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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
katalog, který jste právě otevřeli, Vám přináší aktuální informace ze sociální oblasti, která je
pro mnohé z Vás důležitou součástí vašeho života. Materiál informuje nejen o oblasti sociálních
služeb poskytovaných v Brumově-Bylnici a Valašských Kloboukách, ale přináší také informace
o sociálních službách a aktivitách, nabízených i občanům ze spádových obcí. Najdete zde také
kontakty na služby související, tedy ty, které jsou se sociální oblastí navazující.
Katalog vychází v rámci projektu „Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb
a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku“, financovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR,
při kterém dochází nejen k mapování konkrétních poskytovatelů sociálních služeb a péče, ale
také vašich potřeb. Z nich také vyvstal požadavek na větší informovanost v této oblasti.
Záměrem této publikace je tedy přinést Vám co nejsrozumitelnější informace a kontakty na
služby, které jsou dostupné v oblasti Brumovska a Valašskokloboucka ať už poskytované
v některém zařízení nebo přímo ve vaší domácnosti.
Vedle toho můžete v katalogu najít také množství dalších informací – typologii sociálních
služeb, kontakty na obce v ORP Valašské Klobouky, informace o úřadech, institucích
a organizacích, jež se zabývají sociální problematikou.
Katalog je určen všem lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci a hledají pomoc. Je také určen jejich
příbuzným, přátelům, či dalším, jimž situace těchto osob není lhostejná a mají zájem na jejím
řešení.
Pokud se dostanete do nepříznivé či složité životní situace, doufáme, že Vám tento materiál
pomůže k jejímu řešení nebo Vás alespoň nasměruje ke vhodné službě či instituci, kde Vám
tuto pomoc mohou nabídnout jiní.
Zdenek Blanař
starosta města Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice, březen 2012

Bc. Radka Beňová
koordinátorka KPSSP
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1. Informace o sociálních službách a jejich typologie
Sociální službou je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem jejich
sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Sociální služby pomáhají občanům
překonávat potíže vyvolané nepříznivou sociální situací, ve které se z různých důvodů ocitají.
Nejčastější příčinou těchto potíží bývá vysoký věk, nepříznivý zdravotní stav, zdravotní postižení,
krizová sociální situace, ale i životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností nebo
život v sociálně znevýhodňujícím prostředí.
Účelem sociálních služeb není poskytování finanční pomoci lidem s nedostatečnými příjmy. Pomoc
těmto občanům je zajišťována systémem dávek (dříve vyplácených pověřenými obecními úřady) od 1. 1.
2012 Úřadem práce ČR z prostředků státního rozpočtu).
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou
poskytovány jako pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zařízení), ambulantní (za kterými osoba
denně dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení) nebo terénní (které jsou klientovi
poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí).
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i) sociálně terapeutické činnosti,
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění,
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

1.1 Sociální poradenství
K sociálnímu poradenství patří:
Základní sociální poradenství poskytuje občanům potřebné informace při řešení jejich sociální situace,
je základní činností při poskytování všech druhů služeb.
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.

1.2 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. Patří mezi ně:
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
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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 se poskytuje ve vymezeném čase
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb (denních a týdenních; v centrech denní péče
apod.) některé z výše uvedených úkonů (péče o domácnost, zajištění stravy, pomoc při hygieně apod.)
Ošetřovatelská služba nepatří do kategorie sociálních služeb, ale bývá často poskytována při
pečovatelské službě. V rámci této služby se provádí aplikace injekcí, měření tlaku krve, převazy, odběry
krve atd.
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 napomáhají jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též
jako součást jiných služeb.
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 něž 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.
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, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu
těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto
zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
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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.

1.3 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. Patří mezi ně:
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.
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 opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby
z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, jež jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám uvedených osob.
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 poskytovaná na přechodnou dobu osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou
sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu
vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním
vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je
součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými
a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem
a mladým lidem 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. Služba může být poskytována anonymně.
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického
zařízení a přenocování.
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Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové 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 nějž je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace,
kterou rodiče nedokáží 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 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. Služba může být osobám poskytována anonymně.
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. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech
sociálně rehabilitačních služeb.
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2. Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb a péče na
Brumovsku a Valašskokloboucku
2.1 Organizace poskytující sociální služby a péči na Brumovsku a Valašskokloboucku

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Adresa organizace:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Bc. Michal Škrabánek, ředitel
575 570 600
statutar@czp-zk.cz
http://www.czp-zk.cz

Typ služby: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Co je cílem sociálních služeb CZP ZK?
Cílem Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje je dosáhnout toho, aby poradenský úkon
napomohl ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu klientů.
Jaké služby Vám nabízíme?
 odborné sociální a sociálně právní poradenství
 právní poradenství (bytová problematika, občanské, rodinné a pracovní právo)
 speciálně pedagogické poradenství
 poradenstvím v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů a bytových domů
 poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek
 konzultační a informační činnost
 zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta
 přednášková činnost
Forma poskytované sociální služby: terénní, ambulantní
Komu jsou služby určeny: Lidem se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti,
typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinným příslušníkům, zdravotně postiženým
dětem, mládeži a jejich rodičům.
Doba poskytování služby: ● ambulantní – pondělí, středa
● terénní
– úterý, čtvrtek, pátek
Kapacita: ● 700 – 1000 minimálně třicetiminutových jednání s klientem (intervencí) ročně ve
4 poradnách (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín). Podle požadavku jsme schopni zajistit
pravidelné konsultační hodiny i mimo poradny.
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DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, P. O.
Adresa organizace:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
PhDr. František Anders, ředitel
577 006 922
reditel@dsloucka.cz
http://www.dsloucka.cz

Typ služby: DOMOV PRO SENIORY
Domov poskytuje sociální a zdravotní služby, podporuje soběstačnost uživatelů a umožňuje jim prožití
plnohodnotného života. Zajišťuje klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného stáří. Usiluje
o to, aby si klienti v domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu a to co nejdéle.
Poskytuje služby těm klientům, seniorům, kteří o ně požádají a kteří odpovídají cílové skupině Domova
pro seniory Loučka (bydlení, stravování, úklid, péče o prádlo a oblečení, základní sociální a zdravotní
služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv – oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí).
Forma poskytované sociální služby: pobytová
Komu jsou služby určeny: senioři
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (55 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok
Kapacita: 115 klientů
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DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NÁVOJNÁ, P.O.
Adresa organizace: Návojná 100, 763 32 Nedašov
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Stašová, ředitelka
Telefon:
577 335 437
E-mail:
uspnavojna@volny.cz
Webové stránky: http://www.uspnavojna.cz
Typ služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Dům sociálních služeb poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti na návykových látkách a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob. Sociální služba poskytuje ubytování včetně úklidu a praní, zajišťuje celodenní stravu. Na
základě individuálních potřeb klientů pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Prostřednictvím sociálně terapeutických
a aktivizačních činností podporuje rozvoj osob k jejich samostatnosti a motivuje je k takovým
činnostem, které vedou k jejich sociálnímu začleňování.
Forma poskytované sociální služby: pobytová
Cílová skupina klientů: ● Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
(Služba je určena osobám ohroženým závislostí nebo závislým na
alkoholu.)
● Osoby s chronickým duševním onemocněním
Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let)
Kapacita: 70 klientů
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CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace:
organizace:Školní
Školní944,
944,
766766
01 Valašské
01 Valašské
Klobouky
Klobouky osoba: Mgr. Tomáš Naňák, ředitel
Kontaktní
Telefon:
524
368 Naňák - ředitel
Kontaktní osoba: 739
Mgr.
Tomáš
Telefon:
739
524 368
E-mail:
info@valklobouky.charita.cz
E-mail: stránky: info@valklobouky.charita.cz
Webové
http://www.charitavk.webnode.cz
h //
h i k b d

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
● Denní stacionář Brumov-Bylnice
● Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice
● Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky
● Osobní asistence Valašské Klobouky
● Rodinné a mateřské centrum MALENKA Brumov-Bylnice
● Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Valašské Klobouky
● Charitní šatník Valašské Klobouky

DENNÍ STACIONÁŘ BRUMOV-BYLNICE
Adresa zařízení: Podzámčí 862, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Pavlůsková
Telefon:
605 063 239
E-mail:
stacionar.bb@valklobouky.charita.cz
Denní stacionář je určen osobám, které z důvodu vyššího věku, zhoršeného zdravotního stavu,
zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění potřebují během dne péči a podporu
a navíc chtějí svůj volný čas prožívat aktivně a smysluplně ve společnosti vrstevníků.
Program ve stacionáři je pro každého uživatele tvořen individuálně a může zahrnovat pracovní terapii
(práce s proutím, vlnou, hlínou, papírem, šití, vyšívání, háčkování), různé výtvarné techniky, zpěv,
slavení lidových tradic a zvyků, společenské hry, trénink paměti a slovní zásoby, reminiscenční
a komunikační terapii, přednášky, kondiční, dechová a relaxační cvičení, procházky, drobné práce na
zahradě a duchovní program (biblická hodina, modlitba, zájezd na sv. Hostýn).
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, to znamená, že uživatelé ráno přicházejí do zařízení a po
skončení programu zase odcházejí domů.
Forma poskytované sociální služby: ambulantní
Komu jsou služby určeny: ● senioři
● osoby s chronickým duševním onemocněním
● osoby se zdravotním postižením
Doba poskytování služby: pondělí - pátek 7:00 – 15:30
Kapacita: 10 klientů
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRUMOV-BYLNICE
Adresa zařízení: Vlárská 288, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Martina Šenkeříková
Telefon:
737 024 729
E-mail:
chps.bb@valklobouky.charita.cz
Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří v důsledku stáří, onemocnění, zdravotního postižení či osamění nejsou schopni postarat
se v dostatečné míře o sebe sama a svou domácnost. Zároveň však chtějí zůstat doma ve svém
přirozeném prostředí. Proto seniorům nabízíme komplex pečovatelských služeb tak, aby s pomocí
pečovatelky zvládli chod své domácnosti a vlastní sebeobsluhu a mohli setrvat ve svém domácím
prostředí co možná nejdéle.
Nabízíme tyto pečovatelské služby: osobní hygiena, nákupy, běžné úklidy, pomoc při přípravě a podání
jídla, praní a žehlení prádla, dohled nad nemocným člověkem, dovoz a donášku oběda, pedikúra.
Úhrady za pečovatelské úkony si hradí uživatel sám dle aktuálního ceníku služby.
Forma poskytované sociální služby: terénní
Komu jsou služby určeny: ● osoby s chronickým onemocněním
● osoby s jiným zdravotním postižením
● senioři
Doba poskytování služby: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 v naléhavých případech se služba po dohodě
poskytuje i mimo stanovenou pracovní dobu
Kapacita: počet klientů 140
denní kapacita je 10 klientů, rozvoz oběda denně 130 klientů
Působnost Charitní pečovatelské služby Brumov-Bylnice: Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov,
Nedašova Lhota.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa zařízení: Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Helena Sukupová
Telefon:
732 571 916
E-mail:
chps.vk@valklobouky.charita.cz

