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Vážení�a�milí�spoluobčané,
dostává se Vám do rukou katalog, který je již čtvrtým vydáním aktuálních informací o organizacích působících v sociální oblasti. Většinu z nich určitě znáte 

a možná s nimi i blíže spolupracujete nebo Vám či Vašim blízkým pomáhají v různých životních situacích. Katalog je vydán díky projektu „Posílení spolupráce 

a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín“.

Současný katalog opět informuje o sociálních službách, které sídlí na Hodonínsku a poskytují služby občanům Hodonína a spádových obcí a to jak z oblasti 

registrovaných sociálních služeb, tak služeb navazujících. Zároveň zde najdou informace o službách také občané spádových obcí, neboť některé ze služeb 

poskytují nebo sídlí právě v jejich obcích. 

Katalog je také součástí komunitního plánování sociálních služeb, v rámci kterého dochází k mapování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb 

a potřeb Vás občanů. Právě z Vašich podnětů se velmi často ozývá potřeba stálé informovanosti o sociálních službách.

Poslední katalog byl vydán v roce 2008 a od té doby se mnohé změnilo. Zcela jistě se mění i potřeby Vás občanů, kdy stále větší potřebu společně shledáváme 

po službách pro seniory. 

Stejně tak se změnila i oblast komunitního plánování. Přibyla povinnost každoročně schvalovat minimální síť sociálních služeb, kdy službám v této síti 

město Hodonín ve spolupráci se spádovými obcemi deklaruje potřebnost a podporu. Změnil se také systém financování sociálních služeb a povinnost ga-

rantovat minimální spoluúčast na financování ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje. 

Nesmíme opomenout také informaci o webovém katalogu sociálních služeb, který naleznete na adrese www.socialnisluzby-hodonin.cz. Stále pro Vás 

připravujeme další novinky, které přispějí k větší informovanosti o sociálních službách a v procesu komunitního plánování budeme i nadále sledovat a vy-

hodnocovat aktuální potřebu všech cílových skupin - seniorů, rodin s dětmi, zdravotně postižených a sociálně vyloučených.

Za tým zpracovatelů

Dana Kmínková  /  Kateřina Klimešová  /  Lenka Mikušová   /  Lenka Švagerková  /  Michaela Klepáčová
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepří
z nivé sociální situaci potřebné informace přispí
vající k řešení jejich situace. Základní sociální 
poradenství je součástí všech druhů sociálních 
služeb. 

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské 
poradny, manželské a rodinné poradny, sociální 
práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, 
poradny pro oběti trestných činů a domácího 
násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory. Služba obsa
huje poradenství, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti 
a  pomoc při uplatňování práv a oprávněných záj
mů. Služba se poskytuje bez úhrady.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
•	 Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociál
ním prostředí osobám se zdravotním postižením 
a  seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.
•	 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
•	 Charita Strážnice
•	 Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní 
služba poskytována osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z  důvodu věku, chronického one
mocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám 
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase 
v domácnosti osob a v zařízeních sociálních služeb. 
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti. Služba se 
poskytuje za úhradu. Bez úhrady se poskytuje rodi
nám, ve kterých se narodily současně tři nebo více 

dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům 
(manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
•	 Charita Strážnice
•	 Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
•	 Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
•	 Charitní pečovatelská služba Šardice

Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služ
by osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Cílem služby je posílit samostatnost 
a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, 
která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba 
obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo posky
tnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, tera
peutické činnosti a pomoc při uplatňování práv 
a  oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za 
úhradu.
•	 Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.

Denní a týdenní stacionáře
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby oso
bám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou po
moc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, po
moc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociál
ně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje 
za úhradu.
•	 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
•	 Sociálně  psychiatrické centrum Fénix, o. p. s.
•	 Zelený dům pohody, p. o.

Týdenní stacionáře 
poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic
kého onemocnění nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.
Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o  vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc 
při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací 
a  aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 
se poskytuje za úhradu.
•	 Zelený dům pohody, p. o.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje 
poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osob ní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivi
zační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.
•	 Zelený dům pohody, p. o. 

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé po
bytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 
se poskytuje za úhradu.
•	 Domov pro seniory Bažantnice, p. o.
•	 S – centrum Hodonín, p. o.

Domovy se zvláštním režimem
Domovy se zvláštním režimem se poskytují 
dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z  důvodu chronického 
duševního onemocnění, závislosti na návykových 
látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou de
mencí a další typy demencí, jejichž situace vyžadu
je pravidelnou pomoc jiné osoby. Režim v těchto 
zařízeních při poskytování sociálních služeb je 
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob., 
Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o  vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba 
se poskytuje za úhradu.
•	 Domov na Jarošce, p. o.
•	 S – centrum Hodonín, p. o. 

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické oso
by. Chráněné bydlení má formu skupinového, 
popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a 

Přehled druhů služeb 
Poskytovaných na 
hodonínsku 

(dle okresní minimální sítě 
sociálních služeb)
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aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.
•	 Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s. 
•	 Zelený dům pohody, p. o. 

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo 
pobytové služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického one
mocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak 
pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je 
umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služ
ba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti 
a  pomoc při uplatňování práv a oprávněných záj
mů. Služba se poskytuje za úhradu.
•	 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
•	 Domov seniorů Břeclav, p. o.
•	 Remedia Plus, z. ú.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Raná péče
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná 
ambulantní formou služby, poskytována dítě

ti a rodičům ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměře
na na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 
s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba ob
sahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje bez úhrady.
•	 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
•	 Dotyk II, o. p. s.
•	 Poradna rané péče DOREA
•	 Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Telefonická krizová pomoc
Telefonická krizová pomoc je terénní služba 
poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které 
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života 
nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechod
ně nemohou řešit vlastními silami. Služba se 
poskytuje bez úhrady. Služba obsahuje telefonic
kou krizovou pomoc a pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů.
•	 Linka bezpečí, z.s. 

Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě am
bulantní služby poskytované osobám s poru
chami komunikace způsobenými především 
smyslovým postižením, které zamezuje běžné 
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické oso

by. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování 
práv a  oprávněných zájmů. Tlumočnické služby 
jsou poskytovány bez úhrady.
•	 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, 

o.p.s.

Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na pře
chodnou dobu osobám v nepříznivé sociální si
tuaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
•	 Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení 
poskytující ambulantní, popřípadě terénní služ
by osobám ohroženým závislostí na návykových 
látkách. Cílem služby je minimalizovat sociál
ní a  zdravotní rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek. Služba obsahuje sociálně tera
peutické činnosti, pomoc při uplatňování práv 
a  oprávněných zájmů a  poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu. Služba se poskytuje bez úhrady.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní 
služby, popřípadě terénní služby pro osoby bez 

přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv 
a  oprávněných zájmů. V nízkoprahových denních 
centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši 
stanovené poskytovatelem.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež posky
tují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem 
a  mládeži ohroženým sociálním vyloučením. 
Služba je určena dětem ve věku od 6  do 26 let 
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem 
služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik sou
visejících s jejich způsobem života, umožnit jim 
lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a  vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli 
řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba může 
být poskytována osobám anonymně. Služba obsa
huje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským pros
tředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje bez úhrady.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby oso
bám bez přístřeší, které mají zájem o využití hy

gienického zařízení a přenocování. Služba obsa
huje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přeno
cování. Služba se poskytuje za úhradu ve výši sta
novené poskytovatelem.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
jsou terénní, popřípadě ambulantní služby posky
tované rodině s  dítětem, u kterého existují rizika 
ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen 
v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné krizové 
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 
pomoci překonat a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv 
a  oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez 
úhrady.
•	 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě 
terénní služby poskytované osobám v důchodovém 
věku nebo osobám se zdravotním postižením 
ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsa
huje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bez 
úhrady.
•	 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko,  

o. p. s. 
•	 Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR, z. s., Kyjov

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby 
poskytované osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou 
z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném 
ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je 
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
pracovní terapie. Služba obsahuje činnosti pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskyt nutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění 
a  podpora vytváření a zdoko nalování základních 
pracovních návyků a dovedností. Služba se 
poskytuje za úhradu.
•	 Charita Strážnice 

Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované oso
bám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
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osob, uživatele návykových látek a omamných psy
chotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociál
ně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 
vyhledávat a  minimalizovat rizika jejich způsobu 
života. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kon
taktu se společenským prostředím a pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se 
poskytuje bez úhrady.
•	 Společenství Romů na Moravě jekhetaniben pre 

Morava

Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácvikem výkonu běžných činností 
pro samostatný život. Sociální rehabilitace se 
poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, 
nebo formou pobytových služeb poskytovaných 
v  centrech sociálně rehabilitačních služeb. 
Terénní a ambulantní služba obsahuje činnosti 
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 
osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování 
práv a  oprávněných zájmů. Forma pobytové 
služby v  centrech sociálně rehabilitačních služeb 
obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc 

při osob ní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  
osob ní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání 
péče o  vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, výchov né, vzdělávací a aktivizační 
činnosti a  pomoc při uplat ňování práv 
a  oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za 
úhradu.
•	 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
•	 Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko,  

o. p. s.
•	 Práh Jižní Morava, z. ú.
•	 Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.
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Název sociální služby:

RANÁ PÉČE PRO MORAVU A SLEzSkO
(§ 54  zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence

Popis služby:
Základ činnosti služby tvoří terénní práce formou 
pravidelných konzultací v klientské rodině – v nej
přirozenějším prostředí dítěte. Poradci rodinám 
v  prvních obdobích po sdělení diagnózy pomáhají 
s řešením aktuálních problémů ohledně odborných 
vyšetření, kompenzačních pomůcek, komunikač
ního systému, sociálních potřeb, výchovných 
a vzdělávacích otázek a mnoha dalšího. Cílem služ
by je celková podpora rodiny vychovávající dítě se 
sluchovým postižením raného věku, pomoc při jejím 
fungování, podpora dítěte a jeho aktuálního vývoje 
tak, aby se maximálně využilo jeho přirozených do

vedností a rozvíjely se jeho schopnosti v oblastech, 
které jsou ztíženy sluchovým postižením. 

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se 
sluchovým a kombinovaným postižením raného 
věku. Služby můžou být rodinám poskytovány od 
narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového 
postižení (či vyslovení podezření) do nástupu 
dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné 

služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.
Forma poskytování služby: terénní, ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 19.00 hod.  
 (terénní služba)
 ÚT: 8.30 – 15.30 hod.  
 (ambulantní služba), nebo dle  
 individuální dohody s poradcem 
bezbariérovost objektu: ano

Poskytovatelé sociálních služeb

Přehled poskytovaných služeb: 
Stacionář Vlaštovka, Osobní asistence, Sociální 
rehabilitace

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče
adresa organizace: Štefánikova 15,  
695 01 HODONÍN
telefon: 774 650 134
e-mail: tlachova@cprhodonin.cz

Popis služby:
Smyslem služby je podporovat soběstačnost uži
vatele, aby byl schopen žít ve svém přirozeném 
domácím prostředí. Motivovat uživatele k udržení 

či rozvoji stávajících dovedností, aby byl schopen 
uspokojovat své potřeby v  oblasti fyzické, psy
chické a sociální. Asistence probíhá v přirozeném 
prostředí klientů – doma, venku, ve škole, v terénu 
(procházky, výlety), a tam, kde je potřeba, všude 
tam, kde se pohybují.
Asistent je vyškolený v oblasti sociálních služeb 
a pomáhá klientovi při činnostech, které vzhledem 
k svému hendikepu, znevýhodnění nezvládá. 
Osob ní asistence se řídí potřebami klienta, může 
pomoci např. při přípravě jídla a pití, při oblékání, 
osobní hygieně, při doprovodu (z domova do 
školy, na procházky, k lékaři….), dále pak u dětí 
při integraci do školských zařízení nebo přímo 
v průběhu vyučování, v rozvoji upevňování 
komunikačních a motorických dovedností klienta. 
Důležitým aspektem asistence je odlehčení ro
dině při péči o tohoto člena rodiny.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou děti, mladí lidé a dospělí 
s  kombinovaným, fyzickým, mentálním, smyslo
vým hendikepem a s autismem ve věku od 1 roku 
do 99 let.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena osobám s psychiatrickou 
poruchou a se závislostí na alkoholu a psychotrop
ních látkách. Dále osobám, jejichž nezvladatelné 
agresivní chování může ohrozit pracovníka a osoba 
či jeho zákonný zástupce nezaručí zvládnutí agre
sivity (medikace atd.).

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: dle platného ceníku služeb dostupného 
v zařízení
Provozní doba: nepřetržitá
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§  70 zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence
adresa organizace: Štefánikova 15,  
695 01 HODONÍN
telefon: 774 650 134
e-mail: tlachova@cprhodonin.cz

Popis služby:
Cílem služby je zvyšovat u uživatelů jejich 
samostatnost a šanci na integraci do sociálního 
a ekonomického života, udržet či rozvíjet jejich 
návyky, znalosti a dovednosti při nácviku běžných 
činností, které mohou uplatňovat v samostatném 
životě. Jednotlivé programy ve službě zahrnují 
např. nácvik vaření, praní, žehlení, uklízení, práci 
na zahradě, různé tvořivé činnosti, nakupování, 
finanční gramotnost, návštěvy různých zařízení 
apod. Důležité je také sociální začlenění v kolektivu 
svých vrstevníků.

Pro koho je služba určena:
Mladí lidé od 16 do 35 let s lehčím až středně těžkým 
mentálním postižením, fyzickým, kombinovaným 

Název organizace

centrum Pro dětský sluch 
tamtam, o. P. s.

Adresa organizace:

Jungmannova 25, 772 00 OLOMOuC

Telefon: +420 739 642 677 

E-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz

Webové stránky: www.detskysluch.cz

Název organizace

centrum Pro rodinu a sociální 
PÉČi hodonín, o. P. s.

Adresa organizace:

Štefánikova 15, 695 01 HODONÍN

Telefon: +420 774 650 133 

E-mail: info@cprhodonin.cz

Webové stránky: www.cprhodonin.cz
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postižením a jiným zdravotním postižením 
(převážně se jedná o poruchy autistického 
spektra).

Pro koho není služba určena:
•	 služba není určena osobám, které z důvodu 

zdravotního stavu vyžadují specifickou či stálou 
zdravotní péči

•	 osobám s psychiatrickou poruchou a se závislostí 
na alkoholu a psychotropních látkách

•	 jejichž nezvladatelné agresivní chování může 
ohrozit pracovníka a osoba či jeho zákonný 
zástupce nezaručí zvládnutí agresivity 
(medikace atd.)

•	 osoby, které v příp. kombinovaných postižení 
vyžadují specifické přístupy (služba nemá 
k dispozici např. materiály v Braillově písmu, 
kontinuální tlumočení do znakové řeči apod.)

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována zdarma, hrazeny 
jsou doplňkové činnosti v souladu s platným 
sazebníkem a aktivity nad rámec programu
Provozní doba: PO – PÁ: 8.00 – 14.00 hod.
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

VLAšTOVkA - DěTSký REhABILITAČNÍ 
STACIONÁř, DENNÍ STACIONÁř
(§46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

adresa organizace: Anenská 9,  
695 01 HODONÍN
telefon: 518 352 154
e-mail: rhb.stacionar@cprhodonin.cz

Popis služby:
Služba poskytuje komplex odborně prováděných 
služeb, které klienti potřebují ke svému rozvoji, 
a které zmírňují dopady postižení na jejich každo
denní život, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, 
posiluje sociální začleňování, napomáhá řešit nebo 
předcházet dlouhodobě nepříznivé životní situaci. 
Poskytuje základní činnosti v oblasti péče o vlast
ní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytuje 
stravu, výchovné, vzdělávací, aktivizační činno
sti, základní sociální poradenství, jednodenní 

i  vícedenní výlety, řadu terapií – canisterapie, 
muzi koterapie, ergoterapie, masáže, bazální 
stimu lace. 
v oblasti fyzioterapie je to odborné cvičení na 
neurofyziologickém podkladě, LTV, motomed, ro
toped, stojany, chodítka, míče, vodoléčba.
v oblasti vzdělávání – děti si plní ve stacionáři po
vinnou školní docházku.
Pro klienty zajišťují pravidelnou denní dopravu 
z  místa bydliště do stacionáře a zpět. Součástí 
služby je i půjčovna pomůcek (invalidní vozík, vozík 
za kolo …). 

