 577 043 313,
e-mail: alena.grebikova@kr-zlinsky.cz; Ing. Alena Grebíková, vedoucí oddělení
V samostatné působnosti oddělení spolupracuje při řešení ekonomické problematiky
sociálních služeb v rámci objemu položek rozpočtu Zlínského kraje a rozpočtového výhledu
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v oblasti sociálních věcí. Zabezpečuje úkoly při zřizování a samotné činnosti organizací kraje
v oblasti sociálních služeb včetně jejich odborného vedení. Podílí se na přípravě obsahu
zřizovacích listin příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb,
změn zřizovacích listin a realizuje je. Ve spolupráci s Odborem investic se podílí na přípravě
podkladů pro rozhodování orgánů o investičních záměrech krajem zřizovaných příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb. Zajišťuje činnost Komise Rady Zlínského kraje pro
zdravotně postižené. Administruje Sociální fond Zlínského kraje. Administruje anketu
Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje.

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany
Krajské, tř. T. Bati 21, Zlín, 577 043 312,
e-mail: helena.miklova@kr-zlinsky.cz;
Mgr. Helena Miklová, vedoucí oddělení
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) vytváří podmínky a zabezpečuje
úkoly při zřizování a správě zařízení SPOD. Rozhoduje o státním příspěvku pro zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí
správních orgánů I. stupně a řeší podněty a stížnosti v oblasti SPOD. Rozhoduje o vydání
pověření k výkonu SPOD a o odnětí tohoto pověření. Vytváří podmínky pro jednotný postup
osob zajišťujících SPOD. Vede evidenci dětí a žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči,
zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči, zabezpečuje konzultace o výkonu pěstounské
péče.
V oblasti sociální práce realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace osob. Řeší odvolání ve správním řízení proti
rozhodnutí obcí ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a stanovení
úhrady za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy. Metodicky vede
a kontroluje výkon SPOD v kraji a výkon sociální práce na obecních úřadech.
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí - oddělení plánování a rozvoje
sociálních služeb
Krajské, tř. T. Bati 21, Zlín, 577 043 304,
e-mail: gabriela.hrdinova@kr-zlinsky.cz;
Mgr. Gabriela Hrdinová, vedoucí oddělení
Ve spolupráci se všemi účastníky systému zpracovává strategický dokument, tzv.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který s ohledem na komunitní plánování
obsahuje vize, cíle, priority a analýzy sociálních služeb (dále jen SSL). Každoročně formou
Akčních plánů rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji tento dokument aktualizuje.
Hlavním cílem je vytvoření systému kvalitních, efektivních a stabilně finančně zabezpečených
sociálních služeb v kraji. V rámci své působnosti oddělení podporuje síť SSL, mapuje její
dostupnost a kvalitu. Zajišťuje poradenství a informace o sociálních službách osobám
Zlínského kraje, které se nacházejí v jakékoliv nepříznivé životní situaci. Rozhoduje
o registraci, změně registrace a o zrušení registrace poskytovatelů sociálních služeb. Provádí
kontrolu registračních podmínek u poskytovatelů SSL, kterým vydal rozhodnutí o registraci.
Plní úkoly v rámci dotačních řízení vůči obcím a nestátním neziskovým organizacím
poskytujícím sociální služby a v součinnosti s kontrolním oddělením odboru Kancelář ředitele
provádí kontroly využití přidělených dotací. Podílí se na přípravě, koordinaci a monitoringu
projektů zaměřených na Podporu sociální integrace a sociálních služeb z OP LZZ. Zajišťuje
činnost Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje.
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Linka SOS
Městské, 577 431 333, 577 242 785,
e-mail: sos@zlin.cz, www.soslinka.zlin.cz;
Mgr. Pavel Bráblík, vedoucí
Telefonní krizová linka určená k poskytování rad a jiné pomoci osobám v těžkých
životních situacích, internetové poradenství. Linka SOS provozuje i dětskou schránku důvěry
na www.sos.zlin.cz.
Magistrát města Zlína - Odbor ekonomiky a majetku (OEaM MMZ)
Městské, nám. Míru 12, Zlín, 577 630 158,
e-mail: vladimirchudarek@muzlin.cz;
Ing. Vladimír Chudárek, vedoucí odboru
Magistrát města Zlína - Odbor ekonomiky a majetku - oddělení bytové
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště Zarámí 4421), Zlín, 577 630 311,
e-mail: verarosikova@muzlin.cz;
Mgr. Věra Rosíková, pověřená vedením oddělení
Oddělení bytové realizuje podle schválených zásad prodej bytového fondu a komplexně
zajišťuje bytovou agendu (žádosti o městské byty, byty v domech zvláštního určení, včetně
bytů bezbariérových a startovacích).
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí (OSV MMZ)
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 - budova Okresní správy sociálního
zabezpečení ve Zlíně), Zlín, 577 630 800, mobil 604 220 341,
e-mail: janapoborilova@muzlin.cz, www.zlin.eu;
Ing. Jana Pobořilová, vedoucí odboru
V rámci státní správy zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí a mládeže - včetně kurately
pro děti a mládež a náhradní rodinné péče. Rovněž vykonává sociální kuratelu a sociální
práci v širokém spektru, včetně opatrovnictví osob omezených či zbavených způsobilosti
k právním úkonům v případech, kdy bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem,
rozhoduje o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění, provádí vyhledávání potřebných
osob aj. Poskytuje poradenství v sociální oblasti. V oblasti samosprávy řídí zlínské klubů
seniorů, Jídelnu pro důchodce a Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením.
Spravuje agendu dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu statutárního města
Zlína a plánuje sociální a související služby ve Zlíně.
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 - budova Okresní správy sociálního
zabezpečení ve Zlíně), Zlín, 577 630 809,
e-mail: martakrumalova@muzlin.cz;
Marta Křůmalová, pověřená zastupováním vedoucí oddělení
Zajišťuje koordinaci a usměrňování péče o rodinu a děti včetně všech občanů potřebujících
zvláštní péči (rovněž z jiných národností, etnik a cizinců), výkon sociální kurately, vlastní
sociální práci s potřebnými občany (včetně pomoci s hospodařením, vedením domácnosti,
vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, pomoci se zařazením do pracovního
procesu, 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
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agendu spojenou se správním řízením ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového
pojištění, kontrolu hospodaření zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, výkon
zvláštního příjemce dávek (v odůvodněných případech a na základě svého souhlasu),
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. Provádí
sociální šetření na vyžádání příslušných orgánů a oznamování požadovaných skutečností
těmto orgánům, informační a poradenskou činnost. Dále provádí výkon opatrovnictví občanů
omezených a zbavených způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy bylo statutární
město Zlín ustanoveno opatrovníkem a sociální šetření v domácnostech těchto osob na
žádost soudů. Zajišťuje součinnost při plánování sociálních a souvisejících služeb, včetně
vytváření koncepčních materiálů a řešení příslušných přestupků.

Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD)
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 - budova Okresní správy sociálního
zabezpečení ve Zlíně), Zlín, 577 630 839, mobil 604 220 474,
e-mail: mariesemelova@muzlin.cz;
Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení
Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Provádí depistáž v terénu, primární prevenci v oblasti sociálně patologických
jevů, sociální šetření. Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, dohled
nad výchovou nezletilých dětí, zpracovává návrhy nebo podněty soudu, Policii ČR,
zprávy soudům a jiným institucím. Rozhoduje o výchovných opatřeních, o předání
dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů, 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
a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Za součinnosti se soudy
se účastní a realizuje výkon rozhodnutí o ústavní výchově. Zajišťuje specializované agendy
týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. Provádí krizovou intervenci
u nezletilých dětí a jejich rodičů. 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 výkon trestu. Poskytují komplexní sociálně-právní
poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend např. Úřadem
práce, 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
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 - budova Okresní správy sociálního
zabezpečení ve Zlíně), Zlín, 577 630 802,
e-mail: janaryskova@muzlin.cz;
Ing. Jana Ryšková, vedoucí oddělení
Zabezpečuje správu vyčleněných finančních prostředků v sociální oblasti a v oblasti vnitřní
správy, návaznost odboru na oddělení rozpočtu a controllingu a oddělení účtárny, daní
a poplatků Odboru ekonomiky a majetku MMZ, spolupráci na vymáhání dlužných částek
v oblasti dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, vedení souhrnných statistik
odboru, metodické vedení činnosti zlínských klubů seniorů, řízení provozu Jídelny pro
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důchodce ve Zlíně na Podhoří a prodej stravenek, agendu spojenou s využitím prostor
Střediska pro seniory a občany se zdravotním postižením, plnění povinností souvisejících
s inventarizací majetku odboru, komplexní agendu dotací z rozpočtu SMZ, včetně
získávání podkladů, vypracovávání a evidenci smluv, výplaty finančních prostředků
a kontroly, organizační a administrativní správu Sociálního fondu statutárního města
Zlína, plánování sociálních služeb ve Zlíně metodou komunitního plánování, organizačně
a administrativně činnost Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína.

Magistrát města Zlína - Odbor školství (OŠ MMZ)
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště Zarámí 4421), Zlín, 577 630 300,
e-mail: ivetazarska@muzlin.cz;
Mgr. Iveta Žárská, vedoucí odboru
V rámci státní správy zabezpečuje výkon přenesené působnosti vůči 23 příspěvkovým
organizacím, zřizovaných okolními obcemi, které spadají pod obec s rozšířenou působností
- Zlín. Zajišťuje efektivní správu organizačních složek zřízených městem v oblasti své
působnosti, to je zdravotnických zařízení (jesle) 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) a organizačních složek (Jeslí a Rehabilitačního stacionáře).
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise výchovy a vzdělávání.
Magistrát města Zlína - Oddělení prevence kriminality a sportovišť (OPKaS MMZ)
Městské, nám. Míru 12 (detašované pracoviště Zarámí 4421), Zlín, 577 630 349,
e-mail: igorzipper@muzlin.cz;
PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením oddělení
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 organizačních složek města – Linka SOS a Středisko volného
času – Ostrov radosti.
MAMMA HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Nestátní, Bartošova 45 (OD Modus), Zlín, 577 011 641, mobil 739 632 888,
e-mail: zlin@mammahelp.cz, www.mammahelp.cz;
Kateřina Vondráčková, kontaktní osoba
Cílem sdružení je zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen a jejich blízkých
a prosazení zlepšení následné péče o onkologicky nemocné. Dále přispívají ke zlepšení
informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.
Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o., Léčebna následné péče
Městské, Partyzánů 2174, Uherský Brod, 572 629 373,
www.nemub.cz;
MUDr. Alice Kočičková, primářka
Poskytuje následnou péči včetně rehabilitace pacientům po úrazech, cévních příhodách aj.
Městská policie Zlín
Městské, Santražiny 3312, Zlín, 577 630 500 (informace), 577 630 501, 577 630 502 (stálá služba),
tísňová linka 156, www.mpzlin.cz;
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
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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.