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří v důsledku stáří, onemocnění, zdravotního postižení či osamění nejsou schopni postarat
se v dostatečné míře o sebe sama a svou domácnost. Zároveň však chtějí zůstat doma ve svém
přirozeném prostředí. Proto seniorům nabízíme komplex pečovatelských služeb tak, aby s pomocí
pečovatelky zvládli chod své domácnosti a vlastní sebeobsluhu a mohli setrvat ve svém domácím
prostředí co možná nejdéle.
Nabízíme tyto pečovatelské služby: osobní hygiena, nákupy, běžné úklidy, pomoc při přípravě a podání
jídla, praní a žehlení prádla, dohled nad nemocným člověkem, dovoz a donášku oběda, pedikúra.
Úhrady za pečovatelské úkony si hradí uživatel sám dle aktuálního ceníku služby.
Forma poskytované sociální služby: terénní, ambulantní
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Komu jsou služby určeny: ● osoby s chronickým onemocněním
● osoby s jiným zdravotním postižením
● senioři
Doba poskytování služby: pondělí - pátek 7:00 – 19:00 v naléhavých případech se služba po dohodě
poskytuje i mimo stanovenou pracovní dobu
Kapacita: ambulantní formy poskytování - počet klientů 10
- max. počet 5 – 6 klientů na jednu pečovatelku denně
terénní formy poskytování
- počet klientů 90
- max. počet 5 – 6 klientů na jednu pečovatelku denně
- dovážka oběda max. 65 klientů denně
Působnost Charitní pečovatelské služby Valašské Klobouky: Valašské Klobouky, Tichov, Křekov,
Poteč, Valašské Příkazy, Študlov.

OSOBNÍ ASISTENCE VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa zařízení: Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Marie Lysáková
Telefon:
739 344 072
E-mail:
oa.vk@valklobouky.charita.cz

Osobní asistence je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a nejsou proto schopni zvládat běžný
způsob života sami (vyřizování osobních záležitostí, uskutečňování vlastních zájmů apod.). Uživatel
služby má svého asistenta, který mu pomáhá žít, takovým způsobem života, jakým by žil, kdyby mu
v tom nebránilo jeho postižení. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.
Forma poskytované sociální služby: terénní
Komu jsou služby určeny: ● osoby s chronickým onemocněním
● osoby s jiným zdravotním postižením
● senioři
Doba poskytování služby: bez omezení celoročně
Kapacita: 5 klientů /denní kapacita/
Působnost osobní asistence: Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Tichov, Křekov, Poteč, Valašské
Příkazy, Študlov, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota.

RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM MALENKA BRUMOV-BYLNICE
Adresa zařízení: 1. května 1030, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Ludmila Bližňáková
Telefon:
733 755 932
E-mail:
malenka.bb@valklobouky.charita.cz
Hlavní náplní projektu je vytvořit pro cílovou skupinu rodiny zázemí s možností setkávání, spolupráce,
vzdělávání, získávání nových informací a podnětů, které jim pomohou lépe zvládat problematiku
rodičovství a výchovy dětí a tím přispívat ke zkvalitnění fungování rodiny.
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Převládají aktivity zaměřené zvlášť na rodiče, zvlášť na děti, prarodiče, kombinovaně na rodiče s dětmi.
Zastoupeny jsou též kreativní aktivity pro děti i rodiče s dětmi a doplňkové volnočasové aktivity pro
rodiny jednak v centru, ale též venku nebo u spolupracujících organizací.
Činnosti mateřského centra:
● Odborné přednášky, kurzy, podpora rodičů při sociálním vyloučení
● Různé výtvarné dílny a aktivizace pro rodiče
● Herna pro děti
● Zájmové kroužky pro děti např. malování, cvičení, zpívání, tanečky atd.
Komu jsou služby určeny: pro rodiny s malými dětmi
Doba poskytování služby: úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 12:00 ●další programy i mimo stanovenou
provozní dobu dle aktuálního programu
Kapacita: 10 klientů /za klienta je počítán 1 rodič + děti/

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
Adresa zařízení: Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Marie Lysáková
Telefon:
739 344 072
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek je doplňkovou činností Charity Valašské
Klobouky. Jejím účelem je zajistit především krátkodobou pomoc pro zlepšení zdravotního stavu nebo
udržení mobility.
Pomůcky jsou půjčovány na nezbytně nutnou dobu.
Doba poskytování služby: pondělí - pátek 7:00 – 15:30

CHARITNÍ ŠATNÍK VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa zařízení: Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Marie Lysáková
Telefon:
739 344 072

Charitní šatník je doplňkovou službou. Shromážděné materiální prostředky jsou použity pro
sociálně slabé rodiny v regionu a pro humanitární pomoc dalších spolupracujících organizací.
Doba poskytování služby: pondělí 9:00 – 15:30
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CHARITA SV. VOJTĚCHA SLAVIČÍN
Adresa organizace: Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Mgr. Milena Tománková, ředitelka
Telefon:
577 343 843
E-mail:
charita@unart.cz, reditel@slavicin.charita.cz
Webové stránky: http://www.slavicin.charita.cz

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
● Osobní asistence Slavičín
● Charitní pečovatelská služba Slavičín
● Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří
● Denní centrum Maják Slavičín
● Domovinka Slavičín
● Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
● Humanitární sklad a nouzové lůžko
OSOBNÍ ASISTENCE SLAVIČÍN
Adresa zařízení: Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Magda Zůbková
Telefon:
577 343 843
E-mail:
oa@slavicin.charita.cz, info@slavicin.charita.cz
Cílem služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by
člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo chronické onemocnění. Služba je
poskytována v přirozeném prostředí uživatele na základě jeho aktuální potřeby v předem stanoveném
rozsahu.
Forma poskytované sociální služby: terénní
Komu jsou služby určeny: ● osoby s kombinovaným postižením
● osoby s mentálním postižením
● osoby s tělesným postižením
● osoby se zdravotním postižením
Doba poskytování služby: bez omezení celoročně
Kapacita: 2 klienti
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SLAVIČÍN
Adresa zařízení: K Hájenkám 390, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Marie Fojtíková
Telefon:
577341281
E-mail:
ps@slavicin.charita.cz
Charitní pečovatelská služba Slavičín zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním
postižením, usiluje o jejich setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje zachování jejich aktivního
života a udržení kontaktu s okolím. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zajištění stravy, pomoc při chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Forma poskytované sociální služby: terénní, ambulantní
Komu jsou služby určeny: ● osoby s chronickým onemocněním
● osoby se zdravotním postižením
● senioři
Doba poskytování služby: ambulantní forma pondělí – pátek 7:00 – 15:30
terénní forma služby se poskytuje nepřetržitě
Kapacita: 40 klientů

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ
Adresa zařízení: Penzion 215, 763 33 Štítná nad vláří
Kontaktní osoba: Stanislava Šantová
Telefon:
577 336 404
E-mail:
stitna@slavicin.charita.cz
Cílem je pomoc a podpora při zachování současného životního stylu a vlastního sociálního prostředí,
snaha o maximální zajištění legitimních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb, pomoc rodinným
příslušníkům, aby do péče o své blízké mohli být co nejdéle zapojeni a snaha o co největší nápomoc,
usilování o obnovení či posílení samostatnosti uživatele v největší možné míře.
Forma poskytované sociální služby: terénní, ambulantní
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Komu jsou služby určeny: ● osoby s tělesným postižením
● osoby se zdravotním postižením
● senioři
Doba poskytování služby: ambulantní forma - pondělí – pátek 7:00 – 15:30
terénní forma služby se poskytuje nepřetržitě
Kapacita: počet klientů 20
denní kapacita je 10 klientů

DENNÍ CENTRUM MAJÁK SLAVIČÍN (Centrum denních služeb)
Adresa zařízení: Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Marcela Šmotková
Telefon:
577012714
E-mail:
majak@slavicin.charita.cz
Centrum denních služeb Maják Slavičín poskytuje podporu a pomoc lidem s tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postižením ze Slavičína a okolí. Cílem je získat dovednosti vedoucí k seberealizaci
a samostatnosti uživatelů s ohledem na věk, typ a stupeň postižení. Zařízení slouží uživatelům formou
denního pobytu ve všední dny. Pomáhá navazovat a udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva
a začlenit se do běžné společnosti.
Forma poskytované sociální služby: ambulantní
Komu jsou služby určeny: ● osoby s tělesným postižením
● osoby s mentálním postižením
● osoby s kombinovaným postižením
Doba poskytování služby: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7:00 – 15:00
středa 7:30 – 17:00
Kapacita: 8 klientů
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DOMOVINKA SLAVIČÍN (Centrum denních služeb)
Adresa zařízení: Hrádecká 235, 763 21 Slavičín - Hrádek
Kontaktní osoba: Blanka Pazderová
Telefon:
577341444
E-mail:
domovinka@slavicin.charita.cz
Domovinka Slavičín je zařízení poskytující sociální služby seniorům a lidem se zdravotním postižením,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Cílem je pomoc a podpora při zachování současného stylu
života a vlastního sociálního prostředí.
Forma poskytované sociální služby: ambulantní
Komu jsou služby určeny: ● osoby s tělesným postižením
● osoby se zdravotním postižením
● senioři
Doba poskytování služby: pondělí až pátek 7:00 – 15:30
Kapacita: 5 klientů