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinu tvoří děti a mladiství od jednoho 
roku do 26 let s kombinovaným postižením těle
sným, mentálním, smyslovým a s poruchou autis
tického spektra.

Pro koho není služba určena:
Osoby s těžkým duševním onemocněním 

Poskytovatelé sociálních služeb

s  nezvladatelným agresivním chováním a oso
bám vyžadující péči nad rámec poskytované 
péče služby.
Forma poskytování služby: ambulantní  
Úhrada: dle platného ceníku služeb dostupného 
v zařízení
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 16.00 hod., 
celoroční provoz
bezbariérovost objektu: ano

Přehled poskytovaných služeb:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, tlumočnické služby, so
ciální rehabilitace

Název sociální služby:

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 66 zák. č. 108/2006) – služby sociální prevence
telefon: 601 666 689 
e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz,  
reditel@cpsphodoninsko.cz 

Popis služby:
Úkolem služby je pomáhat rozvíjet nebo udržet mo
torické a kognitivní dovednosti, vytvářet pro uživatele 
podmínky pro jejich zapojení do připra vovaných 
aktivit, usilovat o co největší nezávislost osob se SP 
a seniorů na druhých osobách a institucích, pomáhat 
překonávat komunikační a  informační bariéry.  
Obsahem služby je zprostředkování kontaktu se 

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

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením a seniory.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena pro ty, co nejsou schopni si do 
služby sami dojít a osobám do 18ti let.
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: provozní doba ambulantní služby 
pro ORP Hodonín: PO 9:00 – 17:00 hod.
bezbariérovost objektu: služba je provozována 
ve zvýšeném přízemí, k dispozici je schodolez 
pro imobilní uživatele

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§ 70  zák. č. 108/2006) – služba sociální 
prevence 
adresa organizace: Palackého 1454/14,  
695 01 HODONÍN
Za poštou 110, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOu – 
ambulantní služba
telefon: 702 063 733
e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz,  
smehlikova@cpsphodoninsko.cz

Název organizace

centrum Pro sluchově PostiženÉ 
hodonísko, o. P. s.

Adresa organizace:

Palackého 1454/14, 695 01 HODONÍN

Telefon: +420 601 666 689 

E-mail:  sluzby@cpsphodoninsko.cz,   
 reditel@cpsphodoninsko.cz

Webové stránky: www.cpsphodoninsko.cz
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Popis služby:
Cílem služby je posílit komunikační dovednosti 
uživatele, pomáhat posilovat schopnosti pro 
zvládání obsluhy kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek, umožnit navázání žádoucích sociálních 
vazeb, podpora zapojení osob se SP a seniorů 
do společnosti, pomáhat upevňovat získané 
motorické, psychické a sociální schopnosti 
a dovednosti, podpora imobilních uživatelů.

Obsahem služby je nácvik dovedností pro 
zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování (obsluha a údržba sluchadla,..), 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím (volnočasové aktivity), výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti (dílny, tera
pie,…), pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením a seniory.

Pro koho není služba určena:
Terénní forma není určena pro mobilní uživatele 
s výjimkou osob, u kterých se instaluje kompenzační 
pomůcka a provádí se nácvik v domácím prostředí.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: provozní doba terénní služby pro 
ORP Hodonín:  PO 13.00 – 17.00 hod.
bezbariérovost objektu: služba je pro imobilní 
uživatele a pro uživatele s nácvikem obsluhy 
kompenzační pomůcky v domácím prostředí

Název sociální služby:

TLUMOČNICkÉ SLUŽBY
(§ 56  zák. č. 108/2006) – služba sociální 
péče 
adresa organizace: Palackého 1454/14, 
695 01 HODONÍN
telefon: 702 063 733
e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz,  
smehlikova@cpsphodoninsko.cz

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat odstraňovat komunikační 
bariéru u neslyšících uživatelů, podporovat 
zapojení osob s  těžkým sluchovým postižením do 

majoritní společnosti, bezplatně poskytovat službu 
prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků 
znakového jazyka.

Poskytovány jsou osobám s poruchami komuni
kace způsobenými především smyslovým 
postiže ním, které zamezuje běžné komunikaci 
s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Službu lze 
poskytovat anonymně.
Obsahem služby je ztlumočení pomocí znakového 
jazyka pro sluchově postižené  přednášky, 
skupinové aktivity, tlumočení u lékaře, na úřadě, 
v  obchodě, v bance, překlad textů, vysvětlení 
pojmů, elektronické kontakty.

Pro koho je služba určena:
Osoby se sluchovým postižením.

Pro koho není služba určena:
Osoby do 18ti let.
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Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: ambulantní služba pro ORP 
Hodonín: PÁ: 16.00 – 20.00 hod.
terénní služba: PO – ČT: 8.00 – 16.00 hod., 
 PÁ:            8.00 – 12.00 hod.
bezbariérovost objektu: služba je provozována 
ve zvýšeném přízemí, k dispozici je schodolez 
pro imobilní uživatele

Název sociální služby:

ODLEhČOVACÍ SLUŽBA
(§ 44 zák. č. 108/2006) služba sociální péče

Popis služby:
Snahou služby je umožnit pečujícím osobám nez
bytný odpočinek nebo jim pomoci v situacích, kdy 
nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.
Sociální služby jsou v rámci odlehčovací služby 
poskytovány na základě Smlouvy o poskytování 
sociální služby s uživateli dle jejich individuálních 
potřeb a to minimálně na 14 dní a maximálně na 
2 měsíce. 

Pro koho je služba určena:
Odlehčovací služba je určena seniorům a seniorům 
s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, kteří 
mají sníženou soběstačnost a pečují o ně rodinní 
příslušníci v jejich přirozeném domácím prostředí.
Poskytovatel nemůže poskytnout sociální službu 
pokud:
•	 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba 

žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob 
v registru poskytovatelů sociálních služeb

•	 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby, o kterou osoba žádá

•	 zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí 
pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 
takové sociální služby

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: dle pokoje a odebrané stravy, podrobné 
informace jsou k dispozici na internetových 
stránkách organizace
Provozní doba: nepřetržitá
bezbariérovost objektu: ano

Název organizace

centrum služeb Pro seniory 
kyJov, P. o.

Adresa organizace:

Strážovská 1095/1, Kyjov, 697 01 KyJOV

Telefon: +420 518 699 511 

E-mail:  
centrum@centrumproseniorykyjov.cz

Webové stránky: 
www.centrumproseniorykyjov.cz
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Přehled poskytovaných služeb: 
Pečovatelská služba, Charitní poradna, Domov pro 
matky s dětmi, Kontaktní adiktologické centrum 
Vážka, Nízkoprahové denní centrum, Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež  klub Pohoda, Noc
lehárna pro lidi bez přístřeší, Sociálně akti vizační 
služby pro rodiny s dětmi

Název sociální služby: 

DOMOV PRO MATkY S DěTMI
(§  57 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
adresa: Dukelských hrdinů 1715/57,   
695 01 HODONÍN
telefon: 518 321 497, 737 234 082
e-mail: dmt@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Posláním služby je poskytnout ubytování těhotným 
ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim 
individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních 
schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci a byly 
schopny se v co nejkratší době vrátit do běžného života. 
Cílem služby je, aby matka po odchodu z azylového 
domu zvládla postarat se o sebe a své děti, hospo
dařit a samostatně vést domácnost, jednat s úřady, 
zajistit si následné bydlení.

Činnosti v průběhu poskytovaní soc. služby:
Poskytnutí ubytování  zpravidla nepřevyšující 
dobu 1 roku, vytvoření podmínek pro zajištění úkli
du, praní, žehlení osobního prádla, výměna ložního 
prádla.
Pomoc při zajištění stravy – vytvoření podmínek 
pro samostatnou přípravu stravy, nabídka pomoci 
při přípravě stravy a chodu domácnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při 
vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálních 
plánů (podpora při finančním hospodaření, péče 
o sebe a dítě, o domácnost, vyřizování na úřadech, 
hledání následného bydlení apod.). Pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, 
podpora při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob.
Základní sociální poradenství.

Pro koho je služba určena:
•	 zletilé ženy s dětmi ve své péči do 18 let 

(případně do ukončení středního vzdělání dítěte)
•	 zletilé těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství

Pro koho není služba určena:
•	 ženy s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

bezbariérový přístup 
•	 ženy s dětmi, které jsou omezené ve svéprávnosti 

a nejsou schopny péče o dítě a svoji osobu i přes 
podporu pracovníků

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální 
služby:
•	 nedostatečná kapacita
•	 zájemce nespadá do okruhu osob
•	 pokud byla se zájemcem ukončena smlouva 

o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování 
povinností vyplývajících ze Smlouvy v době kratší 
než 6 měsíců před podání žádosti o ubytování
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Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba:  PO:  9.00 – 15.00 hod.
  ÚT:  9.00 – 15.00 hod.
  ST: 10.00 – 15.00 hod.
  ČT:   9.00 – 15.00 hod.
  PÁ:   9.00 – 15.00 hod.
bezbariérovost objektu: ne

Název sociální služby:

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
hODONÍNSkO
(§  40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče
adresa: Květná 379, 696 11  MuTĚNICE
telefon: 731 134 258
e-mail: dps.mutenice@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Služba poskytuje poskytuje podporu a péči lidem, 
jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku 
nebo zdravotního stavu a není v jejich silách, po
starat se o sebe sama a svou domácnost. 
Cílem služby je umožnit uživatelům, co nejdéle 
setrvat v domácím prostředí s využitím pečova
telských služeb, které poskytují podle konkrétních 
potřeb každého uživatele. Činnost pečovatelské 
služby zajišťují kvalifikovaní, pravidelně odborně 
proškolení pracovníci. 

mezi základní činnosti patří: pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, půjčování 
kompenzačních pomůcek (elektrické polohovací 
postele, invalidní vozíky, chodítka aj.).

Místa poskytování:
Mutěnice, Ratíškovice, Dolní Bojanovice, Lužice, 
Josefov, Čejkovice, Starý Poddvorov, Nový 
Poddvorov, Josefov, Dubňany

Pro koho je služba určena:
Seniory nad 65 let věku.

Pro koho není služba určena:
Všem osobám, které nespadají do cílové skupiny 
(od roku 2019 bude cílová skupina rozšířena).
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 15.30 hod., 
večery, víkendy a svátky dle potřeb uživatele
bezbariérovost objektu: DPS v Dolních 
Bojanovicích, Mutěnicích a Ratíškovicích mají 
bezbariérový přístup

Název sociální služby:

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
šARDICE
(§  40 zák. č. 108/2006) služba sociální péče
adresa: Šardice 5, 696 13 ŠARDICE
telefon: 737 234 088, 736 529 355
e-mail: domovinka.sardice@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Služba pomáhá seniorům a lidem se ztrátou 
soběstačnosti zůstat co nejdéle v domácím a pro 
ně přirozeném prostředí. Naplňovat jednotlivé 
potřeby uživatelů, nechat je samostatně se rozho
dovat do jaké míry pomoc potřebují a zachovávat 
jejich důstojnost.
Mezi poskytované činnosti patří pomoc při osobní 
hygieně, zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při samostatném pohybu, zajištění 
stravování, příprava a podání stravy, péče 
o domácnost, zajištění kontaktu se společenským 
prostředím, seberealizace v oblíbených 
činnostech, péče o zdraví a bezpečí, praní a žehlení 
prádla, půjčení kompenzačních pomůcek
elektrické polohovací postele, inv. vozíky, toaletní 
křesla, poradenství  příspěvek na péči, návaznost 
na další služby.

Obce: 
Čejč, Terezín, Karlín, Hovorany, Šardice, Stavěšice, 
Strážovice

Název organizace

diecÉZní charita brno, oblastní 
charita hodonín

Adresa organizace:

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 BRNO

Telefon:  +420  545 426 610 

 +420  538 700 950

E-mail:  reditelstvi@brno.charita.cz

Webové stránky: www.dchb.charita.cz
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Pro koho je služba určena:
Seniory a osoby se zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním, které mají sníženu 
soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby ve 
svém přirozeném prostředí.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 19.00 hod. 
 SO – NE:  7.00 –  19.00 hod. (terén)
 PO – PÁ: 8.00 – 12.00 hod.  
 (kancelář)
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

ChARITNÍ PORADNA hODONÍN
(§  37 zák. č. 108/2006)  služba sociální poradenství
adresa: Wilsonova 7, 695 01 HODONÍN
telefon: 972 633 578, 731 425 497
e-mail: poradna@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Posláním poradny je poskytovat lidem, kteří se 
na ni obrátí v nepříznivé životní situaci, nebo jsou 
takovou situací ohrožení, sociální poradenství 
tak, aby se byli schopni orientovat v sociálních 
a právních systémech a mohli rozvíjet své schop
nosti, které jim pomohou samostatně nebo s pod

porou pracovníka jejich nepříznivou sociální situaci 
zmírnit nebo vyřešit. Klienti se mohou telefonicky, 
případně emailem objednat. V případě potře
by pracovníci poradny odpovídají i na emailové 
dotazy. Veškeré jednání s klienty se řídí zásadou 
diskrétnosti a nestrannosti. Pracovníci poradny 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost a v případě, 
že si to klient přeje, je možné vystupovat zcela 
anonymně. 

Pro koho je služba určena:
Poradna poskytuje své služby osobám ve věku od 
18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situ
aci, nebo jim taková situace hrozí.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena pro osoby mladší 18 let.
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO:    8.00 – 12.00 h., 
  13.00 – 17.00 h.
 ÚT:    7.00 – 11.00 h.,  
  12.00 – 15.00 h.
 ST:    8.00 – 11.00 h.,  
  12.00 – 14.00 h.
 ČT:     8.00 – 11.00 h.,  
  12.00 – 14.00 h.
bezbariérovost objektu: vstup do budovy není 
bezbariérový, v případě potřeby je možnost 
návštěvy klienta v terénu

Název sociální služby:

kONTAkTNÍ ADIkTOLOgICkÉ CENTRUM 
VÁŽkA
(§ 59  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
adresa: Pančava 56,  695 01 HODONÍN
telefon: 518 343 842, 731 428 359
e-mail: kcentrum@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Poskytované služby:
•	 asistenční služba
•	 besedy pro školy na K – centru
•	 hygienický servis (sprcha, pračka, WC)
•	 individuální drogové poradenství pro rodiče 

a osoby blízké
•	 informační servis
•	 kontaktní práce
•	 korespondenční práce (písemný kontakt 

s klientem ve věznici)
•	 krizová intervence
•	 potravinový servis
•	 práce s rodinou
•	 prevence relapsu
•	  sociální práce (pomoc s vyřízením dokladů, 

bydlení, sociálních dávek)
•	  telefonické, písemné a internetové poradenství
•	  testování infekčních nemocí (HIV, žloutenka B, C)
•	 testy (těhotenské, drogové)
•	 výměnný program injekčních setů
•	 vitamínový servis
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•	  základní zdravotní ošetření
•	 základní poradenství
•	  zprostředkování léčby (Detox, PL, komunita)

Pro koho je služba určena:
uživatelé nelegálních návykových látek, alkoholu 
a patologičtí hráči starší 15 let. 