Modrý kříž v České republice o.s., Poradna ve Valašském Meziříčí
Záhumení 783, Valašské Meziříčí, tel.: 571 161 189, mobil: 733 734 352,
e-mail: valmez@modrykriz.org, www.modrykriz.org;
Mgr. Julie Hlavenková, vedoucí poradny, e-mail: j.hlavenkova@modrykriz.org
Pomáhá lidem ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských
aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám řešit sociální, psychické a zdravotní obtíže, do nichž se dostali v důsledku užívání návykových látek.
Hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb na odborné úrovni, které podporují změnu
životní situace klientů a jejich návrat do samostatného plnohodnotného života, který nebude
ovlivněn návykovou látkou.
Modrý kříž v České republice o.s., Poradna ve Vsetíně
Dolní náměstí 339, Vsetín, mobil: 724 087 221,
e-mail: vsetin@modrykriz.org, www.modrykriz.org;
Mgr. Jana Nováková, vedoucí poradny, e-mail: j.novakova@modrykriz.org
Pomáhá lidem ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských
aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám řešit sociální, psychické
a zdravotní obtíže, do nichž se dostali v důsledku užívání návykových látek.
Hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb na odborné úrovni, které podporují změnu
životní situace klientů a jejich návrat do samostatného plnohodnotného života, který nebude
ovlivněn návykovou látkou.
NADĚJE o. s., pobočka Otrokovice - Dům Naděje Otrokovice
Nestátní, Wolkerova 1274, Otrokovice, 577 112 983,
e-mail: otrokovice@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Mgr. Pavel Polák, ředitel pobočky
Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením nabízí tyto služby: domov pro osoby
se zdravotním postižením, denní stacionář, týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu,
chráněné bydlení.
NADĚJE o. s., pobočka Zlín
Nestátní, Bratří Sousedíků 349, Zlín, 577 006 811, 575 758 131, mobil 739 227 875,
e-mail: zlin@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka, e-mail: katerina.pivonkova@nadeje.cz
Organizace poskytuje ve Zlíně ambulantní a pobytové služby pro seniory, osoby postižené
Alzheimerovou chorobou, pro dospělé osoby s lehkým a středně těžkým mentálním
postižením a ve Vizovicích pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy (viz dále).
NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Dům pokojného stáří Zlín - domov pro seniory
Nestátní, Okružní 5550, Zlín, 575 758 131, mobil 603 281 676,
e-mail: j.chovancova@nadeje.cz, www.nadeje.cz; Mgr. Jana Chovancová, vedoucí
Dům pokojného stáří zajišťuje celoroční nepřetržitou komplexní péči o seniory, převážně
se sníženou soběstačností. Služby jsou poskytovány nepřetržitě. Poskytuje komplexní
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sociální služby, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivní program trávení volného
času - rukodělné terapie, muzikoterapie, cvičení paměti, výlety, duchovní a pastorační péči.

NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Dům pokojného stáří Zlín - domov se zvláštním režimem
Nestátní, Okružní 5550, Zlín, 575 758 131, mobil 603 281 676,
e-mail: j.chovancova@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Mgr. Jana Chovancová, vedoucí
Zařízení je součástí Domu pokojného stáří, celoroční nepřetržitou komplexní péči věnuje
osobám postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence. Poskytuje
služby zaměřené na specifické potřeby těchto osob - zachování bezpečnosti, důstojnosti,
udržení soběstačnosti, odstranění rizik a bariér, praktické barevné odlišení důležitých míst,
vhodné množství příjemných podnětů, pocit svobody pohybu a zároveň bezpečnost.
NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení
Nestátní, Bratří Sousedíků 3016, Zlín, 577 006 811, mobil 604 274 734,
e-mail: martina.kadlecova@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Bc. Martina Kadlecová, vedoucí
Dům Naděje Zlín je zařízení komunitního typu, které poskytuje komplex služeb dospělým
osobám s mentálním postižením, které nemohou dlouhodobě ze sociálních, zdravotních
či jiných důvodů zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a tuto pomoc nelze
zajistit ani pomocí rodiny ani terénními sociálními službami. Jedná se o pobytovou službu,
která poskytuje uživatelům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli
v maximální míře vést běžný způsob života. Zařízení poskytuje ubytování, které má znaky
samostatného bydlení v domácnosti, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Dům Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny
Nestátní, Bratří Sousedíků 349, Zlín, 577 006 811, 577 006 812, mobil 604 274 734,
e-mail: martina.kadlecova@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Bc. Martina Kadlecová, vedoucí
Zařízení zajišťuje širokou nabídku pracovní terapie a pracovní rehabilitace, jejímž
prostřednictvím umožňuje uživateli s mentálním postižením uplatnit své vlohy, získat
pracovní dovednosti, schopnosti, odborné znalosti a připravit se na trh práce. Poskytování
služeb vychází z individuálních potřeb uživatele, jeho osobních zájmů a možností. V dílnách
uživatelé vyrábí galanterní a proutěné zboží, drobnou keramiku, pracují v šicí dílně. Pracovní
příležitosti jsou získávány i u jiných subjektů.
NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny
Nestátní, Díly IV/3692, Zlín, 577 216 070, mobil 604 274 734,
e-mail: martina.kadlecova@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Bc. Martina Kadlecová, vedoucí
V prostorách integrované čajovny a prodejny výrobků „U včelky“, určené pro širokou
veřejnost, obsluhují hosty lidé s mentálním postižením a současně se zde prodávají výrobky
sociálně terapeutických dílen. Jedná se o sociální služby zaměřené na pracovní rehabilitaci
a terapii. Uživatelé služeb se zde učí základům stolničení, nácviku komunikačních schopností
a osvojují si pravidla etikety a hygieny. Zároveň je zde v provozu tkalcovská dílna a dílna na
výrobu svíček a dekorativních předmětů ze včelího vosku.
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NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Středisko Naděje Vizovice - nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež VITEK
Nestátní, Masarykovo nám. 418, Vizovice, mobil 739 227 875, 732 143 346,
e-mail: vizovice@nadeje.cz, www.nadeje.cz;
Mgr. Kateřina Pivoňková, ředitelka pobočky
Zařízení poskytuje ambulantní a terénní služby neorganizovaným dětem a mládeži ve
Vizovicích ve věku 6 - 26 let. Pracuje na principu nízkoprahovosti - služby jsou anonymní
a zdarma. Mládež může využívat nabízených volnočasových aktivit, keramické dílny,
sportovní činnosti, internet. Nabízí základní sociální poradenství, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při školní přípravě, podporu při zvládání problémů spojených s dospíváním.
Streetworker vyhledává a kontaktuje děti a mládež ohrožené nežádoucími sociálně
patologickými jevy přímo v jejich prostředí, poskytuje jim podporu, základní poradenství
a nabízí možnosti smysluplného trávení volného času.
NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
Nestátní, Zálešná I/4057, Zlín, mobil 736 786 493,
e-mail: sustkova.B@seznam.cz,
www.nipi.cz; Mgr. Blažena Šůstková, vedoucí střediska
Konzultační středisko - Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením,
Sv. Čecha 516, Zlín, 577 221 632, každé pondělí 14:00 až 17:00 hod. Konzultační středisko
pro poskytování poradenství v oblasti potřeb osob s omezenou schopností pohybu
a orientace dle vyhl. č. 398/09 Sb. Vydávání závazných stanovisek pro potřeby stavebních
úřadů a sociálních odborů.
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
Nestátní, Zlínská 467, Vizovice, 577 005 812, mobil 731 621 234,
e-mail: info@nmbvizovice, www.nmbvizovice.cz;
MUDr. Zdislava Tělupilová, ředitelka, telupilova@nmbvizovice.cz
Je registrována jako léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), poskytuje služby všem, kteří
nemocenskou péči potřebují z nejrůznějších důvodů.
Občanské sdružení ONYX - Kontaktní centrum Zlín
Nestátní, Gahurova 1563, Zlín, mobil 774 256 540,
e-mail: kc@os-onyx.cz, www.os-onyx.cz; Mgr. Petr Netočný, vedoucí
Zařízení poskytuje sociální služby rizikovým uživatelům drog a osobám blízkým (rodiče,
partneři). Zajišťuje výměnu stříkaček, základní hygienický a zdravotnický servis, poradenskou
činnost, screeningové testy (těhotenské, drogové aj.), zprostředkování dalších návazností
(terapeutické komunity, léčebná zařízení, psychiatr, úřady), asistenční služby.
Občanské sdružení ONYX - Streetwork Zlín
Nestátní, Gahurova 1563, Zlín, mobil 776 256 510,
e-mail: streetwork@os-onyx.cz, www.os-onyx.cz;
Mgr. Petr Netočný, vedoucí
Zařízení poskytuje sociální služby rizikovým uživatelům drog přímo v terénu (zejména
Zlín, Otrokovice a další lokality ve zlínském regionu). Zajišťuje výměnu stříkaček, základní
zdravotnický servis, poradenskou činnost, screeningové testy (těhotenské, drogové aj.),
zprostředkování dalších návazností (terapeutické komunity, léčebná zařízení, psychiatr,
úřady), asistenční služby.
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Občanské sdružení Pod křídly
Nestátní, Družstevní 228, Valašské Meziříčí, 571 632 126, mobil 604 877 266,
e-mail: podkridly@podkridly.cz, www.podkridly.cz;
Emilie Smrčková, předsedkyně
Zabývá se problematikou mladých lidí po bezprostředním ukončení ústavní péče, pěstounské
péče a po odchodu z biologických sociálně slabých rodin. V současné době provozuje
7 domů na půl cesty ve Zlínském kraji.
Občanské sdružení Pod křídly - Dům na půl cesty Zlín, Kamenná
Nestátní, Kamenná 3848, Zlín, mobil 604 877 266, tel. 571 117 063,
e-mail: zlin@podkridly.cz, www.podkridly.cz;
Emilie Smrčková, předsedkyně

Občanské sdružení Pod křídly - Dům na půl cesty Zlín-Kostelec
Nestátní, Štípská 668, Zlín-Kostelec, mobil 604 877 266, tel. 571 117 058,
e-mail: zlin@podkridly.cz, www.podkridly.cz;
Emilie Smrčková, předsedkyně

Občanské sdružení ŠANCE PRO ŽIVOT
Nestátní, Nad Stráněmi 4683, Zlín, 577 144 095, mobil 606 425 068,
e-mail: sanceprozivot@seznam.cz, www.stacionar.cz;
Drahomíra Páníková předsedkyně, e-mail: draha.panikova@seznam.cz,
Ing. Ivan Páník, místopředseda, email: ivan.panik@seznam.cz
Nabízí pomoc dětem s diagnózou dětská mozková obrna a dětem s kombinovanými vadami.
Zajišťuje netradiční možnosti doplňkové terapie - hipoterapii, canisterapii, rehabilitační
plavání a ergoterapii. Připravuje pro děti a rodiče pravidelná setkání, pomáhá při překonávání
potíží s integrací dětí do zdravé populace, nabízí dětem možnost volnočasových aktivit.
Oblastní charita Uherské Hradiště – Azylové bydlení Cusanus
Nestátní, Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, 572 501 563, mobil 734 510 396,
e-mail: abc@uhradiste.charita.cz, www.uhradiste.charita.cz;
Mgr. Zdeněk Vávra, vedoucí zařízení
Zařízení poskytuje pobytovou sociální službu ženám, mužům i párům ve věku od 18 do 70
let, nacházejícím se v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se zejména
o dočasné ubytování s vytvořenými podmínkami pro samostatnou přípravu nebo pomoc
s přípravou stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Dále poskytuje nácvik dovedností usnadňujících začlenění do
společnosti.
Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylový dům sv. Vincence
Nestátní, Na hradbách 700, Staré Město, 572 542 988,
e-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz, www.uhradiste.charita.cz;
Mgr. Oto Holeček, vedoucí projektu
Nízkoprahové sociální zařízení pro muže od 18 do 80 let, kteří ztratili domov. Slouží osobám
bez přístřeší, osobám, které se vracejí z výkonu trestu, odvykacích léčeben, dětských
domovů, ale také lidem, kteří se v důsledku neshody s rodinou nebo rozvodu ocitli v tíživé
životní situaci.
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Nestátní, Potoky 3314, Zlín, 577 210 607,
e-mail: zlin@cervenykriz.eu, www.cervenykriz.zlin.cz;
Bc. Michaela Stýblová, ředitelka
Zajišťuje akreditované školení první pomoci, organizuje rekondiční pobyty pro zdravotně
postižené děti, provádí preventivní a přednáškovou zdravotnickou činnost. Organizuje
humanitární činnost. Poskytuje sociální služby Azylového domu pro muže bez přístřeší
a Agenturu domácí péče.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Azylové zařízení a Nízkoprahové denní
centrum pro osoby bez přístřeší
Nestátní, Hornomlýnská 3712 a 3713, Zlín, 577 432 383,
e-mail: socsluzby.cckzlin@volny.cz, www.cervenykriz.cz;
Bc. Michaela Stýblová, ředitelka
Kontakt: Azylový dům a Noclehárna - Bc. Barbora Palánová, sociální pracovník, 577 430 011
Nízkoprahové denní centrum - Monika Holíková, sociální pracovník, 577 430 011
Terénní program - Bc. Kateřina Mizerová, kontaktní pracovník, 577 430 011
Ošacovací středisko – výdej ošacení nepřetržitě, příjem dopředu domluvit telefonicky 577 210 607, (nepřijímají: dětské oblečení, kostýmy, lodičky, saka).
Poskytované sociální služby: azylový dům a noclehárna pro muže v tíživé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení, terénní program a nízkoprahové denní centrum pro osoby (muže
a ženy) bez přístřeší. Nabízí základní poradenství, možnost hledání zaměstnání na internetu,
ošacení a provedení osobní hygieny. V zimních měsících nabízí zařízení mužům možnost
bezplatného a bezpečného strávení noci.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Agentura Domácí péče
Nestátní, Potoky 3314, Zlín, 577 210 607,
e-mail: zlin@cervenykriz.eu, www.cervenykriz.zlin.cz;
Bc. Michaela Stýblová, ředitelka
Poskytuje domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službu seniorům, osobám se ztíženou
sebeobsluhou, dlouhodobě nemocným, osobám po úrazech či s jiným tělesným omezením
na území Zlínska a Otrokovicka.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Klub zdravých seniorů
Nestátní, Potoky 3314, Zlín, 577 210 607,
e-mail: zlin@cervenykriz.eu, www.cervenykriz.zlin.cz; Anna Vařáková, kontaktní osoba
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity spojené s prodloužením věku a posílením zdraví
(přednášky, besedy, zájezdy, vzdělávání, společenské kontakty, péče o zdraví).
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Družstvo se sídlem Na Slanici 378, Zlín, 577 195 111, fax 577 195 137,
e-mail: info@obzor.cz, www.obzor.cz;
Václav Pšeja, předseda družstva
Výrobní družstvo zaměstnávající převážně zdravotně postižené občany. Odebráním výrobků
a služeb odběratel plní povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Výrobce
vačkových spínačů, domovních spínačů a zásuvek ELEGANT, VARIANT a DECENTE,
zdravotnických potřeb (dávkovače léků, dentální dózy), vstřikolisovaných plastových výrobků,
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kovolisovaných a kovoobráběných výrobků, vysekávaného těsnění, kovolisovacích nástrojů
a vstřikovacích forem. Poskytuje archivační a spisové služby, montáž a balení výrobků,
kovolisování, kovoobrábění, vstřikování plastů, montáž a výrobu jednoduché kabeláže,
jednoduché předvýrobní a výrobní operace - řezání, vrtání, závitování, zalisování, pájení,
osazování součástek, potiskování tampoprintem i sitotiskem, vývoj a konstrukce nástrojů.

