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Úvodní slovo předsedy Mikroregionu Konicko

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou již třetí vydání Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných slu-
žeb Konicka. Tento materiál vznikl na základě procesu komunitního plánování sociálních 
služeb z projektu “Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka“, CZ.03.2.63
/0.0/0.0/16_063/0006527 a má za cíl seznámit zájemce se sociálními a návaznými službami, 
které se poskytují v našem regionu. 
Současně se vznikem tohoto tištěného materiálu vzniká tzv. „Elektronický katalog“, který 
bude od září umístěn na webových stránkách Města Konice. Jeho výhodou je okamžitá ak-
tualizace a snadná přístupnost a orientace zájemců, rodin a institucí pomáhajících v tíživých 
sociálních situacích. Budeme rádi za Vaše podněty a připomínky, které pomohou plánovat 
a návazně realizovat potřebné sociální služby. 
Na zpracování těchto katalogů se podílela skupina odborníků pracujících v sociální oblasti, 
za což jim patří veliké poděkování. Bylo mi ctí potkávat se a pracovat s těmito lidmi a obo-
hatit se jejich profesními zkušenostmi.

Bc. Jaroslav Procházka, DiS., místostarosta města Konice, 
předseda Mikroregionu Konicko
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Slovo úvodem

Dostává se Vám do rukou Katalog sociálních a návazných služeb Konicka, který představuje 
přehled nabídky sociálních a návazných služeb na území obce s rozšířenou působností Ko-
nice (dále jen ORP Konice) a blízkého okolí. Katalog vznikl v rámci projektu „Podpora střed-
nědobého plánování sociálních služeb Konicka“ jako jeden z jeho výstupů. Na zpracování 
katalogu se podílela Řídící skupina Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, slo-
žená z dvanácti členů z řad poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí, ale i uživatelů so-
ciálních a návazných služeb z ORP Konice. Mimo tištěnou verzi katalogu připravujeme i jeho 
elektronickou verzi. Tuto elektronickou interaktivní formu katalogu naleznete na oficiálních 
webových stránkách města Konice od září 2019. 

Cílem katalogu je: 
   poskytnout odborné i široké veřejnosti ucelené informace o aktuálních a dostupných 

sociálních a návazných službách na správní obvod ORP Konice, 
   poskytnout informace o možnostech pomoci a podpory při řešení nepříznivé sociální 

situace vás, i vašich blízkých, a posloužit tak k dobré orientaci při výběru vhodných 
služeb, 

   optimalizovat poskytování sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám občanů 
na území správní obvod ORP Konice

Katalog je rozdělen do čtyř částí, kdy v první části jsou uvedeny základní a všeobecné infor-
mace z oblasti sociálních služeb, včetně charakteristiky nejčastěji používaných pojmů v zá-
koně o sociálních službách i o pojmech používaných v tomto katalogu. 
V druhé a třetí části naleznete kompletní a ucelený přehled všech aktuálně registrovaných 
sociálních služeb i návazných služeb sídlících na území správního obvodu ORP Konice a blíz-
kého okolí. Sociální služby jsou koncipovány do čtyř skupin, dle okruhu cílových osob, kte-
rým jsou poskytovány – sociální služby na území správního obvodu ORP Konice pro cílovou 
skupinu: 
Děti, mládež, rodina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 
Osoby v krizi a sociálně vyloučení 
Registrované sociální služby jsou doplněny o návazné služby. V závěrečné čtvrté části kata-
logu naleznete užitečné telefonní a krizové kontakty a seznam obcí ze správního obvodu 
ORP Konice. 

Údaje o službách uvedených v tomto materiálu jsou platné k 30. 4. 2019. 
Aktuální informace o sociálních službách a jejich poskytovatelích jsou dostupné v Registru 
poskytovatelů sociálních služeb a  od září 2019 budou dostupné na webových stránkách 
Města Konice v elektronickém katalogu.



/  5  /

I. Základní informace z oblasti sociálních služeb

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů… 

…upravuje podmínky a způsoby zajištění pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální 
situaci, sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením pro-
střednictvím sociálních služeb a poskytování příspěvku na péči. Dále je sociální oblast upra-
vována v rámci vyhlášky č. 505/2006 Sb., resp. nově vyhláškou č. 387/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z  důvodu věku, 
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob ži-
vota vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv 
a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou 
situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vylou-
čením. 

•    Zdravotním postižením se rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kom-
binované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci 
jiné osoby. 

•    Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav znamená nepříznivý zdravotní stav, který 
podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, 
smyslové nebo fyzické schopnosti, má vliv na soběstačnost a péči o vlastní osobu. 

•    Přirozené sociální prostředí je vnímáno jako rodina a sociální vazby k osobám blíz-
kým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, 
místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. 

•    Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 
sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomá-
hají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít 
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 

•    Sociální vyloučení znamená vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a  ne-
možnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. 

Sociální služby 
jsou souborem činností zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situ-
aci a to za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení. Rozsah a for-
ma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat 
lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z  individuálně určených potřeb osob, 
musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování 
nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí 
být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy dů-
sledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 
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Druhy sociálních služeb: 
 sociální poradenství – základní, odborné 
  služby sociální péče – napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a  psychickou 

soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 
společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí 
a zacházení 

  služby sociální prevence – pomáhají zabránit vyloučení osob, které jsou tímto ohroženi 
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se spo-
lečností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů. Cílem 
služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit spo-
lečnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Formy sociálních služeb: 
  Pobytové sociální služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních slu-

žeb. 
  Ambulantní sociální služby jsou služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena nebo 

dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí není ubytování. 
  Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném 

sociálním prostředí. 

Poskytovatel sociálních služeb: je právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění po-
skytovat sociální službu a je vedena v Registru poskytovatelů sociálních služeb prostřednic-
tvím příslušného Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Úhrada nákladů za sociální služby: sociální služby se poskytují osobám bez úhrady 
nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Úhradu nákladů za poskyto-
vání sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytova-
telem. 

Zařízení sociálních služeb: jsou taxativně vymezeny v zákoně o sociálních službách. Zaří-
zení je obvykle vnímáno ve spojení s budovou, některá zařízení jsou současně označením 
druhu sociálních služeb, jiná poskytují více druhů sociálních služeb. 

Zařízení sociálních služeb: 
•   centra denních služeb 
•   denní stacionáře 
•   týdenní stacionáře 
•   domovy pro osoby se zdravotním postižením 
•   domovy pro seniory 
•   domovy se zvláštním režimem 
•   chráněné bydlení 
•   azylové domy 
•   domy na půl cesty 
•   zařízení pro krizovou pomoc 
•   nízkoprahová denní centra 
•   nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
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•   noclehárny 
•   terapeutické komunity 
•   sociální poradny 
•   sociálně terapeutické dílny 
•   centra sociálně rehabilitačních služeb 
•   pracoviště rané péče 
•   intervenční centra 
•   zařízení následné péče 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb: 
•   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 
•   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 
•   fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. 

Výčet sociálních služeb poskytovaných bez úhrady: 
•   sociální poradenství 
•   raná péče 
•   telefonická krizová pomoc 
•   tlumočnické služby 
•   krizová pomoc 
•   služby následné péče 
•    sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním posti-

žením 
•   terénní programy 
•   sociální rehabilitace 
•   sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 
•   služby sociálně terapeutických dílen 
•   sociální služby intervenčních center 

Výčet sociálních služeb poskytovaných za úhradu: 
Osoba hradí za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Maximální 
výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování 
a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat ale-
spoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1 písm. 
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b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Podrobnosti jsou uvedeny v provádě-
cím předpisu zákona o sociálních službách. 

