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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Co to je SOCIÁLNÍ SLUŽBA? 

Sociální služby napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, 

s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře, aby se zapojily do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí 

a zacházení.  

Jaké jsou CÍLE sociálních služeb? 

 zachovávat lidskou důstojnost klientů, 

 vycházet z individuálních potřeb klientů, 

 aktivně rozvíjet schopnosti klientů, 

 zlepšit nebo alespoň zachovat soběstačnost klientů, 

 poskytovat služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě. 

Týkají se sociální služby i Vás? 

Ano, pokud: 

- jste senior, který má potíže se zvládáním domácnosti či péčí o sebe, 

- staráte se o nemohoucího člena rodiny, 

- čeká Vás operace a Vy nevíte, zda budete schopni se o sebe po návratu 

domů postarat, 

- pečujete celodenně o své dítě s postižením a rádi byste se vrátili zpět do 

práce, 

- pokud má Váš člen rodiny nějaké specifické potřeby a Vy potřebujete 

pomoci s jeho péčí, 

- ztratili jste bydlení a potřebujete pomoci, než se zase postavíte na vlastní nohy, 

- jsou ve Vašem okolí děti, mladiství, kteří jsou ohroženi společenský 

nežádoucími jevy. 

Kdo je UŽIVATEL (KLIENT) sociální služby? 

Klientem je osoba, která se ocitla v nepříznivé sociální (životní) situaci a nemůže, 

nebo má oslabenou schopnost tuto situaci sama řešit, proto využívá sociální služby. 
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Kdo je POSKYTOVATEL sociální služby? 

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této 

činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2007. Mohou to být nestátní neziskové 

organizace, organizace zřízené obcí či krajem, příp. státem. Tito poskytovatelé vědí, 

jak služby fungují, nabízejí je, znají poptávku i provozní záležitosti. 

Druhy sociálních služeb (dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách): 

1. Sociální poradenství 

o Základní 

o odborné 

2. Služby sociální péče 

o Osobní asistence  

o Pečovatelská služba 

o Tísňová péče 

o Průvodcovské a předčitatelské služby 

o Podpora samostatného bydlení 

o Odlehčovací služby 

o Centra denních služeb 

o Denní stacionáře 

o Týdenní stacionáře 

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

o Domovy pro seniory 

o Domovy se zvláštním režimem 

o Chráněné bydlení 

o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

3. Služby sociální prevence 

o Raná péče 

o Telefonická krizová pomoc 

o Tlumočnické služby 

o Azylové domy 

o Domy na půl cesty 

o Kontaktní centra 

o Krizová pomoc 

o Nízkoprahová denní centra 

o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

o Noclehárny 

o Služby následné péče 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
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o Sociálně terapeutické dílny 

o Terapeutické komunity 

o Terénní programy 

o Sociální rehabilitace 

o Intervenční centra 

o Zařízení následné péče 

Formy sociálních služeb (dle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách): 

1. Pobytové 

o služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

2. Ambulantní 

o služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena/dopravována 

do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

3. Terénní 

o služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb (dle zákona 108/2006 sb. o 

sociálních službách): 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- základní sociální poradenství, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

- telefonická krizová pomoc, 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností. 
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SEZNAM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

NA ÚZEMÍ  

SDRUŽENÍ MIKROREGION ROŽNOVSKO 
(ORP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM) 
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Charita Valašské Meziříčí 

Sídlo a poštovní adresa: Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí 

Kontakty:  

 Telefon: 733 741 069; 777 672 904; 571 619 981,  

 E-mail: info@valmez.charita.cz 

 Web: www.valmez.charita.cz 

 

Informace o poskytovateli: 

Charita Valašské Meziříčí je součástí Charity Česká republika, která je účelovým 

zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu. Zřizovatelem 

je Arcibiskupství olomoucké. 

Cílové skupiny: 

 lidé v krizi, nouzi či v nepříznivé sociální situaci, 

 rodiny ve složité životní situaci, 

 lidé se zdravotním postižením, 

 lidé s duševním onemocněním, 

 senioři, 

 příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci, 

 veřejnost.  