Pro koho není služba určena:
Osoby, jež nejsou shodné s cílovou skupinou 
nebo které žádají službu, jež zařízení neposkytuje 
a osobám, jejichž projevy chování brání poskytnutí 
služby (zvláště nezvladatelná agresivita a silná in
toxikace).
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služby jsou poskytovány anonymně 
a bezplatně
Provozní doba:
PO:     8.30 – 11.30 hod. (poradenství) 
      12.30 – 16.00 hod. (kontaktní místnost)
ÚT:     8.30 – 11.30 hod. (poradenství)
ST:     8.30 – 11.30 hod. (poradenství) 
     12.30 – 16.00 hod. (kontaktní místnost)
ČT:     8.30 – 12.00 hod. (poradenství, IP s klienty)
PÁ:     8.00 – 12.00 hod. (kontaktní místnost) 
     13.00 – 15.00 hod. (poradenství)
terÉnní ProGram:
ÚT:    8.30 – 11.30 hod. Hodonín 
     12.45 – 15.00 hod. Dubňany

 15.00 – 16.00 hod. Hodonín
ČT: 13.00 – 17.00 hod. Dubňany 
 17.00 – 18.00 hod. Prušánky, Mutěnice,  
 Čejkovice, Dolní Bojanovice
       18.00 – 20.00 hod. Hodonín
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

NÍzkOPRAhOVÉ DENNÍ CENTRUM
(§  61 zák. č. 108/2006)  služba sociální 
prevence
adresa: Sv. Čecha 3106/4a,  695 01 HODONÍN
telefon: 518 340 472
e-mail: dc@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Posláním služby je pomáhat ženám a mužům, kteří 
se ocitli bez přístřeší v tíživé životní situaci a není 
v jejich možnostech a schopnostech ji řešit vlast
ními silami. Motivovat je k řešení, které povede 
ke zlepšení jejich stávající situace tak, aby ti, kteří 
o to stojí, měli možnost žít jako ostatní lidé naší 
společnosti.

Cíle služby:
•	 klient, který má vyřízené doklady
•	  klient, který má informace k řešení své tíživé 

sociální situace
•	  klient, který si najde bydlení
•	  klient, který si najde zaměstnání

•	  klient, u kterého není ohrožen jeho život z důvodu 
nedostatku stravy, hygieny a tepla (především 
v zimním období) 

Nízkoprahové denní centrum poskytuje tyto 
základní služby:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo prostor pro zajištění 

jednoduché stravy
•	 pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů 

a obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí 
informací

•	 pomoc při vyřizování dávek sociální podpory, 
např. dávky pomoci v hmotné nouzi, podpory 
v nezaměstnanosti, důchodového pojištění, státní 
sociální podpory atd.

•	 pomoc při vyřizování běžných záležitostí např. 
občanských průkazů, rodných listů atd.

•	 pomoc s obnovením nebo upevněním kontaktů 
s rodinou

•	 podpora a doprovod uživatele při vyřizování 
osobních záležitostí, např. asistence při jednání 
s úřady, doprovod k lékaři

•	 využití telefonu zdarma (při řešení problematiky 
zaměstnání či bydlení)

•	 uložení finanční hotovosti

Pro koho je služba určena:
Osoby bez přístřeší od 18 let.
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Pro koho není služba určena:
služba není poskytována osobám:
•	  které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje
•	  při plné kapacitě služby
•	  které nesplňují kritéria pro danou cílovou skupinu
•	  které by vnesly do prostor parazity či závažné 

infekční nemoci
•	  jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání 

služby z důvodu porušení provozního řádu, toto 
nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při 
ukončení využívání služby, nejdéle však na dobu 
6 měsíců

•	  které mají dluh ve službách pro osoby bez 
domova a nemají zájem ho řešit

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba:  
PO – PÁ:  7.30 – 15.00 hod., 12.00 – 13.00 hod.  
provozní přestávka
Společenská místnost: 7.30 – 12.00 hod., 
13.00 – 15.00 hod.
Potravinový a hygienický servis, sociální 
poradenství 7.30  11.45 hod.,13.00  14.45 hod. 
V období od 1. 1. do 31. 3. a od 1.10 do 31. 12., 
je služba v provozu i o víkendech a svátcích. 
V těchto dnech se neposkytují služby praní 
prádla.
bezbariérovost objektu: částečně – plánováno 
zpřístupnění vchodu do objektu

Název sociální služby:

NÍzkOPRAhOVÉ zAřÍzENÍ PRO DěTI 
A MLÁDEŽ, kLUB POhODA
(§  62 zák. č. 108/2006)  služba sociální 
prevence
adresa: Horní Valy 2,  695 01 HODONÍN
telefon: 737 234 093, 737 234 092
e-mail: pcentrum@hodonin.charita.cz, 
klubpohoda@seznam.cz

Popis služby:
Nízkoprahový klub Pohoda je místo, kde mohou děti 
a mládež trávit svůj volný čas a využívat podporu 
a  poradenství od pracovníků. Služba napomáhá 
vyhnout se špatným vlivům z okolí; pomoci najít 
nové přátelé a zapojit se do kolektivu, podpořit 
v řešení problémů (škola, rodina, vztahy apod.).

Pro koho je služba určena:
Děti a mládež ve věku 11 – 21 let.

Pro koho není služba určena:
Služba není určena těm, kteří nesplňují věkovou 
hranici (11 – 21 let).
Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO:          14.00 – 18.00 hod.
 ÚT – ČT: 14.00 – 19.00 hod.
 PÁ:           13.00 – 15.00 hod.
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

NOCLEhÁRNA PRO LIDI BEz PřÍSTřEšÍ 
hODONÍN
(§  63 zák. č. 108/2006)  služba sociální 
prevence
adresa: Sv. Čecha 3106/4a,  695 01 HODONÍN
telefon: 518 340 472
e-mail: dc@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Posláním služby je pomáhat osobám v nepříznivé 
situaci, kterou nedokáží dočasně řešit vlastními 
silami. Poskytuje podmínky pro osobní hygienu 
a přespání. 
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Cílem služby je snížit počet lidí, kteří přespávají 
na ulicích nebo veřejných prostranstvích, snižovat 
sociální a zdravotní rizika související se způsobem 
života klientů, snižovat možnost rizika zdravot
ní újmy lidí žijících na ulici a podpora sociálního 
začlenění klientů 
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let bez 
přístřeší, v  nepříznivé životní situaci spojené se 
ztrátou bydlení, bez možnosti jiné podpory ze stra
ny rodiny a blízkých osob a jejich zdravotní stav 
umožňuje kolektivní soužití a jsou soběstačné v péči 
o vlastní osobu (především v oblasti hygieny).

Pro koho je služba určena:
Osoby bez přístřeší od 18 let.

Pro koho není služba určena:
Služba není poskytována osobám:
•	 nezletilým
•	 které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje
•	 jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění ve 

zdravotnickém zařízení
•	 které by vnesly do prostor služby parazity či 

závažné infekční nemoci
•	 jimž bylo v uplynulé době ukončeno využívání 

služby z důvodů porušení provozního řádu; toto 
nepřijetí je limitováno písemným rozhodnutím při 
ukončení využívání služby, nejdéle však na dobu 
6 měsíců

•	 které žádají o službu při již naplněné kapacitě 
Noclehárny

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: denně 20.00 – 7.00 hod., příjem 
uživatelů k noclehu 20.00 – 21.30 hod., potravinový 
a hygienický servis 20.00 – 22.00 hod., doba nočního 
klidu od 22.00 – 6.30 hod., budíček  6.30 hod.
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
RODINY S DěTMI hODONÍN
(§ 65  zák. č. 108/2006)  služba sociální 
prevence
adresa: Wilsonova 4441/7,  695 01 HODONÍN
telefon: 739 389 236, 739 389 237
e-mail: sasrodiny@hodonin.charita.cz

Popis služby:
Posláním služby je podat pomocnou ruku rodi
nám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí 
(cca  15  km), které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci, v  jejímž důsledku existuje riziko ohrožení 
vývoje dětí a kde rodiče nedokáží sami bez pomoci 
situaci překonat.

Cílem služby je samostatnost rodiny v/ve:
•	 výchově a péči o děti v rodině
•	  zvládání péče o domácnost
•	  finančním hospodaření rodiny
•	  jednání se školou, úřady a ostatními institucemi

Poskytované činnosti:
•	 podpora rodičů v dovednostech a schopnostech 

pečovat o dítě (např.: úprava denního režimu, 
nácvik hygienických návyků, zvýšení výchovných 
a rodičovských kompetencí, podpora v předškolní 
a školní přípravě, aktivizace k smysluplným 
volnočasovým činnostem a jiné)

•	  podpora rodičů a zvyšování jejich kompetencí ve 
schopnostech pečovat o chod domácnosti

•	 nácvik hospodaření s financemi
•	 možnost doprovodu rodičů na jednání se školou, 

úřady, k lékařům apod.

Pro koho je služba určena:
Děti, mládež a rodiny.

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:
•	 nedostatečná kapacita
•	 neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba 

žádá



2726 Poskytovatelé sociálních služeb

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO – ČT: 7.30 – 16.00 hod.
 PÁ:           7.30 – 14.30 hod. 
 (terénní forma) 
 ÚT:          10.00 – 15.00 hod.  
 (ambulantní forma)
•	  setkání je třeba si s pracovníkem předem 

domluvit
•	  uživatel využívá službu na základě vlastního 

rozhodnutí
•	  služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích 

jazyků, ani do znakové řeči

bezbariérovost objektu: ambulantní forma 
služ by není určena osobám, které potřebují bez
bariérový vstup,tyto osoby mohou využít terénní 
formu služby

Název sociální služby:

DOMOV SE zVLÁšTNÍM REŽIMEM
(§ 50  zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Popis služby:
cíly poskytované služby jsou:
•	 podpora uživatele při každodenních aktivitách 

souvisejících s běžnou denní činností
•	 maximální využití přirozených zdrojů
•	 vytváření pozitivního náhledu veřejnosti na osoby 

s duševním onemocněním
•	 zvýšení kvality služby

k základním činnostem poskytovaným 
uživatelům služeb patří:
•	 ubytování včetně úklidu, praní a drobných úprav 

ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení
•	 poskytnutí celodenní stravy

•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu

•	 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 aktivizační činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu je
jich chronického duševního onemocnění nebo 
duševního onemocnění vzniklého v důsledku 
závislosti na návykových látkách (alkoholu).
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Pro koho není služba určena:
osobě (zájemci):
•	 mladší 40 let
•	 jejíž duševní porucha je způsobená závislostí na 

návykových nealkoholových látkách
•	 která je dosud závislá na alkoholu, ve stádiu kdy 

alkohol aktivně užívá 
•	 která potřebuje celodenní osobní asistenci 

(nezabezpečujeme individuální nepřetržitý 
dohled zaměstnance nad jedincem)

•	 u které převažuje jiné postižení (tělesné, 
smyslové, mentální) nad duševním onemocněním 

•	 u které se často projevuje agresivita vůči sobě 
nebo okolí, s vážnými poruchami chování 
a výraznými asociálními projevy znemožňující 
soužití v kolektivu v otevřeném zařízení

•	 která není aktuálně v nepříznivé sociální situaci 
a bez závislosti na pomoci jiné fyzické osoby  
(bez možnosti přiznání příspěvku na péči)

•	 jejíž zdravotní stav  vyžaduje poskytnutí ústavní 
péče ve zdravotnickém zařízení

•	 která není schopna pobytu v zařízení soc. služeb 
z důvodu akutní infekční nemoci

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: dle aktuálně platného ceníku na 
internetových stránkách organizace
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY
(§ 49  zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Popis služby:
Posláním služby je poskytnout seniorům, kteří pro 
svou sníženou soběstačnost nemohou vést samo
statný život ve svém domově, bezpečné a důstojné 
prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím 
komplexu sociálních služeb.
k základním činnostem poskytovaným 
uživatelům služeb patři:
•	 poskytování rady a pomoci k zachování 

dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity 
a k jejich dalšímu rozvoji, při úplné ztrátě 
soběstačnosti poskytování celodenní pomoci

•	 ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových 
pokojích, pokoje si mohou klienti vybavit vlastním 
nábytkem

•	 poskytování celodenní stravy, u obědů si lze 
vybrat ze dvou hlavních jídel

•	 poskytování základního sociálního poradenství
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro  osobní hygienu
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 aktivizační činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání neodkladných osobních 
záležitostí

•	 poskytnutí ošetřovatelské péče, budeli potřebná
•	 zprostředkování lékařské a rehabilitační péče
•	 zprostředkování dalších služeb jinými 

organizacemi
•	 kulturní a společenské činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím a rodinou, 
zprostředkování dalších služeb (např. praktický 
lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, 
duchovní péče)

Pro koho je služba určena:
Seniory od 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci, tzn. že věk a dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav omezuje duševní, smyslové a fyzické 
schopnosti žadatele natolik, že není schopen se 

Název organizace

domov na JaroŠce, P. o.

Adresa organizace:

Jarošova 3, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420  518 306 900 

E-mail:  info@domovjaroska.cz

Webové stránky: www.domovjaroska.cz

Název organizace

domov Pro seniory bažantnice,  
P. o.

Adresa organizace:

tř. Bří Čapků 1, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 321 834 

 +420 531 010 260

E-mail:  socialni@dshodonin.cz

Webové stránky: www.dshodonin.cz
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sám o sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc 
jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány možnosti 
zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými 
osobami a dostupnými terénními službami (např. 
pečovatelská služba apod.). 

Pro koho není služba určena:
•	 osobám, které se nenacházejí v nepříznivé 

sociální situaci
•	 osobám, které nepotřebují zajištění celodenní 

péče
•	 osobám trpících různými typy demence 
•	 osobám, které potřebují celodenní osobní 

asistenci
•	 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení 

a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
•	 osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly 

příčinou závažného narušení klidného soužití 
s ostatními klienty

•	 osobám závislým na alkoholu nebo jiných 

nealkoholových drogách, které by v důsledku 
závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními 
klienty

•	 osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, 
kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou 
nejsme schopni zajistit

•	 osobám s vrozenou mentální retardací 
a autismem

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: úhrada za pobyt v Domově pro seniory 
Bažantnice se skládá z:
•	 úhrady za ubytování (bydlení, praní, žehlení 

a drobné opravy prádla, úklid)
•	 úhrady za stravování (celodenní strava)
•	 úhrady za péči, blíže platný ceník 

na internetových stránkách

Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

ODLEhČOVACÍ SLUŽBA
(§ 44 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Popis služby:
Posláním celodenní pobytové odlehčovací služ
by je dočasné převzetí péče o osoby, které nej
sou schop ny sami zajišťovat své životní potřeby, 
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu 
a umožnit tak odpočinek osobám, které o své blíz
ké pečují.

Pro koho je služba určena:
odlehčovací služba je určena osobám starším 
60 let, které:
•	 mají sníženou soběstačnost při pohybu a 

sebeobsluze a o které jinak pečují jiné osoby 
v domácím prostředí

•	 nebo jsou zcela nesoběstační při pohybu 
a sebeobsluze

•	 popřípadě trpí nějakou formou demence

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: informace o úhradě jsou k dispozici na 
internetových stránkách organizace
Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu: ano
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Název sociální služby:

RANÁ PÉČE
(§ 54  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Popis služby:
Problémem, který služba rané péče napomáhá 
řešit, je neefektivní komunikace mezi rodičem 
a dítětem s poruchou autistického spektra (dále jen 
PAS), která je dána neznalostí specifik komunikace 
s  dítětem s PAS a neznalostí alternativní a  aug
mentativní komunikace (dále jen AAK). Následně 
dochází ke zhoršování vztahů v těchto rodinách 
a  sociálnímu vyloučení jak dětí s PAS tak i celých 
jejich rodin. 
Rodiče potřebují pro zefektivnění komunikace se 
svým dítětem vedení a podporu speciálních peda
gogů se znalostí AAK, kteří jsou nejen schopni jim 
pomáhat, ale také předat praktické zkušenosti.