•   týdenní stacionáře 
•   domovy pro osoby se zdravotním postižením 
•   domovy pro seniory 
•   domovy se zvláštním režimem 
•   zdravotnická zařízení ústavní péče 

Za poskytování následujících sociálních služeb hradí osoby úhradu za základní činnos-
ti v  rozsahu stanoveném smlouvou, maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní 
předpis.
 
•   osobní asistence 
•   pečovatelská služba 
•   tísňová péče 
•   průvodcovské a předčitatelské služby 
•   podporování samostatného bydlení 
•   odlehčovací služby 
•   služby v centrech denních služeb 
•   služby v denních stacionářích 
•   pobytové služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb 
•   služby v chráněném bydlení 

Za poskytování sociálních služeb v  následujících zařízeních hradí osoby úhradu za uby-
tování, stravu, a za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách 
hradí osoby úhradu za stravu v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady 
stanoví prováděcí právní předpis. 

•   azylové domy 
•   noclehárny (hradí se ve výši stanovené poskytovatelem) 
•   domy na půli cesty 
•   nízkoprahová denní centra (hradí se za stravu ve výši stanovené poskytovatelem) 
•   terapeutické komunity 
•   zařízení následné péče 
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II. Sociální služby v rámci SO ORP Konicko a blízkého okolí

1. Děti, mládež rodina 

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 

Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým  
a kombinovaným postižením/Střední novosadská 356/52, Olomouc.

Zřizovatel Společnost pro ranou péči, z. s., Klimentská 2, 110 00 Praha 1
Poskytovatel Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, pobočný spolek
 sídlo – Střední novosadská 356/52, Olomouc.
Zařízení Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 
 Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým  
 a kombinovaným postižením/Střední novosadská 356/52, Olomouc.
Adresa sídlo – Střední novosadská 356/52, 779 00 Olomouc
Kontakt koordinátorka sociálních služeb, 778 766 555
 olomouc2@ranapece.cz
 www.ranapece.cz
Přístup  Střední novosadská 52 – ANO , U Botanické zahrady 4 – NE
Okruh osob •     rodiny s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
 •     rodiny s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením 

ve věku od 0 do 7 let
 •     rodiny s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti 

zrakového vnímání
 •     rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 

v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let
Kapacita 190 rodin (uživatelů služby)
Forma služby terénní
Poskytované služby Raná péče
Informace Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc 
 Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým  
 a kombinovaným postižením/Střední novosadská 356/52, Olomouc.
 Poslání:   Poskytujeme podporu a pomoc rodinám dětí s ohroženým 

vývojem nebo s postižením, aby svůj život zvládaly lépe.
 Působnost: Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Pardubický kraj
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Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, 
mentálním a kombinovaným postižením

Zřizovatel Společnost pro ranou péči, z. s., Klimentská 2, 110 00 Praha 1
Poskytovatel Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, pobočný spolek
 Sídlo – Střední novosadská 356/52, Olomouc
Zařízení Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc,  
 Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, 
 mentálním a kombinovaným postižením
Adresa U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc 
Kontakt sociální pracovník
 777 708 922
 sas@ranapece.cz
 www.ranapece.cz
Přístup  NE
Okruh osob •     Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je sociální 

služba určená zletilým osobám, které pečují o dítě ve věku od 
narození do 18 let s ohroženým příznivým vývojem v důsledku 
dlouhodobě kritické sociální situace rodiny nebo dysfunkční 
rodiny.

Kapacita 30 rodin (uživatelů služby)
Forma služby terénní
Poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Informace Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc,  
  Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, 

mentálním a kombinovaným postižením/U Botanické zahrady 4, 
Olomouc.

 Poslání:  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpůrnou 
organizací pro zletilé osoby, které pečují o dítě s ohroženým 
příznivým vývojem v důsledku dlouhodobě kritické sociální 
situace rodiny nebo dysfunkční rodiny. Prostřednictvím 
odborného poradenství a koučování pomáhá pečujícím 
osobám upravit si poměry, stabilizovat situaci rodiny 
a získat potřebné rodičovské kompetence.



/  11  /

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Raná péče pro Moravu a Slezsko 

Zřizovatel Nestátní nezisková organizace
Poskytovatel Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Zařízení Raná péče pro Moravu a Slezsko
Adresa Jungmannova 25, 779 00 Olomouc
Kontakt vedoucí služby
 +420 739 642 677
 ranapecemorava@detskysluch.cz
 www.detskysluch.cz
Přístup  Služba probíhá v domácím prostředí klientů.
Okruh osob Rodina s dítětem se sluchovým postižením od narození do 7 let.
Kapacita 125 rodin 
Forma služby terénní služba
Poskytované služby Služby sociální prevence – raná péče
Informace  Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby 

zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem 
a mohla žít běžným způsobem života. Každý uživatel má poradkyni 
rané péče. Služba je poskytována formou terénních konzultací, tedy 
přímo v rodině – přirozeném prostředí dítěte. Návštěvy v rodinách 
probíhají v pravidelných, předem domluvených intervalech.

Jdeme Autistům Naproti – Raná péče Olomouc

Zřizovatel NNO
Poskytovatel Jdeme Autistům Naproti z.s.
Zařízení Raná péče JAN
Adresa Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc
Kontakt vedoucí organizace, vedoucí rané péče
 608 366 835, 733 742 168
 jan.olomouc@gmail.com
 www.jan-olomouc.cz
Přístup  bariérový,1.patro
Okruh osob  děti s PAS (osoby s kombinovaným postižením) a jejich rodiny 

z Olomouckého kraje
 věková struktura děti předškolního věku (1–7 let)
Kapacita 90
Forma služby terénní
 ambulantní
Poskytované služby Pracoviště rané péče
Informace  Posláním služby raná péče JAN je provázet rodinu s dítětem 

s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku 1–7 let, 
podporovat všestranný vývoj dítěte a tím pomáhat vést důstojný 
a plnohodnotný život celé rodině směřující k jejímu sociálnímu 
začlenění. Při poskytování služby klademe důraz na možnost 
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volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. Raná péče 
je poskytována terénní formou v rodinném prostředí, případně 
ambulantní formou v zařízení organizace. Každá rodina má svého 
klíčového pracovníka – poradce rané péče, který je zodpovědný 
za průběh služby, společně s rodinou dítěte vytváří, aktualizuje 
a vyhodnocuje individuální plán. 

  Nabízíme rodině možnost navštěvovat svépomocné rodičovské 
skupiny, poskytujeme konzultace, předáváme kontakty na další 
návazné aktivity a služby. 

SOS dětské vesničky Kompas Prostějov 

Zřizovatel NNO
Poskytovatel SOS dětské vesničky, z.s.
Zařízení  SOS Kompas – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 

zákona o soc. službách
Adresa Plumlovská 68, 796 01 Prostějov
Kontakt vedoucí pracovnice SOS Kompas Prostějov Mgr. Regina Šverdíková
 773 686 600
 regina.sverdikova@sos-vesnicky.cz
 www.sos-vesnicky.cz
Přístup  bariérový
Okruh osob •    rodiny s dětmi (do 26 let věku dítěte v případě, že se jedná 

o nezaopatřené dítě dle zákona o státní sociální podpoře) 
ohrožené společensky nežádoucími jevy

 •    do cílové skupiny zahrnujeme biologické rodiče (jednoho či oba 
dle charakteru spolupráce), děti (viz charakteristika výše), ostatní 
osoby pečující, či kontaktující se s dítětem na základě žádosti či 
rozhodnutí soudu (prarodiče nebo další příbuzní či blízké osoby 
dítěte, žadatelé o NRP, pěstouni, apod.).

Kapacita  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.
do?736c=dad026e37fcf3ba8&SUBSESSION_ID=1554201905648_5 
– kapacita uvedena za celou pobočku Prostějov, která poskytuje 
služby na Konicku.

