Katalog sociálních a navazujících
služeb na Uherskohradišťsku

Publikace vznikla jako součást projektu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR

„Prostřednictvím analýz a určení priorit a potřeb v rámci procesu komunitní plánování
sociálních služeb docílit dostupných, kvalitních, přiměřených a efektivních sociálních služeb
na Uherskohradišťsku, které budou vycházet ze skutečných potřeb uživatelů.“

To je vize, kterou si vytyčili účastníci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Uherskohradišťsku. Projekt byl realizován od července 2010 do března
2012 a jeho cílem bylo zmapování stávajícího systému, dostupnosti celkové nabídky
a kapacity sociálních služeb a následné porovnání se skutečnými potřebami občanů.
V rámci projektu byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, které se zabývaly problematikou
a nabídkou sociálních služeb pro seniory; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež
a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jednou z klíčových aktivit
projektu byla tvorba nového Katalogu sociálních služeb, který by měl být součástí
dobře fungujícího systému a dostatečně informovat o sociálních službách v regionu.
Proto byl vytvořen tento materiál představující sociální a související služby, které jsou
poskytovány na Uherskohradišťsku.
Katalog jsme se snažili uspořádat tak, aby byl přehledný, jasný a každý zde mohl
nalézt informace, které potřebuje. Po úvodním slovu pana místostarosty najdete
základní popis sociálních služeb a rozdělení těchto služeb na tři základní druhy. V rámci
tohoto popisu najdete také charakteristiku jednotlivých služeb tak, jak je uvádí zákon
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Toto dělení Vám může pomoci při orientaci
v přehledu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb, který najdete za úvodní
částí a základními informacemi. Přehled je rozdělen dle jednotlivých cílových skupin
na sociální a navazující služby pro seniory; osoby se zdravotním postižením; děti,
mládež a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Organizace, které zde nejsou uvedeny, se na nás neobrátily se žádostí o zveřejnění
potřebných informací nebo se nám nepodařilo získat potřebné údaje. Proto vás
žádáme, pokud chcete, aby zde byly zaznamenány údaje o Vaší organizaci, nebo
víte o nějaké organizaci, která zde chybí a chtěli byste ji zde uvést, neváhejte nás
kontaktovat. Rovněž nás kontaktujte v případě, že chcete zaslat další výtisky tohoto
dokumentu.
Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku bude zveřejněn na
internetových stránkách Města Uherské Hradiště: www.mesto-uh.cz v sekci komunitní
plánování sociálních služeb a v tištěné podobě je zdarma k vyzvednutí na Městském
úřadě v Uherském Hradišti.
Velké poděkování patří uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb,
kteří se do projektu zapojili a spolupracovali při tvorbě tohoto materiálu.
Za realizační tým projektu
Mgr. Lubomír Náplava, Ing. Michaela Bušová
Kontaktní osobou pro sběr informací, připomínek a objednávku katalogu je:
Mgr. Bc. Květoslava Zlatušková
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Městský úřad Uherské Hradiště
tel. 572 525 750, mob. 606 422 515, email: kvetoslava.zlatuskova@mesto-uh.cz
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
katalog, který jste právě otevřeli, vám již podruhé přináší aktuální informace ze sociální
oblasti, jež je pro mnohé z Vás důležitou součástí vašeho života. Materiál tentokrát
informuje nejen o oblasti sociálních služeb poskytovaných v Uherském Hradišti, ale
přináší také informace o sociálních službách a aktivitách nabízených občanům ve
spádových obcích. Najdete zde rovněž kontakty na služby navazující a související,
tedy ty, které jsou se sociální oblastí spojené.
Katalog vychází v rámci procesu plánování sociálních služeb a projektu Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jehož realizátorem je město
Uherské Hradiště. Mezi aktivní účastníky projektu patří i další obce a města ze
správního obvodu Uherského Hradiště, jako Staré Město, Kunovice, Uherský Ostroh,
Hluk, Kostelany nad Moravou, Babice, Buchlovice, Břestek, Březolupy, Huštěnovice,
Podolí, Sušice, Tupesy či Bílovice.
V rámci zmíněného projektu dochází nejen k mapování konkrétních poskytovatelů
sociálních služeb, ale také vašich potřeb, z nichž vyvstal požadavek na větší
informovanost v této oblasti. Záměrem vydání této publikace je tedy přinést vám co
nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné na Uherskohradišťsku.
Katalog je určen všem lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci a hledají pomoc. Využijí jej
ale i jejich příbuzní, přátelé a všichni další, jimž situace těchto osob není lhostejná
a mají zájem na jejím zlepšení.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na zpracování katalogu podíleli a přál bych si,
aby se Katalog sociálních služeb stal užitečným a prospěšným pomocníkem všem,
kteří jsou postaveni před úkol zorientovat se v tíživé životní situaci nebo se rozhodnou
změnit kvalitu svého života.

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města Uherské Hradiště



Základní informace pro zájemce i uživatele sociálních
služeb a jejich rodinné příslušníky
Úvodní informace
Tam, kde lidé nepříznivou sociální situaci nezvládají vlastními silami, pomáhá solidárně
společnost prostřednictvím spektra sociálních služeb. Ty poskytují nevládní neziskové
organizace, příspěvkové organizace obcí a krajů, fyzické osoby a v malé míře také
organizační složky státu.
Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci.
Jejich prostřednictvím se snažíme předcházet vyčlenění lidí ze společnosti a izolaci.

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem
– umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry,
účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují
se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny
příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny
s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.
Sociální služby je nutné koordinovat a plánovat, aby jejich nabídka odpovídala
skutečným potřebám uživatelů, ale i finančním možnostem státu, krajů a obcí. Proto je
povinností obcí zjišťovat potřeby pro poskytování soc. služeb lidí žijících na území obce.
Zjišťování potřeb v sociální sféře se v České republice většinou provádí v rámci procesu
komunitního plánování sociálních služeb. Stejně je tomu i na Uherskohradišťsku.
Komunitní plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku probíhá již od roku 2006
– nejprve se realizovalo pouze ve městě Uherské Hradiště a nyní se rozšířilo i na
okolní spádové obce. Proto jsme vytvořili druhé vydání Katalogu sociálních služeb,
tentokrát na Uherskohradišťsku.
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jasně definuje pojem sociální služby (a
také podmínky jejich poskytování). Jsou členěny na tři základní druhy:
– sociální poradenství
– služby sociální péče
– služby sociální prevence

Sociální poradenství
Sociální poradenství zahrnuje:
Základní sociální poradenství* poskytuje osobám potřebné informace přispívající
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při
poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy
povinni tuto činnost zajistit.
Odborné sociální poradenství* je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských
a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním



postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální
práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí
odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života
společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí
a zacházení.
Osobní asistence* je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.
Pečovatelská služba* je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony.
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností.
Průvodcovské a předčitatelské služby* jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního
postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní
záležitosti.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Odlehčovací služby* jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Centra denních služeb* poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Denní stacionáře* poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.



Týdenní stacionáře* poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením* poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při poskytnutí ubytování, stravy,
pomoci při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Domovy pro seniory* poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Domovy se zvláštním režimem* poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti
na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí.
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 osoby. Chráněné
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče*
poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči,
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní
péče.

Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení
práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Raná péče* je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům
dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny
a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou
dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné
obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
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Tlumočnické služby* jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením,
které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Azylové domy* poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby,
které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Kontaktní centra* jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě
terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je
snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro
osoby bez přístřeší.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež* poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby 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 souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem
o využití hygienického zařízení a přenocování.
Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly
ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí
podrobují, nebo osobám, které abstinují.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi* jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami
bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
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.
Sociálně terapeutické dílny* jsou ambulantní služby poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu
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umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie.
Terapeutické komunity* poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby
závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním,
které mají zájem o začlenění do běžného života.
Terénní programy* jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních
látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich
způsobu života.
Sociální rehabilitace* je 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,
pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
* služby označené hvězdičkou jsou na Uherskohradišťsku dostupné a informace
o nich jsou v katalogu uvedeny
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Sociální a navazující služby
pro seniory

Centra denních služeb
Uherské Hradiště: Centrum denních služeb pro seniory
Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 725 520 983
E-mail: cds@uhradiste.charita.cz
Webové stránky: www.uhradiste.charita.cz
Ředitel/vedoucí: Mgr. Radka Stuchlíková
Poskytovatel služby: Oblastní charita Uherské Hradiště
Forma poskytované sociální služby: ambulantní.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: služba se podílí na zkvalitnění životní úrovně
seniorů a pomáhá svým uživatelům služeb hodnotně naplňovat volný čas. Centrum
denních služeb podporuje důstojnost člověka ve stáří a uspokojuje všechny jeho
potřeby. Centrum zároveň pomáhá rodině nebo blízkým lidem pečujícím každodenně
o seniora tím, že umožňuje a podporuje uživatele, aby žili co možná nejběžnějším
způsobem života.
Doba poskytování služby: pondělí–pátek 7:00–15:30
Kapacita: 10 klientů v Uherském Hradišti, 5 klientů v detašovaném pracovišti v Boršicích
u Buchlovic.
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Domovy pro seniory
Buchlovice: Domov pro seniory
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

U Domova 470, 687 08 Buchlovice
572 435 521
dd.buchlovice@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Mgr. Antonín Gajdoš
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, pomoc
při sebeobsluze, společenské a sportovní vyžití. Součástí areálu je společenský sál
a kaple, ve které se konají pravidelné bohoslužby. Pracovníci domova organizují
celou řadu kulturně-společenských akcí a výletů s cílem zpříjemnit a obohatit život
seniorům.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 170 lůžek. Ubytování je uživatelům poskytováno v jedno-, dvou-, třía čtyřlůžkových pokojích.