 

V současné době nabízí Charita Valašské Meziříčí tyto služby: 

1. pro seniory: 

- Centrum osobní asistence, 

- Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice – domov pro seniory, 

- Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice – odlehčovací služba, 

- Charitní pečovatelská služba Kelč a Rožnov pod Radhoštěm, 

- Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se zdravotním postižením, 

- Domácí zdravotní a paliativní péče, 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, 

2. Pro lidi se zdravotním postižením: 

- Centrum AMIKA (sociální rehabilitace pro osoby s duševním 

onemocněním), 

- Centrum osobní asistence, 

- Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se zdravotním postižením, 
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- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 

3. Pro lidi v tíživé sociální situaci: 

- Denní centrum (pro lidi bez domova),  

- Noclehárna (pro muže a ženy bez domova), 

- Sociální rehabilitace Atta (pro lidi ohrožené sociálním vyloučením), 

- Terénní služba Domino (pro lidi bez domova). 

4. Pro rodiny, matky, mládež nebo děti 

- Azylový dům pro matky s dětmi, 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky, 

- Klub Zeferino (sociálně-výchovná činnost a péče o předškolní a školní 

romské děti). 

5. Ostatní služby: 

- Charitní šatník 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASanky 

 
Poštovní adresa: Pivovarská 2190, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 571 616 024, 605 045 952,  

 E-mail: jana.hasalikova@valmez.charita.cz – kontaktní osoba Bc. Jana 

Hasalíková, DiS. 

Cílová skupina: rodiny s dětmi max. do ukončení jejich středoškolského studia, které 

potřebují podporu při obnově svých základních funkcí či usilují o navrácení dětí 

z ústavní výchovy 

Formy poskytování sociální služby: terénní, ambulantní 

Nabízené služby:  

- poskytování základního sociálního poradenství, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovné činnosti 

s dětmi a dospělými, poskytování podmínek pro společensky přijatelné 

volnočasové aktivity apod.) 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstávání osobních 

záležitostí  

Provozní doba: pondělí – pátek od 7:00 – 18:00 v domácím prostředí klienta 

Otevírací doba pro veřejnost:  pátek – 10:00 – 14:00 hod 

Cena za službu: bezplatná 
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Domácí zdravotní a paliativní péče – ošetřovatelská služba 
 

Poštovní adresa: Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

Kontakty:  

 Telefon: 571 654 954, 603 549 680 

 E-mail: marie.veithova@valmez.charita.cz – kontaktní osoba – Marie Veithová 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, 

osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním 

Komu je služba určena: pacientům, zejména seniorům a zdravotně postiženým s 

dlouhodobým chronickým nebo akutním onemocněním, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou indikuje praktický lékař, nebo je 

doporučena při propuštění pacienta z nemocnice odborným ošetřujícím lékařem. 

Formy poskytování sociální služby: terénní 

Nabízené služby:  

- ošetřovatelská rehabilitace, 

- aplikace ordinované terapie (inzulín, intramuskulární injekce) 

- ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování 

- ošetření permanentního katetru 

- péče o umírající a jejich rodiny 

Cíl služby:  

o zlepšení kvality života pacientů,  

o vedení a aktivizace k soběstačnosti a samostatnosti,  

o zabránění vzniku komplikací a zhoršení zdravotního stavu,  

o zmírnění bolestí a potíží,  

o zhojení defektů,  

o psychická podpora nejen pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků. 

Provozní doba: pracovní sestry dojíždějí do domácností klientů v pracovní dny od 

6:30 do 15:00 hodin, případně i v odpoledních hodinách a o víkendech, vždy dle 

indikace lékaře. 

Cena za službu: plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění 
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Denní stacionář Radost pro seniory a  

lidi se zdravotním postižením 
 

Poštovní adresa: Pivovarská 2190, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 603 549 642; 571 654 954 

 E-mail: zlatuse.lusovska@valmez.charita.cz – kontaktní osoba: Bc. Zlatuše 

Lušovská, DiS. 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným 

zdravotním postižením 

Komu je služba určena: seniorům a osobám starším 50 let s pohybovým omezením, 

chronickým onemocněním nebo poruchami paměti a sníženou schopností 

orientace, což jim ztěžuje nebo neumožňuje samostatný pohyb v domácím prostředí. 

Charakteristika služby: možnost každodenního pobytu v bezpečném prostředí lidem, 

kteří jsou v důsledku věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. 