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín (OSSZ)
Státní, tř. T. Bati 3792, Zlín, 577 041 111, fax 577 041 103,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
PhDr. Petr Špaček, ředitel
Rozhoduje o vzniku, zániku nemocenského a důchodového pojištění, o pojistném, provádění
nemocenského pojištění a poskytování dávek nemocenského pojištění zaměstnancům
všech zaměstnavatelů a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Organizuje
a provádí sepisování všech žádostí o dávky důchodového pojištění, posuzování zdravotního
stavu a pracovní schopnosti občanů (posuzování ve věcech částečné a plné invalidity,
dále dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte). Kontroluje plnění povinností
zaměstnavatelů v oblasti nemocenského a důchodového pojištění a placení pojistného na
sociální zabezpečení, dále kontroluje dodržování léčebného režimu práce neschopných
pojištěnců. Všechna odborná oddělení v rámci územní působnosti OSSZ koordinují
a usměrňují provádění sociálního pojištění.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor sociálního pojištění
tř. T. Bati 3792, Zlín, 577 041 111, fax 577 041 103,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz; JUDr. Zdeněk Man, vedoucí odboru
Řídí provádění nemocenského a důchodového pojištění zaměstnanců všech zaměstnavatelů
a OSVČ. Organizuje provádění správního řízení v odboru sociálního pojištění.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor sociálního pojištění - oddělení
nemocenského pojištění
tř. T. Bati 3792, Zlín, 577 041 210,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz; Magda Vaclová, vedoucí oddělení
Zabezpečuje zákonem stanovené úkoly při provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
všech zaměstnavatelů (výpočet a poskytování dávek: nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), zodpovídá za
provádění řízení v dávkových a jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění.
Kontroluje dodržování léčebného režimu práce neschopných pojištěnců.
Rozhoduje v dávkových a jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění, připravuje
podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, zpracovává činnosti spojené se
vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského
pojištění a vykonává činnosti v oblasti evidence a kontroly práceneschopných.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor sociálního pojištění - oddělení
důchodového pojištění
tř. T. Bati 3792, 577 041 260,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz; Irena Prokopová, vedoucí oddělení
Sepisování žádostí o starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod,
vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod. Předkládání podkladů pro rozhodnutí o dávkách
důchodového pojištění ústředí ČSSZ, rozhodování o době a rozsahu péče.
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Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor sociálního pojištění - oddělení
pojišťování osob samostatně výdělečně činných
tř. T. Bati 3792, 577 041 280,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
Bc. Jana Minaříková, vedoucí oddělení
Odpovídá za provádění nemocenského a důchodového pojištění osob samostatně výdělečně
činných, dále za zpracování přehledů o příjmech, výdajích a dalších údajů o pojistném.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor výběru pojistného
tř. T. Bati 3792, Zlín, 577 041 300, fax 577 041 103,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
Jana Šestáková, vedoucí odboru
Řídí činnosti spojené s výběrem a vymáháním pojistného, včetně provádění exekučních
srážek z dávek důchodového pojištění. Odpovídá za oblast povolování splátek na pojistném
a penále a za oblast promíjení penále.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor výběru pojistného - oddělení
účtárny pojistného a dávek
tř. T. Bati 3792, 577 041 310,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
Bc. Eva Hotaříková, vedoucí oddělení
Kontroluje dodržování platební povinnosti subjektů v sociálním zabezpečení a vystavování
výkazů nedoplatků zaměstnavatelům, účtování a sledování správnosti úhrad, účtování
předpisů a plateb všech vykonatelných titulů, provádění účetní závěrky příjmových účtů
pojistného a dávkového výdajového účtu, vracení přeplatků na pojistném jednotlivých plátců.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor výběru pojistného - oddělení
vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek
tř. T. Bati 3792, 577 041 350,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
Mgr. Ladislav Moskal, vedoucí oddělení
Zabezpečuje provádění úkolů spojených se zajištěním pohledávek po jejich splatnosti,
tj. s exekucemi na majetku dlužníků správní i soudní cestou, právním zajišťováním pohledávek
OSSZ, odpovídá za provádění exekučních srážek z dávek důchodového pojištění.
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín - Odbor výběru pojistného - oddělení
kontroly
tř. T. Bati 3792, 577 041 400,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
Věra Valentíková, vedoucí oddělení
Kontroluje vznik a zánik pojistného poměru, dále plnění úkolů zaměstnavatelů v provádění
nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí a dokumentace
z oblasti sociálního pojištění. U subjektů sociálního pojištění dále kontroluje plnění povinností,
které ukládají právní předpisy platné v oblasti sociálního zabezpečení. Kontroluje rovněž
evidenční listy důchodového pojištění zpracovávané zaměstnavateli pro jejich zaměstnance.
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Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor výběru pojistného - oddělení
lékařské posudkové služby
tř. T. Bati 3792, 577 041 700,
e-podatelna: posta.zl@cssz.cz, www.cssz.cz;
MUDr. Alena Kalábová, vedoucí oddělení
Organizuje a odpovídá za provádění lékařské posudkové činnosti v zákonem stanovených
oblastech pro účely zjištění invalidity a změny stupně invalidity; dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu
výdělečnou činnost; schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace pro účely příspěvku na mobilitu a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se
zdravotním postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou
vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým
zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav
nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku; zda jde pro účely dávek státní sociální
podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně
postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné; stupně závislosti fyzické osoby pro účely
příspěvku na péči a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. (OPU) Brno
Nestátní, Leitnerova 9, Brno, 543 210 443, mobil 731 928 388,
e-mail: opu.brno@opu.cz, www.opu.cz;
Mgr. Hana Natidzeová, vedoucí pobočky
Organizace se soustřeďuje zejména na pomoc uznaným azylantům 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, motivační a přípravné kurzy na zaměstnání, asistenci při jednání se zaměstnavateli,
při jednání na úřadech, možnost rekvalifikace a jazykových kurzů (českého jazyka pro
cizince), individuální pomoc s vyřešením bydlení u azylantů.
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA (sociální služba osobní asistence)
Nestátní, kancelář pro Zlínský kraj: Polišenského 4467/3, 796 01 Prostějov (za klienty Zlínského
kraje po telefonické domluvě dojíždí), 582 331 648,
www.podaneruce.eu, e-mail: osa.prostejov@podaneruce.eu;
Mgr. Marie Chlopčíková, koordinátor pro Zlínský kraj, mobil 777 011 034,
Bc. Kateřina Fajstlová, administrativní pracovník, mobil 777 011 745
Zajišťuje terénní sociální službu osobní asistence ve Zlínském, Olomouckém, Jihomoravském
a Moravskoslezském kraji dle zákona o sociálních službách a platné vyhlášky. Poskytujeme
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně, zajištění chodu
domácnosti, uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, bezplatné sociální poradenství, a další služby, které klient s ohledem ke svému
zdravotnímu stavu potřebuje. Služba osobní asistence je poskytována lidem, kteří pro své
zdravotní znevýhodnění potřebují pomoc. A to zejména z důvodu duševního, tělesného,
mentálního, smyslového nebo kombinovaného postižení. Služba je poskytována všem
věkovým kategoriím (děti, mládež, dospělí, senioři).
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Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Státní, J. A. Bati 5637, Zlín, 974 661 111, tísňová linka 158,
cizinecká policie 974 662 829, 974 662 820, www.policie.cz;
plk. Mgr. Rostislav Neubauer; preventivně informační oddělení - tisková mluvčí
974 661 207, mobil 724 940 887,
mjr. Ing. Jana Macalíková; koordinátorka prevence - 974 661 208, mobil 602 187 958,
por. Bc. Jitka Lysáčková;
e-mail: krpz.reditel@mvcr.cz
Poradna pro ženy a dívky, Zlín
Nestátní, zřizovatel: Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky,
Divadelní 6, Zlín, 577 222 626, mobil 603 213 838,
poradensko-krizová Linka pro ženy a dívky 603 210 999,
e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu, www.poradnaprozeny.eu; www.poradnazlin.webnode.cz;
Bc. Naděžda Fraisová, vedoucí poradny, členka předsednictva o. s. ONŽ
Posláním poradny je poskytovat podporu a doprovázení ženám a dívkám (případně
partnerským párům), které svou obtížnou životní situaci nedokáží řešit vlastními
silami. Poradna poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává konzultace
s dalšími odborníky, zajišťuje materiální pomoc sociálně slabým ženám (dětské
ošacení, kočárky, postýlky aj.), pomáhá s umístěním v azylových domech pro matky
s dětmi v tísni, provádí přednáškovou činnost pro ZŠ, SŠ a OU i pro veřejnost v oblasti
rodinné a sexuální výchovy. Ženy středního věku mohou využít aktivit klubu Rút.
PROCESIA o. s.
Nestátní, Kvítková 3687, Zlín, mobil 774 484 345, Petr Štěpaník,
e-mail: uklid@procesia.cz, www.procesia.cz;
Katarína Karlíková, vedoucí střediska úklidové služby, mobil 773 484 816
Společnost PROCESIA je českou nestátní neziskovou společností, která se opírá o zásady
sociálního podnikání. Středisko Úklidové služby PROCESIA poskytuje firmám i domácnostem
úklidové služby na profesionální úrovni v regionu Zlínska.
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Zlín
Krajské, Pod Vodojemem 3651, Zlín, 577 210 827,
e-mail: radost.zarizeni@iex.cz, www.radostzlin.cz;
Mgr. Helena Fryštacká, ředitelka
Denní a týdenní stacionář poskytuje služby sociální péče mobilním osobám s mentálním
postižením včetně kombinovaných vad, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují
z důvodu zdravotního postižení pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti včetně kontaktu se společenským prostředím s cílem všestranného
rozvoje osobnosti, osvojení dovedností a návyků pro dosažení nejvyššího stupně
soběstačnosti uživatele služby.
Rehabilitační stacionář Nivy
Městské, Žlebová 1590, Zlín, 577 210 092, mobil 731 812 408, 736 169 091,
e-mail: rehabilitacnistac@tiscali.cz, www.stacionar.cz;
Romana Sagnerová, vedoucí
Rehabilitační stacionář je nestátní zdravotnické zařízení s týdenním provozem od pondělí
do pátku pro děti od 1 do 10 let, certifikované jako pracoviště bazální stimulace. Součástí
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zařízení je třída ZŠ praktické a ZŠ speciální. Poskytuje péči zdravotnickou a výchovně
- vzdělávací dětem s kombinovaným postižením. Jedná se o děti ve všech pásmech
mentálního postižení, včetně těžkého a hlubokého s přidruženou tělesnou či smyslovou
vadou (těžké poruchy hybnosti, PAS - poruchy autistického spektra, genetické vady, DMO dětská mozková obrna, ADHD, poruchy chování i jiné).