Uherské Hradiště: Domov pro seniory
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
572 414 532
dd.uh@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Ing. Bohumil Janík
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
individuálních potřeb ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci,
sociální péči, aktivizační činnosti. K dalším nabízeným službám patří kadeřník, holič,
pedikérka.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
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Kapacita: 159 lůžek. Ubytování je uživatelům poskytováno v jedno- a dvoulůžkových
pokojích s vlastním i společným sociálním zařízením.

Uherský Ostroh: Domov pro seniory
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Školní 774, 687 24 Uherský Ostroh
572 591 290
dd.ostroh@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Alena Katrňáková
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
individuálních potřeb ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči,
rehabilitaci, sociální péči, aktivizační činnosti. Je možné zajistit kadeřnici i pedikérku
(dle přání klientů dochází do zařízení externě).
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 38 lůžek. Ubytování je uživatelům poskytováno v jedno- a dvoulůžkových
pokojích (součástí každého pokoje je WC a sprchový kout).

Hluk: Charitní domov – Domov pro seniory
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Sokolská 1408, 687 25 Hluk
572 508 418, 606 714 433
domov.hluk@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Ing. Ivo Daněk
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: poskytuje pobytovou službu rodinného typu,
pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze
zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat
své životní potřeby ve svých domácnostech a jejich rodina nemůže péči poskytnout.
Zařízení umožňuje vést uživatelům plnohodnotný život, proto je kladen důraz na
zachování soukromí, na důstojnost člověka a na laskavou péči poskytovanou podle
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individuálních potřeb každého uživatele tak, aby se cítil být i nadále součástí společnosti
a v maximální míře si zachoval svůj původní styl života.
Doba poskytování služby:
Úřední hodiny:
Pondělí 13:00 – 15:30
Úterý 13:00 – 17:00
Středa 13:00 – 15:30
Čtvrtek 13:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 11:00
Kapacita: 25 lůžek (20 jednolůžkových pokojů, 1 dvojlůžkový, 1 trojlůžkový pokoj).

Boršice: Domov pokojného stáří
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Stoprounská 274, 687 09 Boršice
572 501 609, 602 381 821
domov.borsice@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Mgr. Pavla Zahrádková, DiS.
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: mladším a starším seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: zařízení zajišťuje pro uživatele dle jejich
individuálních potřeb: komplexní péči, ubytování, stravování, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Domov pokojného stáří má bezbariérový přístup, výtah a kapli, kde se koná každý
den mše svatá. Žádost si zájemci mohou stáhnout z webových stránek, vyzvednout
v domově, Oblastní Charitě Uherské Hradiště nebo na Obecním úřadě Boršice.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 31 lůžek. Uživatelé jsou ubytováni v jedno- a dvoulůžkových pokojích. Každý
jednolůžkový pokoj má své vlastní sociální zařízení.
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Domovy se zvláštním režimem
Buchlovice: Domov pro seniory
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

U Domova 470, 687 08 Buchlovice
572 435 521
dd.buchlovice@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Mgr. Antonín Gajdoš
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám nad 50 let trpícím Alzheimerovou demencí
a jinými typy demence.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, pomoc
při sebeobsluze, společenské a sportovní vyžití. Součástí areálu je společenský sál
a kaple, ve které se konají pravidelné bohoslužby. Pracovníci domova organizují
celou řadu kulturně-společenských akcí a výletů s cílem zpříjemnit a obohatit život
seniorům.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 50 lůžek. Ubytování je uživatelům poskytováno v jedno-, dvoulůžkových
pokojích.
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Odlehčovací služby
Hluk: Odlehčovací služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Sokolská 1408, 687 25 Hluk
572 508 418, 606 714 433
domov.hluk@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Ing. Ivo Daněk
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem odlehčovací služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a uživatelům zajistit komplexní péči tak,
aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Domov zajišťuje pro uživatele dle
jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, výchovné, vzdělávací, aktivizační
a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc
při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při uplatňování práv uživatelů, základní sociální poradenství.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 3 lůžka.

Boršice: Odlehčovací služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Stoprounská 274, 687 09 Boršice
572 501 609, 602 381 821
domov.borsice@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Mgr. Pavla Zahrádková, DiS.
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem odlehčovací služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek, zajistit pečovatelskou a ošetřovatelskou péči tak,
aby nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také
pomoci rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do
jiného zařízení, krátkodobě vypomoci s pobytovou péčí.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok. Konzultační
hodiny 7:00 – 15:30
Kapacita: 9 lůžek.
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Pečovatelská služba
Uherské Hradiště: Senior centrum UH
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště
572 520 110
penzion1.uh@quick.cz
www.seniorcentrumuh.cz
Jitka Víchová
Senior centrum UH, p.o.

Forma poskytované sociální služby: terénní.
Komu jsou služby určeny: seniorům, kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu
nebo nepříznivé životní situaci jsou odkázáni na pomoc při péči o sebe a domácnost,
kdy jim tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci, ale i osobám se zdravotním
postižením, tzn. osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Charakteristika poskytovaných služeb: umožnit klientům žít běžným způsobem
života s individuálně poskytovanou podporou soběstačnosti a s pomocí při zvládání
běžných denních úkonů.
Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb
obyvatelům domů s pečovatelskou službou, domů s chráněnými byty a občanům
města Uherské Hradiště, které jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj
dosavadní způsob života, kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddalovat
nutnost ústavní péče.
Doplňková činnost – prádelenské služby, správa a údržba nemovitostí, zařízení sloužící
k regeneraci a rekondici.
Ubytování poskytujeme klientům ve 4 domech s byty zvláštního určení:
– Dům s pečovatelskou službou Penzion na Kollárově ulici 1243, 686 01 Uh. Hradiště
– Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici 1282-4, 686 01 Uh. Hradiště
– Dům s pečovatelskou službou na Rostislavově ulici 488, 686 01 Uh. Hradiště
– Dům s pečovatelskou službou Na Návsi 114, 686 01 Uh. Hradiště – Jarošov
Doba poskytování služby: pondělí – pátek 7:00 – 15:30
Kapacita: služba je zajišťována pro 48 klientů.
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Uherské Hradiště: Domácí pečovatelská služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště
572 552 835, 602 155 402
dps@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Bc. Renata Chudíková
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: terénní.
Komu jsou služby určeny: seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám
se zdravotním postižením, rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci.
Charakteristika poskytovaných služeb: posláním je poskytovat kvalitní pomoc
a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem
života. Cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl zůstat co nejdéle ve svém
domácím prostředí, zachovávat své schopnosti a dovednosti, udržovat vztahy s druhými
lidmi a se společenským prostředím. Služby jsou poskytovány lidem z Uherského
Hradiště a přilehlých obcí na Uherskohradišťsku.
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A DOMY S CHRÁNĚNÝMI BYTY
Domácí pečovatelská služba poskytuje své služby i v domech s pečovatelskou
službou a domech s chráněnými byty, jež se nachází v uherskohradišťském regionu.
Zřizovatelem těchto domů a bytů jsou příslušné obecní úřady.
Dům s chráněnými byty Březolupy, Březolupy 69, 687 13
Dům s chráněnými byty Hluk, Sokolská 1408, 687 25
Dům s chráněnými byty Nedachlebice, Nedachlebice 86, 687 15
Dům s chráněnými byty Uherský Ostroh, Školní 401, 687 24
Dům s chráněnými byty Kunovice, Cihlářská 536, 686 04
Dům s pečovatelskou službou Ostrožská Nová Ves, Školní 965, 687 22 Ostrožská
Nová Ves
Dům s pečovatelskou službou Osvětimany, Osvětimany 62, 687 42
Dům s pečovatelskou službou Polešovice, Polešovice 115, 687 37
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Dům s pečovatelskou službou Polešovice, Polešovice 682, 687 37
Dům s pečovatelskou službou Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, 686 03
Dům s pečovatelskou službou Staré Město, Velehradská 1707, 686 03
Dům s pečovatelskou službou Topolná, Topolná 520, 687 11
Dům s pečovatelskou službou Vážany, Vážany 129, 687 37
Doba poskytování služby:
pondělí – neděle 7:00 – 19:00
Kapacita: denní kapacita cca 330 klientů.