Služba je poskytována z cca 75% v přirozeném 
prostředí klienta (rodiny) a to v časovém rozmezí 
cca 1x měsíčně. Doplnění terénní služby probíhá 
v prostorách organizace DOTyK II, o.p.s., kam 
dochází rodiče se svými dětmi za účelem nácviku 
speciálních dovedností a za účelem společného 
setkávání rodičů (svépomocných skupin), školících 
seminářů atd. Poradce rané péče jezdí do rodiny 
a pracuje s dítětem i s rodiči.

K základním činnostem služby patří:
•	 seznámení rodičů se specifiky komunikace dětí 

s PAS
•	 seznámení rodičů se systémem alternativní 

a augmentativní komunikace
•	 seznámení rodičů s metodou SCERTS
•	 individuální posouzení aktuálních možností 

a schopností dítěte

•	 vytvoření plánu spolupráce a komunikačního 
rozvoje dítěte 

•	 příprava komunikačních pomůcek pro potřeby 
dítěte

•	 odborná pomoc při optimalizaci domácího 
prostředí pro přímou práci s dítětem

Pro koho je služba určena:
Děti s poruchami autistického spektra od 0 – 7 let.

Pro koho není služba určena:
Děti s poruchami autistického spektra starším 
7 let.
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bez úhrady
Provozní doba: doba poskytování terénní služby 
je 8.00 – 16.30 hod.
bezbariérovost objektu: 

Název organizace

domov seniorů břeclav, P. o.

Adresa organizace:

Na Pěšině 2842/13, 690 03 BŘECLAV

Telefon:  +420 519 373 087
 +420 519 305 200 

E-mail:  info@dsbreclav.cz

Webové stránky: www.dsbreclav.cz

Název organizace

dotyk ii, o.P.s.

Adresa organizace:

Vídeňská 11/127, 619 00 BRNO

Telefon:  +420 775 185 380 

E-mail:  rana.pece@dotyk2.cz

Webové stránky: www.dotyk2.cz



3130 Poskytovatelé sociálních služeb

Přehled poskytovaných služeb: 
Pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně 
terapeutická dílna

Název sociální služby:

ChARITNÍ PEČOVATELSkÁ SLUŽBA 
STRÁŽNICE
(§ 40  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Popis služby:
Smyslem služby je umožnit lidem se sníženou 
sobě stačností z důvodu věku, chronického one
mocnění nebo zdravotního postižení žít co nejdéle 
v jejich domácím prostředí. 
Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou 

pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu 
(s  hygienou, jídlem, oblečením apod.), chod 
domácnosti (úklid, vyřizování na úřadech,..) 
a  udržení kontaktu uživatele se společenským 
prostředím (komunikace, doprovod..).
Služba je poskytována ve Strážnici, Radějově, 
Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné Lhotě.

Pro koho je služba určena:
Seniory se sníženou soběstačností, zdravotně 
postižení, chronicky nemocní, rodiny s dětmi.

Pro koho není služba určena:
Osoby, kteří jsou schopni pečovat o sebe a svou 
domácnost samostatně.
Forma poskytování služby: terénní 
Úhrada: Úhrada za služby se provádí zpětně podle 
skutečně spotřebovaného času hotově nebo po 
domluvě bezhotovostně   

Provozní doba: denně 6.00 – 22.00 hod.
bezbariérovost objektu: 

Název sociální služby:

kOTVA, SOCIÁLNě TERAPEUTICkÁ 
DÍLNA, STřEDISkO AVE STRÁŽNICE
(§ 67  zák. č. 108/2006) – služba sociální prevence
telefon: 737 054 064,   737 918 165
e-mail: kotva@straznice.charita.cz

Popis služby:
uživatel se naučí pracovním návykům a doved
nostem, se kterými je schopen postarat se sám 
o sebe a dovede využívat plánovaně a smysluplně 
svůj čas. uživatel si prostřednictvím nácviku upev
ní nebo obnoví psychické a sociální dovednosti 
a  schopnosti a kontakt s přirozeným sociálním 
prostředím.

Poskytovatelé sociálních služeb

Základní činnosti poskytované služby:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění

•	 podpora vytváření a zdokonalování základních 
pracovních návyků a dovedností

Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí pomoc 
lidem s  duševním onemocněním, kteří vlivem 
nepříznivé životní situace nemají možnost zařazení 
na otevřeném ani chráněném trhu práce.  Pros
třednictvím každodenní pracovní činnosti pod
porujeme dodržování stanovených pravidel dané 
služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schop
ností i dovedností, začleňování se do kolektivu 
a  tak jim pomáháme k zapojování se do běžného 
života.   

Pro koho je služba určena:
Osoby s duševním postižením, popř. osoby v kom
binaci duševního postižení a lehčího mentálního 
postižení, v produktivním věku od 18 do 64 let.

Pro koho není služba určena:
•	 dětem, mladistvým do 18 let, seniorům
•	 lidem s duševním onemocněním kombinovaným 

se středním a těžkým mentálním postižením
•	 lidem, jejichž stav neumožňuje bezpečnou 

spolupráci 

Forma poskytování služby: ambulantní

Úhrada: služba je poskytována bezplatně, 
s výjimkou základních činností 
Provozní doba: PO  PÁ: 8.00 do 15.00 hod. 
bezbariérovost objektu: zajištěn výtahem

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče

Popis služby:
Posláním služby je poskytovat prostřednictvím 
pomoci asistenta takovou pomoc a podporu, aby 
mohl uživatel se sníženou soběstačností žít ve 
svém přirozeném prostředí. 
Snížená soběstačnost = snížená schopnost člově
ka uspokojovat své základní potřeby, především 
vykonávat všední denní činnosti (toaleta, oblékání, 
stravování, nákupy, péče o domácnost, vyřizování 
úředních záležitostí, doprovod k lékaři apod.)

Pro koho je služba určena:
Senioři se sníženou soběstačností, zdravotně 
postižení, chronicky nemocní, rodiny s dětmi.

Pro koho není služba určena:
Lidem, kteří jsou schopni pečovat o sebe a svou 
domácnost samostatně.
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: úhrada za služby se provádí zpětně podle 
skutečně spotřebovaného času hotově nebo po 

domluvě bezhotovostně   
Provozní doba: dle potřeb uživatelů a možností 
jejich rodiny
bezbariérovost objektu: 

Název sociální služby:

TELEfONICkÁ kRIzOVÁ POMOC
(§ 55  zák. č. 108/2006)  služba sociální 
prevence 

Popis služby:
Posláním služby je poskytovat kvalitní a snadno 
dostupnou pomoc dětem, studentům a  všem, 
kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí 
pomáhá s řešením náročných životních situací 

Název organizace

charita strážnice

Adresa organizace:

Kovářská 396, 69662 STRÁŽNICE

Telefon:  +420 739 524 380
 +420 518 333 207 

E-mail:  
marie.kristonova@straznice.charita.cz

Webové stránky:  
www.straznice.charita.cz

Název organizace

linka beZPeČí, Z. s.

Adresa organizace:

Ústavní 95, 181 02 PRAHA 8  BOHNICE

Telefon:  +420 266 727 979
 116 111 linka bezpečí
 606 021 021 rodičovská linka

E-mail:  info@linkabezpeci.cz

Webové stránky: www.linkabezpeci.cz
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i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje 
krizovou intervenci a poradenství pro klienty 
z celé České republiky prostřednictvím telefonu, 
chatu a emailu. 
Linka bezpečí poskytuje bezplatné poradenst
ví dětem a mladým lidem v obtížných životních 
situacích i při řešení každodenních problémů. 
Současně provozuje Rodičovskou linku určenou 
nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí 
o dítě.
k naplňování poslání poskytují sociální služby 
krizové pomoci: 
•	 Linka bezpečí
•	 emailová poradna Linky bezpečí
•	 chat Linky bezpečí
•	 Rodičovská linka
•	 emailová poradna Rodičovské linky

Pro koho je služba určena:
Děti, studenty, rodiče a všechny, kteří jednají 
v  zájmu dítěte.
Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: 24 hodin denně
bezbariérovost objektu: 

Přehled poskytovaných služeb:
Pečovatelská služba, Osobní asistence, Centrum 
denních služeb

Název sociální služby:

CENTRUM DENNÍCh SLUŽEB
(§ 45  zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Popis služby:
Posláním služby je umožnit seniorům, chronicky 
nemocným a zdravotně postiženým trávit část dne 
ve společnosti aktivním způsobem a současně jim 
umožnit návrat do domácího prostředí.

Jejím cílem je zbavit uživatele pocitu samoty, 
opuštění a pocitů zbytečnosti. Posilovat jejich 
doved nosti při každodenní činnosti a především 
zajistit úlevu pečující rodině.

Služba zajišťuje:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Služba je určena osobám, jejichž situace vyžadu
je pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené 
soběstačnosti. 

Poskytovatelé sociálních služeb

Jedná se o: 
•	 seniory (osoby, které dosáhly věku rozhodného 

pro přiznání starobního důchodu) 
•	 chronicky nemocné 
•	 osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým 

byl přiznán invalidní důchod nebo osoby 
v průběhu rekonvalescenci) 

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je 
k dispozici na internetových stránkách nebo 
přímo v organizaci
Provozní doba: PO – PÁ, dům s pečovatelskou 
službou, ul. Polní
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

OSOBNÍ ASISTENCE
(§ 39 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Popis služby:
Posláním služby je umožnit seniorům, chronicky 
nemocným a zdravotně postiženým žít ve svém 
přirozeném prostředí běžným způsobem života 
a podporovat je při společenském začleňování. 
Jejím cílem je prodloužit uživatelům období sa
motného způsobu života, zachovat jejich sociální 
kontakty s okolím a napomáhat jim v činnostech 
začleňujících do společnosti.

Služba zajišťuje:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 
•	 pomoc při přípravě jídla a pití 
•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí 

Služba je poskytována v obcích: 
Hodonín, Dubňany, Lužice, Mikulčice, Prušánky, 
Josefov, Rohatec, Starý a Nový Poddvorov.  
V dal ších spádových obcích po domluvě.

Pro koho je služba určena:
•	 seniory (osoby, které dosáhly věku rozhodného 

pro přiznání starobního důchodu) 
•	 chronicky nemocné 
•	 osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým 

byl přiznán invalidní důchod nebo osoby 
v průběhu rekonvalescenci) 

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je 
k dispozici na internetových stránkách nebo přímo 
v organizaci
Provozní doba: služby jsou poskytovány  
ve směnném provozu po celý den i o víkendech  
a ve svátcích. 
bezbariérovost objektu: 

Název organizace

PeČovatelská služba homediss, 
o. P. s.

Sídlo organizace:

Velkomoravská 12, 695 01 HODONÍN

Adresa organizace:

Polní  12,  695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 352 357

E-mail:  homediss@homediss.cz

Webové stránky: www.homediss.cz
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Název sociální služby:

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA
(§ 40 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče 

Popis služby:
Posláním služby je pomocí kvalifikované pé če 
umožnit především seniorům, chronicky nemoc
ným a zdravotně postižený setrvat ve svém 
domácím prostředí a žít běžný způsobem života. 
Jejím cílem je prodloužit uživatelům období 
vlastního způsobu života a oddálit jejich umístění 
do pobytového zařízení, zachovat jejich sociální 
kontakty a také důstojně dožít ve svém domově. 

Služba zajišťuje:
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 

•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 

Služba je poskytována v obcích: 
Hodonín, Dubňany, Lužice, Mikulčice, Prušánky, 
Josefov, Rohatec, Starý a Nový Poddvorov. 
V dalších spádových obcích po domluvě.

Pro koho je služba určena:
•	 seniory (osoby, které dosáhly věku rozhodného 

pro přiznání starobního důchodu) 
•	 chronicky nemocné 
•	 osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým 

byl přiznán invalidní důchod nebo osoby 
v průběhu rekonvalescenci) 

•	 rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo 
více dětí

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní 
(převažuje terénní služba)
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je k  dis
pozici na internetových stránkách nebo přímo v or
ganizaci
Provozní doba: služby jsou poskytovány  
ve směnném provozu po celý den i o víkendech  
a ve svátcích. 
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§ 70 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Popis služby:
Posláním služby je podporovat lidi s psychotickým 
onemo c něním z Jihomoravského kraje, kteří se 
v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální 
situaci tak, aby byli samostatní v prostředí, které 
si sami vybrali k životu.

Poskytovatelé sociálních služeb

Služba poskytuje:
•	 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění

•	 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena:
Lidé se závažným duševním onemocněním 
z  Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku své 
nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Pro koho není služba určena:
•	 lidem s kombinovanými diagnózami (nepřijímáme 

osoby se střední a těžkou mentální retardací, 
u osob s tělesným či smyslovým postižením 
můžeme spolupráci zvážit)

•	 lidem s ústavní ochranou léčbou (sexuologickou).
•	 lidem s různými typy demencí
•	 lidem s vývojovými pervazivními poruchami 

(Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, další 
druhy autismu)

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO – PÁ: 7.30 – 17.30 hod. 
bezbariérovost objektu: 

Přehled poskytovaných služeb: 
Azylový dům, Chráněné bydlení, Manželská a ro
dinná poradna, Sociální rehabilitace

Název sociální služby:

AzYLOVý DůM
(§ 57  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence
telefon: 518 321 629 
e-mail: bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Popis služby:
Služba umožňuje mužům bez přístřeší žít v azylovém 
domě a pomáhá jim aktivně řešit jejich nepříznivou 
situaci. Azylový dům zajišťuje ubytování ve dvou 
a jednolůžkových pokojích. uživatelé mají k dis

pozici také další zázemí jako je kuchyň, koupelna, 
společenská místnost a další. Mimo ubytování služ
ba pomáhá při zajištění a přípravě stravy. Součástí je 
také pomoc při uplatňování práv a vyřizování osob
ních záležitostí jako jsou například pomoc s úředními 
úkony, obstarávání osobních dokladů nebo podpora 
při řešení dluhové problematiky. Služba však může 
být plynule poskytována nejdéle po dobu jedno
ho roku. Při poskytování služby je kladen důraz na 
dodržování domácího řádu.

Pro koho je služba určena:
Muži bez přístřeší ve věku 19 až 64 let.

Pro koho není služba určena:
•	 ženám a rodinám s dětmi 
•	 lidem s omezeným pohybem (např. upoutaným na 

invalidní vozík) 
•	 osobám, které dovršily 65 let
•	 osobám, které mají soudem nařízenou ústavní 

léčbu

Název organizace

Práh Jižní morava, Z. Ú.

Adresa organizace:

Tuřanská 12, 620 00 BRNO

Pobočka Hodonínsko:

Tyršova 8, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 733 643 316

E-mail:  
idenisa.polachova@prahbrno.cz

Webové stránky:  
www.prahbrno.cz

Název organizace

Psychocentrum domeČek 
hodonín, o. P. s.

Adresa organizace:

Skácelova 2/2711,  695 01  HODONÍN

Telefon:  +420 518 321 629 

E-mail:  
domecek@psychocentrumdomecek.cz

Webové stránky:  
www.psychocentrumdomecek.cz
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Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je 
k dispozici na internetových stránkách nebo 
přímo v organizaci
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: do zařízení je 
bezbariérový vstup

Název sociální služby:

ChRÁNěNÉ BYDLENÍ
(§  51 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče
telefon: 518 321 629 
e-mail: bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Popis služby:
Služba umožňuje osobám s dlouhodobým 
psychickým onemocněním žít v chráněných 
podmínkách, pomáhá v jejich složité životní situaci 
a  poskytuje jim přípravu pro život v běžných 
podmínkách. 

Chráněné bydlení zajišťuje ubytování ve dvou 
a  jednolůžkových pokojích. uživatelé mají k dis
pozici také další zázemí jako je kuchyň, koupelna, 
společenská místnost a další. Mimo ubytování 
služba pomáhá při zajištění a přípravě stravy 
a  chodu domácnosti. Součástí je také pomoc při 
uplatňování práv, vyřizování osobních záležitostí 
a zejména pomoc při zvládání léčby. 
Smlouva o poskytování služby je uzavírána na dva 
roky. V odůvodněných případech je prodlužována.

Pro koho je služba určena:
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve 
věku 19 až 64 let.