Činnosti provozované ve stacionáři mají podpořit co nejvyšší míru soběstačnosti, 

začlenění do společnosti a udržení co nejvyšší kvality života 

Formy poskytování sociální služby: ambulantní 

Nabízené služby:  

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně, 

- poskytnutí stravy, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Provozní doba: PO – ČT 7:30 – 17:00; PÁ 7:30 – 16:00 

Cena za službu: dle cenového sazebníku 
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Terénní služba – DOMINO 
 

Poštovní adresa: Zámecká 921, Valašské Meziříčí, 757 01 ale i v RPR 

Kontakty:  

 Telefon: 571 620 997; 733 741 678 

 E-mail: jozefina.racekova@valmez.charita.cz  – kontaktní osoba: Mgr. Jozefína 

Račeková. 

Pro ORP Rožnov pod Radhoštěm - Milan Goláň - terénní pracovník v sociálních 

službách - kontakt: 737 401 368 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Komu je služba určena: osobám bez přístřeší a osobám v krizi ve věku od 18 -ti let, 

kteří z různých důvodů ztratili, nebo opustili svůj domov, byt, či ubytování, neumí 

vyřešit komplikované problémy s tím spojené a potřebují ve svém životě pomoc jiné 

osoby 

Formy poskytování sociální služby: terénní 

Nabízené služby:  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (s rodinou, 

zprostředkování možností aktivního trávení volného času, zprostředkování další 

návazné sociální služby – Denní centrum, Noclehárna) 

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (hledání zaměstnání, bydlení, doprovod na úřady, k lékaři, pomoc 

při vyřizování dokladů, pomoc při vyřizování dávek v nouzi apod.) 

Kapacita služby: 10 osob za den 

Provozní doba: pondělí až pátek -  8:00 -15:00  
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Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm 
 

Poštovní adresa: Pivovarská 2190, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 571 654 954; 739 524 318 

 E-mail: marieke.petrekova@valmez.charita.cz  – kontaktní osoba:  Marieke 

van Buiten Petřek, DiS. 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, 

osoby s chronickým onemocněním 

Komu je služba určena: seniorům a dospělým lidem s různým typem postižení nebo 

chronického onemocnění, kteří potřebují dočasnou nebo trvalou pomoc druhé 

osoby v oblasti péče o sebe nebo o svou domácnost. Služba je zároveň 

poskytována rodině, ve které se narodilo současně 3 a více dětí. 

Formy poskytování sociální služby: terénní 

Nabízené služby:  

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 

podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko apod.), 

- pomoc při osobní hygieně, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, pomoc při 

přípravě jídla), 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

- doprovázení dospělých do škol, zaměstnání, k lékaři apod., 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Provozní doba:  Denně v době od 6:30 do 20:00 hodin 

Cena za služby: dle aktuálně platného ceníku 

 

Všechny výše uvedené služby jsou poskytovány v této budově v centru města 

v blízkosti kostela u hlavní cesty 

 

 

 

 

 



   

11 
 

 

Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice  

– odlehčovací služba 
 

Poštovní adresa: Valašská Bystřice 275, 756 27 Valašská Bystřice 

Kontakty:  

 Telefon: 571 646 501; 603 549 618 

 E-mail: jana.rihakova@valmez.charita.cz – Kontaktní osoba: Jana Řiháková, 

DiS. 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením 

Komu je služba určena:  

seniorům a osobám s tělesným postižením, kteří: 

o žijí se svými rodinami nebo s pomocí svých příbuzných ve svém přirozeném 

prostředí, ale tyto osoby jsou nepřetržitou péčí o ně vyčerpány a potřebují 

určitou dobu k odpočinku či vyřešení svých soukromých záležitostí, 

o žijí osaměle, např. na odlehlých místech, kde je během zimního období 

obtížná dostupnost, 

o žijí osaměle a po určitou dobu potřebují zvýšenou pomoc a podporu, např. 

po návratu z nemocnice či při přechodném zhoršení zdravotního stavu, 

o žijí se svými rodinami, ale pečující osoba musí sama podstoupit léčbu, 

případně být hospitalizována. 

Věková struktura: senioři od 65 let věku, popř. lidé s tělesným postižením od 55 let 

Formy poskytování sociální služby: pobytové 

Nabízené služby:  

- poskytnutí ubytování a stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (s okolím, rodinou, 

přáteli, služeb apod.), 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- ošetřovatelská a zdravotní péče, 

- aktivizační činnosti, 

- společenské a zájmové aktivity, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (pomoc při vyřizování na úřadech, jednání u lékaře, doprovod). 