Forma služby ambulantní – kancelář Prostějov, Plumlovská 68 
 Úterý: 7:00 – 11:30,12:00 – 15:00,
  od 1. 1. 2020 i v Konici (komunit. centrum) – pátek 8:00 – 11:30, 
 terénní
 Pondělí: 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
  Středa:  7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
  Čtvrtek:  7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
  Pátek:  7:00 – 11:30 12:00 – 13:30
Poskytované služby § 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Informace Podpora rodičovství:
 •    pomáháme rodičům osvojovat si rodičovské kompetence v oblasti 
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péče o děti (strava, hygiena, bezpečnost prostředí, stimulace, 
emocionálně vřelý vztah), učíme rodiče, jak nekonfliktně 
komunikovat s dětmi a dalšími členy rodiny

 •    pomáháme se zajištěním lékařské péče pro děti
 •    pomáháme se zajištěním školní docházky dětí, zvyšováním jejich 

kompetence v oblasti komunikace se školou a školní přípravy dětí 
 •    pomáháme rozvíjet dovednosti dětí a hledáme pro ně smysluplné 

volnočasové aktivity
 •    pomáháme při návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny

 Podpora při rozchodu a rozvodu:
 •    pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu rodičů s dětmi, 

posilujeme specifické kompetence rodičů v situacích rozpadu rodiny, 
 •    poskytujeme podporu a pomoc v rámci soudních řízení a jednání 

na úřadech a institucích
 •    Nabízíme řízená (mediovaná) setkání rodičů, případně dalších 

členů rodiny, s cílem hledáním dohod ve sporných otázkách, 
týkajících se péče o děti 

 Podpora při jednání na úřadech:
 •    učíme, jak komunikovat na úřadech
 •    pomáháme s vyřizováním sociálních dávek
 •    pomáháme při hledání zaměstnání
 •    pomáháme s přípravou na úřední jednání 
 •    doprovázíme a asistujeme při úředních jednáních

 Podpora při vedení domácnosti:
 •    pomáháme při hledání vhodného bydlení
 •    pomáháme s řešením zadluženosti a příjmů rodiny
 •     pomáháme s orientací ve finančních záležitostech a s vedením 

rodinného rozpočtu
 •     pomáháme s nácvikem péče o domácnost a udržování 

bezpečného a hygienického prostředí 
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Středisko sociální prevence Olomouc – Poradna pro rodinu Prostějov

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel  Středisko sociální prevence Olomouc, 
 příspěvková organizace 
 (příspěvková organizace kraje)
Zařízení Intervenční centra
Adresa Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice
 582 345 013, 775 864 991
 585 754 736
 intervencnicentrum@ssp-ol.cz
 kovarikova@ssp-ol.cz
 ssp-ol.cz
Přístup  ne
Okruh osob oběti domácího násilí
 věková struktura cílové skupiny: osoby od 16 let věku
Kapacita okamžitá kapacita: 1 intervence
Forma služby ambulantní 
 terénní
Poskytované služby Intervenční centra
Informace  Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora 

osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým 
nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. 
Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich 
složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím 
individuální psychologické pomoci, sociálního a právního 
poradenství. 

 Provozní doba:
 pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
 úterý:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
 středa:  8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
 čtvrtek:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
 pátek:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
 Čas poskytování po domluvě s pracovníkem intervenčního centra. 
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2. Senioři

Domov pro seniory Jesenec

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace
Zařízení Domovy pro seniory
Adresa Jesenec 1, 798 53 Jesenec
Kontakt sociální pracovnice
 582 396 396, 602 562 331, 702 239 553 – sociální pracovnice
 582 396 922 – ústředna
 socialni@ddjesenec.cz, socialni2@ddjesenec.cz 
 www.ddjesenec.cz
Přístup  částečná bariérovost
Okruh osob  Služba je určena seniorům od 60 let, kteří se z důvodu zdravotního 

stavu či věku ocitli v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou 
soběstačnost a pohyblivost a jsou trvale odkázáni na pravidelnou 
péči a pomoc, kterou nelze zajistit v domácím prostředí. 

Kapacita 75 lůžek
Forma služby pobytová 
Poskytované služby Domovy pro seniory
Informace  Poskytujeme ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, 

rehabilitaci, volnočasové aktivity a pomoc při zvládání běžných 
denních úkonů (např. oblékání, koupání, nakupování, zajišťování 
služeb) seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. 
Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů a zajistit 
klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.
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Domov pro seniory Ludmírov

Zřizovatel Obec Ludmírov
Poskytovatel DOMOV PRO SENIORY LUDMÍROV, p.o.
Zařízení Domovy pro seniory
Adresa Ludmírov 2, 798 55 Hvozd
Kontakt Mgr. Marta Spurná, ředitelka
 582 383 147, 722 146 062, 582 383 701
 ddludmirov@volny.cz
 www.dps-ludmirov.wz.cz
Přístup  bezbariérová budova
Okruh osob mladší senioři (65 – 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Kapacita 36 klientů
Forma služby pobytová
Poskytované služby § 49
 Domovy pro seniory
 (1)    V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 (2)    Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
          a)  poskytnutí ubytování,
          b)  poskytnutí stravy,
          c)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
          d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu,
           e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
           f )  sociálně terapeutické činnosti,
           g)  aktivizační činnosti,
           h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí.

Informace  Posláním našeho domova je usilovat o důstojný a spokojený 
život našich seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
a sociální situaci žijí v tomto zařízení.

 Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu 
 s okolím.

  Snažíme se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí, aby co 
nejméně pocítili nějakou změnu (jako doma).

  Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří mají sníženou 
soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto 
potřebují podporu, pomoc a péči při zajišťování základních 
životních potřeb.
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Dům pokojného stáří Bohuslavice

Zřizovatel Charita Konice, církevní nezisková organizace
Poskytovatel Dům pokojného stáří
Zařízení Domovy pro seniory
Adresa Bohuslavice ev.č.9, 798 56 Bohuslavice
Kontakt vedoucí domova
 582 383 505, 739 524 365
 dps.bohuslavice@konice.charita.cz, 
 pavlina.pasova@konice.charita.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup  přístup bezbariérový
Okruh osob  Cílovou skupinou služby jsou senioři (mladší od 60 let a starší od 

80 let) se sníženou soběstačností, kteří si nedokáží zajistit sami, ani 
prostřednictvím jiné fyzické osoby, pomoc ve svém přirozeném 
sociálním prostředí.

Kapacita 47 míst
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domovy pro seniory
Informace  Dům pokojného stáří je čtyřpodlažní budova určená pro 47 

uživatelů, s bezbariérovým přístupem,lůžkovým výtahem do 
všech poschodí a výtahovou plošinou do zahrady. Ubytování je 
poskytováno v 15 jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojích. 
Většina z nich má své vlastní sociální zázemí – WC, sprchový kout 
a kuchyňskou linku. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími 
postelemi a signalizačním zařízením. V prvním a druhém podlaží 
se nachází velké koupelny s vanou. Uživatelé mohou využívat 
společné prostory jako halu, jídelnu, kapli, společenskou místnost 
s knihovnou a přístupem na internet a upravenou zahradu 
s posezením a altánkem. V rámci aktivizace jsou uživatelům 
nabízeny různé aktivity.
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Dům pro seniory František Náměšť na Hané

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel  Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace – 

příspěvková organizace kraje
Zařízení Domov pro seniory
Adresa Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
Kontakt  ředitel (R), vedoucí úseků sociálního (S), ekonomicko provozního 