Pro koho není služba určena:
•	 osobám s mentálním postižením a s poruchami 

osobnosti
•	 lidem s omezeným pohybem (např. upoutaným na 

invalidní vozík)
•	 osobám, které dovršily 65 let
•	 osobám, které mají soudem nařízenou ústavní 

léčbu 

Forma poskytování služby: pobytová
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, ceník je 
k dispozici na internetových stránkách nebo 
přímo v organizaci
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: do zařízení je 
bezbariérový vstup

Název sociální služby:

MANŽELSkÁ A RODINNÁ PORADNA
(§ 37 zák. č. 108/2006)  služba sociálního 
poradenství
telefon: 518 3344 345 
e-mail: poradna@psychocentrumdomecek.cz

Popis služby:
Manželská a rodinná poradna se zaměřuje na 
posílení a podporu kvality mezilidských vzta
hů. Pracuje s partnery, rodiči, jednotlivci, 
pěstouny i  rodinami, které se ocitly v těžké 
životní situaci. 
Cílem služby je pomáhat odstraňovat příčiny, které 
vedly k narušení rodinných, manželských, part
nerských či mezilidských vztahů i vztahu k sobě 
samému. 

Pro koho je služba určena:
•	 rodiny s dítětem/dětmi
•	 osoby v krizi
•	 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy

Pro koho není služba určena:
•	 osobám mladším 19 let
•	 osobám s mentálním postižením
•	 služba neposkytuje internetové poradenství 

a telefonickou pomoc

Forma poskytování služby: ambulantní

Úhrada: služba je poskytována bezplatně (činnosti 
nad rámec základního odborného sociálního pora
denství jsou zpoplatněny)
Provozní doba: 7.00 – 15.30 hod.
bezbariérovost objektu: do zařízení je 
bezbariérový vstup

Název sociální služby:

SOCIÁLNÍ REhABILITACE
(§  70 zák. č. 108/2006) – služba sociální 
prevence
telefon: 518 3344 345 
e-mail: rehabilitace@psychocentrumdomecek.cz

Popis služby:
Služba nabízí aktivity prostřednictvím individuál
ních nebo skupinových aktivit. Její snahou je 
pomáhat uživatelům pozitivně prožívat mezilidské 
kontakty, učit komunikaci a spolupráci a směřo
vat uživatele k soběstačnosti a nezávislosti. Cílem 
služby podporovat je v samostatnosti, nezávislos
ti, celkovém zvládání života a pomáhat při řešení 
problémů souvisejících s jejich onemocněním,  
zejména při zvládání léčby. Pracovníci přistupují ke 
každému uživateli individuálně s ohledem na jeho 
specifické obtíže, potřeby a přání.

Pro koho je služba určena:
•	 osoby s chronickým duševním onemocněním 

(převažující cílová skupina)

•	 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženy

Pro koho není služba určena:
•	 osobám s mentálním postižením a s poruchami 

autistického spektra 
•	 dětem do 18 let
•	 osobám s poruchami osobnosti a závislým na 

návykových látkách

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně 
s výjimkou  základních činností
Provozní doba: 7.00 – 15.30 hod.
bezbariérovost objektu: do zařízení je 
bezbariérový vstup

Název sociální služby:

ODLEhČOVACÍ SLUŽBA
(§ 44 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Popis služby:
Cílem služby je odlehčit rodině při péči o osoby se 
sníženou soběstačností v době, kdy pečující osoba 
nemůže tuto péči poskytnout nebo potřebuje čas 
na odpočinek.“
Posláním odlehčovací služby Remedia Plus v Břeclavi 
je poskytovat krátkodobé, pobytové nebo ambulantní 
služby osobám se sníženou soběstačností, o které 
je jinak pečováno ve vlastním prostředí. Součástí 
této služby je i péče zdravotní, základní sociální 
poradenství a aktivizační činnosti.

Poskytovatelé sociálních služeb

Název organizace

remedia Plus, Z. Ú.

Adresa organizace:

u Nemocnice 3066/1, 690 02 BŘECLAV

Telefon:  +420 519 315 137 
  +420 519 326 748

E-mail: vp.domovinka@remediaplus.cz 
info@remediaplus.cz

Webové stránky:  
www.remediaplus.cz
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Pro koho je služba určena:
Služba je určena osobám s demencí starším 50 let, 
případně osobám mladším s demencí středně těžkého 
stupně (v MMSE testu max. 15 bodů), které se ocitly 
v nepříznivé situaci a nejsou schop ny svou situaci 
řešit vlastními silami, a kde krátkodobě nemůže péči 
poskytnout jinak pečující osoba, popřípadě v dny, kdy 
pečující osoba potřebuje v  péči odlehčit. Výjimečně 
lze přijmout rovněž oso bu starší 60 let bez demence 
v případě, že to její situace vyžaduje.
Forma poskytování služby: pobytová, 
ambulantní
Úhrada: informace o úhradě jsou k dispozici na 
internetových stránkách organizace
Provozní doba: nepřetržitě
bezbariérovost objektu: ano

Přehled poskytovaných služeb: 
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Název sociální služby:

DOMOV PRO SENIORY
(§ 49  zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat uživatelům služby vést 
svůj život dle svých schopností a možností za pod
pory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístu
pem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. 
Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním 
způsobu života, v udržení stávajících sociálních 
kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich 
duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodno
cení a naplňování jejich osobních cílů.
uživatelé domova mohou využít 1 x týdně služeb 
pedikúry a kadeřnice, dále mohou navštívit kapli 

v zařízení, kde se koná 2 x do měsíce bohoslužba 
Římskokatolické církve a 1 x za měsíc bohoslužba 
Apoštolské církve.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 
65 let a mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace 
již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 
a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.
Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, 
kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způso
bené věkem a zdravotním stavem nemůže vést 
samostatný život ve svém domově, potřebuje 
pravidelnou podporu a pomoc při zajišťování svých 
potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých 
osob, terénních služeb a ambulantních sociálních 
služeb.

Pro koho není služba určena:
•	 zájemce je mladší 65 let
•	 zájemce, kterému lze péči zajistit v jeho domácím 

prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob 
nebo terénních služeb

•	 zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péči ve 
zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin, akutní 
infekční nemoc

•	 chování, které by z důvodu duševní poruchy, 
agrese nebo problémového chování závažným 
způsobem narušovalo kolektivní soužití

•	 zájemce závislý na alkoholu nebo jiných 
nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti

•	 zájemce, který nerozumí českému jazyku
•	 zájemce s mentální retardací a autismem
•	 zájemce žádá o sociální službu, kterou zařízení 

neposkytuje

s - centrum hodonín, p.o. může odmítnout 
poskytnutí sociální služby pouze pokud:
•	 neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce 

žádá a není schopna zajistit jeho požadavky 
a osobní cíle 

•	 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby, o kterou osoba žádá

•	 zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje 
poskytování pobytové sociální služby 

•	 sociální službu žádá osoba, které zařízení 
vypovědělo smlouvu o poskytnutí stejné sociální 
služby v době kratší než 6 měsíců před touto 
žádostí, a to z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy

Forma poskytování: pobytová  
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci

Úhrada se skládá ze tří základních položek:
•	 ubytování a strava(celodenní strava, úklid, praní, 

žehlení, oprava prádla, spotřeba energií) – 
hrazeno z příjmu (důchodu) uživatele služby

•	 ošetřovatelská péče – hrazena z příspěvku na 
péči v jeho přiznané výši

•	 fakultativní činnosti – hrazeno z příjmu (důchodu) 
uživatele služby

Provozní doba: celoroční provoz
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

DOMOV SE zVLÁšTNÍM REŽIMEM
(§  50 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Popis služby:
Cílem služby je pomáhat uživatelům služby vést svůj 
život dle svých schopností a možností za podpory 
týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem 
a v  prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba 
chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu 
života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. 
je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby 
a  pomáhat při plánování, hodnocení a  naplňování 
jejich osobních cílů. Do domova dochází 2x týdně  
praktická lékařka a 1x za měsíc psychiatr.  
uživatelé domova mohou využít 1x týdne služeb 
pedikúry a kadeřnice, dále mohou navštívit kapli 
v zařízení, kde se koná 2x do měsíce bohoslužba 
Římskokatolické církve a 1x za měsíc bohoslužba 
Apoštolské církve.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 
65 let, trpí chronickým duševním onemocněním, 
stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou de
mence a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. 
Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy 
senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené 
věkem a zdravotním stavem nemůže vést samo 
s tatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou 
podporu a pomoc při zajišťování svých potřeb a byly 
vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních 
služeb a ambulantních sociálních služeb.

Pro koho není služba určena:
•	 zájemce je mladší 65 let
•	 zájemce, kterému lze péči zajistit v jeho domácím 

prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob 
nebo terénních služeb

•	 zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péči 
•	 ve zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin
•	 akutní infekční nemoc
•	 zájemce závislý na alkoholu nebo jiných 

nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti
•	 zájemce, který nerozumí českému jazyku
•	 zájemce s mentální retardací a autismem
•	 zájemce žádá o sociální službu, kterou zařízení 

neposkytuje

s - centrum hodonín, p.o. může odmítnout 
poskytnutí sociální služby pouze pokud:
•	 neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá 

a není schopna zajistit jeho požadavky a osobní cíle 

Název organizace

s – centrum hodonín, P. o.

Adresa organizace:

Na Pískách 4037/11, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420  518 399 949
  +420  601 327 389

E-mail: reditel@ddhodonin.cz, 
socialni1@ddhodonin.cz

Webové stránky:   
www.scentrumhodonin.eu

Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb
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•	 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální 
služby o kterou osoba žádá

•	 zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje 
poskytování pobytové sociální služby 

•	 o sociální službu žádá osoba, které zařízení 
vypovědělo smlouvu o poskytnutí stejné sociální 
služby v době kratší než 6 měsíců před touto 
žádostí, a to z důvodu porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy

Forma poskytování: pobytová  
Úhrada: služby jsou zpoplatněny, informace 
o úhradách jsou k dispozici na internetových 
stránkách nebo přímo v organizaci
Úhrada se skládá ze tří základních položek:
•	 ubytování a strava (celodenní strava, úklid, 

praní, žehlení, oprava prádla, spotřeba energií) – 
hrazeno z příjmu (důchodu) uživatele služby

•	 ošetřovatelská péče – hrazena z příspěvku na 
péči v jeho přiznané výši

•	 fakultativní činnosti – hrazeno z příjmu (důchodu) 
uživatele služby

Provozní doba: celoroční provoz
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

SOCIÁLNě AkTIVIzAČNÍ SLUŽBY PRO 
SENIORY A OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 66 zák. č. 108/2006) – služby sociální prevence

Popis služby:
Posláním služby odborné sociální poradenství 
SONS ČR je poskytovat osobám s těžkým zra
kovým postižením a dalším osobám jednajícím  
v jejich zájmu komplexní informace (rady), které 
přispívají k řešení a pomáhají překonat jejich 
nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící 
v důsledku značné nebo úplné ztráty zraku.
 

Pro koho je služba určena:
Služba je určena osobám od 16 let, které mají 
specifické problémy a nacházejí se v nepříznivé 
životní situaci v  důsledku poškození zraku. Dále 
rodinní příslušníci osob se zrakovým postižením, 
pracovníci institucí pomáhající lidem s těžkým zra
kovým postižením a další osoby, které jednají v záj
mu těchto osob.
Forma poskytování: ambulantní, terénní (ve 
výjimečných případech)
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: PO – ČT, ostatní dny dle 
telefonické domluvy
bezbariérovost objektu: ano Název sociální služby:

PORADNA RANÉ PÉČE DOREA
(§ 54  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Popis  služby:
Posláním poradny rané péče DOREA je odborné 
provázení a podpora rodin pečujících o děti se 
zdravotním postižením prostřednictvím služeb 
rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji. 
Služba nabízí provázení členů rodiny spočíva
jící především v podpoře vývoje dítěte, v pod
poře adaptace rodiny na novou životní situaci 
a podpoře začlenění rodiny do běžného života, 
pravidelné konzultace v místě bydliště rodi
ny, zhodnocení a  podpora rozvoje schopností 
a dovedností dítěte.

Služba rané péče je realizována především formou 
konzultací (osobních návštěv) v přirozeném pros
tředí rodiny, zpravidla 1x měsíčně. Každá rodina 
má svého poradce rané péče – klíčového pracovní
ka. Poradce nejprve zjišťuje potřeby a přání rodičů, 
a jsouli v souladu s nabízenými službami, pomáhá 
jim v jejich naplňování. 

Pro koho je služba určena:
rodiny s dětmi: 
•	 s ohroženým psychomotorickým vývojem 

v důsledku předčasného narození či nepříznivého 
zdravotního stavu

•	 s mentálním postižením 
•	 s tělesným postižením 
•	 s kombinovaným postižením

Služba je poskytována dětem od narození do 7 let 
věku dítěte. 

Pro koho není služba určena:
•	 osoby starší 7 let
•	 osoby, které nespadají do cílové skupiny poradny
•	 osoby s trvalým bydlištěm mimo oblast 

Jihomoravského kraje

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: služba je poskytována bez úhrady
Provozní doba: doba poskytování terénní služby: 
PO – ČT:  8.00 – 18.00 hod.
PÁ:  8.00 – 16.00 hod.
doba poskytování ambulantní služby  
(v sídle poradny – Kamenná 11, Brno):  
ÚT:  8.00 – 12.00 hod.
bezbariérovost objektu: částečně – přístup do 
budovy je zajištěn za pomoci ližin

Název organizace

sJednocená orGaniZace 
nevidomých a slaboZrakých Čr, Z. s.

Adresa organizace:

třída Komenského 617/20, 697 01 KyJOV

Telefon:  +420 737 721 504

E-mail: kyjovodbocka@sons.cz

Webové stránky: www.sonskyjov.cz

Název organizace

sleZská diakonie, Poradna ranÉ 
PÉČe dorea

Adresa organizace:

Kamenná 11, 639 00 BRNO

Telefon:  +420 734 862 310

E-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz

Webové stránky: www.doreaeliada.cz

Název organizace

sociálně-PsychiatrickÉ centrum 
FÉniX, o. P. s.

Adresa organizace:

urbanova 625/8, 697 01 KyJOV

Telefon:  +420 602 699 146

E-mail: info@fenixcentrum.cz

Webové stránky: www.fenixcentrum.cz
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Název sociální služby:

DENNÍ STACIONÁř
(§ 46 zák. č. 108/2006)  služba sociální péče

Popis služby:
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu 
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 
•	 poskytnutí stravy 
•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

Při poskytování úkonů se míra podpory a pomoci pra
covníka odvíjí od možnosti a schopnosti uživatele.

Pro koho je služba určena:
Do cílové skupiny patří osoby s duševním onemoc
něním, zejména lidé trpící Alzheimerovou choro
bou nebo jiným typem demence, které se z důvodu 
svého postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci 
a potřebují pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 
soběstačnosti a při udržení důstojného zařazení do 
společnosti.
Služba je poskytována osobám s duševním one
mocněním  žijící na území Hodonínska, Veselska 
a Kyjovska – prioritní spádová oblast.

Forma poskytování služby: ambulantní
Úhrada: 40 Kč / hodinu
Provozní doba: PO – PÁ: 8.00 – 15.00 hod. 
bezbariérovost objektu: ano

Název sociální služby:

TERÉNNÍ PROgRAMY
(§ 69 zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Popis služby:
Posláním služby je poskytovat terénní sociální 
práci v  přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, 
případně předcházet sociálnímu vyloučení. 
Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem 
ohroženým sociálním vyloučením nabízí pomoc 
a poradenství v  oblastech bydlení, zaměstnání 

a zvýšení předpokladů pro jeho získání, oddlužení, 
orientace ve vlastních právech a povinnostech, 
předávání informací, zkontaktování návazných 
institucí, doprovody, zaučování, nácviky situací 
s klienty, aktivizační semináře pro klienty.