Babice: Dům s pečovatelskou službou
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Babice 594, 687 03 Babice
724 149 246
babice@uh.cz
www.babice.eu
Marie Dostálková
Obec Babice

Forma poskytované sociální služby: terénní a ambulantní.
Komu jsou služby určeny: seniorům a osobám se zdravotním postižením bez
omezení věku.
Charakteristika poskytovaných služeb: pečovatelská služba nabízí pomoc seniorům
v těžké životní situaci v jejich vlastním sociálním prostředí, kteří si nemohou zajistit
základní životní úkony vlastními silami nebo za pomoci blízkých. Jedná se zejména
o dovoz obědů, nákupů, pomoc při sebeobsluze, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu apod. Služba
je poskytována jako terénní zejména v domácnostech obyvatel Domu s chráněnými
upravitelnými byty v Babicích, dále v domácnostech obyvatel obce Babice, jako
ambulantní služba je poskytována v prostorách Domu s chráněnými a upravitelnými
byty v Babicích.
Doba poskytování služby:
ambulantní: pondělí – pátek 12:30 – 15:30
terénní: pondělí – pátek 7:00 – 12:00
Kapacita: terénní forma – 50 klientů/den (z toho 47 klientům jsou rozváženy obědy),
kapacita ambulantní – 2 klienti.
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Navazující a související služby
Uherské Hradiště: Domácí zdravotní péče a půjčovna
kompenzačních pomůcek
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Velehradská třída 181, 686 01 Uh. Hradiště
572 555 784, 602 781 582
dzp@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Miloslava Leciánová
Oblastní charita Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo
osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci.
Charakteristika poskytovaných služeb: domácí zdravotní péče navazuje a doplňuje
péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění
následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná 7 dní
v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře
z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí).
Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná
týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4
typy návštěv časově omezených podle závažnosti onemocnění a potřeb uživatelů.
Cílem Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomocí zapůjčené pomůcky podpořit
soběstačnost seniorů, osob se zdravotním postižení a po úrazech, ale také pečujícím
usnadnit jejich péči. Vedoucí projektu je Bc. Milena Vyhlídalová, DiS.
Doba poskytování služby: Po – Pá 7:00 – 15:30

Uherské Hradiště: Pomoc osamoceným seniorům a dopravní služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Koordinátor:
Poskytovatel služby:

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
604 870 766
karel.smetana@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz
Karel Smetana
Maltézská pomoc, o.p.s. – Centrum Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem nabízené dobrovolnické služby je psychosociální pomoc seniorům. Naší snahou je podněcovat vybrané a připravené dobrovolníky
k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno
přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo
staršímu člověku, nemocnému nebo osobou se zdravotním postižením začleňování do
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společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických schopností.
Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž k pomoci při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Maltézská pomoc nabízí také dopravní službu pro seniory.

Uherské Hradiště: Signál v tísni
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19,
686 70 Uherské Hradiště
572 525 750, 606 422 515
kvetoslava.zlatuskova@mesto-uh.cz
www.mesto-uh.cz
Mgr. Květoslava Zlatušková
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví MěÚ

Komu jsou služby určeny: seniorům a osobám se zdravotním postižením bez
omezení věku.
Charakteristika poskytovaných služeb: Projekt odboru sociálních služeb a zdravotnictví Signál v tísni, ve spolupráci s Městskou policií Uherské Hradiště a Rychlou
záchrannou službou a pod patronací Města Uherské Hradiště, je určen pro rizikovou
skupinu osob, které se ocitají v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc
nebo trvale velmi závažný zdravotní stav, nebo se ocitnou v nouzi, jakož i osoby, které
se z důvodu své nemohoucnosti mohou stát snadným terčem majetkové a násilné
trestné činnosti. Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc
a složkami policie a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi.
Doba poskytování služby: nepřetržitě po celý rok.

Uherské Hradiště: Klub důchodců
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Předsedkyně:
Poskytovatel služby:

Kollárova 1243, 686 70 Uherské Hradiště
776 225 904
dominikova.z@seznam.cz
Zdenka Dominiková
Klub důchodců

Komu jsou služby určeny: seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: ke své činnosti využívá Klub důchodců
klubovnu a dle potřeby i ostatní prostory v budově Senior centra UH, Kollárova 1243
v Uherském Hradišti. Vyvíjí aktivní činnost v oblasti kulturního vyžití, cestování a mnoha
dalších činností pro seniory.
Doba poskytování služby: nepřetržitě po celý rok.
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Sociální a navazující služby
pro osoby se zdravotním
postižením

Centra denních služeb
Uherské Hradiště: Denní centrum sv. Ludmily
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
572 540 592, 734 510 397
dcludmila@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Jana Dohnalová
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní.
Komu jsou služby určeny: osobám starším 18 let s mentálním a kombinovaným
postižením v pásmu lehké až středně těžké mentální retardace.
Charakteristika poskytovaných služeb: zařízení poskytuje sociální péči v podobě
ambulantní sociální služby, která je zaměřena na vytváření bezpečného prostředí
k rozvíjení a posilování samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob (uživatelů),
k formulaci vlastních potřeb zejména v oblasti strukturovaného volného času a mezilidských vztahů a na pomoc uživatelům v prosazování vlastních práv, pozic a zájmů.
Součástí poskytované služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno
bezplatně.
Doba poskytování služby: pondělí–pátek 8:00–14:00
Kapacita: 16 osob
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Denní stacionáře
Uherské Hradiště: Diakonie ČCE – středisko CESTA
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště
572 557 273, 604 298 294
reditelstvi@strediskocesta.cz
www.strediskocesta.cz
Bc. Zuzana Hoffmannová
Diakonie ČCE – středisko CESTA

Forma poskytované sociální služby: ambulantní.
Komu jsou služby určeny: denní stacionář je určen klientům se středním až těžkým
mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 7 do 26 let.
Charakteristika poskytovaných služeb: posláním denního stacionáře Diakonie ČCE
– střediska CESTA je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Služba je poskytována v Uh. Hradišti formou denního stacionáře otevřeného od pondělí
do pátku (7:30 – 15:00 hodin). Služba pomáhá naplňovat osobní cíle svých klientů,
a to zejména při osvojování a upevňování dovedností v oblasti sebeobsluhy, a snaží
se dosahovat pozitivních změn v jejich životě.
Doba poskytování služby: pondělí–pátek 7:30 – 15:00
Kapacita: 14 klientů
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Raná péče
Uherské Hradiště: Diakonie ČCE – středisko CESTA
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště
572 557 273, 604 298 294
reditelstvi@strediskocesta.cz
www.strediskocesta.cz
Bc. Zuzana Hoffmannová
Diakonie ČCE – středisko CESTA

Forma poskytované sociální služby: terénní.
Komu jsou služby určeny: raná péče je určena rodinám s dětmi s mentálním,
pohybovým a kombinovaným postižením a rodinám s dětmi s ohroženým nebo
nerovnoměrným vývojem, a to od narození do 7 let věku.
Charakteristika poskytovaných služeb: posláním rané péče je poskytovat celostní
péči a podporu rodinám s dítětem ve věku od 0 do 7 let s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením, rodinám s dětmi s nerovnoměrným a ohroženým vývojem.
Naší prioritou je jejich integrace/inkluze do společnosti. Poskytujeme rodině podporu
při hledání cesty v její náročné životní situaci. Spolu s rodiči podporujeme vývoj dítěte,
pomáháme jim prožívat proces výchovy pozitivně a posilujeme začleňování celé rodiny
do sociálního prostředí při respektování jejich potřeb, práv a důstojnosti. Usilujeme,
aby dítě, které provázíme, mohlo vyrůstat v přirozeném prostředí vlastní rodiny.
Doba poskytování služby: pondělí a pátek: 12:00 – 17:30
Kapacita: 5 klientů.