Cena za služby: jednolůžkový pokoj + strava 320 Kč/den, dvoulůžkový pokoj + strava 

300 Kč/den; pečovatelské úkony jsou hrazeny podle reálně vykonaných úkonů, 

jejichž výše je určena dle platného Sazebníku pečovatelských úkonů. 
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Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice 

 – domov pro seniory 
 

Poštovní adresa: Valašská Bystřice 275, 756 27 Valašská Bystřice 

Kontakty:  

 Telefon: 571 646 501; 603 549 618  

 E-mail: jana.rihakova@valmez.charita.cz – Kontaktní osoba: Jana Řiháková, 

DiS. 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením 

Komu je služba určena: seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, 

kteří nemohou zůstat ve vlastním domácím prostředí bez pomoci jiné osoby. 

Věková kategorie: senioři od 65 let věku. 

Formy poskytování sociální služby: pobytové 

Nabízené služby:  

- poskytnutí ubytování a stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (s okolím, rodinou, 

přáteli, služeb apod.), 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- ošetřovatelská a zdravotní péče, 

- aktivizační činnosti, 

- společenské a zájmové aktivity, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí (pomoc při vyřizování na úřadech, jednání u lékaře, doprovod). 

Cena za službu: jednolůžkový pokoj + strava 320 Kč/den, dvoulůžkový pokoj + strava 

300 Kč/den 
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Domov pro seniory, Rožnov pod Radhoštěm 

Poštovní adresa: Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 571 117 260; 602 731 926, vedoucí – Mgr. Magdaléna Stejskalová 

 E-mail: stejskalova@sluzbyvsetin.cz 

Cílová skupina: muži a ženy ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby, kterou není možné zvládnout v domácím prostředí. 

Formy poskytování sociální služby: ambulantní, pobytové 

Nabízené služby: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Cena za službu: dle platného ceníku 

Kapacita domova: 200 lůžek. 
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Chráněné bydlení 
 

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění, případně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Chráněné bydlení - Zátiší 
 

Poštovní adresa: Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 571 112 032; 736 131 048, koordinátorka: Lýdie Srbová DiS. – tel.: 734 

263 198 

 E-mail: chb.zatisi@sluzbyvsetin.cz ; srbova@sluzbyvsetin.cz 

Cílová skupina: 

 dospělí lidé s mentálním postižením ve věku od 26 let v kombinaci s dalším 

duševním onemocněním s potřebou vysoké míry podpory během celého dne 

z důvodu výskytu problémového chování či významných poruch chování, 

 lidé, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či 

blízcí tuto péči nemohou poskytnout, 

 lidé, kteří nemohou využívat jiné pobytové sociální služby z důvodů projevů 

fyzické agrese vůči svému okolí nebo výrazného sebepoškozování. 

Formy poskytování sociální služby: pobytové 

Nabízené služby: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

Charakteristika služby: Služba nabízí bydlení ve skupinové domácnosti, pokoje 

uživatelů jsou jednolůžkové. Domácnost je vybavena běžnými elektrospotřebiči. 

Bydlení není upraveno bezbariérově 

Kapacita služby: 5 uživatelů 
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Chráněné bydlení – Rožnov pod Radhoštěm 
 

Poštovní adresa: Zemědělská 573, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 731 635 495, Koordinátorka – Dana Podzemná – tel.: 734 645 419 

 E-mail: chb.roznov@sluzbyvsetin.cz; podzemna@sluzbyvsetin.cz 

Cílová skupina: dospělí lidé (26 – 60 let)s chronickým nebo zdravotním postižením 

Komu je služba určena:  

o dospělým s mentálním postižením ve věku 26 – 60 let, s nízkou a střední mírou 

podpory, 

o lidem s demencí způsobenou poúrazovým organickým poškozením mozku, 

o lidem, kteří potřebují pomoc především v rozhodování se, v péči o vlastní 

domácnost, v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v 

navazování kontaktů s okolím. 

Formy poskytování sociální služby: pobytové 

Nabízené služby: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 

Dům rozdělen na dvě domácnosti – v prvním podlaží je byt pro 5 uživatelů a ve 

druhém pro 4 uživatele. Dům je bezbariérový a je vybaven běžnými 

elektrospotřebiči.  