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
Adresa zařízení: K Hájenkám 390, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Monika Hlavicová, DiS.
Telefon:
577341281
Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek je doplňková činnost Charity sv. Vojtěcha
Slavičín. Jejím cílem je doporučení nebo zapůjčení vhodné pomůcky, předvedení, konzultační činnost
a pomoc při vyřizování vlastních pomůcek.
Doba poskytování služby: pondělí – pátek 7:00 – 15:30

HUMANITÁRNÍ SKLAD A NOUZOVÉ LŮŽKO
Adresa zařízení: Komenského 115, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Magda Zůbková
Telefon:
577343843

Doba poskytování služby: pondělí, úterý, pátek 15:00 – 17:00
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LETOKRUHY, O.P.S.
Adresa organizace: Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Petroušková, předsedkyně správní rady
Telefon:
571 999 225, 777 565 030
E-mail:
helena.petrouskova@letokruhy-vs.cz
Webové stránky:
http://www.letokruhy-vs.cz

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
● Denní stacionář
● Odlehčovací služby
● Pečovatelská služba

DENNÍ STACIONÁŘ
Adresa zařízení: Valašská Polanka 387, 756 11 Valašská Polanka
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Keclíková, ředitelka
Telefon:
773 833 787, 571 999 222
E-mail:
http://www.eva.keclikova@letokruhy-vs.cz
Cílem služby je podpora jedince, jehož soběstačnost je snížena z důvodu věku, onemocnění nebo
zdravotního postižení a jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Forma poskytované sociální služby: ambulantní
Komu jsou služby určeny: ● senioři a osoby zdravotně postižené
● osoby s poruchami paměti a orientace
Doba poskytování služby: pondělí až pátek 7:00 – 15:30
Kapacita: 7 klientů denně
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ
Adresa zařízení: Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Keclíková
Telefon:
571 999 222, 773 833 787
E-mail:
http://www.eva.keclikova@letokruhy-vs.cz
Cílem služby je umožnit odpočinek rodinným pečovatelům a poskytnout pomoc osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Forma poskytované sociální služby: terénní
Komu jsou služby určeny: ● senioři a osoby zdravotně postižené
● osoby s poruchami paměti a orientace
Kapacita: 4 klienti denně

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Adresa zařízení: Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Keclíková
Telefon:
571 999 222, 773 833 787
E-mail:
http://www.eva.keclikova@letokruhy-vs.cz
Cílem služby je podpora zachování soběstačnosti uživatele služby v domácím prostředí.
Forma poskytované sociální služby: terénní
Komu jsou služby určeny: ● senioři a osoby zdravotně postižené
● osoby s poruchami paměti a orientace
Doba poskytování služby: nepřetržitě
Kapacita: 8 klientů denně
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MGR. HELENA PETROUŠKOVÁ (AGENTURA ZDISLAVA) – DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Adresa zařízení: Sušilova 1329, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Petroušková
Telefon:
571 999 225, 777 565 030
E-mail:
helena.petrouskova@letokruhy-vs.cz
Webové stránky: http://www.agentura-zdislava.cz

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
● Zdravotní domácí péče

ZDRAVOTNÍ DOMÁCÍ PÉČE
Adresa pracoviště: Tyršova 1271, 755 01 Vsetín
Kontaktní osoba: Renata Hromádková, vrchní sestra
Telefon:
732 401 821, 571 999 224
E-mail:
Renata.Hromadkova@letokruhy-vs.cz

Posláním domácí péče je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné
zdravotní péče, který je dle aktuálních podmínek, poznatků vědy a výzkumu možný tak, aby k
hospitalizaci klienta nebo jeho umístění do ústavu sociální péče docházelo jen tehdy, je-li to nezbytně
nutné. Organizace má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, odtud jsou také poskytované
služby hrazeny. Rozsah služeb musí určit praktický lékař.
Forma poskytované sociální služby: terénní
Komu jsou služby určeny: Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních
dovednostech. Tyto osoby musí žít ve svém vlastním domácím prostředí, u svých rodinných příbuzných
nebo v domácím prostředí jiných osob, které se chtějí a mohou na péči podílet.
Doba poskytování služby: nepřetržitě
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NADĚJE O.S., POBOČKA NEDAŠOV
Adresa organizace: Nedašov 161, 763 32 Nedašov
Kontaktní osoba: František Švach, oblastní ředitel
Telefon:
577 335 428-9
E-mail:
nedasov@nadeje.cz
Webové stránky: http://www.nadeje.cz

Typ služby: DOMOV PRO SENIORY
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Cílem organizace je zajistit sociální služby pro seniory a dospělé osoby v zařízení NADĚJE o.s.,
poskytovat pobytové služby a sociálně-zdravotní péči seniorům a dospělým s demencemi středních a
těžších forem, kteří vzhledem ke svému věku, změnám zdravotního stavu a snížené soběstačnosti
potřebují pomoc druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Dle individuálních potřeb uživatelů jim organizace zajišťuje komplexní péči: ubytování, stravování,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, základní zdravotní péči, ošetřovatelskou péči,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociální terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Zajišťuje ale i jiné služby, např. pedikúra, kadeřnictví, návštěva kněze spojená se
sloužením mše svaté.
Snahou je vytvářet takové podmínky, aby občané žijící v zařízení NADĚJE o.s. mohli prožít své stáří
bezpečně, klidně a důstojně.
Forma poskytované sociální služby: pobytová
Komu jsou služby určeny: ● seniorům a osobám se zdravotním postižení,
s mentálním postižením a kombinovaným postižením,
s demencí včetně Alzheimerovy choroby
Doba poskytování služby: služba je poskytována nepřetržitě po celý rok
Kapacita: 52 klientů
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RODINNÉ CENTRUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY, O. S.
Adresa organizace: Luční 901, 766 01 Valašské Klobouky
Adresa zařízení:
Kramolišova 126, 766 01Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Šobáňová, ředitelka
Telefon:
604 522 581
E-mail:
rcvk@seznam.cz
Webové stránky:
http://www.rc-kastanek.cz
Rodinné centrum Kaštánek zprostředkovává služby rodinám s malými dětmi a to vytvářením přívětivého
prostředí, kde mohou děti a rodiče nebo prarodiče aktivně trávit svůj společný čas, setkávat se
a komunikovat s druhými, účastnit se tvořivých programů, vzdělávat se, odpočinout si a nabrat nové síly
a inspiraci v každodenní péči o děti. V rámci našich služeb mohou návštěvníci využívat volnou hernu,
kuchyňský kout, kde si mohou uvařit kávu nebo čaj a ohřát donesené jídlo. K dispozici je přebalovací
pult a kojící koutek, volný přístup na internet a služba hlídání dětí bezplatně v době, kdy maminky mají
svůj program, a za úplatu, pokud si potřebují zajít k lékaři nebo něco zařídit. Dále zajišťujeme
psychologické poradenství, poradenství při hledání zaměstnání, předporodní kurzy, konzultace
fyzioterapeutky, aj. Klienti mají možnost pronájmu RC na oslavu narozenin dětí atd.
Naším cílem je rozvoj aktivního a tvořivého života rodiny, rozvoj a podpora soudržnosti uvnitř rodiny,
upevňování a zkvalitňování rodinných vazeb, rozvoj rodičovských kompetencí, prevence negativních
jevů v rodinách a podpora vrstevnických vztahů mezi dětmi od ranného dětství, jako základu pro vznik
přirozené fungující komunity, podpora aktivního přístupu rodiny k řešení problémů uvnitř i vně rodiny,
rozvoj komunikačních dovedností, vzájemné tolerance a porozumění.
Kromě volné herny nabízíme denně aktivity pro rodiče a děti (pohybové, výtvarné, hudební, taneční,
rukodělné, sociální). Dále pak vzdělávací kurzy pro rodiče (jazykové, rekvalifikační, výchova dětí,
zdravý životní styl, předporodní atd. dle zájmu klientů), přednášky a besedy na různá témata. Naše
činnost se neomezuje pouze na program v prostorách centra, ale pořádáme také akce na zahradě
a v přírodě (víkendy, prázdniny). Součástí centra je agrodvůr s ovečkami a poníkem, o které se spolu
s rodiči a dětmi staráme. Tradicí jsou také naše loutková divadelní představení a rodinné vycházky
s poníkem. V zimním období organizujeme v nedělní podvečery čajový klub s cestopisným promítáním.
Jsme členem Sítě mateřských center ČR a za kvalitu našich služeb nám byla udělena značka Tradice
Bílých Karpat.
Pro koho je služba určena: Naše zařízení nabízí své služby rodině v širším slova smyslu, tj. rodičům
a dětem (zejména od 0 do 6 let) a také prarodičům a těhotným ženám
Úhrada: 30 Kč pro rodinu na dopoledne
Stávající kapacita: 15 – 20 dospělých + děti
Provozní doba: denně
8:00 – 13:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 16:30
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VZDĚLÁVACÍ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA
PIVEČKY O.P.S. SLAVIČÍN
Adresa organizace: Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Mgr. Božena Filáková, ředitelka o.p.s.
Telefon:
603 271 904
E-mail:
filakova@pivecka.cz
Webové stránky: http://www.pivecka.cz, http://www.kampak-slavicin.cz

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Adresa organizace: Masarykovo náměstí 1079, 766 01 Valašské Klobouky
Adresa organizace: Horní náměstí 96, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Dvořáková
Telefon:
774 099 456, 776 673 995
E-mail:
dvorakova.njp@gmail.com
Webové stránky: http://www.kampak-slavicin.cz
Nízkoprahové zařízení KamPak? poskytuje bezplatné ambulantní sociální služby neorganizované
mládeži a mladým dospělým ve věku od 15 do 26 let. Účelem zařízení je poskytovat mládeži od 15 do
26 let, ohrožené sociálním vyloučením, ambulantní sociální služby. Primárně slouží neorganizované
mládeži, která je ohrožena sociálně patologickými jevy nebo evokuje životní styl neakceptovaný
většinovou společností. Je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou
pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity.
Základním prostředkem pro oslovení a navázání kontaktu s cílovou skupinou je pestrá a rozšiřující se
nabídka volnočasových aktivit, využívající klasické i moderní metody pedagogiky volného času (tvořivě
humanistické koncepce, zážitková pedagogika apod.). Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se
orientovat v sociálním prostředí a pomáhat či řešit nepříznivé sociální a životní situace. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Poskytuje se bezúplatně a všem jedincům z cílové skupiny stejně
- bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální status, rasu, pohlaví a sexuální
orientaci. Vstup do nízkoprahového zařízení není pro uživatele služby omezen financemi. Uživatelé mají
svobodu volby, a to jak při pohybu v prostorách zařízení, tak ve volbě vykonávaných činností.
Forma poskytované sociální služby: ambulantní
Komu jsou služby určeny: ● mládež od 15 do 26 let
Kapacita: 15 uživatelů současně přítomných na jednom pracovišti; max. denní kapacita služby je 20
uživatelů v jeden provozní den na jednom pracovišti
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2.2 Další organizace působící v sociální oblasti na Brumovsku a Valašskokloboucku