Uherské Hradiště: Středisko rané péče Brno
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Nerudova 321/7, 602 00 Brno-Veveří
541 236 743
brno@ranapece.cz
www.ranapece.cz
Mgr. Karla Němcová
Středisko rané péče SPRP Brno

Forma poskytované sociální služby: terénní.
Komu jsou služby určeny: rodinám s dítětem se zrakovým postižením (do 4 let věku)
nebo rodinám s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením (do 7 let věku).
Charakteristika poskytovaných služeb: raná péče je komplex služeb orientovaný na
celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny na
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podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Jde o službu terénní, která se poskytuje převážně
v přirozeném prostředí klienta a je poskytována také na Uherskohradišťsku. Služba
nabízí konzultace v rodinách klientů a poradenské intervence v oblasti psychologické,
pedagogické, sociální a zdravotnické, postupné provázání rodin od počátku, kdy bylo
zjištěno postižení dítěte, do doby socializace, integrace a převzetí dítěte do péče dalšími
odborníky. Průběh služby je stanoven individuálním plánem klienta.
Doba poskytování služby: pondělí – pátek 7:00 – 19:00
Kapacita: 100 rodin.

Uherské Hradiště: Středisko rané péče EDUCO Zlín
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Tř. Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín
739 777 729
ranapece.zlin@volny.cz
www.ranapecezlin.cz
Ing. Bc. Dagmar Machová
Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.

Forma poskytované sociální služby: terénní.
Komu jsou služby určeny: rodině s dítětem (zákonný zástupce dítěte) od narození
do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to:
– dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem (i v kombinaci
se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující)
– dítě ohrožené ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní
váha, apod.)
Charakteristika poskytovaných služeb:
– pomoc a podpora rodiny v období krize
– terénní konzultace v rodinách jednou za 4 až 12 týdnů, ambulantní konzultace
– praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, pomoc při výchově,
vzdělávání a rozvoji dítěte
– pomoc při výběru vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, stimulačních
hraček, odborné literatury a jejich půjčování
– sociální a právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny např. při
jednání s institucemi
– zprostředkování kontaktů na další odborníky, logopedickou péči, rehabilitaci,
psychology
– pomoc při hledání vhodných školních a předškolních zařízení, integraci, osobní
asistenci
– zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem, jejich setkávání a společné
pobyty, společná setkání a pobyty s rodinami se zdravými dětmi
– přednášky pro klientské rodiny, pro veřejnost
Doba poskytování služby: pondělí – pátek 8:00 – 16:00
Kapacita: 90 klientských rodin za rok.

29

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Staré Město: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Kopánky 2052, 686 03 Staré Město
572 544 028, 572 544 029
uspd.staremesto@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Bc. Ludmila Jančaříková
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám s mentálním a kombinovaným postižením nad
19 let.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
individuálních potřeb: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí zařízení
je velká zahrada využívaná pro volnočasové aktivity, pro duchovní život uživatelů
slouží kaple.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 64 lůžek. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích se společným
příslušenstvím.

Kunovice – Cihlářská: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Cihlářská 526, 686 04 Kunovice
572 548 812
uspd.kunovice@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Ing. Vladimíra Ševčíková
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
individuálních potřeb: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
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hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci domova
organizují celou řadu kulturně-společenských akcí a výletů, s cílem zpříjemnit a obohatit
klientům život.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 76 lůžek.

Kunovice – Na Bělince: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice
572 549 843, 572 549 411
uspm.kunovice@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Ing. Pavel Hašek
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: dětem od 3 let, mládeži a dospělým s kombinovaným,
mentálním a osobám s jiným zdravotním postižením (osobami s jiným zdravotním
postižením se rozumí osoby s poruchami příjmu potravy – strava je podávána nosní
a břišní sondou).
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem domova je umožnit klientům žít běžným
způsobem života dle jejich možností a schopností. Služba zajišťuje pro uživatele
dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, ošetřovatelskou
a zdravotní péči, pomoc při sebeobsluze, společenské vyžití, sportovní a pohybovou
aktivizaci, sociální práci, rehabilitaci. Do zařízení dochází pravidelně pediatr, psychiatr,
dermatolog, stomatolog, ORL a gynekolog.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 61 lůžek. Ubytování je zajišťováno v jednolůžkových pokojích s příslušenstvím
a ve dvou-, tří- a vícelůžkových pokojích se společným příslušenstvím.
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Velehrad – Buchlovská: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Buchlovská 301, 687 06 Velehrad
572 433 071
kopretina@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Mgr. Alena Novotná
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: dospělým osobám (od 19 let), které mají sníženou
soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního a kombinovaného postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou své zdravotní
a sociální indispozice zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých
blízkých.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti (pracovní terapii, muzikoterapii nebo canisterapii, snoezelen), pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nedílnou
součástí nabízené služby je zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče.
Uživatelům pobytové sociální služby je nabízena široká škála volnočasových aktivit.
Své dovednosti mohou uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých
dílnách (košíkářské, šicí, tkalcovské, grafické, keramické), při pohybových a sportovních
aktivitách (aerobiku, turistice, jízdě na kole).
Dále je nabízena možnost využít počítače s přístupem na internet.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 128 lůžek. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových pokojích se
samostatným příslušenstvím, v jednolůžkových pokojích se společným příslušenstvím
a ve dvoulůžkových pokojích se společným příslušenstvím.

Velehrad – Salašská: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Salašská 61, 687 06 Velehrad
572 433 050, 572 433 051
uspm.velehrad@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
PaedDr. Irena Hučíková
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
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Komu jsou služby určeny: osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením ve věkovém rozmezí od 7 do 80 let.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Zařízení spolupracuje se smluvními lékaři – praktický, psychiatr, dermatolog,
oční, zubní lékař a neurolog.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 82 lůžek. Ubytování je poskytováno ve tří- a více lůžkových pokojích.

Velehrad – Vincentium: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Nádvoří 305, 687 06 Velehrad
572 571 110, 572 571 112
uspd.velehrad@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
Ing., Mgr. Milena Marečková
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám starším 18 let s mentálním a tělesným postižením
a osobám se zdravotním postižením.
Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, základní poradenství. Dále zařízení pořádá pro své klienty pravidelné rekreační
pobyty, kulturní a sportovní akce. Odborná lékařská péče je zabezpečena privátním
obvodním lékařem, do zařízení dochází psychiatr, kožní lékař, stomatolog, oční lékař,
neurolog, ORL.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 50 lůžek. Ubytování je poskytováno v jedno- a dvoulůžkových pokojích
se samostatným příslušenstvím a v jedno a dvoulůžkových pokojích se společným
příslušenstvím.

33

Odborné sociální poradenství
Uherské Hradiště: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
572 553 417
hradiste@czp-zk.cz
ww.czp-zk.cz
Bc. Hana Stieberová
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním postižením a také seniorům
a rodinám s dětmi v jakékoliv vazbě na zdravotní postižení.
Charakteristika poskytovaných služeb: stěžejní činnost organizace spočívá
v poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Služba zprostředkovává kontakt
se společenským prostředím. Uživatel může využívat pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci vycházejí
z potřeb uživatele služby.
Doba poskytování služby:
Pondělí, středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 12:00
Kapacita: 700 intervencí (30 minut jednání) za rok.

Uherské Hradiště: Svaz tělesně postižených v ČR
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
572 572 171, 777 769 309
baliceksvaztelposti@centrum.cz
www.svaztp.cz
Josef Balíček
Svaz tělesně postižených – okresní organizace

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním postižením.
Charakteristika poskytovaných služeb: zdravotní a sociální poradenství, pomoc
při řešení problémů osob se zdravotním a tělesným postižením. Nabízíme a hledáme
pracovní uplatnění pro osoby ze zdravotním a tělesným postižením. Provozujeme
půjčovnu kompenzačních pomůcek v budově Obecního úřadu v Traplicích. Možnost
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osobních návštěv prostřednictvím terénního pracovníka. Sdružujeme členy všech
věkových skupin s různým zdravotním a tělesným postižením.
Doba poskytování služby:
Služby jsou poskytovány po celý rok

Uherské Hradiště: Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých SONS
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Štefánikova 698, 686 01 Uherské Hradiště
604 327 701
mkneslova@volny.cz
ww.sons-zlin.cz
Miroslava Kneslová
SONS Uherské Hradiště, SIA SONS Zlín

Forma poskytované sociální služby: ambulantní 1x za měsíc.
Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním postižením.
Charakteristika poskytovaných služeb: občanské sdružení, které vzniklo v roce
1996 sloučením České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých
a slabozrakých v ČR. Dnes sdružuje přes 10 000 členů a prostřednictvím sítě
specializovaných pracovišť poskytuje pomoc lidem se zrakovým postižením po celé
republice.
Doba poskytování služby:
1x za měsíc, každý 3. týden v klubovně na Palackého nám. 293 v Uherském Hradišti.
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Odlehčovací služby
Hluk: Odlehčovací služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Sokolská 1408, 687 25 Hluk
572 508 418, 606 714 433
domov.hluk@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Ing. Ivo Daněk
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem odlehčovací služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a uživatelům zajistit komplexní péči tak,
aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Domov zajišťuje pro uživatele dle
jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, výchovné, vzdělávací, aktivizační
a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc
při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při uplatňování práv uživatelů, základní sociální poradenství.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 3 lůžka.