(EP) a zdravotního (Z)
 585 952 146 (základní – pro všechny), 585 754 445 (S)
 603 569 262 (R), 606 045 191 (R + EP), 725 006 583 (S), 606 045 191 (Z) 
 585 952 146
  info@ddnamestnahane.cz, reditel@ddnamestnahane.cz (R), 

socialni@ddnamestnahane.cz (S), ekonom@ddnamestnahane.cz 
(EP), zdravotni@ddnamestnahane.cz (Z)

 www.ddnamestnahane.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  senioři od 60 let věku, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, 

potřebují dopomoc při běžných činnostech, nejsou schopni setrvat 
ve svém přirozeném prostředí a podporu nelze zajistit jinými 
sociálními službami

Kapacita 53
Forma služby pobytová
Poskytované služby § 49 domovy pro seniory
Informace  Poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním 

zařízením vždy pro dva pokoje, jednom jednolůžkovém a čtyřech 
manželských s vlastním sociálním zařízením. Stravu připravujeme 
racionální, diabetickou, šetřící a dia/šetřící, nabízíme široké spektrum 
aktivizačních činností – cvičení, seniorskou kavárnu, terapeutické 
činnosti, ruční práce, knihovnu promítání filmů a fakultativních 
činností – fyzioterapii a masáže, pedikúru a zajišťuje i další služby – 
kadeřnictví.
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Domov pro seniory Kostelec na Hané

Zřizovatel Obec
Poskytovatel Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace
 příspěvková organizace
Zařízení Domovy pro seniory
Adresa M. Ulického 882, 798 41 Kostelec na Hané
Kontakt Mgr. David Ševčík , ředitel
 Taťána Hrabalová,vrchní sestra
 777 856 496
 582 374 879
 reditel@ddkostelecnh.eu
 www.ddkostelecnh.eu
Přístup  ANO
Okruh osob  Cílovou skupinou jsou obyvatelé nad 63 let včetně , kteří se dostali 

do nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, zdravotního 
postižení, ztráty soběstačnosti a z uvedených příčin nemohou žít ve 
svém přirozeném, původním prostředí a vyžadují podporu druhé 
osoby nebo zdravotní a ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby 
imobilní, s částečnou schopností pohybu, se schopností pohybu 
za pomoci kompenzačních pomůcek i osoby mobilní s poruchami 
paměti, které jsou orientovány místem.

Kapacita 58
Forma služby pobytová
Poskytované služby § 49
Informace  Ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením.
 Celodenní stravování (normální i dietní strava).
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 Pomoc při osobní hygieně.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  Aktivizační činnosti (cvičení v tělocvičně, činnosti rozvíjející 

jemnou motoriku, individuální práce s uživateli na pokoji, vaření, 
čtení z bible, posezení s hudbou, předčítání, posezení v relax 
zóně,kinokavárna).

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.
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Domov na Kalvárii s.r.o. – domov pro seniory Jaroměřice

Zřizovatel Pardubický kraj
Poskytovatel  Domov na kalvárii s.r.o., IČ: 28774604 Jaroměřice 271, 569 44 

Jaroměřice u Jevíčka, jednatel: René Hartman 
Zařízení Domov na Kalvárii s.r.o.
Adresa Jaroměřice 271, 569 44, Jaroměřice
Kontakt ředitel: Robert Pirkl, tel.: 608 980 424 
 zástupce ředitele: Voráčová Iveta, tel.: 608 735 333
 domov.kalvarie@seznam.cz
 www.domovkalvarie.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob senioři 
  osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým postižením 

Služba je poskytována nad 50 let věku.
Kapacita 72
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov pro seniory
Informace  Domov pro seniory je třípatrová budova určena pro 72 klientů 

s bezbariérovým přístupem a lůžkovým výtahem. Ubytování je 
možné na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností 
vlastního sociálního zařízení. Pokoje jsou vybaveny polohovacími 
postelemi a signalizačním zařízením. Na prvním a druhém patře je 
velká koupelna s vanou se zvedacím zařízením. Pro imobilní klienty 
máme nová koupací lůžka. Na každém patře se nachází společenská 
místnost s TV, knihovnou a rybičkami, společenská místnost je 
vybavena kuchyňkou. V přízemí se nachází solná jeskyně, místností 
pro masáže a malou tělocvičnou určenou pro rehabilitaci a společné 
cvičení. Nově opravená jídelna slouží klientům ke stravování. 
Kolem Domova na Kalvárii s.r.o. se nachází malebná krajina s lesy. 
Poutním místem je kostel Povýšení Svatého Kříže na Kalvárii 
a Římskokatolická farnost Jaroměřice.
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Domov pro seniory Soběsuky

Zřizovatel Město Plumlov 
Poskytovatel Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
Zařízení Domov pro seniory
Adresa Soběsuky 95, 798 03 Plumlov
Kontakt PhDr. Yvona Andělová, ředitelka
 582 394 024, 582 394 025, 582 335 016 (ředitelka)
 reditelka@dpssobesuky.cz
 www.dpssobesuky.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  Senioři od 65 roků, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména 

z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby a stálou 
službu odborného personálu.

Kapacita 55 uživatelů
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov pro seniory
  Nabízíme celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, 

celodenní stravu a sociální péči. Zajišťujeme nepřetržitou 24 
hodinovou ošetřovatelskou a zdravotní péči. Nabízíme pestrou 
řadu volnočasových aktivit, přednášky, koncerty a společenská 
setkání, zájmové činnosti, pohybové aktivity a služby fyzioterapeutů 
a duchovní službu. 
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Domov seniorů Prostějov,p.o.

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Domov seniorů Prostějov, p.o.
Zařízení Domov pro seniory
Adresa Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice
 582 402 136, 778 117 110
 z.koci@domovpv.cz , domovpv@domovpv.cz
 www.domovpv.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  Senioři starší 60 let, kteří potřebují pravidelnou (každodenní) pomoc 

jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb.
Kapacita 226
Forma služby pobytová
Poskytované služby §49 domov pro seniory
Informace  Domov seniorů je určen pro 226 obyvatel, kteří mohou být 

ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se základním 
vybavením, s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. 
U některých pokojů jsou také balkony. Senioři jsou ubytovaní 
dle svých zdravotních a psychických možností na jednom ze 
čtyř oddělení – dvě ošetřovatelská a dvě oddělení s běžným 
režimem. Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti – 
rekreace, výlety, taneční večírky, soutěže a kulturní vystoupení, 
sportovní vyžití a společná posezení. Provoz domova je nepřetržitý 
a o obyvatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách, terapeuti, dále zdravotní, ošetřovatelský 
a provozní personál. V domově je také zajištěna na smlouvu 
lékařská péče v ordinaci všeobecného lékaře, diabetologa 
a psychiatra, kteří ordinují v pravidelných ordinačních hodinách. 
Na skladbu jídel, stravování a dietní systém dohlíží nutriční 
terapeutka a stravovací komise zařízení.
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Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. – Domov pro seniory

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel  Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
 Příspěvková organizace
Zařízení  Domov pro seniory
Adresa Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice
 582 321 202, 203
 733 572 729, 725 933 640
 info@csspv.cz
 www.csspv.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob –  senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby 
 –  senioři od 65 let, kteří jsou zcela závislí na pomoci jiné osoby 
 –  manželské a partnerské páry seniorského věku (od 65 let) se 

sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
osoby 

Kapacita 126
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov pro seniory
Informace  Posláním Domova pro seniory je vytváření klidného a bezpečného 

prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou zcela závislí 
na pomoci jiné osoby. Snažíme se obnovit, případně udržet 
soběstačnost seniorů a vytvořit podmínky pro důstojně prožité 
stáří.



/  24  /

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. – Odlehčovací služba

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Zařízení Odlehčovací služba
Adresa Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice
 778 762 960
 info@csspv.cz
 www.csspv.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  Osoby od 18 let věku, se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení, o které je pečováno v domácím prostředí, 
a rodinní příslušníci nemohou z různých důvodů krátkodobě péči 
poskytnout.

  Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností, o které je pečováno 
v domácím prostředí, a rodinní příslušníci nemohou z různých 
důvodů krátkodobě péči poskytnout.

Kapacita 6
Forma služby pobytová
Poskytované služby Odlehčovací služba
Informace  Poslání odlehčovací služby je pomoc rodinným příslušníkům, kteří 

v plném rozsahu zajišťují péči a podporu o blízkou osobu v domácím 
prostředí, v situaci, kdy dočasně potřebují tuto péči zajistit jiným 
způsobem. Povětšinou se jedná o situace, kdy je pečující osoba 
na hospitalizaci, jede na dovolenou nebo si potřebuje vyřídit své 
osobní záležitosti apod.

  Podpora pečujících osob, v jejich úsilí pečovat o osobu blízkou, co 
nejdelší dobu v přirozeném sociálním prostředí. 
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Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. – Domov se zvláštním režimem 
pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Zařízení Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Adresa Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice
 582 321 454
 778 751 610
 info@csspv.cz
 www.csspv.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob senioři od 65 let s Alzheimerovou chorobou
Kapacita 29 
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov se zvláštním režimem
Informace  Nabízíme: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Další služby: kulturní akce, klubové zařízení Pod Lípou, bohoslužby, 
knihovna.
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Charitní pečovatelská služba Konice

Zřizovatel Charita Konice 
Poskytovatel Charita Konice – církevní organizace
Zařízení Pečovatelská služba
Adresa Zahradní 690, 798 52, Konice
Kontakt vedoucí pečovatelské služby
 582 396 217, 739 524 364
 nadezda.palenikova@konice.charita.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup  u terénní služby – bariérový
 u ambulantní služby – bezbariérový
Okruh osob –   osoby se zdravotním postižením (ve věku 19-64 let),
 –    senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si 

nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby 
pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Kapacita u terénní služby – max. 140 klientů za den 
 u ambulantní služby – max. 3 klienti za den
Forma služby terénní a ambulantní
Poskytované služby § 40 – pečovatelská služba
Informace  Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní pečovatelské 

službě Konice vychází z individuálních potřeb klientů a řídí se § 40 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 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)   pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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3. Osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Domov pro seniory Jesenec

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Domov pro seniory Jesenec,  
 příspěvková organizace
Zařízení Domovy pro seniory
Adresa Jesenec 1, 798 53 Jesenec
Kontakt sociální pracovnice
 582 396 396, 602 562 331, 702 239 553 – sociální pracovnice
 582 396 922 – ústředna
 socialni@ddjesenec.cz, socialni2@ddjesenec.cz 
 www.ddjesenec.cz
Přístup  částečná bariérovost
Okruh osob  Služba je určena seniorům od 60 let, kteří se z důvodu zdravotního 

stavu či věku ocitli v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou 
soběstačnost a pohyblivost a jsou trvale odkázáni na pravidelnou 
péči a pomoc, kterou nelze zajistit v domácím prostředí. 

Kapacita 75 lůžek
Forma služby pobytová 
Poskytované služby Domovy pro seniory
Informace  Poskytujeme ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, 

rehabilitaci, volnočasové aktivity a pomoc při zvládání běžných 
denních úkonů (např. oblékání, koupání, nakupování, zajišťování 
služeb) seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. 
Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů a zajistit 
klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.
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Charitní pečovatelská služba Konice

Zřizovatel Charita Konice 
Poskytovatel Charita Konice – církevní organizace
Zařízení Pečovatelská služba
Adresa Zahradní 690, 798 52, Konice
Kontakt vedoucí pečovatelské služby
 582 396 217, 739 524 364
 nadezda.palenikova@konice.charita.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup  u terénní služby – bariérový
 u ambulantní služby – bezbariérový
Okruh osob – osoby se zdravotním postižením (ve věku 19-64 let),
 –  senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si 

nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby 
pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Kapacita u terénní služby – max. 140 klientů za den 
 u ambulantní služby – max. 3 klienti za den
Forma služby terénní a ambulantní
Poskytované služby § 40 – pečovatelská služba
Informace  Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní pečovatelské 

službě Konice vychází z individuálních potřeb klientů a řídí se § 40 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 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) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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Domov se zvláštním režimem Bílsko

Zřizovatel  NNO – obecně prospěšná společnost: zakladatel – právnická + 
fyzická osoba

Poskytovatel Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s.
Zařízení Domov se zvláštním režimem
Adresa Bílsko 38, 783 22 p. Cholina
Kontakt ředitel
 606511735
 reditel@domov-bilsko.cz
 https://www.domov-bilsko.cz/
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 27 let věku s chronickým 

duševním onemocněním – např. onemocněním schizofrenie, 
schizoafektivní poruchy, afektivní poruchy nebo chronickým 
duševním onemocněním způsobeným užíváním návykových látek.

Kapacita 34
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov se zvláštním režimem
Informace  Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je 

poskytování pomoci a péče osobách s chronickým duševním 
onemocněním v důstojném prostředí, s důrazem na zachování 
soběstačnosti každého uživatele. 

 Zásady
 –   individuální přístup k uživatelům
 –   úcta k uživatelům, zachování důstojnosti
 –   právo uživatelů na svobodné rozhodnutí
 –   týmová spolupráce
 –   spolupráce s rodinou uživatele
 Cíle
 –   zachování soběstačnosti uživatelů
 –   udržování vztahů uživatelů s rodinou
 –    kontakt uživatele se společenským  

prostředím
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Domov na zámku p.o., Nezamyslice 

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Domov „Na Zámku“, 
 příspěvková organizace 
Zařízení Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Adresa nám. děk. Františka Kvapila 17
 798 26 Nezamyslice
Kontakt sociální pracovnice, 582 302 087, 582 388 354
 kkrepelkova@nazamku.eu
 www.nazamku.eu
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  Cílovou skupinou jsou muži a ženy ve věku od tří let (horní věková 

hranice je neomezena) s mentálním postižením, jejichž situace 
vyžaduje individuálně určenou podporu a pomoc jiné osoby.

Kapacita Celková kapacita zařízení je 115 míst.
Forma služby Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Informace  Posláním Domova „Na Zámku“, p. o. Nezamyslice je prostřednictvím 

celoroční pobytové služby poskytovat nezbytnou podporu osobám 
s mentálním postižením, na cestě k běžnému způsobu života. Důraz 
je kladen na zachování a rozvoj soběstačnosti uživatele s ohledem 
na individuální potřeby a možnosti každého jednotlivce.

 Nabízíme tyto základní služby: 
 •     celoroční provoz 
 •     ubytování (služby spojené s praním, žehlením, zašíváním prádla 

uživatele) 
 •     strava
 •     pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •      pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro výkon 

osobní hygieny
 •     výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti
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 •     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •     sociálně terapeutické činnosti
 •      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
 •      základní sociální poradenství – poskytování potřebných informací 

přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace, jednání 
s institucemi a úřady

 •     zdravotní péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. – Domov se zvláštním režimem 
pro osoby s duševním onemocněním

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Zařízení Domov se zvláštním režimem 
Adresa Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice, 582 321 205, 736 484 568
 info@csspv.cz
 www.csspv.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  Osoby od 19 let s chronickým duševním onemocněním (zejména 

schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, poruchy nálad a organické 
duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, 
které jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.