Kapacita služby: 9 uživatelů 

 

 

 

 



   

16 
 

Chráněné bydlení Zubří 
 

Poštovní adresa: Hamerská 715, 756 54 Zubří 

Kontakty:  

 Telefon: 736 757 650, Koordinátorka – Dana Podzemná – tel.: 734 645 419 

 E-mail: chb.zubri@sluzbyvsetin.cz; podzemna@sluzbyvsetin.cz 

Cílová skupina:  

 dospělí s mentálním postižením ve věku 26 – 60 let, s nízkou a střední mírou 

podpory, 

 lidé, kteří potřebují pomoc především v rozhodování se, v péči o vlastní 

domácnost, v hospodaření, s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v 

navazování kontaktů s okolím. 

Formy poskytování sociální služby: pobytové 

Nabízené služby: 

- poskytnutí ubytování, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

Charakteristika služby: Dům rozdělen na dvě domácnosti – v prvním podlaží je byt 

pro 5 uživatelů a ve druhém pro 3 uživatele. Dům není bezbariérový a je vybaven 

běžnými elektrospotřebiči.  

Kapacita služby: 8 uživatelů 
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Občanské sdružení Rodina sv. Zdislavy 

Poštovní adresa: Hutisko-Solanec 395, 756 62 Hutisko-Solanec;  

Sídlo organizace: Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 724 127 500, Kontaktní osoba: Olga Michutová 

 E-mail: olga.michutova@seznam.cz 

 Web: www.rodina-zdislavy.cz 

Cílová skupina: pěstounské rodiny jako celek - pěstouni, partneři pěstounů, 

biologická rodina, děti přijaté i vlastní, dále zájemci a žadatelé o pěstounskou péči a 

veřejnost, zajímající se o problematiku náhradní rodinné péče 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 

Nabízené služby: 

- zlepšení podmínek pro výkon náhradní rodinné péče formou konzultací, 

poradenství, vzdělávání, 

- výchovná a poradenská péče pro pěstounské rodiny, 

- pomoc při vyřízení nezbytných záležitostí (účast u soudu, vyřízení dávek, 

zdravotní vyšetření apod.), 

- hlídání dětí po dobu vzdělávání, 

- prostředkování odborné pomoci (psychologická, terapeutická, sociální, 

právní, atd.), 

- respitní péče (zajištění celodenní péče o svěřené dítě starší 2 let v rozsahu 

alespoň  14  kalendářních  dnů  v jednom kalendářním roce), 

- odborné zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo 

pěstouny. 

 

Cíl a motto služby: Sdružení poskytuje 

komplexní pomoc opuštěným dětem, 

propaguje a zvyšuje zájem o náhradní 

rodinnou péči, zejména o pěstounství 

prostřednictvím osvětové a vzdělávací 

činnosti. 

Motto „vytvořit nový domov s mámou a 

tátou“, dokládají tím, že staví rodinné domky 

pro pěstounské rodiny, které tyto děti přijmou. 
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ONŽ – Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 

Poštovní adresa: Zemědělská 500, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 604 601 714 – vedoucí Bc. Lenka Oravcová, DiS  

 E-mail: roznov@poradnaprozeny.eu 

 Web: www.poradnaroznov.webnode.cz 

Cílová skupina: děti a mládež 6 -  26 let věku ohrožené společensky nežádoucími 

jevy, oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dětmi 

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní 

Nabízené služby:  

1. odborné sociální poradenství 

- pomoc osobám od 15 let prožívající obtížnou životní situaci, např.: 

 poradenství při potížích s finančním hospodařením či při 

zadluženosti, 

 pomoc při hledání ubytování, 

 pomoc s problémy při výchově dětí, 

 pomoc a podpora v období těhotenství (i neplánovaného), 

 materiální pomoc formou zapůjčení kojenecké výbavičky, 

kočárku, oblečení apod., 

 doprovázení na úřady a pomoc při jednání na oficiálních 

místech. 

2. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 

- pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi do 18, resp. do 26 let v jejich 

úsilí zlepšit svou nepříznivou situaci a tím vytvořit bezpečné prostředí pro 

zdravý vývoj dětí a přispět tak k zachování rodinné stability 

 služba poskytována v přirozeném prostředí klientů, dlouhodobější 

spolupráce, 

 pomoc s hospodařením, poradenství při zadluženosti, 

 doprovázení při jednání na úřadech a jiných institucích, 

 podpora při hledání bydlení, zaměstnání apod. 

 podpora rodičů ve výchově dětí, 

 podpora a pomoc při doučování dětí. 