Pro koho je služba určena:
cílová skupina: 
•	 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
•	 osoby ohrožené sociálním vyloučením
•	 osoby ohrožené diskriminací
•	 osoby, které se dostaly do nepříznivé životní 

situace spjaté s některými z těchto faktorů: 
nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční 
problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená 
schopnost orientace v institucionálním prostředí 
(problémy při jednání na úřadech), diskriminace 
či stigmatizace, přičemž neumí tyto nepříznivé 
sociální situace řešit vlastními silami

Pro koho není služba určena:
•	 děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou 

být řešeny pouze prostřednictvím zákonných 
zástupců)

•	 mentálně a smyslově postižení lidé, se kterými 
není pracovník schopen komunikovat

•	 těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
•	 lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby 

využít v období intoxikace

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně

Provozní doba: PO a ST 9.00 – 13.00 hod. 
kancelář,  odpoledne terén: ÚT a ČT terén
bezbariérovost objektu: 

Název sociální služby:

RANÁ PÉČE
(§ 54  zák. č. 108/2006)  služba sociální prevence

Popis služby:
Raná péče je terénní sociální služba, zaměřená na 
pomoc rodinám dětí s postižením nebo s ohroženým 
vývojem. Cílem služby je sociální integrace rodiny 
a zmírnění důsledků postižení na vývoj dítěte.

Pro koho je služba určena:
•	 raná péče je dle zákona o sociálních službách 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku 

do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu

•	 rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se 
zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let

•	 rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem se 
zrakovým postižením v kombinaci s dalším 
zdravotním postižením ve věku od narození do 
7 let

•	 rodině (rodiče či pečující osoba) s dítětem 
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve 
věku od narození do 7 let

Pro koho není služba určena:
•	 zájemcům o službu, kteří nesplňují výše uvedené 

požadavky
•	 zájemcům o službu nekomunikujícím v českém/

slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka

•	 zájemcům o službu, kterým je již poskytována 
služba rané péče jiným poskytovatelem 
a zdravotní postižení dítěte tuto dvojí podporu 
nevyžaduje

Forma poskytování služby: terénní
Úhrada: služba je poskytována bezplatně
Provozní doba: 8.00 – 18.00 hod.
bezbariérovost objektu: 

Přehled poskytovaných služeb:
Domov pro osoby se zdravotním postižením, denní 
stacionář, chráněné bydlení, týdenní stacionář

Název sociální služby:

DENNÍ STACIONÁř
(§ 46 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Název organizace

sPoleČenství romů na moravě 
romano Jekhetaniben Pre morava

Adresa organizace:

Kancelář: Národní tř. 13, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 325 766

E-mail: hodonin@srnm.cz, 
hodonin.srnm@seznam.cz

Webové stránky: www.srnm.cz

Název organizace

středisko ranÉ PÉČe sPrP, 
PoboČka brno

Adresa organizace:

Nerudova 7, 602 00 BRNO

Telefon:  +420 541 236 743
 +420 777 234 134

E-mail: brno@ranapece.cz

Webové stránky:  www.ranapece.cz

Název organizace

Zelený dům Pohody, P. o.

Adresa organizace:

P. Jilemnického 2923/1, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 321 580

E-mail: srnec.petr@zelenydumpohody.cz

Webové stránky:   
www.zelenydumpohody.cz

Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb



4544

Popis služby:
Posláním denního stacionáře Zeleného domu po
hody je poskytovat prostřednictvím ambulantních 
sociálních služeb odpovídající podporu a pomoc 
dospělým lidem s mentálním postižením v běžných 
činnostech a aktivitách. uživatelům nabízíme 
pestré využití času v kolektivu vrstevníků vedoucí 
k rozvoji a upevnění jejich schopností a dovedností, 
přičemž zůstává zachována pevná vazba uživatele 
s rodinou. 

Uživatel služby si může zvolit:
•	 které dny bude do zařízení docházet
•	 kolik hodin denně má zájem službu využívat 
•	 které druhy stravy bude odebírat 

Pro koho je služba určena:
Dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 
18 do 64 let věku (muži i ženy). 
Mentální postižení může být kombinováno 
i  s  jinými typy postižení (lehké tělesné, smyslové 
či duševní).

Pro koho není služba určena:
•	 trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
•	 s těžkým smyslovým postižením
•	 s psychickým onemocněním, které převažuje nad 

mentálním postižením
•	 agresivní, nebezpeční sobě i okolí, s vážnými 

poruchami chování a asociálními projevy 
znemožňujícími soužití v kolektivu

Forma poskytování: ambulantní
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: sociální služba denní stacionář je 
uživatelům poskytována ve všední dny PO – PÁ: 
7.00 – 17.00 hod., mimo státní svátky a dobu 
nemoci uživatele. 
bezbariérovost objektu: ne

Název sociální služby:

DOMOV PRO OSOBY SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
(§ 48 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Popis služby:
Posláním domova pro osoby se zdravotním 
postižením Zeleného domu pohody je poskytovat 
prostřednictvím pobytových sociálních služeb 

podporu a nezbytnou péči dospělým lidem 
s  mentálním postižením a pomáhat jim zapojit se 
v co největší míře do běžného života. usilujeme 
o  vytvoření podmínek vedoucích k naplňování 
individuálních potřeb uživatelů, jejich seberealizaci 
a samostatnosti s ohledem na možnosti každého 
uživatele. Při poskytování služby je kladen důraz 
na dodržování práv člověka a zachování lidské 
důstojnosti.

Pro koho je služba určena:
Dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 
18 do 64 let věku (muži i ženy). 
Mentální postižení může být kombinováno i  s  ji
nými typy postižení (lehké tělesné, smyslové či 
duševní).

Pro koho není služba určena:
•	 trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
•	 s těžkým smyslovým postižením
•	 s psychickým onemocněním, které převažuje nad 

mentálním postižením
•	 agresivní, nebezpeční sobě i okolí, s vážnými 

poruchami chování a asociálními projevy 
znemožňujícími soužití v kolektivu

Forma poskytování: pobytová
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: celoročně
bezbariérovost objektu: ne

Název sociální služby:

ChRÁNěNÉ BYDLENÍ
(§ 51 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Popis služby:
Posláním chráněného bydlení Zeleného domu 
pohody je umožnit dospělým lidem s mentálním 
postižením žít v bytech ve městě Hodoníně, 
podporovat je a pomáhat jim v nezbytné míře  
a podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli, 
s ohledem na své schopnosti, přebírat odpovědnost 
za vlastní život. 

Pro koho je služba určena:
Některé stávající uživatelé služeb domova pro 
osoby se zdravotním postižením a týdenního sta
cionáře Zeleného domu pohody ve věku od 19 do 
64 let věku. 

Pro koho není služba určena:
Služba není určena osobám, které před přechodem 
do chráněného bydlení nebyly uživateli sociálních 
služeb Zeleného domu pohody.
Forma poskytování: pobytová
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: celoroční služba 
bezbariérovost objektu: byty nejsou 
bezbariérové

Název sociální služby:

TýDENNÍ STACIONÁř
(§ 47 zák. č. 108/2006) – služba sociální péče 

Popis služby:
Posláním týdenního stacionáře Zeleného domu 
pohody je poskytovat prostřednictvím poby
tových sociálních služeb podporu a nezbytnou 
pomoc dospělým lidem s mentálním postižením 
při zvládání běžných životních situací. usilu
jeme o dosažení co největší míry samostatnosti 
uživatelů, o rozvoj a upevnění jejich schopností 
a dovedností. Důraz přitom klademe na vytvoření 
podmínek vedoucích k naplňování individuálních 
potřeb uživatelů a jejich seberealizaci. Služba je 
poskytována při zachování přirozené vazby uži
vatele s rodinou a s respektem k právům a lidské 
důstojnosti uživatelů. 

Pro koho je služba určena:
Dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 18 
do 64 let věku (muži i ženy). 
Mentální postižení může být kombinováno i s jiný
mi typy postižení (lehké tělesné, smyslové či 
duševní).

Pro koho není služba určena:
•	 trvale upoutaní na lůžko či invalidní vozík
•	 s těžkým smyslovým postižením
•	 s psychickým onemocněním, které převažuje nad 

mentálním postižením

Forma poskytování: pobytová
Úhrada: služba je poskytována za úhradu
Provozní doba: je poskytována PO: 6.00  18.00 
hod. mimo víkendy, svátky a dobu nemoci uživatele
bezbariérovost objektu: ne

Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb
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NÁZEV ORGANIZACE:

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI 
hODONÍN, z. S.
adresa organizace: Štefánikova 15, 695 01 
HODONÍN
telefon: 721 587 016
e-mail: ambrozkova@cprhodonin.cz
Webové stránky: www.cprhodonin.cz

Popis organizace:
CPR Hodonín poskytuje vzdělávání a poraden
ství zaměřené především na posilování rodinných 
vzta hů. Rodinám a jejím jednotlivým členům nabízí 
volnočasové aktivity zpestřujících rodinný život. 
Veřejnosti je k dispozici dětské hřiště a vnitřní her
na. CPR Hodonín dále provozuje dětskou skupinu 
pro děti od 1,5 roku.  Je rovněž doprovázející or
ganizací pro náhradní rodiny. Seniorům nabízí 
možnost získávání informací a podpory v Senior 
pointu. Koordinuje Dobrovolnické centrum Dobro
mysl. Dětem a mladým dospělým s  handicapem 
poskytuje sociální služby. Centrum je místem 
setkávání všech generací, místem, kde jsou děti 
vítány, rodiče podporováni a senioři ctěni.
Forma poskytování služby: ambulantní
Pro koho je služba určena: manželské, případně 
partnerské páry, rodiče, rodiny s dětmi, děti, seniory, 
služba je poskytována zájemcům z oblasti: rodin
né vztahy, výchova dětí, slaďování rodiny a zaměst
nání, volný čas rodin a jejich jednotlivých příslušníků.

Úhrada: podle typu programu jednorázové 
vstupné nebo předplatné
Provozní doba: PO – PÁ: 9.00 – 18.00 hod.
bezbariérový přístup: ano

NÁZEV ORGANIZACE: 

kLUB DůChODCů MUTěNICE
adresa organizace: 
telefon: 736 254 387
e-mail: jirina.blazkova12@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zapojení seniorů do aktivního života. Pořádání růz
ných aktivit, kulturních a společenských akcí apod.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

kLUB DůChODCů ROhATEC
adresa organizace: 
telefon: 733 603 491

e-mail: davidovirohatec@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Pořádání poznávacích zájezdů, společné vycházky 
do přírody, projížďky na kolech, návštěvy divadel, 
naučné přednášky a další. Bohatý kulturní 
a  společenský program: vlastní taneční kroužek, 
zahajování plesů, pořádání celovečerních 
programů apod.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

kLUB SENIORů ČEjkOVICE
adresa organizace: 
telefon: 728 306 516
e-mail: ilacejky@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zapojení seniorů do aktivního života. Pořádání 
různorodých aktivit, kulturních a společenských 
akcí apod.
Pro koho je organizace určena: seniory
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Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

kLUB SENIORů LUŽICE,  z. S.
adresa organizace: Česká 1, 696 18 LuŽICE
telefon: 725 425 406
e-mail: repikovas@seznam.cz
Webové stránky: www.luziceuhodonina.cz

Popis organizace:
Jedná se o neziskovou organizaci a její činnost 
spočívá v pořádání různých akcí a tak zapojení 
seniorů do aktivního života. Pořádají se výlety 
do divadla, organizace různých akcí (Josefská 

zábava, posezení pro členy klubu i pro nečleny), 
pořádání výletů na kolech, návštěvy výstav, Aqua
parku, hradů a zámků. Organizace je dále činná 
při různých akcích v obci (pečení koláčů, organi
zace dětského dne, hodů, rozsvěcování vánočního 
stromu. Aktivity organizace pomáhají překonat se
niorům jejich samotu.
Pro koho je organizace určena: pro členy, seniory
Úhrada: doprava na akce je hrazena z dotací, 
vstupné si hradí účastníci
Provozní doba: dle potřeby
bezbariérový přístup: 

NÁZEV ORGANIZACE:

kLUB SENIORů MIkULČICE
adresa organizace: 
telefon: 607 752 118
e-mail: anezkamaradova@centrum.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zapojení seniorů do aktivního života. Pořádání růz
ných aktivit, kulturních a společenských akcí apod.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

kLUB SENIORů RATÍškOVICE, 
OSVěTOVÁ BESEDA
adresa organizace: 
telefon: 723 333 699
e-mail: helenavybiralova@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Návštěva divadelních představení, jednodenní zá
jezdy na akce s různou tematikou (výstavy květin, 
prohlídky zámků), pořádání i vícedenních zájezdů, 
společná zábava např. u táboráku, přednášková 
činnost, přání spoluobčanům při osobních jubi
leích a další.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE: 

NÁRODNÍ RADA OSOB SE zDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM ČESkÉ REPUBLIkY, z. S.
adresa organizace: Partyzánská 1/7, 170 00 
PRAHA 7  HOLEŠOVICE
telefon: 266 753 421
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e-mail: nrzpcr@nrzp.cz
Webové stránky: www.nrzp.cz

Popis organizace
Organizace se obecně zaměřuje na zlepšení 
prostředí pro integraci osob se zdravotním 
postižením do společnosti.
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
handicapované občany
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

OÁzA hODONÍN STřEDISkO 
SPECIÁLNÍCh SLUŽEB, z. S.
adresa organizace: Rybářská 34, 695 01 
HODONÍN
telefon: 518 352 877, 608 149 306
e-mail: oaza.hod@seznam.cz
Webové stránky: www.oazahodonin.eu

Popis organizace:
Zlepšování životních podmínek zdravotně a sociál
ně postižených občanů, seniorů, dětí a mládeže, 
jejich nezávislý život, vzdělávání, rehabilitace, 
pracovní uplatnění, volnočasové aktivity, kulturní, 

sportovní a společenské vyžití. Výstavba bez
bariérového areálu pro těžce zdravotně postižené 
– Oáza Hodonín. Cílem je integrace zdravotně 
handicapovaných občanů do majoritní společnosti.
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
handicapované osoby, seniory, děti a mládež
Úhrada: dle služby a dohody
Provozní doba: celotýdenní
bezbariérovost objektu: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

OBLASTNÍ SPOLEk ČESkÉhO 
ČERVENÉhO křÍŽE
adresa organizace: Dukelských hrdinů 6,  
695 01 HODONÍN
telefon: 776 881 081
e-mail: hodonin@cervenykriz.eu
Webové stránky:              

Popis organizace:
Provádí školení základní první pomoci pedagogů 
a  žáků mateřských, základních i středních škol, 
školení první pomoci pro příslušníky tísňových 
služeb (policie, hasiči), zdravotní příprava ucha
zečů o řidičské oprávnění, doškolování zdravotníků 
zotavovacích akcí, zdravotní dozor na kulturních, 
společenských a sportovních akcích.

Pro koho je organizace určena: pro širokou 
veřejnost, mateřské, základní i střední školy
Úhrada: smluvní
Provozní doba: 7.00 – 15.00 hod., případně po 
telefonické domluvě
bezbariérovost objektu: ne

NÁZEV ORGANIZACE:

PARkINSON SLOVÁCkO z. S.
adresa organizace: Fr. Vlacha 1411,  
696 03 DuBŇANy
telefon: 608 081 553, 511 119 420
e-mail: skrkal@seznam.cz
Webové stránky: www.parkinsonslovacko.cz

Popis organizace:
Základní činností jsou různé druhy rekondičních 
cvičení, organizování společných pohybových 
akcí, malé i velké národní i mezinárodní sportovně 
společenské soutěže. Pořádání besed za účelem 
výměny zkušeností.
Setkání probíhají každé pondělí u sportcentra Želva 
v Dubňanech a cvičení ve vedlejší školní tělocvičně. 
Dále každý 1. čtvrtek v Hodoníně, ul. Polní čp. 14 
nepravidelně. Je třeba sledovat webové stránky.
výzva: Pokud se najde člověk nemocný PN, má 
možnost se přijít nezávazně podívat.