RODINNÉ CENTRUM KAMARÁD - NENUDA o. s.
Nestátní, Gahurova 5265, Zlín, mobil 777 779 027,
e-mail: kamarad@nenuda.eu, www.nenuda.eu;
Ivana Scharfová, kontaktní osoba, mobil 728 142 862,
Vladimíra Lutonská, kontaktní osoba, mobil 775 966 064
Aktivity sdružení jsou zaměřeny na rodiny s dětmi, mládež a spojení dvou generací. Činnost
organizace spočívá v aktivním využití volného času, vzdělávání dětí, mládeže a dospělých,
zabezpečování prázdninového provozu pro děti, pořádání společných přímořských pobytů
pro celé rodiny. Podporuje a zprostředkovává společné aktivity rodičů s dětmi, přispívá ke
zlepšení kvality života rodičů, dětí a mládeže ve městě, k prevenci sociálního vyloučení
rodičů na rodičovské dovolené, k primární prevenci sociálně patologických jevů, podporuje
a pomáhá rodičům a rizikovým skupinám při návratu na trh práce, přispívá k posílení
soudržnosti místní komunity aj.
Salesiánský klub mládeže Zlín
Nestátní, Okružní 5430, Zlín, 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz;
Mgr. Petr Kopřiva, kontaktní osoba
Provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem Klub dětí a mládeže na
sídlišti Jižní Svahy. Je určeno dětem a mládeži od 11 do 26 let. Nabízí odborné poradenství
a pomoc v obtížných životních situacích podle osobních potřeb klienta. Cílem služeb
je posílit sociální kompetence mladých lidí, odvést je od nežádoucího chování, umožnit jim
porozumět obtížně prožívané situaci, ve které se nacházejí a poskytnout jim ambulantní
pomoc v krizové situaci. Pořádá Nealkodiskotéky 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.
Samari, o. s.
Nestátní, Burešov 4886, Zlín, 577 012 084, mobil 777 808 777,
e-mail: samari@samari.cz, www.samari.cz;
Ing. Petra Nováková, předsedkyně
Dobročinná organizace nabízející zprostředkování pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou.
Zaměřuje se především na podporu vzdělávání chudých bengálských dětí (tzv. „adopce na
dálku“) a rozvoj dobrovolnictví u seniorů, dětí a handicapovaných. Také pořádá přednášky
o zdravém životním stylu nebo vytváří pohotovostní finanční fond pro případ náhlých katastrof.
Sanity o. s.
Nestátní, Tř. 3. května 159, Zlín, mobil 606 705 998,
e-mail: info@sanity.cz, http://sanity.cz;
Eva Dudomai, předsedkyně; Zdeňka Holíková, místopředsedkyně, mobil 776233369
Občanské sdružení příbuzných, přátel a příznivců pomoci duševně nemocným, speciálně
schizofrenií, jehož hlavním cílem je obhajovat práva a zájmy osob s duševní poruchou,
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jejich příbuzných a přátel. Dále propagovat otevřený přístup a toleranci k osobám s duševní
poruchou, iniciovat, podporovat a navazovat spolupráci s odbornou i laickou veřejností,
spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s vládními a zákonodárnými orgány,
s odborníky a institucemi oboru psychiatrie, s českými i mezinárodními organizacemi
v oblasti duševního zdraví. Občanské sdružení úzce spolupracuje s Psychiatrickou léčebnou
v Kroměříži. Její nejnovější aktivitou je pořádání benefice „Blázinec za zdí“ ve prospěch
pacientů Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Sdružení KAMARÁDI
Nestátní, Pasecký Žleb 4387, Zlín, 577 146 505, mobil 602 960 845,
e-mail: pvlcek@volny.cz; Ing. Petr Vlček, předseda
Setkávání rodičů a rodin mentálně postižených dětí k získávání a výměně zkušeností
z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravotní a sociální.
SENIOR Otrokovice - budova A
Městské, Školní 1299, Otrokovice, sídlo organizace, 576 771 677;
Ing. Ivana Vardanová, ředitelka organizace, e-mail: vardanova@senior.otrokovice.cz.
SENIOR Otrokovice - budova B
Domov pro seniory
Městské, K. Čapka 1615, Otrokovice, 576 771 675, mobil 774 558 495,
e-mail: bochezova@senior.otrokovice, www.senior.otrokovice.cz;
Mgr. Jarmila Bochezová, sociální pracovnice
Posláním pobytové služby Domov pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří
nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu závažných změn zdravotního stavu
a postupné ztráty soběstačnosti. Cílem poskytované služby je respektovat individuální
potřeby uživatelů, podporu a pomoc nastavit s ohledem na jejich vlastní možnosti, motivace
uživatelů k maximálnímu využití vlastního potenciálu a podpora v udržení kontaktu s rodinou
a společenským prostředím.
Odlehčovací služba
Městské, K. Čapka 1615, Otrokovice, 576 771 675, mobil 774 558 495,
e-mail: zvonicova@senior.otrokovice, www.senior.otrokovice.cz;
Kamila Zvoničová, DiS., sociální pracovnice
Posláním odlehčovací služby je poskytnout pobytovou, časově omezenou sociální službu
seniorům, kterým je péče zajišťována blízkými pečujícími osobami v domácím prostředí.
Odlehčovací služba má umožnit pečujícím odpočinek na nezbytně nutnou dobu od této
náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů
zajistit.
SENIOR Otrokovice - budova C
Domov pro seniory
Městské, tř. Spojenců 1840, Otrokovice, 576 771 671, mobil 773 558 106,
e-mail: samohylova@senior.otrokovice, www.senior.otrokovice.cz;
Bc. Klára Samohýlová, sociální pracovnice; Ing. Simona Malinová, vedoucí zařízení
Posláním pobytové služby Domov pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří
nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu závažných změn zdravotního stavu
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a postupné ztráty soběstačnosti. Cílem poskytované služby je respektovat individuální
potřeby uživatelů, podporu a pomoc nastavit s ohledem na jejich vlastní možnosti, motivace
uživatelů k maximálnímu využití vlastního potenciálu a podpora v udržení kontaktu s rodinou
a společenským prostředím.

Domov se zvláštním režimem
Městské, tř. Spojenců 1840, Otrokovice, 576 771 671, mobil 773 558 106,
e-mail: samohylova@senior.otrokovice, www.senior.otrokovice.cz;
Bc. Klára Samohýlová, sociální pracovnice; Ing. Simona Malinová, vedoucí zařízení
Domov se zvláštním režimem je pobytová služba určená osobám s Alzheimerovou
chorobou. Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život
seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu snížených poznávacích
schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním a se zvládáním běžných
činností. Každodenní podpora a pomoc směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů
a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím. Cílem poskytované služby
nabídnout prostředí, které je adekvátně přizpůsobeno potřebám uživatelů a péče je
poskytována kvalifikovaným personálem, pro který jsou rodinní příslušníci partnery v péči.
Odlehčovací služba
Městské, tř. Spojenců 1840, Otrokovice, 576 771 671, mobil 773 558 106,
e-mail: duskova@senior.otrokovice, www.senior.otrokovice.cz;
Bc. Alena Dušková, sociální pracovnice; Ing. Simona Malinová, vedoucí zařízení
Odlehčovací služba je pobytová služba. Posláním odlehčovací služby je poskytnout
pobytovou, časově omezenou sociální službu seniorům, kterým je péče zajišťována blízkými
pečujícími osobami v domácím prostředí. Odlehčovací služba má umožnit pečujícím
odpočinek na nezbytně nutnou dobu od této náročné péče nebo jim má pomoci v situacích,
kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit. Cílem poskytované služby je být kvalitní
sociální službou, která naplňuje potřeby pečujících a uživatelů k jejich plné spokojenosti.
SENIOR Otrokovice - Centrum denních služeb – služba bude ukončena k 31. 12. 2012
Městské, Hlavní 1161, Otrokovice, 576 771 681, mobil 774 558 143,
e-mail: reznickova@senior.otrokovice.cz, www.senior.otrokovice.cz;
Magdalena Řezníčková, vedoucí pečovatelské služby;
Ing. Ivana Vardanová, ředitelka organizace
Centrum denních služeb je ambulantní služba. Posláním centra denních služeb je poskytnout
přímo v centru seniorům a dospělým tělesně postiženým občanům pomoc v péči o vlastní
osobu, kterou nezvládají vlastními silami a pomáhat jim udržovat kontakt s jejich vrstevníky.
Cílem poskytované služby je umožnit uživatelům setrvat co nejdéle v jejich domácím
prostředí a žít v co největší míře běžným a důstojným způsobem života.
SENIOR Otrokovice - Pečovatelská služba
Městské, Nivy 283, Otrokovice, 576 771 680, mobil 774 558 143,
e-mail: reznickova@senior.otrokovice.cz, www.senior.otrokovice.cz;
Magdalena Řezníčková, vedoucí pečovatelské služby;
Ing. Ivana Vardanová, ředitelka organizace
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba. Posláním pečovatelské služby je umožnit
seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat
co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který
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jsou zvyklí. Cílem poskytované služby je podporovat běžný způsob života uživatelů v prožití
důstojného a aktivního stáří.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Oblastní odbočka Zlín
Nestátní, Podlesí IV/5302, Zlín, 577 210 689, mobil 774 138 120,
e-mail: martazemanova@centrum.cz, zlin-odbocka@sons.cz;
Marta Zemanová, předsedkyně
Organizace sdružuje lidi se zrakovými problémy, jimž mimo jiné vytváří potřebné společenské
zázemí (např. zájmová a klubová činnost) a pořádá rekondiční a rehabilitační pobyty.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Středisko integračních
aktivit Zlín
Nestátní, Podlesí IV/5302, Zlín, 577 210 689, mobil 777 242 882,
e-mail:zlin-odbocka@sons.cz;
Bc. Monika Roubínková, vedoucí střediska
Organizace poskytuje registrované sociální služby - odborné sociální poradenství a sociálně
aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením. Dále nabízí možnost průvodcovské
a předčitatelské služby.
Sociální služby města Bojkovice, p. o.
Městské, Černíkova 965, Bojkovice, 572 625 118,
e-mail: reditel@dps-bojkovice.cz;
Bc. Štěpánka Viceníková, ředitelka
Irena Dubovská , DiS., sociální pracovnice, mobil 721 107 649,
e-mail: soc-pracovnik@dps-bojkovice.cz
Nabízí seniorům možnost ubytování v Domech s pečovatelskou službou v ulicích Černíkova
965 a Tovární 1020 Bojkovice.
Speciálně pedagogické centrum
Krajské, Středová 4694, Zlín, 577 241 256, mobil 604 122 257,
e-mail: spc@skola-spc.cz, www.skola-spc.cz;
PaedDr. Věra Dernie, ředitelka
Zařízení je součástí Základní školy praktické a Základní školy speciální Zlín. Zajišťuje
integraci a poradenství pro děti s tělesným nebo kombinovaným postižením a pro autistické
děti. Předmětem činnosti jsou diagnostické, poradenské, terapeutické a metodické činnosti
pro postižené děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Zlín, detašované pracoviště MŠ, ZŠ

a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Státní, Broučkova 372 (budova Střední zdravotnické školy Zlín), Zlín, 577 221 048,
www.val-mez.cz;
Mgr. Antonín Liebel, ředitel; Mgr. Hana Žůrková, krajský koordinátor logopedické péče ve
školství, e-mail: logo.zlin@seznam.cz;
Mgr. Marcela Ševelová, kontaktní osoba, e-mail: logo.sevelova@gmail.com
SPC zajišťuje logopedickou péči pro děti předškolního a školního věku formou intenzivní
péče v logopedických třídách nebo ambulantní docházkou, integraci dětí a žáků s těžšími
poruchami řeči do běžného typu školy, poradenství a metodické vedení pro rodiče,
pedagogické pracovníky a logopedické asistentky.
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Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené Zlín, detašované pracoviště MŠ,
ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Státní, Broučkova 372 (budova Střední zdravotnické školy Zlín), Zlín, 577 221 048,
e-mail: spc.logo.surdo@seznam.cz,www.val-mez.cz; Mgr. Antonín Liebel, ředitel;
Mgr. Simona Bělohlávková, Mgr. Lenka Pastyříková, kontaktní osoby
Zajišťuje diagnostické, poradenské, teraupetické 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 slyšících dětí. Komplexně
zabezpečuje integraci sluchově postižených dětí, žáků a studentů na všech typech běžných
školských zařízení.