CENTRUM PRO RODINU VALAŠSKÉ KLOBOUKY, O.S.
Adresa organizace: Smetanova 95, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Vaňková, předsedkyně
Telefon:
732 127 091
E-mail:
ceprovalk@seznam.cz
Webové stránky: http://www.faraklobouky.cz/centrum-pro-rodinu.htm

Hlavním cílem činnosti CPR je kulturní a duchovní obnova společnosti, podpora kvalitních vztahů
v rodinách
 vytváří a podporuje aktivity zaměřené na upevnění manželství, rodiny a rodinného života
 podílí se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství
 podílí se na přípravě snoubenců na manželství
 vytváří programy pro aktivity dětí, manželů a rodin
 pomáhá manželům při zvládání možných krizových stavů v rodině
 zprostředkovává poradenskou službu rodinám
 podporuje a vytváří programy a aktivity pro seniory
 podporuje úctu k životu a důstojný život od početí až do smrti, atd.
Pro koho je organizace určena: pro všechny, kdo tvoří rodinu, od dětí až po seniory
Úhrada: Aktivity CPR probíhají buďto ve farních prostorách, nebo v prostorách pronajatých, zveme
různé odborníky a hosty. Podle toho se pak pohybuje většinou i cena nabízených služeb.
Mnohé aktivity nabízíme zdarma.
Provoz: pro veřejnost jsou úřední hodiny ● pondělí 14:00 – 16:00
● středa
9:00 – 16:00
● pátek
9:00 – 12:00

ČESKÝ SVAZ ŽEN (KLUB MAMINEK) VALAŠSKÉ PŘÍKAZY
Adresa organizace: Valašské Příkazy 76, 756 12 Horní Lideč
Kontaktní osoba: Markéta Psotová, starostka
Telefon:
605 330 011
E-mail:
psotovamarketa@seznam.cz
Organizace se zabývá pořádáním zájmových činností pro maminky s dětmi, se zaměřením na podporu
a rozvoj tvořivé činnosti dětí. Pro děti, ale i širokou veřejnost pořádají vánoční besídku, letní, ale i zimní
karneval na ledě, slet čarodějnic, odměnu za vysvědčení a pohádkový hrad.
Pro koho je organizace určena: pro všechny - maminky s dětmi bez rozdílu věku
Úhrada: z příspěvku obce a z menší části při pořádání akcí
Počet členů: 16 členek
Provoz: scházíme se každé úterý od 15:30 hodin v kroužku pro děti a maminky na Obecním úřadě
Valašské Příkazy
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - NÁVOJNÁ
Adresa organizace: Návojná 187, 763 32 Nedašov
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Čundrlová, předsedkyně
Telefon:
737 560 810
E-mail:
marta.cundrlova@gmail.com
Webové stránky:
http://www.navojna.webnode.cz/cesky-cerveny-kriz-navojna-/
Naše organizace má v obci dlouholetou tradici a její činnost je mnohostranná. Ve spolupráci s OÚ
Návojná pořádáme cyklistické závody, jejichž součástí jsou různé hry a soutěže pro děti, ukázky
dobrovolných hasičů, první pomoci, ale i ukázky policie ČR s psovodem. Mezi naše další aktivity patří
např. pochovávání basy, „štrůdlování“, spolupráce při pořádání akce ke Dni matek, odměňování žáků za
reprezentaci v soutěži Mladý zdravotník aj. Od nového roku chceme obnovit tradici „Vítání nově
narozených dětí do naší obce“.
Pravidelně proškolujeme své členy v poskytnutí první pomoci a pro širokou veřejnost organizujeme
besedy na téma první pomoc. Pořádáme návštěvy kulturních a ozdravných akcí - v poslední době
návštěva koncertu Olympic nebo jednodenní zájezd do solných jeskyní. Navštěvujeme své členy, kteří
slaví svá významná jubilea. Těšíme se dobré spolupráci s Obecním úřadem Návojná, MŠ Návojná
a ostatními organizacemi.
Pro koho je organizace určena: členům ČČK Návojná, obyvatelům obce Návojná, obyvatelům
ostatních obcí
Úhrada: z prodeje členských známek, z organizace akcí ČČK Návojná, sponzorských darů
Počet členů: 45 ( + 11 čestných členů)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ MÍSTNÍ SKUPINA NEDAŠOV
Adresa organizace: Nedašov 246, 763 32 Nedašov
Kontaktní osoba: Marie Šenkeříková, předsedkyně
Telefon:
731 217 416
Spolek sdružuje občany různého věku. Zajišťujeme dobrovolné zdravotnické služby při sportovních
a kulturních akcích v obci (máme 10 lékárniček). Navštěvujeme staré a osamělé členky nejen v obci, ale
i žijící v Naději o.s., pobočka Nedašov.
Pro koho je organizace určena: členům ČČK a mládeži z Nedašova
Úhrada: příspěvky z prodeje členských známek, sponzorský dar obce
Počet členů: 42 členů

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ MÍSTNÍ SKUPINA POTEČ
Adresa organizace: Poteč, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Ludmila Slánská, předsedkyně
Telefon:
739 726 357
E-mail:
l.slanska@seznam.cz
Poskytujeme zdravotnické služby při větších sportovních utkáních a společenských akcích v obci cyklistické závody, fotbalové turnaje, hasičské soutěže, dětský den. Organizujeme besedy se zdravotní
tématikou a to nejen pro starší spoluobčany. Pořádáme výlety do přírody s ukázkami ošetřování úrazu,
promítáme filmy o zásadách první pomoci pro mládež s diskotékou a Drakiádu s táborákem pro děti.
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Navštěvujeme starší jubilantky - bývalé členky ČČK. Každoročně připravujeme vánoční pásmo „Živý
Betlém“, účastníme se plesů ČČK ve Zlíně.
Spolupracujeme s různými složkami v obci (Svaz žen, hasiči, sportovci) na akcích, jako je dětský
karneval, humanitární sbírky ošacení, plavání v Čalově, zájezdy do divadla, tříkrálová sbírka apod.
Snažíme se o výchovnou činnost v oblasti zdravého způsobu života.
Pro koho je organizace určena: pro členy, dobrovolníky a pomocníky ČČK naší obce
Úhrada: z příspěvků členů ČČK
Počet členů: 15 členů

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ MÍSTNÍ ORGANIZACE ROKYTNICE
Adresa organizace: Rokytnice 90, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Blanka Machalová, předsedkyně
Telefon:
603 773 989
ČČK sdružuje občany všech věkových kategorií, organizace je dobrovolná. Sestry, které mají svěřeny
brašny první pomoci, poskytují první pomoc potřebným občanům ve svém okolí. Brašny jsou dobře
vybaveny zdravotnickým materiálem a jsou vhodně rozděleny po celé obci.
V rámci ČČK pořádáme školení a besedy se zdravotnickými tématy, Fašanky, taneční zábavy, jedenkrát
ročně zájezd pro členky. Zajišťujeme zdravotnický dohled při akcích pořádaných obcí, hasiči i sportovci
v Rokytnici. Pořádáme charitativní sbírky. Navštěvujeme své členky, které slaví svá významná jubilea
a také všechny členky nad 80 let před vánocemi.
Pro koho je organizace určena: pro širokou veřejnost
Úhrada: z členských příspěvků, grant obce, z kulturních akcí
Počet členů: 79 členů

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ MÍSTNÍ SKUPINA SIDONIE
Adresa organizace: Sidonie 153, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Marie Poláčková, předsedkyně
Telefon:
577 334 637
Organizace sdružuje občany všech věkových kategorií a vytváří jim podmínky pro možnosti
harmonického soužití a využívání volného času s prevencí zdraví. Zajišťuje účast na akcích
organizovaných městem. Navštěvuje členy při jejich výročí nad 75 let věku. Pořádá posezení pro
seniory, Fašanky, akce pro děti.
Pro koho je organizace určena: pro širokou veřejnost v rámci ochrany zdraví a první pomoci
Úhrada: z příspěvků a darů, pořádáním různých akcí
Počet členů: 58 členů
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ MÍSTNÍ SKUPINA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace: Zahradní 809, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Ludmila Šulcová, předsedkyně
Telefon:
723 204 660
E-mail:
Lidka.Sulcova@seznam.cz
MS ČČK má bohatou historii s různorodou činností, kterou v současnosti neustále rozvíjíme.
Prostřednictvím DDM Val. Klobouky pořádáme 2x týdně kurzy mladých zdravotníků I. a II. stupně pro
žáky ZŠ. Jsme zapojeni do projektu „Bezplatné dárcovství krve“, zajišťujeme dobrovolné zdravotnické
služby při sportovních kulturních akcích ve městě a jsme součástí Integrovaného záchranného systému
(IZS) ve Val. Kloboukách, kdy se každoročně účastníme proškolování a cvičení složek IZS.
Realizujeme čtyřiceti hodinový kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“. Spolupracuje s Charitou Valašské
Klobouky. Pro členy ČČK zajišťujeme lékařské přednášky, rekreační jednodenní zájezdy k termálním
pramenům, týdenní pobyt v Egeru a návštěvy divadelních představení.
Pro děti z Val. Klobouk a okolí pravidelně pořádáme dětský karneval a pro dospělé organizujeme ples
konaný Oblastním spolkem ČČK ve Zlíně. Uskutečňujeme návštěvy starých a osamělých členek jak
v jejich domácnostech, tak v domovech pro seniory Návojná, Nedašov, Loučka, Lukov a Burešov.
Pro koho je organizace určena: pro členy ČČK, mládež z Valašskokloboucka a ostatní občany
Úhrada: z příspěvků členů, grantů města, sponzorských darů, pořádáním dětského karnevalu
Počet členů: 172 členů