Kapacita 76 míst
Forma služby pobytová
Poskytované služby Domov se zvláštním režimem
Informace  Poskytujeme pomoc, podporu nebo péči osobám s chronickým 

duševním onemocněním, které nemohou žít samy ve své 
domácnosti. Poskytujeme kvalitní sociální, ošetřovatelské 
a zdravotní služby s celoročním pobytem. Podporujeme uživatele 
služby v co nejvyšší míře samostatnosti, snažíme se o zachování 
jejich stávajících schopností a o smysluplné naplňování volného 
času pomocí ergoterapie apod.
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Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. – Denní stacionář Pivoňka

Zřizovatel Olomoucký kraj
Poskytovatel Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
Zařízení Denní stacionář Pivoňka
Adresa Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovnice
 778 762 960
 582 345 682
 737 530 311
 info@csspv.cz
 www.csspv.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Kapacita 16
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Denní stacionáře
Informace  Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby 

osobám s mentálním postižením, umožnit jim setrvat v původním 
domácím prostředí, usilovat o zvyšování jejich soběstačnosti, 
poskytovat jim podporu při začleňování do běžného života a nabízet 
aktivní a zajímavé trávení času.
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Charita Prostějov Sociální rehabilitace Cesta

Zřizovatel Olomoucký arcibiskup 
Poskytovatel Charita Prostějov, církevní organizace
Zařízení Sociální rehabilitace Cesta (podle §70) – druh sociální služby
Adresa Polišenského 1, 796 01, Prostějov
Kontakt vedoucí
 581 110 641, 777 731 329
 582 344 524
 cesta@prostejov.charita.cz
 www.prostejov.charita.cz
Přístup  bezbariérový
Okruh osob  osoby s chronickým duševním onemocněním zaměřeným na 

psychózy a poruchy osobnosti; věková kategorie: od 18 let (horní 
věková hranice je bez omezení)

Kapacita  okamžitá kapacita: 10 klientů (skupinové aktivity), 2 klienti 
(individuální práce)

Forma služby ambulantní a terénní
Poskytované služby •   Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování 

 •   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 •   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 •    Pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí
 •   Informace: Sociální rehabilitace Cesta Charity Prostějov podporuje 

osoby s chronickým duševním onemocněním v začleňování 
do běžného života. Formou podpory v oblasti samostatnosti, 
soběstačnosti a nezávislosti. S využitím technik rozvíjejících 
sociální a pracovní dovednosti a možnosti zprostředkování 
kontaktu se sociálním prostředím. 

Podané ruce – osobní asistence Prostějov

Zřizovatel Podané ruce, z. s. 
Poskytovatel Podané ruce – osobní asistence
 pobočný spolek
Adresa Polišenského 4467/3
 796 01 Prostějov
Kontakt koordinátor osobní asistence
 582 333 974, 777 011 745
 osa.prostejov@podaneruce.eu
 www.podaneruce.eu
Přístup  bezbariérový
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Okruh osob Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
 Osoby s tělesným postižením
 Osoby s mentálním postižením
 Osoby se sluchovým a zrakovým postižením
 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby s chronickým duševním onemocněním
 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se zdravotním postižením
Kapacita 15
Forma služby terénní
Poskytované služby Osobní asistence
Informace  Organizace působí v sociálních službách již od roku 2001. Nabízí 

služby lidem s určitou mírou omezení soběstačnosti – z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistent/ka pomůže při 
zvládání běžných činností, např. hygiena, oblékání, podání jídla, 
péče o domácnost atd. Nabízí také doprovod na procházky, na 
nákup, ale také do zaměstnání či do školy apod.  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 
– Poradenské centrum Prostějov, p.s.

Zřizovatel NNO
Poskytovatel  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
 Krajská organizace Olomouckého kraje p. s.
Zařízení Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
 Poradenské centrum Prostějov, p. s.
Adresa Svatoplukova 2598/ 15, 796 01 Prostějov
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Kontakt ředitelka
 775 549 777
 snncr.pv@volny.cz
 www.snncr.cz/Prostejov.html
Přístup  bariérový
Okruh osob osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky
Kapacita 4
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Odborné sociální poradenství
Informace –   základní sociální poradenství, odborné a technické
 –    příslušenství do sluchadel i jejich zajišťování (baterie, olivky, čistící 

tablety, hadičky)
 –   výměna hadiček k individuálním tvarovkám
 –   informace o kompenzačních pomůckách
 –    sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 

(besedy s klienty, kreativní tvořivá dílna…)
 –   zajišťování tlumočnických služeb pro klienty na úřadech, u lékaře

SONS ČR – Oblastní pobočka Prostějov

Zřizovatel NNO
Poskytovatel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. 
Zařízení Centrum denních služeb
Adresa Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt Pavlína Bartošková 
 775 438 110
 prostejov-odbocka@sons.cz
 www.sons.cz
Přístup  bariérový – schody – 2. patro
Okruh osob osoby se zrakovým znevýhodněním starší 16-ti let 
Kapacita 20 (v závislosti na druhu aktivit )
Forma služby ambulantní, terénní 
Poskytované služby  Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 
Informace Cílem aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým postižením je:
 vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času
 podporovat samostatnost při řešení životních situací
  začlenění do společnosti, navazování nových kontaktů a přátelství 

(zrušení izolace, změna stereotypu)
 zvyšování sebevědomí a soběstačnosti
 možnost uplatňovat vlastní nápady (seberealizace)
Organizace Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
Adresa Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Kontakt Pavlína Bartošková – koordinátorka dobrovolníků 
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 775 438 110
 prostejov-odbocka@sons.cz
 www.sons.cz
Přístup bariérový – schody – 2. patro
Poskytované služby Dobrovolná dopomoc 
Okruh osob osoby se zrakovým 
 znevýhodněním starší 16 let
Kapacita není stanovena
Forma služby terénní 
Informace   Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází 

z poslání a cílů naší organizace, která klade důraz na pomoc 
slabozrakým a nevidomým občanům vést plnohodnotný, 
smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby 
přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální 
součást. Vyhledáváme, školíme a vysíláme dobrovolníky na 
doprovody pro osoby se zrakovým znevýhodněním. 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – pobočka Prostějov

Centrum denních služeb – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrakovým 
postižením

Zřizovatel  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., 
Krakovská 21, 110 00, Praha 1

Poskytovatel  TyfloCentrum Olomouc o.p.s., Regionální pracoviště Prostějov 
(obecně prospěšná společnost)

Zařízení Centrum denních služeb
Adresa Kostelecká 17, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovník, 730 870 761
 znojilova@tyflocentrum-ol.cz
 www.tyflocentrum-ol.cz
Přístup  bezbariérový, objekt je ozvučen majáčkem a vybaven zvedací 
 plošinou
Okruh osob osoby se zrakovým postižením
Kapacita počet klientů 4 
Forma služby ambulantní, terénní
Poskytované služby Sociálněaktivizační služby pro seniory a OZP
Informace V rámci služby nabízíme:
 Bezplatnou podporu a pomoc v nepříznivé životní situaci.
  Kurzy PC – individuální výuka s lektorem (kurz přípravný, 

základní, nástavbový).
  Volnočasové aktivity – sport (plavání, zvuková střelba, účast 

na sportovních hrách pro zrakově postižené, turistika), kultura, 
klubová činnost, výtvarné a vzdělávací kurzy (např. pletení 
z papíru, pedigu).
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Tyflocentrum Prostějov

Centrum denních služeb – sociální rehabilitace

Zřizovatel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých z.s., Krakovská 21, 
 110 00, Praha 1
Poskytovatel  TyfloCentrum Olomouc o.p.s., Regionální pracoviště Prostějov 

(obecně prospěšná společnost)
Zařízení Centrum denních služeb
Adresa Kostelecká 17, 796 01 Prostějov
Kontakt sociální pracovník
 730 870 761
 znojilova@tyflocentrum-ol.cz
 www.tyflocentrum-ol.cz
Přístup  bezbariérový, objekt je ozvučen majáčkem a vybaven zvedací 
 plošinou
Okruh osob osoby se zrakovým postižením
Kapacita 4 klienti
Forma služby ambulantní, terénní
Poskytované služby Sociální rehabilitace
Informace V rámci služby nabízíme:
  Dlouholetou zkušenost s umisťováním zrakově postižených 

uchazečů na trh práce.
 Bezplatnou podporu a pomoc při hledání zaměstnání.
  Služby sociálního pracovníka – zprostředkuje kontakt se 

zaměstnavatelem.
  Individuální podporu při hledání zaměstnání, sestavení pracovního 

profilu, diagnostiku pracovních kompetencí, pomoc při sestavení 
životopisu, oslovení zaměstnavatele, přípravu na výběrové řízení.