Související služby

Pro koho je služba organizace určena: Organizace 
vznikla z potřeb nemocných Parkinsonovou 
nemocí. Hlavní činnost spočívá v rekondičních 
cvičeních, ve sdružování se, výměně zkušeností, 
organizování přednášek a besed za účelem 
poznatků o nových způsobech léčby. 
Úhrada: členský příspěvek 500, Kč za rok
Provozní doba: není stanovena 
bezbariérovost objektu:   

NÁZEV ORGANIZACE:

PEČOVATELSkÁ SLUŽBA hOMEDISS, 
O. P. S., PůjČOVNA zDRAVOTNICkýCh 
A kOMPENzAČNÍCh POMůCEk
adresa organizace: Polní 16, 695 01 HODONÍN
telefon: 720 941 368
e-mail: bendlova@homediss.cz
Webové stránky: www.homediss.cz

Popis organizace:
Kompenzační a zdravotnické pomůcky pomáha
jí usnadnit život a léčbu nemocným, lidem po 
úrazech a seniorům. 
Zapůjčit lze:
•	 pomůcky pro osobní hygienu (např. deska 

na vanu, klozetová křesla, stolička a křeslo 
do sprchy, nástavec na WC, podložní mísa 
a další) 

•	 pomůcky pro jídlo a sebeobsluhu (např. jídelní 
stolíky k lůžku, madla a další)

•	 pomůcky pro chůzi a pohyb – (např. různé typy 
chodítek, mechanické vozíky, elektrické zvedáky, 
apod.)

•	 polohovací lůžka s příslušenstvím  (polohovací 
lůžko, hrazda k lůžku, antidekubitní matrace 
apod.)

Pro koho je organizace určena: zdravotně 
postižené a imobilní osoby, osoby po úrazu, 
seniory …
Forma poskytování služby: ambulantní, terénní
Úhrada: dle platného ceníku na stránkách  
www.homediss.cz
Provozní doba:  PO a ST:     8.00 – 11.30 hod.
  12.00 – 17.00 hod.
 ÚT, ČT, PÁ:     8.00 – 11.30 hod. 
  12.00 – 15.00 hod.
Rozvoz polohovacích lůžek do domácností  
v ÚT a ČT od 15.30 hod. do: dle domluvy
bezbariérovost objektu: ano 

NÁZEV ORGANIZACE:

řÍMSkOkATOLICkÁ fARNOST hODONÍN
adresa organizace: Masarykovo náměstí 7,  
695 01 HODONÍN
telefon: 518 344 543

e-mail: farahodonin@centrum.cz
Webové stránky: www.farnosthodonin.cz

Popis organizace:
Setkávání seniorů probíhá pravidelně jedenkrát 
za měsíc na pastoračním centru hodonínské fary. 
Setkává se pravidelně 30 – 50 seniorů a  jejich 
přátel. Program na dopolední setkávání připravují 
samotní aktivní členové senior klubu nebo pozvaní 
hosté, mezi něž patří pravidelně i představitelé 
města nebo městského úřadu, preventisté 
z  městské policie nebo lékaři či duchovní. Kromě 
toho mezi aktivity senior klubu patří také trénování 
paměti, tělocvik pro seniory, dále plavání 
v  hodonínských lázních, zájezdy na poutě, do 
divadla nebo koncerty.
Pro koho je organizace určena: seniory farnosti 
a jejich známé
Úhrada: 
Provozní doba: druhé úterý v měsíci dopoledne, 
mimo prázdniny
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SENIOřI ČESkÉ REPUBLIkY, z. S., 
zÁkLADNÍ ORgANIzACE SUDOMěřICE
adresa organizace: 
telefon: 737 518 012

Související služby
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e-mail: liba.podrazilova@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Provoz činnosti spolku dle plánu práce na  
přís lušný rok pro členy spolku. V rámci plánu práce 
každoročně pořádání přednášek se zdravotním 
tématem pro členy spolku i ostatní občany.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérový přístup: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPMP ČR POBOČNý SPOLEk hODONÍN
adresa organizace: Erbenova 8,  
695 01 HODONÍN
telefon: 605 725 472
e-mail: jitka.soldanova@spmphodonin.cz
Webové stránky: www.spmphodonin.cz

Popis organizace:
Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v  České republice, z.s. (SPMP ČR) je 
celorepublikovou dobrovolnou organizací dětí, 
mládeže a dospělých lidí s mentálním a  kom
binovaným postižením, jejich rodičů, přátel 

a  odborníků. Hlavní činností SPMP ČR pobočný 
spolek Hodonín je realizace volnočasových aktivit 
(jednodenní výlety, vícedenní zájezdy, letní reha
bilitační pobyty, společenské akce, besedy apod.) 
pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením 
a jejich rodiny. Mezi další aktivity patří rovněž 
podpora rodin při získávání nezbytných informací 
a zprostředkování poradenství.

Cílem těchto aktivit je:
•	 poskytovat pečujícím osobám prostor k setkávání, 

výměně zkušeností, regeneraci vlastních sil 
a realizaci svých potřeb

•	 vytvářet příležitosti k setkávání lidí s mentálním 
postižením a nabízet jim možnosti smysluplného 
trávení volného času

•	 předávání informací lidem s mentálním 
postižením a jejich rodinám o právech 
a možnostech podpory

•	 sPMP ČR pobočný spolek Hodonín neposkytuje 
sociální služby ani nezajišťuje pravidelnou 
klubovou činnost

Pro koho je organizace určena: pro mladé 
a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením a jejich rodiny
Úhrada: roční členský příspěvek ve výši 
200, Kč (resp. 100, Kč členové s mentálním 
a kombinovaným postižením)
Provozní doba: dle pořádané akce
bezbariérový přístup: dle pořádané akce

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk SENIORů DUBňANY
adresa organizace: Sportovní ul. 1766,  
696 03 DuBŇANy
telefon: 607 213 082
e-mail: vilemina.karlikova@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zajišťování přednášek, výstav, poznávacích 
zájezdů a různých akcí během roku: MDŽ, svátek 
matek, den seniorů, jízdy na kolech po okolí 
apod.
Pro koho je organizace určena: seniory, členy 
spolku Dubňany
Úhrada: 50, Kč za rok
Provozní doba: každé úterý v odpoledních 
hodinách
bezbariérovost objektu: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů
adresa organizace: Palackého 1454/14,  
695 01 HODONÍN
telefon: 725 099 710, 721 834 949

Související služby

e-mail: svszpo@seznam.cz, 
pedro.kokes@seznam.cz, mmechurova@email.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Sociálně právní a administrativní poradenství, 
kulturní, sportovní a společenské akce, rekondiční 
pobyty, pořádání jednodenních i vícedenních 
zájezdů apod., klubová činnost vlastních organizací 
i pronájem prostor pro ostatní organizace ZP. 
Pro koho je organizace určena: 
zdravotně postižené občany a seniory
Úhrada: dobrovolnické poradenské služby bez 
úhra dy, nájemné z půjčování prostor pro jiné 
organizace zdravotně postižených, kulturní, 
společenské akce, rekondiční i jednodenní pobyty 
a zájezdy  hradí uživatel sám
Provozní doba: ST: 9.00 – 12.00 hod.
bezbariérovost objektu: ano

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů ROhATEC, zO ROhATEC
adresa organizace: Školní 236/3,  
696 01 ROHATEC
telefon: 725 395 308
e-mail: homolova.anna@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zkvalitnění života zdravotně postižených občanů 
a jejich začlenění do zdravé populace, zmírnění 
zdravotních obtíží. Pořádání akcí: zájezdy, divadla, 
masáže, návštěva termálních lázní, rehabilitační 
cvičení, vířivka v lázních, společenská setkání.
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
postižené občany
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů zÁkLADNÍ ORgANIzACE Č. 1, 
hODONÍN
adresa organizace: Palackého 14,  
695 01 HODONÍN
telefon: 728 124 582
e-mail: ladislav.mokrusa@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Kulturní, sportovní a společenské akce, rekondiční 
poby ty, pořádání jednodenních i vícedenních zá
jezdů apod.
 

Pro koho je organizace určena: zdravotně 
postižení občané
Úhrada: akce si účastníci hradí ze svých 
prostředků
Provozní doba: první středa v měsíci kromě 
prázdnin 13.00 – 15.00 hod.
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů, zÁkLADNÍ ORgANIzACE Č.2, 
hODONÍN – NEzISkOVÁ ORgANIzACE, 
PODSPOLEk REgIONÁLNÍhO SzPO 
hODONÍN, PALACkÉhO 14
adresa organizace: Smetanova 22,  
695 01 HODONÍN
telefon: 777 340 890
e-mail: strnadovasona@seznam.cz
Webové stránky:  

Popis organizace:
Kulturní, sportovní a společenské akce, rekondiční 
pobyty, pořádání jednodenních i vícedenních 
zájezdů apod.
Pro koho je organizace určena: pro seniory 
a zdravotně postižené občany Hodonína
Úhrada: z členských příspěvků a dotace z Města 
Hodonína

Související služby
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Provozní doba: dle plánu práce na konkrétní rok
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů, zÁkLADNÍ ORgANIzACE ČEjČ
adresa organizace: 
telefon: 606 216 105
e-mail: stavek.cejc@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Pořádání zájezdů, společenských a kulturních akcí, 
návštěvy dlouhodobě nemocných, přání ke kulatým 
a půlkulatým narozeninám spoluobčanům.
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
postižené občany
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SPOLEk zDRAVOTNě POSTIŽENýCh 
OBČANů, zÁkLADNÍ ORgANIzACE 
DOLNÍ BOjANOVICE

adresa organizace: 
telefon: 732 730 431
e-mail: zdenekpejchal@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:
Zapojení zdravotně postižených občanů do 
spo lečnosti. Pořádání rekondičních zájezdů, 
jednodenních ale i víkendových a týdenních 
pobytů. 
Pro koho je organizace určena: zdravotně 
postižené občany
Úhrada: 
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 

NÁZEV ORGANIZACE:

SVAz DůChODCů ČR, MěSTSkÁ 
ORgANIzACE hODONÍN, POBOČNý 
SPOLEk
adresa organizace: Nám. B. Martinů 5a,  
695 03 HODONÍN
telefon: 603 273 765
e-mail: sdcrho@seznam.cz
Webové stránky: 

Popis organizace:

Organizace se zaměřuje zejména na kulturní akti
vity (pořádání zájezdů do divadla, na výstavy a kul
turní památky), dále na společenské akce (plesy, 
zábavy), sportovní aktivity (turnaje, plavání, 
cvičení) a mnoho dalších.
Pro koho je organizace určena: seniory
Úhrada: členský příspěvek 50, Kč za rok
Provozní doba: 
bezbariérovost objektu: 
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Popis organizace:
Hlavní účelem je poskytování zdravotních služeb 
v souladu s  oprávněním  k poskytování zdravotních 
služeb dětem ohroženým a postiženým, o které se 
rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.  
Sociálně–právní ochrana dětí v rozsahu stano
veném v rozhodnutí příslušného orgánu.
Předmětem činnosti je poskytování ambulantní 
a  lůžkové formy zdravotní péče (preventivní, 
dia gnostické, léčebné, léčebně rehabilitační 
a ošetřovatelské). Spolupráce při organizaci 
náhradní rodinné péče. Poskytování psychologicko 
výchov né péče. Zajištění odborné praxe studentů 
středních odborných škol, vyšších odborných škol 
a vysokých škol se zaměřením na poskytování 
zdravotní péče nebo služeb s tím spojených 
a sociálněprávní ochrana dětí.

Pro koho je služba určena: děti do věku 3 let, 
výjimečně starším, ohroženým, postiženým
Úhrada: dle platné legislativy, rodiče jsou 
povinni přispívat na pobyt dítěte v zařízení, 
příspěvek se liší dle příjmu rodiny
Provozní doba: nepřetržitá
bezbariérovost objektu: ano

Popis organizace:
Dětský domov je školské zařízení určené pro 
výkon ústavní výchovy dětí. Pečuje o děti podle 
jejich individuálních potřeb a plní zejména úkoly 
výchovné, vzdělávací a sociální. 
Do dětského domova jsou umísťovány děti, které 
nemají závažné poruchy chování.

Pro koho je organizace určena: zpravidla pro děti 
ve věku od 3 do 18ti let, případně mladí dospělí do 
26ti let, na základě rozhodnutí soudu
Úhrada: stanovena ředitelem ve správním řízení
Provozní doba: provoz je nepřetržitý
bezbariérový přístup: ne

Popis organizace:
Moderní lázeňský komplex v srdci Jižní Moravy 
poskytuje cílenou léčebnou a rehabilitační péči 
i dokonalou relaxaci. Přírodním léčebným zdrojem 
používaným v Lázních Hodonín je jodobromová 
minerální voda  solanka.
v lázních hodonín jsou léčeny především:
•	 zánětlivá a degenerativní onemocnění páteře
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•	 revmatická onemocnění kloubů a páteře 
(Bechtěrevova nemoc, revmatoidní arthritída 
apod.)

•	 degenerativní onemocnění kloubů (arthrózy).
•	 stavy po úrazech a operacích páteře
•	 stavy po úrazech a operacích kloubů (totální 

náhrady kloubů)
•	 zánětlivá a degenerativní onemocnění svalů 

a šlach
•	 jiná závažná neurologická onemocnění 

(skleroza multiplex, Parkinsonova choroba, 
polyneuropathie apod.)

•	 osteoporoza
•	 cévní onemocnění končetin  tepen, žilního 

a lymfatického systému
•	 hypertenze  vysoký krevní tlak
•	 nemoci oběhového ústrojí
•	 nemoci nervové
•	 nemoci pohybového ústrojí

nabídka denních lázní (aktuální provozní doba 
a ceník na webových stránkách) 
•	 wellness zóna vstup na 2 hodiny
•	 chladová terapie
•	 terapie přístrojem bemer
•	 světelná a laserová terapie
•	 léčebné fitcentrum
•	 zážitková sauna pro dvě až čtyři osoby
•	 pečující rituály z Fiji
•	 masáže

Jako klient zdravotní pojišťovny u nás můžete 
čerpat komplexní či příspěvkovou lázeňskou 
péči. Nabízeny jsou i samoplátecké pobytové 
programy různé délky pro seniory, ženy, muže, 
páry, sportovce, organizace a  „sváteční balíčky“ 
(velikonoční, silvestrovské, prázdninové…). Lázně 
zajišťují celoroční prodej dárkových poukazů na 
procedury či pobyt. 
Pobyt hostů v Lázních Hodonín zpříjemňuje 
řada kulturních akcí a programů pořádaných 
v  lázeňském amfiteátru, nebo kulturním sále 
lázní. Lázně Hodonín navštěvují lidé z celé 
republiky a zahraničí, proto je naší snahou přiblížit 
krásu folklóru Moravského Slovácka v podobě 
pravidelných besed u cimbálu a vystoupení 
folklórních souborů. Mezi nejnavštěvovanější 
kulturní a společenské akce patříLázeňský 
kulturní koktejl (květen), Solankové slavnosti 
(červen), Lázeňské vinobraní (září), Lázeňský 
advent (prosinec). 
Úhrada: dle aktuálního ceníku lázní  
Provozní doba: denně
PO  PÁ:  13.00 – 19.00 hod.
SO:     9.00 – 19.00 hod.
NE:     9.00 – 17.00 hod.
Podmínky přijetí: jako klient zdravotní 
pojišťovny v rámci komplexní či příspěvkové péče 
(schváleno revizním lékařem), jako samoplátce
bezbariérovost objektu: ano (s omezením) 

Úřední hodiny:  
Po: 8.00  17.00 hod.  úřední den
Út:  8.00  15.30 hod.
St:  8.00  17.00 hod.  úřední den
Čt:  8.00  15.30 hod.
Pá: 8.00  13.00 hod.  úřední den 
městský Úřad hodonín, odbor sociálních 
věcí a Školství
adresa: Národní třída 25, 695 35  HODONÍN

Oddělení sociální pomoci a služeb
•	 zabývá se problematikou sociálního vyloučení 

z důvodu zdravotního postižení a stáří
•	 zabývá se problematikou národnostních menšin 
•	 vyhledává klienty sociální práce v jejich 

přirozeném prostředí 

Úřady a instituce

Název organizace

dětskÉ centrum kyJov, P. o.