Společnost dialýzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných
příslušníků a přátel dialýzy, pobočka Zlín dialýza, Baťova nemocnice
Nestátní, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 577 552 157,
e-mail:sdatzlin@centrum.cz, www.sdatzlin.wz.cz; MUDr. Zbyněk Šišlák, kontaktní osoba
Organizuje nemocné, jejich rodinné příslušníky i další zájemce (např. z řad lékařů a sester).
Úkolem je napomáhání při řešení těžké životní situace ve vyrovnání se s ní a znovuzařazení
do společnosti.
Společnost Parkinson - pobočka Klub Zlín
Nestátní, Podlesí II/5609, Zlín, mobil 603 770 159, e-mail: františek.zimacek@cz;
PhDr. František Zimáček, předseda
Klub společnosti zaměřený na občany s parkinsonovým onemocněním. Věnuje se především
organizování různých programů, přednášek, rekondičních pobytů. Zaměřuje se také na
cvičení v bazénu, na některé prvky jógy, organizuje různé sportovní soutěže mezi kluby
Parkinson, kterých v současné době je již 20 po celé republice. Spolupracuje s logopedem
při problémech s vadou řeči a vyjadřováním se. Členové zlínského klubu Parkinson cvičí
a schází se v tělocvičně oční kliniky GEMINI na Pančavě ve Zlíně.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. - Krajská organizace
SPMP Zlín
Nestátní, Bartošova 73, Otrokovice, mobil 776 007 325,
e-mail: vera.vajova@seznam.cz; Ing. Věra Vájová, předsedkyně
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky je dobrovolnou, nezávislou,
demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně
lidí postižených více vadami a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy, zabezpečující
trvalé zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení lidí s mentálním
postižením a provádět osvětovou činnost ve veřejnosti. Členská základna je složena ze tří
okresních organizací - Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. - Okresní organizace
SPMP Zlín
Nestátní, Olbrachtova 1189, Otrokovice, mobil 775 235 857,
e-mail: dvorackovasumberova@seznam.cz,
http://spmp-zlin.webnode.cz/; Ivana Dvořáčková Šumberová, předsedkyně
Organizace sdružuje rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, kterým
poskytuje všestrannou podporu. Poskytuje jim poradenskou pomoc, pořádá společenské
akce, ozdravné a rehabilitační pobyty.
- 40 -

Středisko rané péče EDUCO Zlín o. s.
Nestátní, tř. T. Bati 385, Zlín, mobil 739 777 729,
e-mail: educo@ranapecezlin.cz, www.ranapecezlin.cz; Ing. Dagmar Machová, předsedkyně
Středisko rané péče poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým,
kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem od narození až do věku 7 let ve
Zlínském kraji. Raná péče je terénní služba, je orientovaná na celou rodinu a poskytována
v domácím prostředí dítěte.
Středisko rané péče SPRP Brno
Nestátní, Nerudova 321/7, Brno, 541 236 743,
e-mail: brno@ranapece.cz, www.ranapece.cz; Mgr. Karla Němcová, vedoucí
Organizace se zabývá poskytováním služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením
(0 - 4 roky) a dětí s kombinovaným postižením (0 - 7 let) v Jihomoravském kraji, kraji Vysočina
a Zlínském kraji. Cílem je snaha umožnit dítěti s postižením vyrůstat ve vlastní rodině
a současně poskytnout rodičům dětí takovou podporu odbornou a lidskou, aby svůj náročný
úkol zvládli co nejlépe, vytvářet podmínky pro integraci znevýhodněných občanů do
společnosti.
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Nestátní, Střední novosadská 52, Olomouc, 585 222 921,
e-mail: olomouc@ranapece.cz,
www.ranapece.cz; Mgr. Tomáš Vyskočil, vedoucí
Organizace se zabývá poskytováním služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením
a s kombinovaným postižením (0 - 7 let) v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.
Cílem je snaha umožnit dítěti s postižením vyrůstat ve vlastní rodině a současně poskytnout
rodičům dětí takovou podporu odbornou a lidskou, aby svůj náročný úkol zvládli co nejlépe,
vytvářet podmínky pro integraci znevýhodněných občanů do společnosti a snižování rizika,
že se rodiče v bezradnosti rozhodnou pro umístění dítěte do ústavu. Dále nabízí semináře pro
rodiče, skupiny matek, setkávání rodičů s dětmi, zasílání informačních materiálů, půjčování
hraček, pomůcek a literatury, týdenní kurzy pro rodiny aj.
Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti
Městské, Kotěrova 4395, Zlín, 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz;
Mgr. Šárka Maňasová, vedoucí
Zajišťuje výchovně vzdělávací a socializační aktivity pro neorganizované děti, mládež
a zdravotně postižené občany. Cílem je nabídnout kvalitní formy trávení volného času těmto
skupinám a tím působit především v oblasti primární prevence rizikového chování, základní
formou činností je vytvářet podmínky pro spontánní volnočasové aktivity a zájmové činnosti
dětí a mládeže, vytvářet podmínky pro zájmovou činnost zdravotně postižených a jejich
integraci.
Detašované pracoviště KLUB “Íčko“
Městské, M. Knesla 4056, Zlín, 577 271 485,
e-mail: klub.icko@tiscali.cz, www.klub-icko.eu;
Mgr. Roman Herink, kontaktní osoba, e-mail: roman.herink@seznam.cz
Stacionář (KLUB„ÍČKO“) pro volnočasové aktivity mladých i starších tělesně a mentálně
postižených občanů.
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Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením
Městské, Sv. Čecha 516, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína), mobil 604 220 304;
Dagmar Čepicová, správce
Bezbariérové prostory určené pro aktivity organizací seniorů a občanů se zdravotním
postižením. Žádosti o využití se podávají paní Dagmar Čepicové.
Svaz diabetiků ČR - územní organizace Zlín
Nestátní, Zálešná II/3403, Zlín, 577 436 637, mobil 602 602 852,
e-mail: wintrova.dia@centrum.cz;
Jana Wintrová, předsedkyně
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 (např. vycházky, čtvrteční plavání v městských lázních), dále zajišťuje
poradenskou činnost a pomoc diabetikům v oblasti technických pomůcek aj.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Poradenské centrum pro sluchově postižené
Nestátní, Školní 492, Zlín, 577 012 483, mobil 777 058 870,
e-mail: snn.zlin@seznam.cz, www.snncr.cz;
Martina Kuldová, ředitelka
Zajišťuje zdroje a příslušenství ke sluchadlům, drobné opravy sluchadel, poradenství
v oblasti sluchových bariér a pomoc při zajišťování příspěvků pro všechny sluchově postižené.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace nedoslýchavých Zlín
Nestátní, Školní 492, Zlín, 577 012 483, e-mail: vavrusova.v@volny.cz, www.snncr.cz;
Vlasta Vavrušová, předsedkyně
Sdružení je zaměřeno na péči o sluchově postižené bez omezení.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace neslyšících Zlín
Nestátní, Školní 492, Zlín, 577 012 483,
e-mail: VlastaBartosikova@seznam.cz, stakova.R@seznam.cz;
Miroslav Fritz, předseda;
Renata Štáková, tlumočnice, mobil 773 699 270;
Vlasta Bartošíková, tlumočnice, mobil 773 699 271
Organizace zajišťuje přípravu zájmové činnosti, přednášek a jiných akcí pro neslyšící
občany a jejich rodiny. Pomáhá sluchově postiženým při hledání zaměstnání, překonávání
komunikačních bariér. Dále zajišťuje sociálně-právní poradenství a kurzy znakové řeči pro
širokou veřejnost. Organizace působí v rámci celého Zlínského kraje.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Tlumočnické služby Zlín
Nestátní, Školní 492, Zlín, 577 012 483,
e-mail: VlastaBartosikova@seznam.cz, stakova.R@seznam.cz;
Renata Štáková, tlumočnice, mobil 773 699 270;
Vlasta Bartošíková, tlumočnice, mobil 773 699 271
Provádí tlumočnické služby - tlumočení u soudu, u policie, lékařů, na úřadech a podle potřeb
klientů.