Boršice: Odlehčovací služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Stoprounská 274, 687 09 Boršice
572 501 609, 602 381 821
domov.borsice@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Mgr. Pavla Zahrádková, DiS.
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním, tělesným a s jiným zdravotním
postižením, s chronickým onemocněním a seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem odlehčovací služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek, zajistit pečovatelskou a ošetřovatelskou péči tak,
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aby nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také
pomoci rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do
jiného zařízení, krátkodobě vypomoci s pobytovou péčí.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 9 lůžek.
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Osobní asistence
Uherské Hradiště: Centrum osobní asistence
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Moravní Nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
723 702 153
coa@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Olga Hubáčková, DiS.
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: terénní.
Komu jsou služby určeny: lidem se zdravotním postižením bez omezení věku.
Charakteristika poskytovaných služeb: osobní asistence poskytuje pomoc lidem
se zdravotním postižením žít život v přirozeném domácím prostředí a zachovat si svůj
životní styl. Cílem služby je prostřednictvím péče osobních asistentů zajistit lidem se
zdravotním postižením soběstačnost a pomoc v integraci do společnosti. Služba je
poskytována v domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo domácí prostředí.
Záleží na volbě uživatele a na jeho přáních a cílech. Dále je služba osobní asistence
poskytována dětem se zdravotním postižením, a to při trávení volného času, docházce
do mateřské či základní školy.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě.
Kapacita: 5 klientů denně.
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Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Uherské Hradiště: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
poradenské centrum
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
572 540 467
marta.kovarikova@centrum.cz
www.snncr.cz
Marta Kováříková
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Poradenské centrum SNN v ČR Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: osobám se sluchovým postižením bez omezení věku.
Charakteristika poskytovaných služeb: sociálně aktivizační služby jsou
v poradenském středisku poskytovány ambulantně. V případě potřeby lze dohodnout
službu přímo u uživatele. Cílem služby je čelit sociálnímu vyloučení osob se sluchovým
postižením, aktivizovat uživatele a pomoci mu využít takových pomůcek, které umožní
jeho začlenění do rodiny nebo do pracovního procesu. Sociálně aktivizační služby
přispívají k uspokojování přirozených potřeb sluchově handicapovaných osob v oblasti
osobního růstu, informovanosti, zájmů a všeobecného rozhledu. Podporují rozvoj
mezilidských vztahů v komunitě i mimo ni a stimulují klienty k aktivnímu a smysluplnému
životu. SNN také pořádá hromadné akce (pobytové, vzdělávací, společenské), nabízí
technické poradenství, poradenství a prezentace kompenzačních pomůcek, individuální
poradenství či zprostředkování tlumočnické služby.
Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí
8:00 – 17:00
úterý		
8:00 – 13:00 (terénní 14:00 – 17:00)
středa		
8:00 – 13:00
čtvrtek		
8:00 – 13:00 (terénní 14:00 – 17:00)
pátek		
8:00 – 16:00
Kapacita: 1 020 klientů za rok.
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Sociální rehabilitace
Uherské Hradiště: Ergo
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Stará Tenice 1213, 686 01 Uherské Hradiště
572 508 564, 777 721 256
ergosluzbyuh@cspzlin.cz
www.cspzlin.cz
Bc. Radka Jurečková
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: osobám od 19 let s mentálním postižením a kombinovaným
postižením.
Charakteristika poskytovaných služeb: poskytování služeb sociální rehabilitace je
zaměřeno především na hledání životní perspektivy, samostatného bydlení, podporu
seberealizace a sebeuplatnění při nácviku pracovních činností, podporu přátelství,
kontaktů v běžné společnosti a komunikaci, pomoc při jednání s úřady a prosazování
vlastních práv. Sociální rehabilitace připravuje programy, které jsou zaměřeny na
celoživotní aktivizaci a vzdělávání uživatelů, nácvik a trénink sebeobslužných činností
pro samostaný život, nácvik nakládání s finančními prostředky, samostatné cestování,
orientaci ve známém i neznámém prostředí, nácvik péče o domácnost (nakupování,
úklid, vaření), posilování běžných návyků v péči o vlastní osobu, aktivní trávení volného
času. Služba poskytuje také základní sociální poradenství.
Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí – pátek 10:00 – 15:00 (pracovní dny)
Terénní forma:
středa 13:00 – 15:00 (pracovní dny)
Kapacita: 12 klientů v rámci ambulantní formy, 1 klient v rámci terénní formy.

Uherské Hradiště: Labyrint
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Markov 416, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov
606 741 808
labyrint@uhradiste.charita.cz
www. uhradiste.charita.cz
Mgr. Gabriela Gorcová
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.

40

Komu jsou služby určeny: osobám s duševním onemocněním. Z klinickodiagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychotickým onemocněním
starší 18-ti let. Ve čtvrtky od 8:00 do 14:00 poskytujeme sociální rehabilitaci i dospělým
osobám s mentálním postižením v pásmu lehké a středně těžké mentální retardace.
Charakteristika poskytovaných služeb: Labyrint – centrum sociální rehabilitace
usiluje o začlenění dospělých osob s duševním onemocněním do většinové společnosti.
Uživatelé jsou podporováni a motivováni k nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti,
a to prostřednictvím poskytování sociální rehabilitace formou ambulantní a terénní
služby. Prostřednictvím rozvíjení sociálních kontaktů, sociálních a pracovních
dovedností, zprostředkování kontaktů se společensko-kulturním prostředím a dalších
psychosociálně-terapeutických programů se v Labyrintu snaží pomoci uživatelům
předcházet jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti.
Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí – pátek 8:00 – 14:00
Terénní forma:
pondělí, středa 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 14:00
Kapacita: 20 klientů v rámci ambulantní formy, 8 klientů v rámci terénní formy.
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Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
Uherské Hradiště: Zdravotně sociální středisko Uherskohradišťské
nemocnice
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

J. E. Purkyně 365, 686 01 Uherské Hradiště
572 529 708
pres@nemuh.cz
www. nemuh.cz
Alena Presová
Uherskohradišťská nemocnice a. s.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: ve zdravotnickém zařízení se poskytují pobytové sociální
služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou
být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je
zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových
sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Charakteristika poskytovaných služeb: Zdravotně sociální středisko je umístěno
v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., v budově č. 22. Nepřetržitě po dobu 24
hodin zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. sociálně
terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční
činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí klientů) jsou zajišťovány podle potřeby v pracovní dny. Zdravotně sociální
středisko pravidelně navštěvuje lékař. O jeho pracovní době jsou klienti informováni již
při nástupu od zdravotně sociálního pracovníka nebo od ošetřovatelského personálu.
Doba poskytování služby: nepřetržitě po dobu 24 hodin.
Kapacita: 20 lůžek.
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Týdenní stacionáře
Kunovice – Na Bělince: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice
572 549 843, 572 549 411
uspm.kunovice@ouss-uh.cz
ww.ouss-uh.cz
Ing. Pavel Hašek
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: dětem od 6 let, mládeži a dospělým s kombinovaným,
mentálním, zdravotním postižením a osobám s jiným zdravotním postižením (osobami
s jiným zdravotním postižením se rozumí osoby s poruchami příjmu potravy – strava je
podávána nosní a břišní sondou).
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem domova je umožnit klientům žít běžným
způsobem života dle jejich možností a schopností. Služba zajišťuje pro uživatele
dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, ošetřovatelskou
a zdravotní péči, pomoc při sebeobsluze, společenské vyžití, sportovní a pohybovou
aktivizaci, sociální práci, rehabilitaci. Do zařízení dochází pravidelně pediatr, psychiatr,
dermatolog, stomatolog, ORL a gynekolog.
Doba poskytování služby:
pondělí od 7:00
úterý–čtvrtek nepřetržitě
pátek do 18:00
Kapacita: 2 lůžka.

Velehrad – Salašská: Domov pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Salašská 61, 687 06 Velehrad
572 433 050, 572 433 051
uspm.velehrad@ouss-uh.cz
ww.ouss-uh.cz
PaedDr. Irena Hučíková
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
ve věkovém rozmezí od 7 do 80 let.
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Charakteristika poskytovaných služeb: domov zajišťuje pro uživatele dle jejich
potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Doba poskytování služby:
pondělí od 6:00
úterý–čtvrtek nepřetržitě
pátek do 18:00
Kapacita: 3 lůžka.
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Navazující a související služby
Uherské Hradiště: přeprava osob se zdravotním handicapem
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště                
606 642 407
poniv@uhradiste.charita.cz
www. uhradiste.charita.cz
Jaroslav Maňák
Oblastní charita Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: službu mohou využívat všechny osoby s pohybovými
problémy.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem je prostřednictvím bezbariérových
vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost „pohybu“. Dopravu mohou využít
jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace. Řidiči vozidla vyzvednou klienta přímo
v místě bydliště a dopraví tam, kam bude potřebovat.
Doba poskytování služby: Po – Pá 7:00 – 15:30 (mimo tuto dobu po předchozí
domluvě).