  Kurzy a vzdělávací přednášky, zprostředkování PC kurzů, přístup 
k internetu.

Tyflocentrum Prostějov

Centrum denních služeb – Odborné sociální poradenství

Zřizovatel  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých z.s., Krakovská 
21, 110 00, Praha 1

Poskytovatel TyfloCentrum Olomouc o.p.s (obecně prospěšná společnost)
Zařízení Centrum denních služeb
Adresa I. P. Pavlova 184/ 69, Nová ulice, 779 00 Olomouc
Kontakt sociální pracovník
 605 904 953
 info@tyflocentrum-ol.cz
 www.tyflocentrum-ol.cz
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Přístup  bezbariérový, objekt je ozvučen majáčkem a opatřen nájezdem
Okruh osob osoby se zrakovým postižením
Kapacita 6 klientů
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Odborné sociální poradenství
Informace  V rámci odborného poradenství nabízíme:
  Bezplatnou podporu a pomoc, poskytnutí odborných informací 

z oblasti služeb pro zrakově postižené, kompenzačních pomůcek, 
odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění apod.

  Pomoc při hledání optimální možnosti řešení Vaší nepříznivé sociální 
situace a pomoc při realizaci možnosti v souladu s respektem Vašich 
představ, přání a vůle.

  Nezávislé poradenství při výběru kompenzační pomůcky, pomoc 
při získávání náročných elektronických kompenzačních pomůcek, 
možnost si pomůcku prakticky vyzkoušet již při výběru.

 Zaškolení v práci s vhodnou kompenzační pomůckou.
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4. Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené

Člověk v tísni, o.p.s. – Terénní programy Prostějov

Zřizovatel NNO
Poskytovatel Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa Rostislavova 26, 796 01 Prostějov
Kontakt koordinátorka služeb
 777 787 947, pavlina.kolarikova@clovekvtisni.cz
 www.clovekvtisni.cz/olomouc
Přístup  bariérový
Okruh osob  Služba je určená osobám starším 18 let, které se nacházejí v obtížné 

životní (sociální) situaci.
Kapacita 20 uživatelů na plný úvazek
Forma služby terénní
Poskytované služby Terénní programy
Informace  Posláním služby je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora 

jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje 
vyloučením. Služba klade důraz na individuální pomoc podporu 
a poradenství osobám při uplatňování jejich práv a oprávněných 
zájmů. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo 
materiální podpory. Služba je bezplatná.

Azylové centrum Prostějov,o.p.s. – Noclehárny

Zřizovatel NNO, obecně prospěšná společnost
Poskytovatel Azylové centrum Prostějov, o.p.s., obecně prospěšná společnost
Zařízení Noclehárny
Adresa Určická 3124/101, 796 01 Prostějov
Kontakt ředitel, 582330039, 731472757
 azylcentrum@seznam.cz
 www.azylcentrum.cz
Přístup  bariérový
Okruh osob osoby bez přístřeší 
Kapacita 19 míst, 15 muži, 4 ženy
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Noclehárny
Informace  Noclehárny slouží k vyřešení aktuální situace osob bez přístřeší, 

k přespání na jednu nebo více nocí. Služba je poskytována mužům 
i ženám, obsahuje tyto základní činnosti: Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
přenocování, je poskytováno sociální poradenství, klienti mají 
možnost vyprat si prádlo, mají k dispozici kuchyňku, kde si mohou 
uvařit kávu, čaj nebo jednoduché jídlo.
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Azylové centrum Prostějov,o.p.s. – Azylový dům pro muže a ženy

Zřizovatel NNO, obecně prospěšná společnost
Poskytovatel Azylové centrum Prostějov, o.p.s., obecně prospěšná společnost
Zařízení Azylový dům pro muže a ženy
Adresa Určická 3124/101, 796 01 Prostějov
Kontakt ředitel
 582330039, 731472757
 azylcentrum@seznam.cz
 www.azylcentrum.cz
Přístup  bariérový
Okruh osob osoby bez přístřeší
Kapacita 34 míst, 28 muži, 6 ženy
Forma služby pobytová
Poskytované služby Azylové domy
Informace  Azylový dům je určen pro osoby bez přístřeší, které se ocitly v tíživé 

životní a sociální situaci, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením, muži i ženy, věk 18-80 let.

  Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby, 
která je časově omezená na dobu půl roku s možností prodloužení. 
Klientům je poskytováno ubytování, zajištění podmínek pro uvaření 
a přípravu stravy, pro osobní hygienu, možnost vyprání osobního 
prádla, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. V případě zájmu se mohou klienti 
zapojit do skupinových aktivit, kde se naučí základní znalosti práce 
s počítačem, internetem, zvýšení sociálních dovedností a orientaci 
v sociálním systému.

Azylové centrum Prostějov,o.p.s. – Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

Zřizovatel NNO, obecně prospěšná společnost
Poskytovatel Azylové centrum Prostějov, o.p.s., obecně prospěšná společnost
Zařízení Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – ADDAR
Adresa Pražská 2314/1, 796 01 Prostějov
Kontakt ředitel
 582330039, 731472757
 azylcentrum@seznam.cz
 www.azylcentrum.cz
Přístup  bariérový
Okruh osob osoby bez přístřeší rodiny s dítětem/dětmi
Kapacita  Kapacita je stanovena na 10 matek nebo otců, maximální počet dětí 

v sociální službě je 30 dětí
Forma služby pobytová
Poskytované služby Azylové domy
Informace  Služba je určena pro osamělé rodiče (18-64 let) s dětmi, kteří se 
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nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení, je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí 
služby. Rodiče a děti bydlí v samostatných vybavených bytových 
jednotkách, kde je zajištěno dostatečné soukromí a jsou zajištěny 
velmi dobré podmínky pro dočasné bydlení. Pro rodiče i děti jsou 
v rámci čerpání služby organizovány skupinové aktivity, které jsou 
zaměřeny také na zvyšování sociálních dovednosti a orientaci 
v sociálním systému.

Azylové centrum Prostějov,o.p.s. – Nízkoprahové denní centrum

Zřizovatel NNO, obecně prospěšná společnost
Poskytovatel Azylové centrum Prostějov, o.p.s., obecně prospěšná společnost
Zařízení Nízkoprahová denní centra
Adresa Určická 3124/101, 796 01 Prostějov
Kontakt ředitel
 582330039, 731472757
 azylcentrum@seznam.cz
 www.azylcentrum.cz
Přístup  bariérový
Okruh osob osoby bez přístřeší 
Kapacita 21 osob, 15 muži, 6 ženy
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Nízkoprahová denní centra
Informace  Služba je určena všem kteří se ocitli v tíživé životní situaci, osobám 

sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, 
mužům i ženám ve věku 18-80 let. Nízkoprahové denní centrum 
slouží jako záchytný bod, k navázání prvotního kontaktu. Klientům 
jsou poskytnuty podmínky pro osobní hygienu, poskytována 
potravinová a materiální pomoc, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je 
poskytována bezplatně, v pracovní dny.