- 42 -

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o. s. - Okresní organizace Zlín
Nestátní, Kúty 1949, Zlín, 571 150 224, mobil 774 854 035,
e-mail: jindra.pavlitova@seznam.cz;
Jindra Pavlitová, předsedkyně
Organizace sdružuje ve svých základních organizacích občany postižené civilizačními
chorobami: DIA, ONKO, RESPI, ROSKA a VERTEBRO. Těmto organizacím poskytuje
v jejich činnostech metodickou pomoc a servis, zejména pak zajišťuje pro ozdravné
rekondiční pobyty dotace z Ministerstva zdravotnictví a finanční dotace z Fondu zdraví SMZ.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace diabetiků Zlín
Nestátní, Polní 4582, Zlín, mobil 722 142 030,
e-mail: r.blanarova@seznam.cz;
Růžena Blanařová, předsedkyně
Základní organizace je zaměřená na občany s diabetickým onemocněním. Věnuje se organizování léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů a rekondičních pobytů,
pravidelným cvičením či plaváním.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace ONKO Zlín
Nestátní, Dlouhá 164, Zlín, 577 226 676, mobil 777 029 232,
e-mail: zo.onkozlin@centrum.cz, www.breastcancer.cz;
Marie Schneiderová, předsedkyně
Kontaktní adresa - Integra VD, Bartošova ulice 4341, místnost č. 308, 577 595 247
Základní organizace je zaměřená na osoby s onkologickým onemocněním. Věnuje se organizování léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů a rekondičních pobytů,
pravidelným cvičením či plaváním.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace RESPI Zlín
Nestátní, Nerudova 158, Zlín, 577 220 909; Věra Kašpárková, předsedkyně
Základní organizace je zaměřená na osoby s respiračním onemocněním. Věnuje se organizování léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů a rekondičních pobytů,
pravidelným cvičením či plaváním.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace ROSKA Zlín
Nestátní, Kudlov 258, mobil 777 616 360,
e-mail: gasko10@seznam.cz;
Zdeňka Ordeltová, předsedkyně
Základní organizace je zaměřená na osoby s roztroušenou sklerózou. Věnuje se organizování léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů a rekondičních pobytů,
pravidelným cvičením či plaváním.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace VERTEBRO Zlín
Nestátní, Zborovská 4163, Zlín, mobil 723 002 782,
e-mail: jarmilaferusova@seznam.cz;
Jarmila Ferusová, předsedkyně
Základní organizace je zaměřená na osoby s jinými interními chorobami. Věnuje se organizování léčebné a sociální rehabilitace formou edukačních programů a rekondičních pobytů,
pravidelným cvičením či plaváním.
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Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - okresní organizace Zlín
Nestátní, Podlesí IV 5348/B, Zlín, 577 103 004, mobil 776 789 937,
e-mail: alena.merhautova@centrum.cz, www.stp-zlin.cz; Milada Netroufalová, předsedkyně
Sdružuje občany trpící některým z tělesných postižení. Zaměřuje se na pomoc lidem
s tělesným postižením, aby se naučili žít se svým handicapem. Připravuje a organizuje
poradenskou činnost, sociálně terapeutické činnosti, pravidelné cvičení, cvičení a plavání
v bazénu, odborné kurzy, rekondiční a psychorehabilitační pobyty pro tělesně postižené
občany, rekondiční pobyty pro vozíčkáře a další společenské aktivity. Půjčovna kompenzačních
pomůcek - pondělí a středa 9:00 - 16:00 hod (po dohodě kdykoliv), mobil 728 869 609,
776 789 937, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz; Alena Merhautová, kontaktní osoba.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - místní organizace Zlín
Nestátní, Podlesí IV 5348/B, Zlín, mobil 604 994 670,
e-mail: vodos.zlin@post.cz, stp.zlin@gmail.com; Marie Novotná, předsedkyně
Sdružuje občany trpící některým z tělesných postižení na úrovni města Zlína. Zaměřuje se
na pomoc lidem s tělesným postižením, aby se naučili žít se svým handicapem. Připravuje
a organizuje pro tělesně postižené občany odborné akce, přednášky a další společenské
aktivity.
„ŠANCE“, družstvo handicapovaných
Družstvo, Táborská 138/220, Brno, 544 503 212-5, fax 544 503 216,
e-mail: info@sancebrno.cz; sulc@sancebrno.cz; www.sancebrno.cz
Prodejna: Brno, Táborská 220, 544 503 212, 25
Prodejna: Zlín, Kamenná 3854/42, trolejbus 3 a 13 zastávka Lazy – škola, Jarmila Klimková,
Eliška Hertelová; 577 431 461, e-mail: zlin@sancebrno.cz
Prodejna: Brno, Merhautova 224, tel. 548 528 801
Prodejna: Valašské Klobouky, Krátká 798, tel. 577 042 171, e-mail: klobouky@sancebrno.cz
Prodejna: Kroměříž, Malý Val 1552/9, tel. 573 343 585, e-mail: kromeriz@sancebrno.cz
Prodejna: Staré Město u Uh. Hradiště, Brněnská 565, tel. 572 541 178,
e-mail: czopova@sancebrno.cz
Prodejna: Uherský Brod, Tř. Partyzánů 2174, tel. 577 629 363
Prodejny zdravotnických potřeb. Zajišťují řadu činností v souvislosti s pomůckami
a poradenstvím, dále dodávky kancelářských potřeb jako náhradní plnění pro organizace,
které nezaměstnávají zdravotně postižené.
Tyfloservis, o. p. s. - Krajské ambulantní středisko Zlín
Nestátní, Burešov 4886, Zlín, 577 437 133,
e-mail: zlin@tyfloservis.cz, www.tyfloservis.cz;
Bc. Petr Mach, vedoucí
Poskytuje poradenský a informační servis pro nevidomé, slabozraké a kombinovaně postižené.
Zajišťuje proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené, nácvik
sebeobsluhy, nácvik čtení a psaní Braillova písma, nácvik prostorové orientace a chůze
s bílou holí, nácvik psaní na psacím stroji nebo na klávesnici PC, nácvik vlastnoručního
podpisu, pomoc při výběru vhodných kompenzačních pomůcek. Pro slabozraké - zkoušení
speciální optiky, televizních lup a dalších pomůcek na čtení, rehabilitace zraku, pomoc při
výběru vhodných kompenzačních pomůcek.
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Unie Kompas
Nestátní, Pod Stráněmi 2505, Zlín, 577 434 428, mobil 737 608 399,
e-mail: unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz;
Mgr. Martina Stavjaníková, ředitelka
Unie Kompas - T klub - nízkoprahový klub pro děti 9 - 12 let
Nestátní, Pod Stráněmi 2505, Zlín, 577 011 947,
e-mail: tklub@unko.cz, www.unko.cz;
Mgr. Michaela Matochová, vedoucí
Nízkoprahové zařízení pro děti. Poskytuje sociální poradenství a prostor pro trávení volného
času.
Unie Kompas - T klub DOMA - nízkoprahový klub pro mládež 13 - 18 let
Nestátní, Divadelní 6, Zlín, 577 018 876,
e-mail: doma@unko.cz, www.unko.cz;
Mgr. Michaela Matochová, vedoucí
Nízkoprahové zařízení pro mládež. Poskytuje sociální poradenství a prostor pro trávení
volného času.
Unie Kompas - Logos - poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče
Nestátní, Pod Stráněmi 2505, Zlín, 577 011 948, mobil 734 440 027,
e-mail: zemanova@unko.cz, www.unko.cz;
Mgr. Janina Zemanová, psycholožka
Individuální konzultace i skupinové formy práce pro děti a dospívající při osobních a vztahových problémech a v krizové situaci. Specializace na děti s ADHD - skupinové formy práce,
víkendové a letní pobyty.
Unie Kompas - Klíč - terénní práce s dětmi a mládeží
Nestátní, Pod Stráněmi 2505, Zlín;
lokality v terénu: Jižní Svahy, Bartošova čtvrť, Kúty, střed Zlína, 577 011 946,
mobil 733 733 024
e-mail: street@unko.cz, www.unko.cz;
Mgr. Jitka Ryšavá, vedoucí terénního programu
Vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže v terénu. Terénní pracovníci poskytují sociální
poradenství, pomoc a doprovod v obtížných životních situacích, možnost volnočasových
aktivit.
Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně
Státní, Čiperova ul. 5182, 950 175 111,
e -mail: posta@zl.mpsv.cz, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk;
Mgr. Petr Janíček, ředitel
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 v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek: vyplácí 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.
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VIA SOPHIAE o. s.
Nestátní, Březnice 517, mobil 774 586 325,
e-mail: info@viasophiae.cz, www.rodinavezline.cz;
Mgr. Jan Vodák, Ph.D., předseda sdružení
Portál www.rodinavezline.cz zprostředkovává užitečné informace pro zlínské rodiny s dětmi
- přehledy zdravotnických zařízení, sociálních služeb, volnočasových a vzdělávacích aktivit
pro děti i dospělé. Dalšími službami jsou přehledný Kalendář akcí, diskuzní fóra, články
o aktuálních tématech, rozhovory se zlínskými osobnostmi. Projekt je určen pro rodiny
s dětmi. Dále se zabývá vzdělávací a poradenskou činností pro danou cílovou skupinu.
Věnuje se rodinným mediacím, rodinnému poradenství a domácímu násilí.
Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín
Krajské, Středová 4694, Zlín, 577 142 747, mobil 604 122 257,
e-mail: skola@skola-spc.cz, www.skola-spc.cz;
PaedDr. Věra Dernie, ředitelka
Škola zajišťuje komplexní péči (výchovu, vzdělávání i rehabilitaci) o žáky s kombinovanými
vadami, především tělesným a mentálním handicapem, o žáky s autismem. Hlavní důraz je
kladen na vedení dětí k maximální sebeobslužnosti a k integraci do společnosti. Součástí
školy je také Speciálně pedagogické centrum pro kombinovaně postižené a děti s autismem
(kontakt: 577 241 256).
Základní škola Zlín, Mostní
Krajské, Mostní 2397, Zlín, 577 220 935 - kancelář, mobil 605 086 776, 577 431 136 - ředitelna,
email: zvsmost@tiscali.cz, www.zsp-mostni.cz;
Mgr. Věra Kundratová, ředitelka
Škola je určena žákům s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku 6 až 15 let,
kteří nemohou úspěšně zvládat učivo běžné ZŠ. Cílem je získání základního všeobecného
vzdělání v rámci vyučovacích předmětů, které jsou totožné s předměty na ZŠ. Zvýšený počet
vyučovacích hodin je věnován ve škole pracovnímu vyučování. V moderně vybavených
dílnách pro práci s kovem a dřevem, keramické dílně, šicí dílně, cvičné kuchyni a na školní
zahradě získávají žáci pod dohledem zkušených učitelů základy manuálních dovedností
a připravují se na vstup do odborných učilišť. Po absolvování školy mají možnost vyučení
v oborech: zedník, tesař, cukrář, švadlena, práce ve zdravotnictví a další. Součástí Základní
školy Zlín, Mostní je Školní družina určená žákům mladšího školního věku, jejíž provoz
je přizpůsoben požadavkům a potřebám rodičů. Při Základní škole Zlín funguje i odloučené
pracoviště - Základní škola při zdravotnickém zařízení na dětském oddělení Krajské
nemocnice T. Bati a. s. ve Zlíně.
Za sklem o.s.
Nestátní, Pardubská 293, Vizovice, mobil 725 113 867,
e-mail: info@zasklem.com, www.zasklem.com;
Marta Hrůzová Pečeňová, předsedkyně
Cílem sdružení je zkvalitnění celkové životní úrovně osob s poruchou autistického spektra
(PAS) respektive s pervazivními vývojovými poruchami (PVP) a jejich rodin. Poskytuje
sociální a právní poradenství, teoretickou a praktickou pomoc rodinám a zajišťuje veškerou
další pomoc pro rodiny s handicapovanými dětmi ve spolupráci s odborníky z příslušných
oblastí.
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Zlín
Státní, pracoviště Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín,
577 553 107, 577 553 160, mobil 777 196 481, 608 411 464,
e-mail: marie.babulikova@zuova.cz, vera.vajdova@zuova.cz www.zuova.cz;
MUDr. Věra Vajdová, vedoucí oddělení
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.
Zlínské aplikované sporty
Nestátní, Broučkova 5352, Zlín, mobil 774 981 584,
e-mail: zas@czp-zk.cz, http://zas.webnode.cz;
Mgr. Roman Herink, předseda
Je provozován sledge hokej, sálový curling, boccia, petanque, plavání, stolní tenis, šachy,
cyklistika, florball na elektrických vozících. K dispozici je bezbariérová víceúčelová sportovní
hala ve Zlíně (Broučkova ul.), sauna, masáže, posilovna a ubytovna i pro vozíčkáře,
bezbariérové městské lázně, instruktoři a dobrovolníci pro různé sportovní i rekreační aktivity.
Zlínské kluby seniorů - Klub Jižní Svahy
Městské, Okružní 4699, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
Marie Javorová, předsedkyně, mobil 723 919 130
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Kostelec
Městské, Kostelec 133, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: kancelar_kostelec@muzlin.cz;
Hedvika Karalová, předsedkyně, 575 570 770, mobil 739 350 722,
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, cvičení, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Kudlov
Městské, Kudlov 21, Zlín, 575 570 780 (Alena Slováčková,
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: ks.kudlov@seznam.cz; Svatava Šoulová, předsedkyně, 575 570 771, mobil 720 655 611
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Kvítková
Městské, Kvítková 681, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: svobodalub@tiscali.cz; Ing. Lubomír Svoboda, předseda, 575 570 772, mobil 608 604 147
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
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Zlínské kluby seniorů - Klub Kvítková - Učitelé a pracovníci ve školství
Městské, Kvítková 681, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: LudmilaPelechova@seznam.cz, www.ucitelezlin.estranky.cz;
Ludmila Pelechová, předsedkyně, 575 570 772, mobil 728 185 570
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Lužkovice
Městské, Sádek 143, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: drobilikova@seznam.cz; Marie Drobilíková, předsedkyně,
575 570 744, mobil 737 024 604,
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Malenovice
Městské, Mlýnská 845, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: hrancikova.m@seznam.cz; Marie Pleskotová, předsedkyně,
575 570 773, mobil 724 223 611,
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Podhoří
Městské, Sv. Čecha 516, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: kspodhori@.seznam.cz; Jana Matušková, předsedkyně, 575 570 769, mobil 775 030 411
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, jazykové kurzy, cvičení, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů
členů.
Zlínský klub seniorů - Klub Příluky
Městské, Příluky 26, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: kspriluky@seznam.cz; Ludmila Bařinková, předsedkyně, 575 570 774, mobil 723 447 872
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Štípa
Městské, Mariánské náměstí 48, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: kancelar_stipa@muzlin.cz; Ing. Vladimír Plšek, předseda,
575 570 748, 577 914 100 (domů)
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
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Zlínské kluby seniorů - Klub U Majáku
Městské, K Majáku 5005, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: ksumajaku@seznam.cz; Vlasta Kuřinová, předsedkyně, 575 570 775, mobil 732 754 437
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.
Zlínské kluby seniorů - Klub Velíková
Městské, Velíková 53, Zlín, 575 570 780
(Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína);
e-mail: zksvelikova@seznam.cz; Alena Pekařová, předsedkyně, 575 570 776, mobil 606 891 722
Klub je určen pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, zájezdy, kulturní akce,
vzdělávání, společenské kontakty) vždy podle konkrétních zájmů členů.