Uherské Hradiště: půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Velehradská třída 181, 686 01 Uh. Hradiště
572 555 784, 602 781 582
milena.vyhlidalova@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Bc. Milena Vyhlídalová, DiS.
Oblastní charita Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám po
úrazech.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem Půjčovny kompenzačních pomůcek
je pomocí zapůjčené pomůcky podpořit soběstačnost seniorů, osob se zdravotním
postižení a po úrazech, ale také pečujícím usnadnit jejich péči.
Doba poskytování služby:
Kontaktní doba: Po – Pá 9:00 – 15:30
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Uherské Hradiště: pomoc zdravotně postiženým a dopravní služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Koordinátor:
Poskytovatel služby:

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
604 870 766
karel.smetana@maltezskapomoc.cz
www.maltezskapomoc.cz
Karel Smetana
Maltézská pomoc, o.p.s. – Centrum Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: osobám se zdravotním postižením.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem nabízené dobrovolnické služby je
psychosociální pomoc zdravotně postiženým osobám. Naší snahou je podněcovat
vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem
a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu pobytového zařízení
nebo domácnosti, a tím se umožnilo osobě se zdravotním postižením začleňování
do společnosti – to samozřejmě v mezích jeho individuálních psychomotorických
schopností. Dobrovolníkova aktivita by měla zvláště směřovat ke zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž
k pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou
osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se
skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Role dobrovolníka
má v této službě povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin ve
společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.
Maltézská pomoc nabízí také dopravní službu pro osoby se zdravotním postižením
a pomoc při jednorázových akcích. Tento program je nasměrován na organizaci větších
akcí (například poutí a setkání), při kterých potřebuje Maltézská pomoc jednorázovou
pomoc dobrovolníků. Těm je hlavně svěřena péče o vozíčkáře nebo jinak postižené
účastníky (podle povahy akce), popřípadě pomoc při organizaci akce. Dobrovolníci
jsou připraveni a vyškoleni v základní ošetřovatelské péči, v základech první pomoci
a základech komunikace se zdravotně postiženou osobou.

Uherské Hradiště: chránění dílna Lidumila
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Šafaříkova 961, 686 01 Uh. Hradiště
572 556 255, 602 520 569
chranena.dilna@uhradiste.charita.cz
www.chranenadilnauh.cz
Marie Halamičková
Lidumila s. r. o. – zřizovatel Oblastní charita Uherské
Hradiště

Komu jsou služby určeny: v dílně pracují lidé se zdravotním postižením typu epilepsie,
neslyšící, s poúrazovými a pooperačními trvalými následky.
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Charakteristika poskytovaných služeb: dílnu tvoří dvě pracoviště - šicí a košíkářská
dílna. Prodej výrobků je prováděn v sídle chráněné dílny a na internetových stránkách.
Dílna splňuje podmínky pro náhradní plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti.
Doba poskytování služby:
Po, Út, Čt, Pá 6:30 – 14:00
Středa 6:30 – 17:00

Uherské Hradiště: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, klub Uherské Hradiště
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Předseda:
Poskytovatel služby:

Zdeněk Košut, V Humnech 1400, 686 04 Kunovice
605 102 374
nasklub.uh@seznam.cz
www.nasklub.zaridi.to
Zdeněk Košut
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Komu jsou služby určeny: do klubu se mohou přihlásit jak rodiny s dětmi se zdravotním
postižením, tak i všichni ti, komu není lhostejný osud postižených dětí a ti, kdo mají
zájem jim pomoci zpříjemnit těžký život s jejich omezením.
Charakteristika poskytovaných služeb: asociace se zabývá volnočasovými aktivitami
rodin se zdravotně postiženými dětmi, jako jsou psychorehabilitační a integrační
ozdravné pobyty, výlety, besídky, víkendové pobyty apod. Největší důraz je kladen na
jejich potřeby a zájmy. Rodiče jsou pak informováni o novinkách a změnách v oblasti
sociálně právní, případně jsou organizovány odborné přednášky. Asociace pomáhá
také při integraci dětí do ostatní populace. Organizuje tuzemské a zahraniční specifické
psychorehabilitační a integrační ozdravné pobyty. Pomáhá zajišťovat poradenskou
péči rodinám svých členů.

Uherské Hradiště: TJ Monty DS Kunovice
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Předseda:
Poskytovatel služby:

Průmyslová 912, 687 01 Uherské Hradiště
603 288 175
mazacova.s@seznam.cz
Světlana Mazáčová
TJ Monty DS Kunovice

Komu jsou služby určeny: dětem se zdravotním a mentálním postižením, poúrazová
rehabilitace.
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Charakteristika poskytovaných služeb: organizace nabízí hippoterapii jako metodu
pohybové léčby, která využívá hybné fyziologické impulsy koně ke koordinaci motoriky
klienta spolu s dalšími psychologickými dopady, které vznikají při komunikaci klienta
s trenérem a klienta s koněm. Klient se učí vysílat signály, na něž kůň reaguje a které
přijímá. To má velký psychologický význam – klientovo sebevědomí se zvyšuje a klient
se aktivně podílí na terapii. Tato metoda je zvláště vhodná jako součást rehabilitace
pro osoby s poruchami motoriky a nervosvalového
aparátu.

Kunovice: 3Dimenze moravské centrum znakového jazyka
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Předseda:
Poskytovatel služby:

Na Záhonech 570, Kunovice 686 04
777 939 446 (pouze SMS), 608 830 324 (pouze SMS)
mirka.tylova@3dimenze.net
www.3dimenze.net
Mirka Tylová
3Dimenze, o.s.

Komu jsou služby určeny: pro neslyšící a širokou veřejnost.
Charakteristika poskytovaných služeb: Výuka znakové řeči formou kurzů. Vyučování
přímou a konverzační metodou. Nejen znaky ale také gramatika. Pro neslyšící i slyšící.
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Sociální a navazující služby
pro děti, mládež
a rodiny s dětmi

Azylové domy – pro ženy a matky s dětmi
Uherské Hradiště: PETRKLÍČ, o.p.s.
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště - Vésky
572 503 675
info@petrklicuh.cz
www.petrklicuh.cz
Kamila Nekolová, DiS.
PETRKLÍČ, o. p. s.