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ
KLOBOUKY, SMOLINA
Adresa organizace: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Fusek, ředitel
Telefon:
577 008 760
E-mail:
dd.fusek@seznam.cz
Webové stránky:
http://www.ddsmolina.cz
Zařízení tvoří dětský domov, základní škola praktická, základní škola speciální a praktická škola
dvouletá. Tato zařízení navštěvují jak děti z dětského domova, které jsou zde „doma“, tak děti z měst
Brumov-Bylnice, Val. Klobouky a okolních obcí. Pro celkové zajištění výuky je využíváno ještě
detašované pracoviště v Návojné, kde jsou k dispozici tři třídy.
V dětském domově žije trvale 32 dětí ve čtyřech samostatných bytových jednotkách. V každém bytě
jsou dětské pokoje pro dvě max. tři děti. U každého dětského pokoje je sociální zařízení. Děti mají
k dispozici kuchyň pro přípravu pokrmů o víkendech a svátcích, obývací pokoj, prádelnu, botárku. Mají
možnost využívat hřiště s herními prvky a samotné hřiště, které se v zimním období promění v kluziště.
V létě se koupou v bazénu, který patří k zařízení.
Děti se aktivně zapojují do veškerého dění ve městě Val. Klobouky a aktivit spřátelených DD. Po
dovršení zletilosti přípravy na život odchází do chráněného bydlení (chlapci s plným invalidním
důchodem) do Otrokovic a ti, kteří jsou schopni samostatného života, do sociálních bytů ve Zlíně a do
Domova na půl cesty Pod křídly do Valašského Meziříčí. V této oblasti je hodně rezerv. Dospělci
potřebují radu, pomoc. Vhodný je pro ně doprovázející asistent, avšak toto zatím není dořešeno. Jejich
zásadním problémem je nedostatek pracovní příležitosti.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRUMOV - BYLNICE
Adresa organizace: Široká 184, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Mgr. Evžen Krahula, ředitel
Telefon:
577 330 586
E-mail:
ddmbru@zlinedu.cz
Webové stránky:
http://www.ddmbylnice.hyperlinx.cz
Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice je středisko volného času, které v souladu s vyhláškou č.74/2005
Sb. o zájmovém vzdělávání plní hlavní úkoly v oblasti zájmového vzdělávání v souladu s prostorovými,
personálními a finančními podmínkami. Zájmové vzdělávání je realizováno ve všech typech hlavní
činnosti: pravidelná zájmová, příležitostná, spontánní aktivity, táborové a pobytové akce, soutěže
a přehlídky, výukové programy, metodická a osvětová činnost. Všechny typy zájmového vzdělávání
jsou otevřeny všem věkovým kategoriím. Doplňkovou činnost provozujeme v souladu se Zřizovací
listinou.
Pro koho je organizace určena: pro všechny věkové kategorie
Úhrada: DDM stanovuje zápisné do zájmových kroužků
Počet členů: 738 členů
Provozní doba: pondělí – pátek 7:30 – 21:00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace: Mlýnská 432 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Láník, ředitel
Telefon:
577 311 156
E-mail:
ddm@ddmvk.eu.cz
Webové stránky:
http://www.ddmvk.eu
Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky byl zřízen městem Valašské Klobouky jako příspěvková
organizace k 1.8.2006 v prostorách bývalého Středního odborného učiliště v Mlýnské ulici.
Předmětem činnosti organizace je:
 naplnění volného času dětí, žáků, studentů, popřípadě dalších osob zájmovou činností
 péče o nadané děti, žáky a studenty
 pořádání a organizace soutěží a přehlídek dětí, žáků a studentů
 zajišťování výchovných, vzdělávacích, zájmových, popřípadě tematických rekreačních akcí
 zajišťování osvětové činnosti pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě i další
osoby
 další činnost střediska volného času podle vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Dům dětí a mládeže je typem střediska volného času a poskytuje zájmové vzdělávání. Nejvíce se
věnujeme pravidelné zájmové činnosti prostřednictvím kroužků v oblasti společenské, techniky,
přírodovědy a sportu. Od doby zřízení jsme započali již šestý školní rok a počet jednotlivých kroužků se
vyšplhal na 60 a přihlášených v kroužcích přesáhl 600. Prostory v sídle organizace jsou útulné a
upravené. Nabízejí možnosti využití pro kroužky, zároveň jsou však vhodné k různým besedám a
setkáním. Navštěvují nás děti školou povinné, maminky s dětmi, dospělí a senioři. Nabídka kroužků je
koncipována tak, aby si přišly na své všechny věkové skupiny. Spolupracujeme s okolními školami
nejenom, co se týká kroužků, ale i při jednorázových akcích, které jsou dalším prostředkem
k naplňování hlavního poslání DDM. U těchto aktivit se snažíme využívat dotace od Zlínského kraje,
Nadace DKS a Kulturního fondu Zlínského Kraje. Především se jedná o jednodenní zájezdy do
akvaparku, na bruslení, koncerty a výlety při dětských táborech. Z nich jsou nejvíce oblíbené tábory
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příměstské s výlety za památkami a zajímavostmi kraje. K táborům patří léto a to je u nás ve znamení
pobytových zájezdů. Každoročně pořádáme zájezdy k moři. Dosud jsme navštívili země - Itálii,
Chorvatsko, Řecko a Bulharsko.
Pro koho je organizace určena: všem věkovým kategoriím
Úhrada: poplatek za navštěvování jednotlivých kroužků v období říjen – květen činí průměrně 300,-Kč
Počet členů: přes 600 členů, kapacita není omezena
Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 21:00

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, STŘEDISKO BRUMOV-BYLNICE
Adresa organizace: 1. května 1023, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Bc. Antonín Strnad, vedoucí střediska
Telefon:
732 132 633
E-mail:
tondastrnad@volny.cz
Webové stránky:
http://www.brumov.skaut.org/
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona
83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k
sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy, stanovenými
zakladateli skautského hnutí.
Pro koho je organizace určena: členem se může stát každý, kdo žije legálně na území ČR a souhlasí s
posláním, principy a metodami skautského hnutí.
Členové - dle věkových stupňů:
● vlčata a světlušky - 6 – 11 let, převažujícím prostředkem ve výchově je hra
● skauti a skautky - 12 – 15 let, základem činnosti je družinový systém, založený na systému,
kdy skupina plní program založený na Stezce a odborných zkouškách
● roveři a rangers - 15 – 18 (25) let, hledání svého místa ve světě, služba druhým a pomoc
● činovníci
- dospělí členové Junáka, kteří působí ve vedení výchovných jednotek nebo
vykonávají funkci, do nichž byli zvoleni nebo jmenováni
● ostatní dospělí
- Old skauti podporující hnutí, mají svůj vlastní program přizpůsobený svým
podmínkám
Úhrada: registrační poplatek 300,- Kč/rok
Počet členů: 124 členů ve čtyřech oddílech
Provozní doba: činnost se převážně uskutečňuje na:
● družinových schůzkách, kde se děti schází jednou týdně
 vlčata – středa od 15:30
 světlušky, skautky a skauti v pátek ve Skautském sále od 14:30
Jedna družina skautek působí ve Val.Kloboukách, družina světlušek a vlčat v Nedašově.
● oddílových schůzkách a výpravách – uskutečňují se zhruba jednou za měsíc jednodenní nebo
s přenocováním
● letních táborech – v červenci – čtrnáctidenní letní tábory skautů a skautek
● střediskových akcích – určené pro členy i širokou veřejnost (skautský ples, malování vajíček,
výroba adventních věnců, Memoriál Šedého Vlka, vánoční besídka, Pohádkový hrad a další)
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JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, 15. STŘEDISKO „VATRA“
ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ
Adresa organizace: Jestřabí 81, 763 33 Štítná nad Vláří
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šuráň, vedoucí střediska
Telefon:
725 121 110
E-mail:
pavel.suran@cuzk.cz
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona
83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
Pro koho je organizace určena: pro chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích.
O program oddílů se starají dobrovolní vedoucí.
Počet členů: 70 členů

KLUB DŮCHODCŮ BRUMOV-BYLNICE
Adresa organizace: U Vodárny 624, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Jarmila Fojtíková, předsedkyně
Telefon:
737 155 080
Klub sdružuje občany důchodového věku a vytváří jim podmínky možnosti jejich vyžití, soužití
a využití volného času. Sdružuje občany Brumova-Bylnice, Sv. Štěpána, Sidonie. Pořádá pro ně
společná posezení při různých příležitostech jako jsou Velikonoční a hodové posezení, Dni matek
a posezení u táboráku. Organizují Valašský bál, k udržování tradic - Fašanky. Zapojují se do
rozsvěcování Vánočního stromu s prodejem, na jaře a na podzim - 6x do roka organizují kondiční
plavání v termálních lázních. Pro své členy pořádají pěší túry po okolí. Navštěvují své přátele
v Horním Srní a na oplátku je zvou na svá posezení. Často si programy zajišťují sami - souborem
„Trávnica“ a „Tetky mažoretky“. Navštěvují své členy k jejich významnému jubileu. Rádi se baví při
tanci.
Pro koho je organizace určena: pro občany – důchodce
Úhrada: z příspěvků našich členů, darů a pořádáním „Valašského bálu“ a rozsvěcováním Vánočního
stromu
Počet členů: 213 členů