2. 2 Vybrané komerční aktivity doplňující sociální a související služby
2. 2. 1

Firmy vyrábějící pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

ALTECH, spol. s r.o.
Soukromé, Průmyslová 1146, Uherské Hradiště, 572 420 511,
prodejní oddělení 800 303 304, www.altech-uh.cz;
Petr Kylián, Milan Morkus, 572 420 514, mobil 731 653 833, morkus@aeromec.cz
Vyrábí, navrhuje a prodává šikmé schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, svislé
schodišťové plošiny, schodolezy, stropní zvedací systémy, nájezdové rampy.
EGO Zlín, spol. s. r. o.
Soukromé, U Pekárny 438, Zlín - Štípa, 577 100 031,
e-mail: sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz; Ing. Pavel Kostka, ředitel
Výroba a prodej prostředků pro záchranný systém, armádu, zdravotnictví, školství a výrobků
pro imobilní občany. Konkrétně antidekubitních lehátek s kompresory, koupacích van včetně
příslušenství, vestaveb do invalidních vozíků s příslušenstvím.
MANUS Prostějov, spol. s r.o.
Soukromé, Za drahou 4332/4, Prostějov, 582 360 558,
www.manuspv.cz; Pavel Brichta, mobil 774 742 289, brichta@manuspv.cz,
Vyrábí, dodává a montuje šikmé schodišťové plošiny s přímou dráhou, šikmé schodišťové
plošiny s přímou a lomenou dráhou a jízdou do zatáčky a vertikální zvedací plošiny (domácí
výtahy) s brankami i ve zděných a montovaných šachtách. Dále dodávají schodišťové
sedačky, schodolezy a různé druhy nájezdových ramp pro osoby se sníženou schopností
orientace a pohybu.
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Medeos, s. r. o.
Soukromé, kancelář: Františkánská 1333, Uherské Hradiště,
www.medeos.cz; Vladimír Chmelař, mobil 732 107 020, chmelar@medeos.cz,
Tomáš Hráček, mobil 773 599 955, hracek@medeos.cz
Dodávají a montují kompenzační pomůcky pro překonávání schodišťových, výškových
a ostatních domovních bariér. Dodávají šikmé schodišťové plošiny do vnitřního i venkovního
prostředí, přímé a zatáčkové schodišťové sedačky i zatáčková schodiště a stropní systémy
s pevnou instalací nebo mobilní systém, svislé schodišťové plošiny, schodolezy, nájezdové
rampy a další pomůcky, které pomáhají k překonávání těchto bariér.
MEDICCO s. r. o.
Soukromé, pobočka Seifertova 33, Přerov, infolinka 800 900 809, www.medicco.cz;
Pavel Janů, 581 808 347, mobil 604 647 640, p.janu@medicco.cz
Provádí servis, vyrábí, dodávají a montují mechanické vozíky, elektrické vozíky, evakuační
vozíky, elektrické skútry, sportovní vozíky, dětské mechanické vozíky, vertikalizační zařízení,
doplňky k vozíkům, chodítka, berle, hole, toaletní a sprchovací program, antidekubitní
program, zvedáky a stropní pojezdy, nájezdové rampy, výtahy a zvedací plošiny, polohovací
lůžka a nábytek a pomůcky pro domácnost.

2. 2. 2

Jídelny

EXCELLENT spol. s. r. o.
Tečovice 45, Zlín, provozovna: areál bývalého ZD Zlín se sídlem v Tečovicích,
577 609 293, mobil 773 988 500, e-mail: excellentsro@centrum.cz, www.rozvoz-zlin.cz;
Rozvod denního menu pro firmy i jednotlivce po celém Zlíně i jeho blízkém okolí.
Jídelna - Jan Plhák
Soukromé, Broučkova 292, Zlín, 577 052 429, mobil 777 680 302,
e-mail: plhak.jan@post.cz , www.jidelnaplhak.cz; Jan Plhák, vedoucí a majitel
Poskytování a rozvoz obědů (běžné menu) ve všech pracovních dnech.
Jídelna pro důchodce Podhoří
Městské, Sv. Čecha 516, Zlín, 575 570 768;
e-mail: jídelnapodhori@avonet.cz; Mária Vráblíková, vedoucí stravování,
575 570 780, Alena Slováčková, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína
Poskytování obědů (běžné a diabetické menu) v pracovních dnech pro důchodce a občany
se zdravotním postižením.
Restaurace u Baďurů
Na Vrše 296, Zlín - Jaroslavice, 577 019 465, fax 577 019 466, mobil 607 631 711,
e-mail: jirkabadura@email.cz, www.restauraceubaduru.cz, Jiří Baďura, kontaktní osoba
Rozvoz denních menu, jak pro jednotlivce, tak firmy či instituce po celém Zlíně i jeho blízkém
okolí. V průběhu pracovního týdne výběr ze 4 druhů hlavních jídel (+ polévka), o víkendech
a svátcích jedno hlavní jídlo s polévkou.
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2. 2. 3

Personální agentury

Callis Inter, s. r. o.
Přílucká 360, Zlín, (bývalá budova Foresbanky), 577 622 870, mobil: 605 506 892,
e-mail: callis.inter@zln.cz, www.callis-inter.cz; Ing. Helena Mikulínová, ředitelka
GRAFTON RECRUITMENT s. r. o.
Dlouhá 5617 (objekt parkovacího domu OC Zlaté jablko), Zlín, 573 902 930, fax 577 012 370,
e-mail: zlin@grafton.cz, www.grafton.cz
INDEX NOSLUŠ
Zarámí 4077, Zlín (budova PSG, 1. patro), 577 223 088, mobil 777 587 012,
e-mail: zlin@indexnoslus.cz, www.indexnoslus.cz
Trenkwalder a. s.
Kvítková 4703, Zlín, 577 583 219, www.trenkwalder.com
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
sídlo: Kudlov 500, Zlín, kancelář: Tyršovo nábřeží 760, 577 220 095, mobil 603 146 964,
e-mail: profima@profima.cz, www.profima.cz
START Select, s. r. o.
Kvítková 3687/52, Zlín, 577 646 504, mobil 606 763 687, 606 765 626,
e-mail: zlin@startselect.cz, www.startselect.cz

2. 2. 4

Ubytovny

HOSTEL DUO ZLÍN
Soukromé, Růmy 1391, Zlín, 577 433 112, mobil 602 732 360,
e-mail: hajek@hostelduozlin.cz, www.hostelduozlin.cz
Poskytuje ubytovací služby pro muže, ženy i páry.
Penzion Jezerka
Soukromé, tř. T. Bati 1241, Otrokovice, 577 926 162,
e-mail: penzionjezerka@tiscali.cz, www.rise.zlin.cz/jezerka/jezerka.html
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy (v sousedství školské zařízení, ubytují jen slušné
zájemce).
PODOL, spol. s r. o.
Soukromé, Růmy 1741, Zlín, 577 210 614,
e-mail: ubytovna@zlinsko.com, www.ubytovna.zlinsko.com
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.
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TJ SOKOL MYSLOČOVICE, občanské sdružení
Soukromé, Mysločovice 56, 577 121 046, mobil 737 978 180,
e-mail: ubytovna.myslocovice@email.cz, www.tjsokolmyslocovice.cz
Marie Dosoudilová, kontaktní osoba
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.
Ubytovna
I. Veselkové 345, Zlín - Malenovice; pí. Kotásková, 577 158 699, mobil 732 175 032
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.
Ubytovna
U Zimního stadionu 1760, Zlín, 577 216 326
Ubytování jen pro ženy.
Ubytovna
Vršava VII, 5421, Zlín, Ivana Horňáková, mobil 603 773 924
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.
Ubytovna AKTIMO, s. r. o.
Vysoká 2094, Zlín, 577 220 099, mobil 602 755 718, mobil 605 752 542,
e-mail: zlin@ubytovna-z.cz, www.ubytovna-z.cz; Rostislav Píka, vedoucí
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.
Ubytovna ASTORIE
Soukromé, Moravní 937, Otrokovice, 577 926 106,
e-mail: dr.jancik@mpo.otrokovice.cz, www.astorie.cz; Milena Papierniková, kontaktní osoba
Poskytuje ubytovací služby pro muže.
Ubytovna B+B Klečůvka
Klečůvka 63, Zlín, pí. Haklová, mobil 605 349 393
Ubytování pro muže i ženy.
Ubytovna – Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o.
Podvesná XVII/3833, Zlín, 577 052 131, Marie Vaníčková
Ubytování jen pro muže.
Ubytovna FC Viktoria
Soukromé, Zlínská 240, Otrokovice, 577 933 016, Jan Ševčík, vedoucí ubytovny
Poskytuje ubytovací služby pro muže.
Ubytovna I. S. L. spol. s. r. o.
Lipová 1761, Zlín, - pro muže
Kvítková 540, Zlín – pro muže i ženy
Irma Sárová, kontaktní osoba, mobil 602 563 662, 602 747 921
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Ubytovna – Klášterní budova Regina
Divadelní 3242/6, Zlín, 577 437 536, mobil 731 600 080, p. Záleský
Ubytování jen pro ženy.
Ubytovna Morava
Soukromé, Moravní 958, Otrokovice, 577 102 349, mobil 776 099 440,
e-mail: recepce@ubytovnamorava.com, www.ubytovnamorava.com
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.
Ubytovna MSI
Nám, T. G. Masaryka 1281, Zlín, Stanislav Matůšů, mobil 737 224 244, recepce mobil 605 731
513
Ubytování pro muže i ženy.
Ubytovna Oáza
Soukromé, Moravní 959, Otrokovice, 577 925 713, e-mail: oaza.smo@tiscali.cz;
Jana Marková, kontaktní osoba, tel./fax 577 925 029
Poskytuje ubytovací služby spíše pro muže po dohodě pro ženy.
Ubytovna - Ostrata
Ostrata 1, mobil 604 915 012, p. Hudeček
Ubytování jen pro ženy.
Ubytovna Střední odborné školy Otrokovice
Soukromé, Tř. T. Bati 1266, Otrokovice, 577 925 078 ústředna,
Hana Jurášková, kontaktní osoba, 577 926 149
Poskytuje ubytovací služby pro muže i ženy.

- 53 -

2. 3 Dluhové poradny
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán - služby pro lidi bez domova - Dluhové poradenství

Samaritán

Nestátní, Burešov 4886, 760 01 Zlín, mobil 734 435 003,
e-mail: jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz, samaritan@otrokovice.charita.cz,
www.otrokovice.charita.cz; Mgr. Ondřej Prchlík, sociální pracovník; Mgr. Tomáš Bernatík,
vedoucí
Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je poskytnout pomoc a podporu
lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené především dluhy. Součástí pomoci a podpory
je spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele služby - orientace v pohledávkách od
věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli a jinými institucemi, pomoc při podání Návrhu
na povolení oddlužení, asistence při zpracování konsolidace úvěrů, nasměrování k další
pomoci a celková stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování uživatele služby
k vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky. Služba
je poskytována zdarma s možností právní konzultace.