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v sociálně nepříznivé
situaci spojené se ztrátou bydlení, domácím násilím, životem v nevyhovujících bytových
podmínkách nebo rodinném prostředí, nebo jinou náhlou životní situací, kterou nejsou
schopny zvládnout vlastními silami.
Charakteristika poskytovaných služeb: azylový dům nabízí ubytování na max. dobu
1 roku, podporu a pomoc při zajištění základních potřeb ženám a matkám s dětmi
v tíživé životní situaci. Služba také nabízí bezpečné zázemí a psychickou podporu pro
řešení své situace, bezplatné sociální poradenství, individuální dlouhodobé poradenství
v sociálně-právních problémech a podpora v péči o děti, hledání dalšího bydlení,
zaměstnání, hospodaření a vedení domácnosti. Dále zprostředkování kontaktů na
další odbornou pomoc. Prostřednictvím odborných znalostí a zkušeností sociálních
pracovnic jsou uživatelky individuálně podporovány a motivovány k zachování
nebo rozvoji samostatnosti a řešení situace vlastními silami.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 7 plně vybavených bytových jednotek, celkem 21 lůžek a 4 dětské postýlky.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Uherské Hradiště: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Nádražní 29, 686 01 Uherské Hradiště
606 672 239
tulip@uhradiste.charita.cz
www.klubtulip.cz
Mgr. Jitka Janošková
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: osobám od 12 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy, závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách, osobám
v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelům trestné
činnosti a etnickým menšinám. Lidem od 21 do 26 let nabízí zařízení sociální služby
pouze individuální formou (např. poradenství, infoservis, doprovázení atd.).
Charakteristika poskytovaných služeb: služba je určena rizikovým, neorganizovaným
dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný
životní styl neakceptovaný většinovou společností. Zařízení nabízí smysluplné trávení
volného času v klubovně, která je např. vybavena stolním fotbalem, šipkami, stolními
hrami, počítačem s připojením na internet. K dalším poskytovaným službám patří
sociální intervence, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní
poradenství, volnočasové činnosti, krizová
intervence, situační intervence, terénní sociální práce, doprovodné aktivity, jednání
s institucemi ve prospěch klienta, případová práce.
Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
Otevírací doba: 14:00 – 19:00 (mimo středy)
Konzultace: středa 9:00 – 17:00 (poradenství, krizová intervence, doprovodná činnost)
Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik, 5 osob street v daný okamžik.
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Odborné sociální poradenství
Uherské Hradiště: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Hradební 1250, 686 01 Uherské Hradiště
572 555 330
poradna.uh@ouss-uh.cz
www.ouss-uh.cz
PhDr. Jaroslav Valenta
Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní.
Komu jsou služby určeny: rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem násilí, dětem
a mládeži ohroženým delikvencí, znevýhodněným osobám, seniorům.
Charakteristika poskytovaných služeb: poradna poskytuje v rámci preventivní,
poradenské, terapeutické a výchovné činnosti konzultace a pomoc občanům
při narušení, krizi nebo rozpadu jejich rodinných, manželských nebo partnerských
vztahů. Jde o psychologické a sociálně-právní poradenství, terapii a mediaci při
rodinných, manželských, párových i individuálních problémech. Je zaručena diskrétnost,
mlčenlivost, klient může zůstat v anonymitě.
Doba poskytování služby:
pondělí, středa 9:00 – 18:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 16:00
pátek 10:00 – 13:00
Kapacita: 1 366 intervencí za rok (30 minut jednání).
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Uherské Hradiště: Centrum sv. Sáry
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
606 641 980, 734 435 496  
sara@uhradiste.charita.cz
www. uhradiste.charita.cz
Mgr. Michaela Miklíčková
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: rodinám či osamělým rodičům s dětmi do 18 let z Uherského
Hradiště a okolních obcí, které mají zájem aktivně se podílet na zlepšení a zkvalitnění
svého života.
Charakteristika poskytovaných služeb: podporuje rodiny nacházející se v obtížné
životní situaci, která by mohla negativně ovlivnit vývoj dětí. Pracovnice pomáhají
rodičům svou situaci aktivně řešit s cílem zkvalitnit život celé rodiny. Nabízíme podporu
při vzdělávání, výchově a rozvíjení dítěte, pomoc při hledání zaměstnání, vedení
domácnosti, v oblasti bydlení a finančního zajištění, doprovod při jednání na úřadech
a ve školských zařízeních, posílení kladných vztahů s okolím aj.
Doba poskytování služby:
Konzultační hodiny:
Po – Pá   7:30 – 17:00
Kapacita: kapacita se odvíjí od míry intenzity spolupráce s uživateli, jedna sociální
pracovnice poskytuje službu v průměru 5 rodinám za měsíc. 3 uživatelé v terénní
formě služby za den.

Uherské Hradiště: Maltézská pomoc
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Koordinátorka:
Poskytovatel služby:

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
736 620 803
uh@maltezskapomoc.cz
www. maltezskapomoc.cz
Bc. Kateřina Válková, DiS.
Maltézská pomoc, o.p.s. – Centrum Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: rodinám s dětmi a mládeží do 18 let (ve výjimečných
případech do 26 let).
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Charakteristika poskytovaných služeb: sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují
rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen. Služba usiluje o podporu
odpovědného rodičovského chování a zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny
– dětí i rodičů. Cílem služby je umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální
začleňování v přirozeném prostředí, obnovení zdravého fungování rodiny, prevence
sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti rodiny, podpora zdravých sociálních
a pracovních návyků a další.
Doba poskytování služby:
pondělí – pátek 9:00 – 17:00
Kapacita: služby jsou poskytovány cca 10 klientům denně.
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Navazující a související služby
Uherské Hradiště: Rodinné centrum Akropolis
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Předsedkyně:
Poskytovatel služby:

Stará Tenice 1195, 686 01 Uh. Hradiště
608 851 095
info@akropolis-uh.cz
www.akropolis-uh.cz
Mgr. Dagmar Mega
Akropolis o.s.

Komu jsou služby určeny: rodiny s dětmi, dospělí, mládež.
Charakteristika poskytovaných služeb: Občanského sdružení AKROPOLIS, o.s. je
provozovatelem rodinného centra AKROPOLIS v Uherském Hradišti, na Staré Tenici
1195, v němž je integrovaná herna, místnost pro kreativní činnosti, multisenzorická
místnost SNOEZELEN k podpoře vnímání více smysly, učebny a zrcadlový sál. Prostory
tak umožňují realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé, mládež i děti. Akropolis
nabízí kurzy jazykové, vzdělávací, pohybové, hudební i výtvarné – s možností hlídání
dětí v průběhu těchto aktivit. Dále provozuje miniškolku Rolnička pro děti od 1,5 do
3 let s možností celodenního hlídání (krátkodobé, jednorázové i pravidelné hlídání).
Akropolis provozuje nejen volnočasové a vzdělávací aktivity, ale i primární bezplatné
poradenství v oblasti sociálně právní, pracovně právní, poradnu pro nastávající rodiče,
genderovou poradnu a poradnu pro pěstouny a náhradní rodiny. V centru je i Open klub
pro mládež, kde se mládež setkává s mezinárodními dobrovolníky u různých aktivit.
Je otevřen nový klub pro osoby pečující o seniora „Pečujeme o dědečka“. V průběhu
celého roku jsou pořádány akce k podpoře a stmelení vztahů v rodině.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:00 – 19:00

Uherské Hradiště: Komunitní centrum pro rodinu Domino
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Vedoucí:
Poskytovatel služby:

Růžová 436, 686 01 Uherské Hradiště
732 575 197
info@domino.cz
www.idomino.cz
Mgr. Lucie Ťoková
DOMINO cz, o.s.

Komu jsou služby určeny: sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi, rodiny s dětmi
v pěstounské péči, matky samoživitelky, rizikové skupiny dětí a mládeže, funkční rodiny
s dětmi, děti a mládež z Dětského domova Uherské Hradiště.
Charakteristika poskytovaných služeb: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Organizace provozuje kroužky pro maminky s dětmi, kroužky pro děti předškolního
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a školního věku, aktivity pro hyperaktivní děti, aktivity pro děti a mládež z dětských
domovů a pěstounských rodin, zajištění svépomocných a podpůrných skupin (např. pro
rodiče dětí s diabetem, pro rodiče pěstouny a podobně).
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 8:00 – 18:00
pátek 8:00 – 15:00

Uherské Hradiště: Centrum Kouzelný vrch
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Předsedkyně:
Poskytovatel služby:

Protzkarova 1220, 686 01 Uherské Hradiště
603 940 777
dobinka82@seznam.cz
Lucie Dobešová Jakešová
Centrum Kouzelný vrch, o.s.

Komu jsou služby určeny: rodiny s dětmi.
Charakteristika poskytovaných služeb: rodinné centrum pro rodiče s dětmi jako
prostor ke vzájemnému setkávání rodičů s dětmi, především matek na mateřské
a rodičovské dovolené. Umožnit matkám na mateřské a rodičovské dovolené navázat
nové sociální kontakty, podpořit jejich komunikační schopnosti. Vedlejší náplní je
pořádání kroužků pro děti, pořádání akcí spojených tradičními zvykoslovnými obyčeji
a i novodobými zvyky, organizování zájmových a vzdělávacích aktivit pro rodiče s dětmi,
pořádání společných výletů, exkurzí a jiných akcí.