SENIOR KLUB NEDAŠOV, O. S.
Adresa organizace: Nedašov 132, 763 32 Nedašov
Kontaktní osoba: Ludmila Dubčáková, předsedkyně
Telefon:
732 716 580
E-mail:
ludmiladubcakova@seznam.cz
Webové stránky:
http://www.nedasovklubsenior.estranky.cz
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Senior klub sdružuje občany důchodového věku z Nedašova a blízkého okolí za účelem využití volného
času. Pravidelně se scházíme na svých besedách. Blahopřejeme svým členům k narozeninám
a navštěvujeme je v době nemoci. Pořádáme zájezdy do termálních lázní, solných jeskyní, na
Hubertskou pouť na Sv.Hostýn. Chodíme na výšlapy do přírody do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Pořádáme různé odborné a vzdělávací přednášky. Pořádáme turnaj v bowlingu. Zúčastňujeme se
sportovních her na Slovensku a turnaje v petangue ve Zlíně. Pořádáme Fašankový průvod obcí
s „pochováváním basy“, vítání jara se smažením vaječiny, mikulášskou nadílku, Silvestrovský večírek.
Uskutečňujeme akce s dětmi. Založili jsme pěvecký kroužek Seňořanka, který má za sebou již několik
vystoupení. S družební JDS v Tuchyni se vzájemně zúčastňujeme na svých akcích. Spolupracujeme se
souborem Závršan, MŠ a OZ Nedašov. Zúčastňujeme se kulturních, společenských a sportovních akcí
pořádaných obcí.
Pro koho je organizace určena: pro občany důchodového věku
Úhrada: členské příspěvky, dary, pořádání kulturních akcí
Počet členů: 46 členů

KLUB SENIORŮ ROKYTNICE
Adresa organizace: Obecní úřad Rokytnice 58, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Jaroslava Ščučínská, předsedkyně
Telefon:
737 530 085
Klub seniorů Rokytnice sdružuje občany starší generace a vytváří podmínky pro možnosti soužití
a využívání volného času. Klub se schází každý týden na svých pravidelných schůzkách v počtu cca 20
členek. Náplní těchto schůzek jsou především různé ruční práce, ať už je to pletení, či vyrábění různých
upomínkových předmětů. Nezanedbatelná je také spolupráce s Klubem důchodců z Horné Súče ze
Slovenska. Právě při těchto „mezinárodních“ setkáních si členky vyměňují nápady a navzájem se
inspirují. Výrobky Klubu seniorek využívá také Obec Rokytnice, jako propagační předměty.
V posledních letech se Klub seniorů proslavil pečením výborných svatebních koláčků. Pořádá
autobusové zájezdy a intenzivně se podílí na spolupořádání kulturně společenských akcí v Rokytnici.
Pro koho je organizace určena: pro občany Rokytnice a Kochavce, kteří dosáhli důchodového věku
a všechny příznivce klubu
Úhrada: grant obce Rokytnice, z příspěvků členů
Počet členů: 25 členů

KLUB SENIORŮ ŠTÍNÁ NAD VLÁŘÍ
Adresa organizace: Štítná nad Vláří, 763 33 Štítná nad Vláří
Kontaktní osoba: Ludmila Petrů, předsedkyně
Telefon:
604 158 539
Klub sdružuje občany důchodového věku a vytváří jim možnosti pro využití volného času. Při
příležitosti Fašank a začátku podzimu pořádají společná posezení při harmonice. Spolupracují s MŠ
Štítná nad Vláří a pořádají společné oslavy ke Dni matek a Mikuláše. Děti jim na těchto akcích
přednášejí, zpívají a tancují. Pro své členy pořádají ozdravné a poznávací zájezdy – zájezd 1x ročně
hradí Obecní úřad. Navštěvují své členy při výročích nad 70 let.
Pro koho je organizace určena: pro občany důchodového věku a jejich příznivce
Úhrada: z příspěvků členů, grant od OÚ Štítná nad Vláří
Počet členů: 48 členů
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KLUB DŮCHODCŮ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace: U náhonu 1006, 766 01 Val. Klobouky
Kontaktní osoba: Jindřich Kolařík, předseda
Telefon:
605 062 616
Klub sdružuje občany důchodového věku za účelem kvalitního využívání volného času. Formou
setkávání usilujeme o zvyšování sebevědomí starších lidí, zároveň se snažíme naše členy naučit
způsobům pohodového zvládání stárnutí. Kulturními a soutěžními akcemi chceme zvýšit jejich zájem
o dění v naší současné společnosti. Plán činnosti je rozložen do celého roku a zahrnuje pravidelné plnění
obsahu smlouvy o přeshraniční spolupráci s klubem důchodců Pruské - Slovenská republika.
Pro koho je organizace určena: pro občany důchodového věku
Úhrada: členské příspěvky, podíl z účasti na grantovém řízení města a podíl z benefičního výsledku
mikulášského jarmeku
Počet členů: 104 členů

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUMOV-BYLNICE
Adresa organizace: Družba 1212, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Zdenka Barboříková, ředitelka
Telefon:
776 006 523
E-mail:
msbrumov@tiscali.cz
Webové stránky:
http://www.msbrumov.estranky.cz

Integrace:
Mateřská škola zabezpečuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s postižením)
společně s tzv. zdravou populací. Cílem je poskytnout jim společnou zkušenost s jejich zdravými
vrstevníky a přitom respektovat jejich specifické potřeby.

Popis:
Mateřská škola rozvíjí samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Prioritou naší
pedagogické práce je prospěch každého dítěte, co dítě cítí a co prožívá. Naše cíle směřují k tomu, aby
děti získávaly dobré základy do života i pro další vzdělávání, učíme je zdravému životnímu stylu,
uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
Součástí školního vzdělávacího programu jsou i doplňkové činnosti - předplavecká výuka, která probíhá
v plaveckém bazénu ZŠ, seznamování s prací na PC, které probíhá v rámci odpoledních činností, výuka
hry na flétnu pod vedením kvalifikované učitelky a folklórní dětský soubor Brumovjánek s vlastními
dětskými valašskými kroji.
Děti jsou v průběhu roku zapojeny do dlouhodobých projektů:
● Cesta za poznáním
● Když jsme zdraví, vše nás baví
● Pyramidáček
● Šel zahradník do zahrady
● Jak to dělali naši staříčci na Valašsku aneb otvíráme vrata do stodoly hospodáře
● Knížka je můj kamarád
Pro koho je organizace určena: pro děti od 3 do 6 let
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Kapacita: 134 dětí (Brumov 84 dětí, Sv. Štěpán 50 dětí)
Úhrada: školné 210,-Kč za měsíc
Provozní doba: pondělí – pátek 6:30 – 16:00

MĚSTSKÁ NEMOCNICE SLAVIČÍN
Adresa organizace: Komenského 1, 763 21 Slavičín
Kontaktní osoba: Prim. MUDr. Libor Palkovský, ředitel
Telefon:
577 311 615 / 577 311 614
E-mail:
nemocniceslavicin@seznam.cz
Webové stránky: http://www.nemocnice.mesto-slavicin.cz
Popis činnosti:
● Lůžkové oddělení následné péče – 50 lůžek
● Ambulance: interní – pracoviště diagnostického ultrazvuku
(vyšetření břicha, periferních cév, vyšetření srdce)
● Ambulance diabetologická
● Biochemická laboratoř
● Rentgenová diagnostika (MUDr. Trávníčková)
Provozní doba:
● Hospitalizace na oddělení následné péče - nepřetržitý provoz
● Interní ambulance: Slavičín – úterý, čtvrtek – 7:00 – 15:00
Brumov-Bylnice – čtvrtek – 7:00 – 14:30
● Lipidová ambulance: Slavičín – pátek – 10:00 – 12:00
● Diabetologická ambulance: Slavičín – pondělí, středa – 7:00 – 15:00
● Biochemická laboratoř: denně 6:00 – 14:00
● Rentgen: denně – 6:30 – 14:45
● Rehabilitace: denně – 6:00 – 15:00

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O. S.
Adresa organizace: U náhonu 1006 Val. Klobouky
Kontaktní osoba: Vladislav Šumbera, předseda
Telefon:
577 321 806
E-mail:
vim@sumak.cz
Organizace v současné době sdružuje třicet dva registrovaných členů. Usiluje o návrat tělesně
postižených do společnosti. Pracuje ve prospěch všech tělesně postižených ve Valašskoklobouckém
regionu. Usiluje o kompletní moderní bezbariérový provoz v našem městě. Během roku pořádá několik
akcí společenského charakteru.
Pro koho je organizace určena: pro tělesně postižené ve Valašskoklobouckém regionu. V současné
době se odhaduje počet tělesně postižených v tomto regionu na 1600.
Úhrada: z příspěvků členů, grantu města, výpomoc OV, nadačních grantů
Počet členů: 32 registrovaných členů

- 36 -

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ VIZOVICE
Adresa organizace: Zlínská 467, 763 12 Vizovice
Kontaktní osoba: MUDr. Zdislava Tělupilová, ředitelka
Telefon:
731 621 234
E-mail:
telupilova@nmbvizovice.cz
Webové stránky:
http://www.nmbvizovice.cz
Popis činnosti:
● Léčebna dlouhodobě nemocných
● Interní ambulance (interní vyšetření včetně předoperačního vyšetření, ozonoterapie, ošetření
chronických ran včetně bércových vředů)
● Biochemická a hematologická laboratoř
● Rentgenová a ultrazvuková diagnostika
● Rehabilitace
Komu jsou služby určeny: pacientům i zdravým klientům (ambulantní složka) z bezprostředního
i vzdálenějšího okolí Vizovic (zdravotní péče na doporučení praktických lékařů či specialistů, lékařů
akutních oddělení jiných nemocnic).
Léčebna dlouhodobě nemocných je určena k doléčení pacientů po předchozí akutní péči na akutním
lůžku jiných nemocnic – úrazy, operace např. kloubů vyžadující rehabilitaci, stavy po mozkových
a srdečních příhodách, komplikace cukrovky …), pacientům s chronickým onemocněním nebo
postižením vyžadujícím nemocniční péči.