Poradna při finanční tísni, o. p. s.
Nestátní, Vítkovická 1 (budova ÚAN), Moravská Ostrava, 595 532 740,
e-mail: poradna@financnitisen.cz, www.financnitisen.cz;
Bezplatná zelená linka: 800 722 722 v provozu každé pracovní pondělí 8:30 - 12:00 hodin
a 13:00 - 17:30 hodin.
Poskytuje dluhové poradenství. Služby jsou poskytovány fyzickým osobám (ne podnikatelům),
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
Nestátní, Dolní náměstí 27/38, Olomouc, mobil 777 723 598,
e-mail: spes@pomocsdluhy.cz, www.pomocsdluhy.cz
Pondělí, úterý, středa (pouze na objednání) 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00 hodin, telefonické
konzultace pouze ve čtvrtek 8:30 - 13:00, pátek internetové dotazy (spes@pomocsdluhy.cz).
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. Cílem se poskytovat odborné rady, jak takovou situaci vyřešit vlastními silami
a v mezích zákona.
STROP o. s.
Nestátní, Dlouhá 2699, Zlín, 571 110 896,
e-mail: op@strop-zlin.cz; www.strop-zlin.cz; Mgr. Veronika Hofrová, vedoucí
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. Poradna dále nabízí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.
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3. Rozdělení organizací podle cílových skupin
3. 1 Děti, mládež, rodina
Baby club NEKKY
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - Rodinné a partnerské
poradenství
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace – Centrum náhradní
rodinné péče
Centrum pro rodinu Zlín o. s.
Český svaz žen
“DĚTEM“, obecně prospěšná společnost
Dětské centrum Beruška, o. s.
Dětské centrum Vlnka
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace
Dětský domov Zlín a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246, odloučené
pracoviště Středisko výchovné péče SVP DOMEK, Česká 4789, Zlín
Domek pro preventivní programy zaměřené na děti, mládež a jejich rodiny
DOMINO CZ, o. s.
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace
Fond ohrožených dětí - pobočka Zlín
„HANDICAP (?)“ Zlín
Charita sv. Anežky Otrokovice – Nový domov Otrokovice
Charita sv. Anežky Otrokovice - Terénní služba rodinám s dětmi Otrokovice
Charita Zlín – Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
Jesle, Tyršovo nábřeží
Jesle, M. Knesla
Jesle, Budovatelská
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Zlín, pracoviště Zlín
Linka SOS
NADĚJE o. s., pobočka Zlín - Středisko Naděje Vizovice – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VITEK
Poradna pro ženy a dívky, Zlín
RODINNÉ CENTRUM KAMARÁD – NENUDA, o. s.
Salesiánský klub mládeže Zlín
Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov radosti
Unie Kompas - T klub – nízkoprahový klub pro děti 9 – 12 let
Unie Kompas - T klub DOMA – nízkoprahový klub pro mládež 13 – 18 let
Unie Kompas - Logos – poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče
Unie Kompas - Klíč – terénní práce s dětmi a mládeží
VIA SOPHIAE o. s.

3. 2 Senioři
Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
Domov pro seniory EFATA
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Domov pro seniory Luhačovice
Domov pro seniory Lukov
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
Domy s byty zvláštního určení – bezbariérové (upravitelné) byty
Domy s byty zvláštního určení Bartošova čtvrť
Domy s byty zvláštního určení Drofa
Domy s byty zvláštního určení Družstevní
Domy s byty zvláštního určení Okružní
Domy s byty zvláštního určení Středová
Domy s byty zvláštního určení Zlín - Malenovice
Dotek o. p. s.
„HANDICAP (?)“ Zlín
“HVĚZDA – občanské sdružení“ – Domácí péče
“HVĚZDA – občanské sdružení“ – Domácí hospicová péče
“HVĚZDA – občanské sdružení“ – Hospic Hvězda
“HVĚZDA – občanské sdružení“ – Seniorcentrum, Domov seniorů - domovy se zvláštním režimem
“HVĚZDA – občanské sdružení“ – Seniorcentrum, Dům služeb seniorům - domovy se zvláštním režimem
Charita sv. Anežky Otrokovice – Charitní domov Otrokovice - Domov pro seniory
Charita sv. Anežky Otrokovice – Charitní domov Otrokovice - odlehčovací služba
Charita sv. Anežky Otrokovice – Charitní pečovatelská služba
Charita Zlín - Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Charita Zlín – Charitní pečovatelská služba Zlín
Charita Zlín – Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
Charita Zlín - Charitní kluby seniorů Drofa, Podlesí
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Gerontologické centrum a. s. Zlín
Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o., Léčebna následné péče
NADĚJE o.s., pobočka Zlín - Dům pokojného stáří Zlín - domov pro seniory
NADĚJE o.s., pobočka Zlín - Dům pokojného stáří Zlín - domov se zvláštním režimem
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura domácí péče
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Klub zdravých seniorů
SENIOR Otrokovice – Domov pro seniory
SENIOR Otrokovice – Odlehčovací služba
SENIOR Otrokovice – Domov se zvláštním režimem
SENIOR Otrokovice – Pečovatelská služba
Sociální služby města Bojkovice, p. o.
Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením

Zlínské kluby seniorů – Klub Jižní Svahy
Zlínské kluby seniorů – Klub Kostelec
Zlínské kluby seniorů – Klub Kudlov
Zlínské kluby seniorů – Klub Kvítková
Zlínské kluby seniorů – Klub Kvítková – Učitelé a pracovníci ve školství
Zlínské kluby seniorů – Klub Lužkovice
Zlínské kluby seniorů – Klub Malenovice
Zlínské kluby seniorů – Klub Podhoří
Zlínské kluby seniorů – Klub Příluky
Zlínské kluby seniorů – Klub Štípa
Zlínské kluby seniorů – Klub U Majáku
Zlínské kluby seniorů – Klub Velíková

3. 3 Osoby se zdravotním postižením
A – ORTO s. r. o.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, poradna Zlín
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Horizont Zlín
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Centrum sociálních služeb Ergo Zlín
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Chráněná dílna Ergo Zlín
Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost - Chráněná dílna Ardien Digital
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín – Mateřská škola
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Základní škola speciální
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín – Základní škola praktická
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín – Přípravný stupeň základní školy
speciální
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Speciálně pedagogické centrum
Duha
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Praktická škola jednoletá
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - Dětský domov, internát
Domov Na Dubíčku
Domov se zvláštním režimem Kvasice
Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace
„HANDICAP (?)“ Zlín
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták
“HVĚZDA – občanské sdružení“ – Centrum denních aktivit
Integra, výrobní mužstvo Zlín
IZAP - Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi“
Klub bechtěreviků, o.s. – Kraj Zlínský
Klub Stomiků Zlín, občanské sdružení
Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně
MAMMA HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice – Dům Naděje Otrokovice
NADĚJE o.s., pobočka Zlín - Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení
NADĚJE o.s., pobočka Zlín - Dům Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny
NADĚJE o.s., pobočka Zlín - Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny
NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
Občanské sdružení ŠANCE PRO ŽIVOT
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA (sociální služba osobní asistence)
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Zlín
Rehabilitační stacionář Nivy
Sanity o. s.
Sdružení KAMARÁDI
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – Oblastní odbočka Zlín
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – Středisko integračních aktivit
Speciálně pedagogické centrum
Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Zlín, detašované pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ
pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené Zlín, detašované pracoviště MŠ, ZŠ a SŠ
pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy,
pobočka Zlín dialýza, Baťova nemocnice
Společnost Parkinson – pobočka Klub Zlín
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. – Krajská organizace SPMP Zlín
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. – Okresní organizace SPMP Zlín
Středisko rané péče EDUCO Zlín o. s.
Středisko rané péče SPRP Brno
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Zlín
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Poradenské centrum pro sluchově postižené
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Základní organizace nedoslýchavých Zlín
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace neslyšících Zlín
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Tlumočnické služby Zlín
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o. s. – Okresní organizace Zlín
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace diabetiků Zlín
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace ONKO Zlín
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace RESPI Zlín
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace ROSKA Zlín
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – základní organizace VERTEBRO Zlín
Svaz tělesně postižených v ČR – okresní organizace Zlín
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. – místní organizace Zlín
„ŠANCE“, družstvo handicapovaných
Tyfloservis, o. p. s. – Krajské ambulantní středisko Zlín
Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín

Základní škola Zlín, Mostní
Za sklem o.s.
Zlínské aplikované sporty

3. 4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením
AA – klub
ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín
Centrum na podporu integrace cizinců – Zlínský kraj
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace – Centrum mediace
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - Intervenční centrum
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán – služby pro lidi bez domova - Azylový dům Samaritán
Otrokovice
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán – služby pro lidi bez domova – Dluhové poradenství
Samaritán
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán – služby pro lidi bez domova – Noclehárna Samaritán
Otrokovice
Charita sv. Anežky Otrokovice - Samaritán – služby pro lidi bez domova – Terénní program Samaritán
Modrý kříž v České republice o.s., Poradna ve Valašském Meziříčí
Modrý kříž v České republice o.s., Poradna ve Vsetíně
Občanské sdružení ONYX – Kontaktní centrum Zlín
Občanské sdružení ONYX – Streetwork Zlín
Občanské sdružení Pod křídly – Dům na půl cesty Zlín, Kamenná
Občanské sdružení Pod křídly – Dům na půl cesty Zlín-Kostelec
Oblastní charita Uherské Hradiště – Azylové bydlení Cusanus
Oblastní charita Uherské Hradiště – Azylový dům sv. Vincence
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Azylové zařízení a Nízkoprahové denní centrum pro
osoby bez přístřeší
Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně

3. 5 Ostatní
ADRA
Charita Zlín – Občanská poradna Charity Zlín
Krajská hygienická stanice (KHS) Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí – oddělení sociálních služeb
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany
Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor sociálních věcí – oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
Magistrát města Zlína - Odbor ekonomiky a majetku (OEaM MMZ)
Magistrát města Zlína - Odbor ekonomiky a majetku - oddělení bytové
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí (OSV MMZ)
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí – oddělení technicko-ekonomického zabezpečení
Magistrát města Zlína - Odbor školství (OŠ MMZ)
Magistrát města Zlína - oddělení prevence kriminality a sportovišť (OPKaS MMZ)
Městská policie Zlín
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Zlín
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění - oddělení nemocenského
pojištění
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění - oddělení důchodového
pojištění
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor sociálního pojištění - oddělení pojišťování osob
samostatně výdělečně činných
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor výběru pojistného
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor výběru pojistného - oddělení účtárny pojistného
a dávek
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor výběru pojistného - oddělení vymáhání pojistného
a provádění exekučních srážek
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor výběru pojistného - oddělení kontroly
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín – Odbor výběru pojistného - oddělení lékařské posudkové
služby
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Brno
Personální agentury
Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
PROCESIA o. s.
Samari, o. s.
Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně

Centrum služeb postiženým Zlín
obecně prospěšná společnost

integrace

nezávislost

samostatnost

Mostní 4058, 760 01 Zlín
* tel.: 577 158 636 * mobil: 777 721 131 * e-mail: csp.ops@cspzlin.cz * www.cspzlin.cz

Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost, je nestátní neziskovou
organizací. Hlavní náplní činnosti organizace je poskytování sociálních služeb.
Doplňkovou činností organizace je provozování chráněných dílen.

Centrum sociálních služeb Ergo Zlín

nezávislost

Mostní 4058, 760 01 Zlín
tel. 577 430 922, mobil: 777 721 139
e-mail: ergozlin.služby@cspzlin.cz
Poskytuje sociální služby
dospělým občanům
s mentálním postižením.

Chráněná dílna ERGO Zlín

Ergo Uherské Hradiště

Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště
572 508 564, mobil 777 721 256
e-mail: ergosluzby@cspzlin.cz
Poskytuje sociální rehabilitaci dospělým
občanům s mentálním postižením.

Mostní 4058, 760 01 Zlín
tel. 577 430 922, mobil: 777 721 136
e-mail: ergolazy@cspzlin.cz
Poskytuje pracovní uplatnění občanům
se zdravotním postižením.

integrace

Chráněná dílna Ergo Kroměříž
Chráněná dílna ERGO Kroměříž, Mánesova 3880
767 01 Kroměříž
tel.: 571 142 325, 777 721 284
e-mail: ergokm@cspzlin.cz, ergokm.obchod@cspzlin.cz
Poskytuje pracovní uplatnění občanům
se zdravotním postižením.

samostatnost

nezávislost
Horizont Zlín

Mostní 4058, Zlín, 577 101 076
mobil 777 721 137, e-mail: horizont@cspzlin.cz
Poskytuje sociální služby občanům s duševním
onemocněním včetně pracovní a jiné terapie.

Horizont Kroměříž

Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž
mobil 777 721 145, e-mail: horizontkm@cspzlin.cz
Poskytuje služby sociální rehabilitace občanům
s duševním onemocněním.

Chráněná dílna Ergo Uherské Hradiště

integrace
Chráněná dílna Ardien Digital

Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiště
572 508 564, mobil 777 721 133
e-mail: ergouh@cspzlin.cz
Poskytuje pracovní uplatnění občanům
se zdravotním postižením.

samostatnost

Náměstí 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
tel. 577 921 551, mobil: 777 721 135
e-mail: ardien@cspzlin.cz
Poskytuje pracovní uplatnění občanům se zdravotním
postižením na PC.
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