Kunovice: Centrum pro matky s dětmi Beruška
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Panská 24, 686 04 Kunovice
725 481 913
kunovice@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz
Věrka Huspeninová
Město Kunovice

Komu jsou služby určeny: rodiny s dětmi od 0,5 roku – 3 let.
Charakteristika poskytovaných služeb: herna pro rodiče s dětmi, volnočasové aktivity.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:00
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Uherské Hradiště: Středisko výchovné péče Help
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště
572 564 520
svp@svphelp.cz
www. svphelp.cz
Mgr. Jitka Pryglová
SVP Help

Komu jsou služby určeny: děti a mládež od mateřské školy až po ukončení profesní
přípravy. Rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu. Pedagogové.
Charakteristika poskytovaných služeb: Středisko výchovné péče je školským
zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6
do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy. Středisko je zařízením
ambulantního typu, zaměřujeme se na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost
v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Pracuje s klienty individuálně i ve
skupinách. Poskytuje odborné poradenství rodičům a pedagogům v oblasti výchovných
potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí
a mládeže apod.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 7:00 – 15:00, po dohodě i jindy

Uherské Hradiště: Pedagogicko-psychologická poradna
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště
572 551 352
ppp@ppp.uhedu.cz
www.pppuh.cz
PhDr. Nataša Gmentová
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín,
pracoviště Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: dětem, žákům a studentům a jejich zákonným zástupcům.
Charakteristika poskytovaných služeb: Pedagogicko-psychologická poradna
Uherské Hradiště zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce,
pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou
činnost. Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby, primárně
preventivní péči, pomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů i při
přípravě na budoucí povolání. Podílí se rovněž na výchově a vzdělávání dětí, žáků
a studentů se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
a mimořádně nadaných. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány
péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě dalšími institucemi.
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Otevírací doba:
pondělí, čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý, středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
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Sociální a navazující služby
pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením a závislé na
návykových látkách

Azylové domy
Uherské Hradiště: Azylové bydlení Cusanus
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Průmyslová 1299, 686 01 Uherské Hradiště
572 501 563
abc@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Mgr. Zdeněk Vávra
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová, ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: mužům a ženám od 18 do 60 let a je určena především
osobám bez přístřeší, osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových
látkách, osobám v krizi.
Charakteristika poskytovaných služeb: azylový dům poskytuje dočasné ubytování
uživatelům, kteří jsou ochotni podílet se na řešení vlastních problémů. Cílem je
poskytnout prostor pro obnovení síly a umožnit uživatelům návrat do samostatného
života v běžné společnosti. Služba nabízí kromě ubytování také hygienickou péči,
možnost praní prádla, poskytování lůžkovin, obecné poradenství, zprostředkování
speciálního poradenství, pomoc v prosazování zájmů a práv, zprostředkování
psychosociální terapie. Většinu služeb, které nabízí dům pobytově, je možno využívat
i bez ubytování. Stačí jen docházet ve dnech a hodinách k těmto službám stanovených.
Všechny ambulantní služby jsou bezplatné.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 21 míst.

Staré Město: Azylový dům sv. Vincence
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Na Hradbách 700, 686 03 Staré Město
572 542 988, 773 277 036
ad.vincence@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Mgr. Oto Holeček  
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: pobytová.
Komu jsou služby určeny: mužům na okraji společnosti ve věku 18 až 80 let, osobám
bez přístřeší, bez základního zabezpečení, osobám navracejícím se z protialkoholních
léčeben, z výkonu trestu odnětí svobody, ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy po dosažení zletilosti, osobám v krizi a lidem žijícím na ulici.
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Charakteristika poskytovaných služeb: azylový dům nabízí ubytování a pomoc při
zajištění základních životních potřeb mužům v krizové situaci. Dále organizace nabízí
klientům pomoc v sociálně-právních problémech, pomoc při řešení otázek zaměstnání,
vzdělávací činnost, sociální práce, resocializační program atd.
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita: 30 míst. Ubytování v pokojích (2–5 lůžek) se společným příslušenstvím.
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Kontaktní centra
Uherské Hradiště: Kontaktní centrum Charáč
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště
572 540 616
charac@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Mgr. Vladimír Kaška
Sdružení Podané ruce, o. s.

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, terénní.
Komu jsou služby určeny: osobám ohroženým závislostí nebo závislým na
návykových látkách a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy.
Charakteristika poskytovaných služeb: cílem je nabízet kontaktní a poradenskou
službu jak v kontaktním centru, tak v terénu v Uherském Hradišti a nejbližších městech
(Staré Město, Kunovice, Uherský Brod). Základní ideou zařízení je reagovat nabídkou
programů na vývoj místní drogové scény a potřeby klientů a veřejnosti z tohoto vývoje
vyplývající (komunitní princip). Terénní programy (výměnný program, poradenství,
krizová intervence, asistenční služba) jsou určeny pro uživatele nealkoholových drog
a osoby jim blízké. Kontaktní a poradenský program nabízí navíc ještě možnost pobytu
klientů v kontaktní místnosti, větší prostor pro poradenskou činnost a některé další
služby (občerstvení, vyprání prádla a sprchu). Služby nabízí anonymně.
Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí – pátek 9:00 – 17:00
Terénní forma:
úterý 15:30 – 17:00
čtvrtek 11:30 – 20:00
pátek 18:00 – 21:00
Kapacita:
Ambulantní forma – denní kapacita 15 klientů.
Terénní forma – denní kapacita 10 klientů.
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Odborné sociální poradenství
Uherské Hradiště: Občanská poradna
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
572 540 723
obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
Jan Hoférek, DiS.
Oblastní charita Uherské Hradiště

Forma poskytované sociální služby: ambulantní, online poradenství prostřednictvím
webových stránek Oblastní charity Uherské Hradiště.
Komu jsou služby určeny: všem osobám v nepříznivé situaci, poradenství pro cizince
(kontaktní místo Centra pro integraci cizinců ve Zlínském kraji).
Charakteristika poskytovaných služeb: poradna poskytuje sociálně-právní poradenství
zejména v oblastech sociálního zabezpečení, pracovněprávních, majetkových, rodinných
a mezilidských vztahů, bydlení, ochrany spotřebitele apod. Poradenství je bezplatné,
diskrétní, nezávislé a nestranné. Poradna podporuje soběstačnost uživatele a vždy
respektuje jeho přání ohledně řešení problémů. Občanská poradna Uherské Hradiště
je členskou poradnou Asociace občanských poraden a kontaktním místem Centra na
podporu integrace cizinců Zlínského kraje.
Poradna je zapojena do projektu Restorativní justice – podpora a poradenství obětem
trestných činů, který je realizován Probační a mediační službou České republiky
v partnerství s Asociací občanských poraden.
Doba poskytování služby:
Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Úterý: zavřeno       
Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 (zejména pro předem objednané)
14:00 – 18:00 (poradenství pro cizince)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pátek: e-mailové konzultace
Kapacita: 21 konzultací za týden.
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Navazující a související služby
Uherské Hradiště: Středisko humanitární pomoci (humanitární sklad)
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Rostislavova ul. 488, 686 01 Uherské Hradiště
572 555 783
info@uhradiste.charita.cz
www. uhradiste.charita.cz
Ing. Hana Stejskalová
Oblastní charita Uherské Hradiště

Komu jsou služby určeny: pomoc lidem v České republice i v zahraničí, kteří se ocitli
v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci.
Charakteristika poskytovaných služeb: na základě žádosti zájemců o přímou pomoc
jsou prováděna sociální šetření v bydlišti žadatele. Je zjišťován skutečný rozsah potřebné
pomoci, jsou posuzovány okolnosti, které byly příčinou vzniku nepříznivé situace a rovněž
je posuzováno, zda poskytnutí přímé pomoci bude mít pozitivní dlouhodobější dopad
na řešení situace a zda má žadatel snahu svou situaci řešit nejen přímou pomocí. Na
základě takto získaných poznatků je pak rozhodnuto o poskytnutí pomoci. Poskytnutí
může být v několika formách – např. přímá úhrada dlužných částek (energie, školné,
nájemné aj.) nebo zakoupení potřebného vybavení.
Otevírací doba:
vždy první pondělí v měsíci 14:00 – 17:00

Uherské Hradiště: Probační a mediační služba
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Ředitel/vedoucí:
Poskytovatel služby:

Svatováclavská 568, 686 01 Uherské Hradiště
572 523 492
hformankova@pms.justice.cz
www. pmscr.cz
Mgr. Hana Formánková
Ministerstvo spravedlnosti

Komu jsou služby určeny: pro pachatele trestných činů; nezletilí, mladiství i dospělí.
Služby jsou rovněž určeny i pro oběti trestných činů.
Charakteristika poskytovaných služeb: Spolupráce v přípravném a vykonávacím
trestním řízení, mediační jednání, výkon dohledu v případě uložení podmíněného trestu
nebo podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Kontrola a výkon trestu
obecně prospěšných prací, kontrola výkonu trestu domácího vězení, kontrola zákazu
vstupu na sportovní akce, výkon výchovných, příp. trestných opatření u mladistvých
a nezletilých.
Středisko PMS ČR je zapojeno do projektu Criminal Justice pro oběti trestných činů,
který realizuje ve spolupráci s Asociací občanských poraden.
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Doba poskytování služby:
pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00
pátek 8:00 – 14:30
(Poradenství v rámci projektu Criminal Justice je poskytováno zájemcům vždy v pondělí
a v úterý 13:00 – 16:00)
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Důležitá telefonní čísla
Lékařská pohotovost Uherské Hradiště: 572 554 235
Linka důvěry Uherské Hradiště: 572 555 782
Linka SOS Zlín: 577 431 333
Linka bezpečí: 800 155 555
Linka právní poradny pro ženy – oběti násilí: 224 910 744
DONA linka: 251 511 313
Městská policie Uherské Hradiště: 156
Městský úřad Uherské Hradiště: 572 525 111
Integrovaný záchranný systém: 156
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie: 158
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Poznámky:
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