Doba poskytování služby:
● Hospitalizace v LDN – nepřetržitě, nutná osobní domluva
● Interní ambulance 6:00 – 14:30
(na doporučení praktického lékaře nebo specialisty tel. 577 005 818),
nepřetržitě jako lékařská služba první pomoci
● Biochemická a hematologická laboratoř 6:00 – 14:30
● Rentgenová a ultrazvuková diagnostika 7:00 – 14:30
(ultrazvuk úterý a pátek - tel. objednání 577 005 835)
● Rehabilitace 6:00 – 16:30 (osobní domluva, tel. 577 005 815)
Stávající kapacita: LDN 65 lůžek

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HÁČKO
Adresa organizace: Široká 184, 763 31 Brumov Bylnice
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Krahulová, předsedkyně
Telefon:
604792909
E-mail:
dkrahulova@centrum.cz
Webové stránky: http://www.hacko-brumov.estranky.cz
Hlavní úkoly sdružení:
● integrace zdravotně postižených dětí a mládeže
● práce v zájmových útvarech
● pořádání různých akcí (Dětský karneval, Květinový den, Den dětí, Mikuláš, táborák, Vánoční besídka,
pečení perníků)
● organizování rehabilitací (víkendové pobyty, rehabilitační cvičení, jízda na koni)
● spolupráce s organizacemi stejného zaměření
● poskytování různých informací
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● odběr odborného tisku
● pomoc rodičům postižených dětí
Pro koho je organizace určena: pro rodiny s postiženými dětmi a pro lidi, kteří chtějí těmto rodinám
pomáhat
Úhrada: členské příspěvky, dary, dotace z MěÚ Brumov-Bylnice, výdělky z akcí
Počet členů: 23 dospělých, 20 dětí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUMOV-BYLNICE
Adresa organizace: Družba 1178, 763 31 Brumov-Bylnice
Kontaktní osoba: Mgr. Vlasta Macháčová, ředitelka
Telefon:
577 331 447
E-mail:
machacova.vlasta@centrum.cz
Webové stránky: http://zsbru.hyperlink.cz

Integrace:
Základní škola zabezpečuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením i znevýhodněním, je plně
bezbariérová. Škola je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, nabízí vzdělávací kurzy, pronajímá
sportovní zařízení, umožňuje pořádání rodinných a společenských akcí v prostorách školní jídelny.
V areálu školy byla v roce 2011 otevřena městská ubytovna s kapacitou 61 lůžek dostupná pro
jednotlivce i skupiny.

Popis:
Základní škola poskytuje základní vzdělávání včetně výuky plavání. Součástí školy jsou školní družina
a školní klub, které zabezpečují volnočasové aktivity žáků. Školní jídelna zajišťuje výrobu a prodej jídel
pro žáky a zaměstnance školy i pro cizí strávníky. Součást školy tvoří i školní plavecká učebna (krytý
plavecký bazén) se saunou, tělocvična a venkovní sportovní atletický areál s 200 m běžeckou dráhou,
sektory pro atletické disciplíny a víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, které se využívají pro
školní činnost i pro mimoškolní aktivity všech věkových kategorií – jednotlivců i skupin včetně osob se
zdravotním znevýhodněním. Základní škola realizuje zajímavé projekty rozvíjející kompetence žáků,
pořádá odborné kurzy, školení a další vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé, organizuje sportovní,
vědomostní, umělecké i dovednostní soutěže, olympiády a přehlídky.
Pro koho je organizace určena: Základní škola je ve své hlavní činnost určena žákům v rámci povinné
školní docházky. V doplňkové činnosti je otevřena dětem, mládeži, dospělým osobám včetně seniorů.
Kapacita: Cílová kapacita ZŠ uvedená v rejstříku škol činí 924 žáků, nezahrnuje však vyčlenění části
budovy základní školy pro městskou ubytovnu. Kapacita školní družiny činí 150 žáků, kapacita školní
jídelny činí 750 stravovaných, kapacita školního klubu a plaveckého bazénu se neuvádí.
Provozní doba:
- základní škola: 6:45 – 19:00 (pracovní dny)
- školní družina: 6:45 – 7:45; 11:45 – 15:30. Školní klub: 12:40 – 15:30
- sportovní zařízení: podle potřeby školy a podle zájmu veřejnosti 7 dnů v týdnu
- školní jídelna: 6:00 – 14:00; celodenní stravování pro ubytovnu: 6:00 – 21:00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace: Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Ptáček, ředitel
Telefon:
577 320 672
Předmět
činnosti základní školy,
E-mail:činnosti: výkon
info@zsvk.eu
provoz
zařízení školního stravování,
Webové stránky:
http://www.zsvk.eu
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provoz školní družiny a školního klubu
Doplňková činnost: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
pořádání sportovních soutěží a olympiád,
hostinská činnost
Pro koho je organizace určena: spádová základní škola pro děti od 6 – 17 let
Kapacita: základní škola 780, školní družina 150, školní klub 100, školní jídelna 700
Provozní doba: pondělí – pátek 6:30 – 17:00

Další základní školy a mateřské školy v ORP Val. Klobouky
ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří
Mgr. Josef Hnaníček
763 33 Štítná nad Vláří 417
577 336 121
zsstitna@seznam.cz

ZŠ Vlachovice
Mgr. Petr Daněk
763 24 Vlachovice 246
577 324 024
zsvlach@jastr.cz

ZŠ a MŠ Nedašov
Mgr. Milan Mužík
763 32 Nedašov 294
577 335 417
info@zsnedasov.cz

ZŠ a MŠ Újezd
Mgr. Aleš Kozubík
763 25 Újezd 252
577 005 650
reditel@zsujezd.cz

ZŠ a MŠ Drnovice
Mgr. Pavlína Kůdelová
763 25 Drnovice 104
577 350 898
zsdrn@zlinedu.cz

ZŠ a MŠ Rokytnice
Mgr.Dana Žálková
763 21 Rokytnice 100
577 341 844
zs.rokytnice@seznam.cz

ZŠ a MŠ Vysoké Pole
Mgr. Lubomír Martinek
763 25 Vysoké Pole 227
577 350 130
zsvyspole@zlinedu.cz

MŠ Valašské Klobouky
Ivana Sáblíková
766 01 Val. Klobouky 850
577 320 024
msvalklobouky@iol.cz

MŠ Vlachovice
Mgr. Hana Sporková
763 24 Vlachovice 50
577 324 017
skola@vlachovice.cz

MŠ Jestřabí
Jarmila Fojtíková
763 33 Jestřabí 78
577 336 023
msjestrabi@centrum.cz

MŠ Loučka
Vladimíra Pomykalová
763 25 Loučka 85
577 350 141
msloucka@seznam.cz

MŠ Návojná
Iva Nováková
763 32 Návojná 157
577 335 449
msnavojna@seznam.cz

MŠ Nedašova Lhota
Irena Pechancová
763 32 Nedašova Lhota 84
577 335 349
msnedasovalhota@seznam.cz

MŠ Poteč
Jana Červenková
766 01 Poteč 12
577 321 702
mspotec@volny.cz

MŠ Štítná nad Vláří
Bc. Oldřiška Říhová
763 33 Štítná nad Vláří 460
577 336 230
msstitna@zlinedu.cz
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2.3 Úřady v ORP Valašské Klobouky

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZLÍN, ÚZEMNÍ
PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace: Krátká 798, 766 01 Valašské Klobouky
Kontaktní osoba: Hana Žiláková
Telefon:
577 310 047
E-mail:
hana.zilakova@cssz.cz
Webové stránky: http://www.cssz.cz
Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se
podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. OSSZ
zajišťují informační servis pro klienty.
Organizační struktura ÚP OSSZ Zlín ve Valašských Kloboukách:








útvar nemocenského pojištění rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců
a pojistného, připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, zpracovává
činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů
nemocenského pojištění, rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním
prvkem, vykonává činnosti v oblasti evidence dočasně práce neschopných pojištěnců,
útvar důchodového pojištění sepisuje a dokladuje žádosti o dávky (příp. o úpravu dávek)
důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů
v žádostech o tyto dávky a podílí se na provádění jednorázových úprav důchodů
útvar OSVČ provádí důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ a nemocenské
pojištění zahraničních zaměstnanců, zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním
a ukončením pojistného poměru OSVČ v nemocenském a důchodovém pojištění a také
zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru zahraničních
zaměstnanců v nemocenském pojištění, kontroluje dodržování termínů a správnost vyplnění
přehledů o příjmech a výdajích, stanovení výše pojistného na důchodové pojištění a určení
minimálních měsíčních vyměřovacích základů pro výši záloh na důchodové pojištění
a pojistného na nemocenské pojištění, kontroluje plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti
OSVČ, včetně povinnosti správného placení záloh na důchodové pojištění,
útvar kontroly kontroluje vznik a zánik pojistného poměru, plnění úkolů zaměstnavatelů při
provádění nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí a dokumentace
z oblasti sociálního pojištění a plnění povinností subjekty sociálního pojištění uložených
příslušnými právními předpisy.

Lékařská posudková služba ČSSZ provádí od 1. 1. 2010 posudkovou činnost v zákonem stanovených
oblastech pro účely zjištění:







invalidity a změny stupně invalidity,
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu
tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost,
zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu příjem vlastní prací,
zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň tohoto postižení pro účely
poskytnutí příspěvku na mobilitu,
zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce zdravotně
postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné,
stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.

Provozní doba:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek 8:00 – 14:00
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pátek 8:00 – 13:00

POLICIE ČR - OBVODNÍ ODDĚLENÍ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace: Cyrilometodějská 295, 766 01 Vlašské Klobouky
Kontaktní osoba: npor. Bc. Pavel Káňa, vedoucí oddělení
npor. Mgr. Jaroslav Vaněk, zástupce vedoucího oddělení
Telefon:
974 666 771
E-mail:
zloopvklob@mvcr.cz
Webové stránky: http://www.policie.cz
Policie ČR OO Valašské Klobouky:
- chrání bezpečnost osob, majetku a dohlíží na veřejný pořádek (např. rušení nočního klidu)
- předcházení, objasňování trestné činnosti a přestupků
- kontrola dodržování zákona č. 361/200 Sb., Zákona o silničním provozu
- obvodní oddělení disponuje přístrojem „AED – defibrilátor“, který je možno v případě
pomoci použít
Úřední hodiny:

pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Mimo úřední hodiny: telefon 158, 725 292 343

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY - KRAJSKÁ POBOČKA VE ZLÍNĚ
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa organizace:
Adresa zařízení:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28
Masarykovo náměstí 177, 766 01 Valašské Klobouky
Bc. Dagmar Šerá, ředitelka
577 321 149
Dagmar.Sera@zl.mpsv.cz
http://www.portal.mpsv.cz/upcr