Cena za službu: bezplatná 
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Otevírací doba:  

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 

PORADENSTVÍ 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 

RODINY S DĚTMI 

Pondělí a 

středa 
8:00 – 17:00 

Pondělí, 

úterý, středa  

8:00 – 17:00 

(terénní práce) 

Úterý 
8:00 – 16:00  

(pro objednané) 
Čtvrtek 

8:00 – 10:00 

(ambulance v kanceláři) 

10:00 – 17:00 

(terénní práce) 

Čtvrtek 
12:00 – 16:00  

(pro objednané) 

Pátek 
8:00 – 12:00 

(terénní práce) 
Pátek 

12:00 – 18:00  

(asistovaná setkání) 

 

Další nabízené služby: 

- preventivní přednášky 

 z oblasti výchovy k zodpovědnému partnerství a zdravému 

životnímu stylu pro žáky a studenty 

- mateřské centrum DOMEČEK 

 Možnost scházení se s ostatními rodiči, prarodiči starající se o 

potomka 

 V provozu v úterý a ve čtvrtek od 9:00 – 11:30 hod 

 Příspěvek na občerstvení a provoz: 30 Kč na rodinu 

- Linka pro ženy a dívky  

 Tel. číslo: 603 210 999, pondělí, středa a pátek od 8:00 - 20:00 
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ISKÉRKA o.p.s. – Sociální rehabilitace 
 

Poštovní adresa: Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 774 274 800 

 E-mail: info@iskerka.cz 

 Web: www.iskerka.cz 

Cílová skupina: 

 osoby dlouhodobě duševně nemocné starší 18-ti let, 

 dospělí, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, 

zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání, sociální izolace. 

Formy poskytování sociální služby: ambulantní a terénní 

Nabízené služby: 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další 

činnosti vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik domácích prací, 

hospodaření s penězi, samostatného pohybu a orientace při pohybu ve 

městě, na úřadech atd.), 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik komunikace 

v osobním styku, práce na počítači atd.), 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

- zajištění návaznosti poskytované služby na další dostupné zdroje. 

Cena za službu: bezplatná 

Kapacita služby:  

 ambulantní – v jedné chvíli 15 uživatelů 

 terénní – 2 uživatelé v jedné chvíli 

Provozní doba:   

Pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 16:00 

Středa 10:00 – 16:00 

Pátek 8:00 – 12:00 

každou poslední středu v měsíci je zavřeno 
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KAMARÁD Rožnov o.p.s. – Sociálně terapeutické dílny 
 

Poštovní adresa: Volkova 523, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakty:  

 Telefon: 571 653 683 

 E-mail: info@kamaradroznov.cz  

 Web: www.kamaradroznov.cz 

Cílová skupina:  

 osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, 

 osoby s tělesným postižením, které mají zachovanou funkčnost horních 

končetin a nepotřebují celodenní ošetřovatelskou péči 

 osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s 

mentálním a tělesným postižením 

 osoby s kombinací výše uvedených postižení. 

Komu je služba určena: uživateli jsou muži a ženy po ukončení základní školní 

docházky, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních 

dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu 

práce. Mají zachovány schopnosti umožňující zapojení se do náplně sociální služby 

sociálně terapeutických dílen. 

Formy poskytování sociální služby: ambulantní 

Nabízené služby: 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, 

- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností, 

- základní sociální poradenství  

 

V rámci nabízených služeb mohou klienti využívat: 

o terapeutické řemeslné dílny, s nabídkou zácviku v některých tradičních 

řemeslech (keramika, košíkářství, ruční grafický tisk), 

o terapeutická technická dílna, pro zhotovování jednoduchých zakázek od 

externích zadavatelů, 

o denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti, 

o nácvik sebeobslužných činností, 
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o stravování a pitný režim, 

o základní sociální poradenství, 

o přes sociálního pracovníka je možnost zajistit odbornou ošetřovatelskou 

péči – výkon zabezpečuje do Domova dojíždějící externí akreditovaná 

agentura. 

Cena za službu: bezplatná 

Kapacita služby: 28 uživatelů v jeden okamžik 

Provozní doba: PO - PÁ 7:00 – 14:15 hod. 

 