Adresa organizace:

Strážovská 965/2, 697 01  KyJOV

Telefon:  +420 518 601 390

E-mail: petrasova.jana@dckyjov.cz

Webové stránky: www.dckyjov.cz

Název organizace

město hodonín

Adresa organizace:

Masarykovo nám. 1, 695 35 HODONÍN

Telefon:  +420 518 316 111

E-mail: podatelna@muhodonin.cz

Webové stránky: www.hodonin.eu

Statutární zástupce: starosta

Název organizace

dětský domov hodonín, P. o.

Adresa organizace:

Jarošova 2267/1, 695 01  HODONÍN

Telefon:  +420 518 305 305, 
 +420 774 714 045

E-mail: info@detskydomovhodonin.cz

Webové stránky: 
www.domovhodonin.estranky.cz

Název organizace

láZně hodonín, s. r. o.

Adresa organizace:

Měšťanská 140, 695 01  HODONÍN

Telefon:  +420 518 395 501  
 (500, 510, 506),  
 +420 606 600 723

E-mail: recepce.eva@laznehodonin.cz

Webové stránky: www.laznehodonin.cz
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•	 zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby 
pro cílové skupiny  zdravotně postižení

•	 rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi 
a seniory 

•	 vykonává funkci opatrovníka a vyhledává vhodné 
osoby pro funkci opatrovníka nesvéprávným 
osobám 

•	 zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora, 
v rámci tohoto výkonu poskytuje odborné sociální 
poradenství 

•	 realizuje některé koordinační činnosti při 
poskytování služeb sociální prevence 

•	 plní úkoly na úseku protidrogové problematiky 
•	 zabezpečuje zpohřebování osamělých osob 
•	 eviduje žádosti o sociální byt, dům 

s pečovatelskou službou a komunitní dům seniorů
•	 realizuje proces komunitního plánování 

sociálních služeb a rodinnou politiku

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
•	 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 

výchovu
•	 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně 

ochrany jeho jmění
•	 působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny
•	 zabezpečení náhradního rodinného prostředí 

pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 
vychováváno ve vlastní rodině 

Oddělení školství a mládeže
•	 zprostředkovává občanům informace z oblasti 

školství a mládežnických aktivit 

•	 zajišťuje provoz mateřských a základních škol na 
území města 

•	 stanovuje spádové obvody škol a ve spolupráci 
s nimi zajišťuje zápis do 1. tříd a do mateřských škol 

•	 zajišťuje výkon státní správy pro školy a školská 
zařízení ve správním obvodu města Hodonína jako 
obce s rozšířenou působností 

•	 koordinuje aktivity mládeže ve městě 
a spolupracuje s organizacemi a institucemi 
zabývajícími se problematikou mládeže

Komunitní plánování sociálních služeb
Obec by měla zjišťovat potřeby občanů a reali
zovat takové služby, které si lidé opravdu přejí 
a  současně je v možnostech obce tyto služby 
zajistit. K tomu slouží tzv. komunitní plánování 
sociálních služeb. Jeho základem je spolupráce 
zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) 
a  poskytovateli (jednotlivými organizacemi) 
sociálních služeb při vytváření plánu, 
vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci 
konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit 
dostupnost kvalitních sociálních služeb.
Při plánování sociálních služeb vychází město 
Hodonín zejména z porovnání existující nabídky 
sociálních služeb se zjištěnými potřebami (po
tenciálních) uživatelů služeb. Výsledek prove
deného srovnání slouží jako jeden z klíčových 
podkladů pro zformulování priorit v oblasti 
sociálních služeb. Po vytvoření střednědobého 
plánu sociálních služeb se přechází od pláno
vací k realizační fázi, kdy dochází k faktickému 

naplňování priorit, resp. jednotlivých opatření. 
Součástí této etapy je také sledování postupu 
a míry plnění stanovených úkolů.
Webové stránky: www.kpsshodonin.cz

Rodinná politika
Na základě schválené Koncepce rodinné politiky 
města Hodonína jsou každoročně připravovány 
a schvalovány Akční plány prorodinných aktivit. 
Město Hodonín podporuje služby a aktivity, které 
mají preventivní, podpůrný charakter, které 
usnadňují a posilují manželské soužití a rodičovské 
kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, vedou 
k  prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících 
o malé děti, podporují rodiny v péči o děti, jejich 
výchově a při harmonizaci práce a rodiny.
Webové stránky: www.hodoninskerodiny.cz

Popis organizace:
Působnost v oblastech důchodového zabezpečení, 
nemocenského pojištění a lékařské posudkové 
služby. Dále také kontroluje plnění povinností 
subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje 
zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro 
účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce 
nes chopných občanů a v určených případech 
provádí nemocenské pojištění.

Úřední hodiny pro veřejnost
PO:  8.00  17.00 hod.
ÚT:  8.00  14.00 hod.
ST:  8.00  17.00 hod.
ČT:  8.00  14.00 hod.
PÁ:  

Úřední hodiny podatelny
PO:  8.00  17.00 hod.
ÚT:  8.00  16.00 hod.
ST:  8.00  17.00 hod.
ČT:  8.00  16.00 hod.
PÁ:  8.00  12.00 hod.
Úřední hodiny pokladny
PO:  8.00  12.00 hod., 13.00  16.30 hod.
ST:   8.00  12.00 hod., 13.00  16.30 hod.

Popis organizace:
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování 
účinného a společensky prospěšného řešení 
konfliktů spojených s trestnou činností a sou  časně 

organizuje a zajišťuje efektivní a  důstojný výkon 
alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy po
škozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. 

Cíle činnosti
Integrace pachatele – Probační a mediační služba 
usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele 
do života společnosti bez dalšího porušování 
zákonů. Integrace je proces, který směřuje 
k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu 
společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
Participace poškozeného – Probační a mediační 
služba se snaží o zapojení poškozeného do 
„procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho 
pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
ochrana společnosti – Probační a mediační 
služba přispívá k ochraně společnosti účinným 
řešením konfliktních a rizikových stavů spojených 
s trestním řízením a efektivním zajištěním rea
lizace uložených alternativních trestů a opatření.

Pro koho je organizace určena:
•	 osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem 

(je proti nim vedeno trestní stíhání)
•	 oběti trestné činnosti 
•	 mládež, která se dostala do konfliktu se 

zákonem
Forma poskytování: ambulantní
Úhrada: služba je bezplatná
Provozní doba: dle předchozí domluvy
bezbariérovost objektu: částečně  s pomocí

Úřady a instituce Úřady a instituce

Název organizace

okresní sPráva sociálního 
ZabeZPeČení hodonín

Adresa organizace:

Národní třída 3200/38, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 395 111

Fax: +420 518 321 221

E-mail: posta.ho@cssz.cz 

Webové stránky: www.cssz.cz

Název organizace

ProbaČní a mediaČní služba 
hodonín

Adresa organizace:

Národní třída 266/14, 695 01 HODONÍN

Telefon:  +420 518 325 600 
 +420 518 355 903 
 +420 518 322 860

E-mail: evyletova@pms.justice.cz 

Webové stránky: www.pmscr.cz
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Popis organizace:
SVP nabízí bezplatné služby rodičům a osobám 
odpovědným za výchovu určené dětem a mládeži 
ve věku od 6 do 18 let. Odborníci z oboru speciální 
pedagogiky – etopedie, psychologie a sociální 
práce pomohou s řešením potíží týkajících se 
komunikace v rodině, nerespektování pravidel, 
školní docházky, školního prospěchu, užívání 
návykových látek, útěků, nezvládané agresivity, 
šikany, počátků trestné činnosti, obtížných 
životních situacích či rizikového trávení volného 
času apod. 
Pro koho je organizace určena: děti a mládež od 
6ti do 18ti let
Forma poskytování: ambulantní
Úhrada: služba je bezplatná 

Provozní doba: PO – ČT: 8.00 – 18.00 hod., 
polední přestávka: 12.00 – 12.30 hod.
PÁ: 8.00 – 16.00 hod.,  
polední přestávka: 12.00 – 12.30 hod.
bezbariérovost objektu: ne

Popis organizace:
Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské 
pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále 
jen „krajské pobočky“). Součástí krajských po
boček jsou kontaktní pracoviště. 
Kontaktní pracoviště plní úkoly v oblasti 
zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů 
a  zá jemců o zaměstnání, v oblasti podpory 
v nezaměstnanosti a v oblasti nepojistných 

sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního 
stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona 
o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních 
službách, zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením a zákona o sociálně  právní 
ochraně dětí.
Úřední hodiny pro veřejnost: 
PO:  8.00 –  12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
ÚT:  8.00 –  11.00 hod.
ST:  8.00 –  12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.
ČT:  8.00 – 11.00 hod.
PÁ:  8.00 – 11.00 hod. jen noví uchazeči o zaměst
nání, příjem žádostí a pozvaní
bezbariérový přístup: ano

Popis organizace:
Škola poskytuje výchovu a vzdělání žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je 
poskytnout dětem osvojení vědomostí, dovedností 
a návyků, které jsou potřebné pro praktický život. 
Starají se o děti s lehkým, středně těžkým i těžkým 
mentálním postižením. Školu navštěvují také žáci 
s kombinovanými vadami i poruchou autistického 
spektra.
Vedle běžných vyučovacích předmětů využívají 
zvláště u dětí s vyšší mírou podpůrných opatření 
alternativní metody práce, do výuky zařazují 
i  prvky terapií. Děti mohou navštěvovat zájmové 
a terapeutické kroužky, kurz plavání, pořádají 
školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, 
navštěvují divadla, pořádají tematická vyučování. 
Součástí školy je i školní kuchyně a jídelna.
Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení:
  

Pro koho je organizace určena: 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Provozní doba: PO – PÁ: 7.00  15.15 hod.
Úhrada: 
Podmínky přijetí: 
bezbariérovost objektu: 

Úřady a instituce

Název organizace

středisko výchovnÉ PÉČe 
hodonín

Adresa organizace:

Masarykovo nám. 396/5, 637 00  HODONÍN

Telefon:  +420 778 759 388

E-mail: info@svphodonin.cz 

Webové stránky: www.svphodonin.cz

Název organizace

Úřad Práce v hodoníně, 
kontaktní PracoviŠtě hodonín

Adresa organizace:

Lipová alej 3846/8, 695 01 HODONÍN

Ředitel: Ing. Radek Hořák

Telefon:  +420 950 115 111

E-mail: posta@ho.mpsv.cz                                

Webové stránky: 

Název organizace

Základní Škola a Praktická 
Škola hodonín, nám. b. martinů, 
hodonín, P. o.

Adresa organizace:

Náměstí B. Martinů 5, 695 03  HODONÍN

Telefon:  +420 518 352 895,
 +420 518 326 033

E-mail: zvshod@centrum.cz                       

Webové stránky: www.mszshodon.cz

 místo výkonu

Základní škola náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

Základní škola 
speciální

náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

1 třída Anenská 2, 
Hodonín

Školní družina náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

Praktická  škola 
jednoletá

náměstí B. Martinů 5, 
Hodonín

Úřady a instituce
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městský úřad dubňany
Nám. 15. dubna 1149, 696 03  DuBŇANy
518 698 521
sekretariat@dubnany.eu
www.dubnany.eu

obecní úřad Čejč
Brněnská 430, 696 14  ČEJČ
518 361 118 
email: starosta@email.cz 
http://www.cejc.cz

obecní úřad Čejkovice
Templářská 500, 696 15  ČEJKOVICE
518 362 701, 518 362 202
ou@cejkovice.cz
www.cejkovice.cz

obecní úřad dolní bojanovice
Hlavní 383, 696 17  DOLNÍ BOJANOVICE
518 372 326
obec@dolnibojanovice.cz
www.dolnibojanovice.cz

obecní úřad Josefov
Hlavní 131, 696 21  PRuŠÁNKy
518 373 004
info@josefov.eu
www.josefov.eu

obecní úřad karlín
Karlín č. 60, 696 14  ČEJČ
518 361 453
starosta@obeckarlin.cz
www.obeckarlin.cz

obecní úřad lužice
Česká 1, 696 18  LuŽICE
518 357 225, 511 117 821
obec@luziceuhodonina.cz
www.luziceuhodonina.cz

obecní úřad mikulčice
Mikulčice 245, 696 19  MIKuLČICE
518 357 230
obecmikulcice@seznam.cz
www.mikulcice.cz

obecní úřad mutěnice
Masarykova 200, 696 11  MuTĚNICE
518 370 425
podatelna@mutenice.cz
www.mutenice.cz

Úřady�spádových�obcí

obecní úřad nový Poddvorov
Nový Poddvorov 25, 696 16  STARÝ PODDVOROV
518 372 528
ou.novypoddvorov@tiscali.cz
www.novypoddvorov.cz

obecní úřad Petrov
Petrov 113, 696 65  PETROV
518 335 620
podatelna@obecpetrov.cz
www.obecpetrov.cz

obecní úřad Prušánky
Hlavní 100, 696 21  PRuŠÁNKy
518 374 125
podatelna@obecprusanky
www.obecprusanky.cz

obecní úřad ratíškovice
u Radnice 1300, 696 02  RATÍŠKOVICE
518 367 236
podatelna@ratiskovice.com
www.ratiskovice.com

obecní úřad rohatec
Květná 1, 696 01  ROHATEC
518 359 508
info@rohatec.cz 
www.rohatec.cz

obecní úřad starý Poddvorov
Starý Poddvorov 230,  
696 16  STARÝ PODDVOROV
518 372 123,  518 372 088
obec@poddvorov.cz
www.poddvorov.cz

obecní úřad sudoměřice
Nádražní 322, 696 66  SuDOMĚŘICE
518 335 222
pod.sudomerice@seznam.cz
www.obecsudomerice.cz

obecní úřad terezín
Terezín 78, 696 14  ČEJČ
518 361 325
obec.terezin@seznam.cz
www.obecterezin.cz

Úřady�spádových�obcí

Úřady spádových obcí Úřady spádových obcí
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Doslov
Katalog byl vytvořen v rámci projektu „Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin 

ve správním obvodu ORP Hodonín“. Jde již o čtvrtou aktualizovanou verzi tohoto materiálu. Informace v katalogu uvedené byly čerpány z dotazníků  

vyplněných samotnými organizacemi, případně čerpány z internetových stránek organizací. Z důvodů grafického zpracování bylo v některých případech 

nutné přistoupit k úpravě textů. 

Zástupci organizací, které zde nejsou uvedeny, se na nás neobrátili se žádostí o zveřejnění potřebných informací nebo se nám nepodařilo získat potřebné 

údaje, příp. odmítli údaje poskytnout a nepřáli si být v katalogu uvedeni.

Internetový katalog sociálních služeb a souvisejících organizací Hodonínska naleznete na internetových stránkách www.socialnisluzby-hodonin.cz.  

Elektronickou verzi tohoto katalogu naleznete na internetových stránkách Města Hodonína www.hodonin.eu a v tištěné podobě je zdarma k vyzvednutí na 

Městském úřadě v Hodoníně.

kontaktní osobou pro sběr informací a připomínek je:  

Mgr. Lenka Mikušová

Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Městský úřad hodonín

tel.: 518 316 318

mob.: +420 606 714 501

e-mail: mikusova.lenka@muhodonin.cz

Všem, kteří svou činností přispěli k tvorbě tohoto materiálu, 

jakož i všem, kteří pomáhají jiným, patří velké díky.  

Doslov
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Materiál je vydáván v rámci projektu: 

„Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování 

ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín“, který je spolufinancován ze státního 

rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
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