Úřad práce České republiky byl zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Organizačně je Úřad práce ČR členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení
krajských poboček jsou shodné s územím krajů. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště.
Pro občany z ORP Valašské Klobouky je nejbližší kontaktní pracoviště Valašské Klobouky.
Agenda kontaktního pracoviště na úseku zaměstnanosti:
 Poskytuje občanům a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti
zaměstnanosti.
 Zabezpečuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání.
Za tímto účelem přijímá žádosti:
• o zprostředkování zaměstnání,
• o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.
 Projednává a spolupracuje s ostatními odbornými útvary při výběru a zařazování uchazečů
o zaměstnání do rekvalifikačních kurzů a dalších forem aktivní politiky zaměstnanosti. V určitých
případech uzavírá s uchazečem tzv. individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti jeho
uplatnění na trhu práce.
 Nabízí volná pracovní místa, poskytuje informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních
místech a přijímá hlášení od zaměstnavatelů o volných pracovních místech.
 Poskytuje podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Za tímto účelem přijímá žádosti
o podporu v nezaměstnanosti od uchazeče vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání a rozhoduje
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o ní ve správním řízení. Ve správním řízení rozhoduje také o přiznání kompenzace odstupného
a o přiznání podpory při rekvalifikaci.
 Přijímá žádosti k povolení výkonu činnosti dítěte a žádosti o prodloužení povolení k výkonu
činnosti dítěte a rozhoduje o nich ve správním řízení.
 Informuje zaměstnance, na jehož zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh, o způsobu
uspokojení jeho mzdových nároků. Zároveň lze na kontaktním pracovišti podat žádost o uspokojení
mzdových nároků od zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti.
Agenda kontaktního pracoviště na úseku nepojistných sociálních dávek:
 Poskytuje občanům poradenské, informační a další služby v oblasti státní sociální podpory, pomoci
v hmotné nouzi, v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Přijímá
žádosti o dávky z jednotlivých agend a vede správní řízení o těchto dávkách.
 V agendě státní sociální podpory:
• poskytuje pomoc převážně rodinám s dětmi formou dávek státní sociální podpory (přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče, tj.
odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na
zakoupení motorového vozidla),
• plní úkoly „styčného místa“ pro oblast rodinných dávek ve smyslu právních předpisů Evropské
unie.
 V agendě pomoci v hmotné nouzi:
• poskytuje pomoc k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se
nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
• poskytuje základní sociální poradenství vedoucí k řešení nebo předcházení hmotné nouze,
• provádí sociální šetření za účelem ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku.
 V agendě dávek pro osoby se zdravotním postižením:
• poskytuje peněžité dávky osobám se zdravotním postižením, které jsou určené ke zmírnění
sociálních důsledků zdravotního postižení a k jejich sociálnímu začleňování (příspěvek na
mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku),
• přiznává a vydává průkaz osoby se zdravotním postižením,
• přijímá žádosti o výpůjčku zvláštní pomůcky - stropního zvedacího systému, schodišťové
plošiny a schodolezu,
• provádí sociální šetření za účelem ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku.
 V agendě příspěvku na péči:
• poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby
prostřednictvím příspěvku na péči,
• provádí sociální šetření za účelem ověření skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na
péči, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním
prostředí z hlediska zvládání základních životních potřeb.
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 13:00
8:00 – 17:00
8:00 – 13:00
8:00 – 13:00 jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí
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MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY V ORP VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Městský úřad Brumov-Bylnice
Zdenek Blanař
H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
577 305 149
zdenekblanar@brumov-bylnice.cz
http://www.brumov-bylnice.cz

Městský úřad Valašské Klobouky
Ing. Dalibor Maniš
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky
577 311 112
starosta@mu-vk.cz
http://www.valasskeklobouky.cz

Obecní úřad Drnovice
Tomáš Zicha
Drnovice 113
763 25 Újezd u Val. Klobouk
577 350 870
obec.drnovice@seznam.cz
http://www.obec-drnovice.cz

Obecní úřad Haluzice
Stanislava Zvonková
Haluzice
763 24 Vlachovice
604 838 664
obec.haluzice@seznam.cz
http://www.obechaluzice.estranky.cz

Obecní úřad Jestřabí
Ing. Pavel Šuráň
Jestřabí 1
763 33 Štítná nad Vláří
577 336 025
obec.jestrabi@tiscali.cz
http://www.jestrabi.estranky.cz

Obecní úřad Křekov
František Vangor
Křekov 5
766 01 Val. Klobouky
577 320 449
starosta@krekov.cz
http://www.krekov.cz

Obecní úřad Loučka
Martina Bartošová
Loučka 44
763 25 Újezd u Val. Klobouk
577 350 175
obecloucka@volny.cz
http://www.loucka-obec.cz

Obecní úřad Návojná
Ing. František Machara
Návojná 101
763 32 Nedašov
577 335 562
obec.navojna@sendme.cz
http://www.navojna.cz

Obecní úřad Nedašov
Bc. Alena Nováková
Nedašov 370
763 31 Nedašov
577 335 313
obec.nedasov@volny.cz
http://www.nedasov.info

Obecní úřad Nedašova Lhota
Mgr. Jarmila Janíčková
Nedašova Lhota 10
763 32 Nedašov
577 335 366
nedasovalhota@volny.cz
http://nedasovalhota.cz

Obecní úřad Poteč
Josef Mana
Poteč 12
766 01 Valašské Klobouky
577 321 709
potec@volny.cz
http://www.potec.cz

Obecní úřad Rokytnice
Antonín Goňa
Rokytnice 58
763 21 Slavičín
577 343 652
starosta@rokytnie.org
http://www.rokytnice.org

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov
Ing. Václav Strnad
Štítná nad Vláří-Popov, Štítná 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
577 336 125
starosta@stitna-popov.cz
http://www.stitna-popov.cz

Obecní úřad Študlov
František Tvarůžek
Študlov 142
756 12 Horní Lideč
571 447 431
obec@studlov.cz
http://www.studlov.cz

Obecní úřad Tichov
Josef Mudrák
Tichov 48
766 01 Valašské Klobouky
577 320 309
starosta@tichov.cz
http://www.tichov.cz

Obecní úřad Újezd
Vladimír Kráčalík
Újezd 272
763 25 Újezd
577 350 121
obec-ujezd@guick.cz
http://www.ujezdvk.com

Obecní úřad Valašské Příkazy
Ing. Stanislav Chovanec
Valašské Příkazy 21
756 12 Horní Lideč
571 447 416
val.prikazy@volny.cz
http://www.valasskeprikazy.cz

Obecní úřad Vlachova Lhota
Libor Mana
Vlachova Lhota 68
766 01 Val. Klobouky
577 320 803
vlachova.lhota@tiscali.cz
http://www.vlachova-lhota.cz

Obecní úřad Vlachovice
Mgr. Ludmila Nejedlá
Vlachovice 50
763 24 Vlachovice
577 324 070
starosta@vlachovice.cz
http://www.vlachovice.cz

Obecní úřad Vysoké Pole
Josef Zicha
Vysoké Pole 118
763 25 Újezd
577 350 168
obecvp@volny.cz
http://www.vysokepole.cz
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Kontaktní osoby pro poskytování informací o sociálních službách a péče v ORP Valašské
Klobouky

Bc. Radka Beňová
Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku
Městský úřad Brumov-Bylnice
tel.: 577 305 122
e-mail: radkabenova.meu@brumov-bylnice.cz

Mgr. Ludmila Cmajdálková
Koordinátorka partnera komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku
a Valašskokloboucku
Městský úřad Valašské Klobouky
tel.: 577 311 133
e-mail: cmajdalkova@mu-vk.cz

Manažerky pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb a péče
na Brumovsku a Valašskokloboucku

Mgr. Helena Petroušková
Manažerka PS Osoby se zdravotním postižením a senioři
tel.: 571 999 225
e-mail: helena.petrouskova@letokruhy-vs.cz

Mgr. Markéta Šobáňová
Manažerka PS Ohrožené skupiny a rodina
tel.: 604 522 581
e-mail: rcvk@seznam.cz

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a péče Brumovska a Valašskokloboucka
Vydalo Město Brumov-Bylnice
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Klub dĤchodcĤ Brumov-Bylnice
Senior klub Nedašov, o.s
Klub seniorĤ Rokytnice
Klub seniorĤ Štítná nad VláĜí
Klub dĤchodcĤ Valašské Klobouky
MateĜská škola Brumov-Bylnice
Místní organizace svazu tČlesnČ postižených v ýR, o.s.
Obþanské sdružení Háþko, Brumov-Bylnice
Rodinné centrum Valašské Klobouky, o.s.
Základní škola Brumov-Bylnice
Základní škola Valašské Klobouky
Okresní správa sociálního zabezpeþení Valašské Klobouky
Policie ýR - obvodní oddČlení Valašské Klobouky
ÚĜad práce ýR - kontaktní pracovištČ Valašské Klobouky

Domov pro seniory Louþka, p.o.
DĤm sociálních služeb Návojná, p.o.
Charita Valašské klobouky
Denní stacionáĜ Brumov-Bylnice
Charitní peþovatelská služba Brumov-Bylnice
Charitní peþovatelská služba Valašské Klobouky
Osobní asistence
Rodinné a mateĜské centrum Malenka Brumov-Bylnice
PĤjþovna kompenzaþních a rehabilitaþních pomĤcek
Charitní šatník
Peþovatelská služba Štítná nad VláĜí
NadČje o.s., poboþka Nedašov
Nízkoprahové zaĜízení pro dČti a mládež Valašské Klobouky
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky, o.s.
ýeský svaz žen (Klub maminek) Valašské PĜíkazy
ýeský þervený kĜíž - Návojná
ýeský þervený kĜíž MS Nedašov
ýeský þervený kĜíž MS Poteþ
ýeský þervený kĜíž MO Rokytnice
ýeský þervený kĜíž MS Sidonie
ýeský þervený kĜíž MS Valašské Klobouky
DČtský domov , ZŠ a Praktická škola Val. Klobouky, Smolina
DĤm dČtí a mládeže Brumov-Bylnice
DĤm dČtí a mládeže Valašské Klobouky
Junák – Svaz skautĤ a skautek ýR, stĜedisko Brumov-Bylnice
Junák – Svaz skautĤ a skautek ýR, stĜedisko „VATRA“ Štítná nad VláĜí