Azylové centrum Prostějov,o.p.s. Terénní program pro osoby bez přístřeší

Zřizovatel NNO, obecně prospěšná společnost
Poskytovatel Azylové centrum Prostějov, o.p.s., obecně prospěšná společnost
Zařízení Terénní program
Adresa Určická 3124/101, 796 01 Prostějov
Kontakt ředitel
 582330039, 731472757
 azylcentrum@seznam.cz
 www.azylcentrum.cz
Okruh osob osoby bez přístřeší 
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Kapacita 40 klientů
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Terénní programy
Informace  Cílem služby je vyhledávat a minimalizovat rizika spojená 

s bezdomovectvím cílové skupiny klientů. Zajišťuje pomoc 
jednotlivcům, kteří jsou ochotni spolupracovat ke změně 
své životní situace tak, aby se mohli vymanit z životní krize. 
Monitoruje výskyt a pohyb lidí bez domova, zajišťuje zavedení 
dialogu s nimi a nabídku sociálních služeb. Zajišťuje vyšší 
informovanost lidí žijících dlouhodobě na ulici o možnostech 
pomoci, zvýšení orientace v sociálním systému a osobní situaci. 
Služba je bezplatná a může být poskytována anonymně.

Společnost Podané ruce,o.s. – kontaktní centrum Prostějov

Zřizovatel NNO
Poskytovatel Společnost Podané ruce o.p.s.
Zařízení Kontaktní centrum v Prostějově
Adresa Vrahovická 83, 798 11 Prostějov
Kontakt vedoucí služby
Přístup  776 654 685, 777 454 789
Kapacita kcentrum.pv@podaneruce.cz
Forma služby  http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/kontaktni-centra/

kontaktni-centrum-prostejov/
Přístup  ne
Okruh osob  osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 uživatelé nealkoholových drog, rodiče a osoby blízké
Kapacita  kapacita ambulantní formy:15 osob – jedná se o maximální 

okamžitou kapacitu kontaktní místnosti.
 kapacita terénní formy: 2 okamžité kontakty
Forma služby ambulantní a terénní
Poskytované služby Kontaktní centra
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Informace  Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování 
rizik u osob ohrožených návykovým chováním, a dále je podporovat 
a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života 
po zdravotní,  sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím 
poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském 
regionu. Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet 
odborné poradenství a zároveň chránit společnost před možnými 
negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob 
s návykovým chováním. 

Společnost Podané ruce,o.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Zřizovatel Obecně prospěšná společnost
Poskytovatel Společnost Podané ruce o. p. s.
Zařízení Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa Lutinovova 42/1, 796 01, Prostějov
Kontakt Vedoucí centra
Přístup  777 916 288
Kapacita nzdm.pv@podaneruce.cz
Forma služby www.podaneruce.cz
Přístup  bariérový
Okruh osob  Děti a mládež ve věku od 11 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy
Kapacita 30
Forma služby ambulantní
Poskytované služby  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, 

popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let  
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je  
zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Služba může být poskytována osobám anonymně. Poskytujeme 
poradenství, situační intervence, informační servis, odkazování 
a zprostředkování dalších služeb, pomoc v prosazování práv 
a zájmů, volnočasové aktivity.

Informace   Cílem NZDM je motivovat a podporovat děti a mládež ve věku 
11 až 26 let k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací 
zejména v období dospívání prostřednictvím vzdělávacích 
a preventivně působících aktivit, ale také poskytovat vhodnou 
nabídku volnočasových aktivit, které jsou přirozenou cestou ke 
komunikaci, předávání pozitivních vzorů a následné sociální 
integraci. V praxi to znamená zejména práci v rámci kontaktního 
(klubového) a poradenského programu pro děti a mládež ve věku 
11 až 21 let (v rámci individuálních konzultací pak až do 26 let).
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5. Návazné služby

Charita Konice – Domácí zdravotní a hospicová péče

Zřizovatel Charita Konice 
Zařízení  Domácí zdravotní a hospicová péče
Adresa Zahradní 690, 798 52, Konice
Kontakt vedoucí a vrchní sestra Domácí zdravotní a hospicové péče
 582 396 217, 723 244 791
 iveta.koudelkova@konice.charita.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup U pacientů v domácím prostředí není vždy zajištěn bezbariérový 
 přístup
Okruh osob  Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou starší senioři (nad 80 

let), mladší senioři (65 – 80 let), dospělí se sníženou soběstačností, 
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním 
a u pacientů v terminálním stavu. Charita Konice se stará o pacienty 
v rozsahu územní působnosti organizace.

Kapacita Cca 110-120 pacientů za měsíc dle indikace lékaře
Forma služby ambulantní, terénní
Poskytované služby 1.    Ošetřování dlouhodobě nemocných ležících pacientů vč. 

pacientů v terminálním stavu vyžadujícím paliativní péči 
  Zdravotní setra provádí kontrolu a komplexní péči o kůži celého těla, 

polohování a edukaci rodinných příslušníků v péči o svého blízkého.
 2.    Aplikace injekcí, infuzí, zácvik a aplikaci inzulínu
  Zdravotní sestra aplikuje dle ordinace praktického lékaře příslušné 

léčivo, sleduje účinek. Edukuje rodinného příslušníka nebo přímo 
pacienta v aplikaci inzulínu.  U pacientů, kteří si inzulín nemohou 
aplikovat, ho sestra aplikuje sama.

 3.    Odběr krve a ostatního biologického materiálu
  Zdravotní sestra odebírá v domácnosti pacienta dle ordinace 

ošetřujícího lékaře krev, moč na vyšetření.
 4.   Ošetřování bércových vředů a jiné převazy          
  Zdravotní setra provádí dle ordinace praktického lékaře ošetřování 

bércových vředů a jiných ran.
 5.   Ošetřovatelská rehabilitace
  Zdravotní sestra provádí v domácím prostředí pacienta nácvik 

sedu na lůžku, stoje u lůžka, nácvik chůze a dalších sebeobslužných 
činností.

 6.   Příprava, kontrola léků
  Zdravotní sestra připravuje dle ordinace praktického lékaře léky 

do lékovky na celý týden nebo jednotlivě na každý den. Kontroluje 
zásoby léků, popřípadě zajistí chybějící léky.

 7. Měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty, glykémie
  Zdravotní sestra dle ordinace praktického lékaře měří fyziologické 
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funkce, zaznamenává do dokumentace a informuje při změnách 
lékaře.

 8. Ošetřování stomií, permanentních katetrů, klyzma, výplachy
  Zdravotní sestra dle ordinace praktického lékaře ošetřuje stomie, 

edukuje pacienta a rodinu k jejich ošetřování, provádí výměnu 
katetrů, aplikuje klyzma a výplachy.

 9. Psychoterapie podpůrná
  Zdravotní setra sleduje celkový zdravotní stav, dokáže pacientovi 

poradit a uklidnit ho. V případě potřeby zajistí návštěvu ošetřujícího 
lékaře v domácnosti pacienta.

Charita Konice – Půjčovna kompenzačních pomůcek

Zřizovatel Charita Konice
Zařízení  Půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa Zahradní 690, 798 52, Konice
Kontakt vedoucí Domácí zdravotní a hospicové péče
 582 396 217, 723 244 791
 iveta.koudelkova@konice.charita.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup ano
Okruh osob Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány dle potřeby všem 
 obyvatelům regionu
Kapacita  polohovací postele – cca 34 elektrických, 10 mechanických
 WC křesla – cca 25 kusů
 invalidní vozíky – cca 20 kusů
 chodítka – cca 20 kusů
 jídelní stolky – cca 10 kusů
  Pomůcky jsou zapůjčovány dle předchozí domluvy a dle 

momentálního stavu na skladě.
Informace  Důležitou součástí udržení pacienta v domácí péči  a pomoci 

rodinám, kteří se o svého blízkého starají, je zapůjčování 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do jejich domácností.

  Zapůjčování pomůcek je dle aktuálního ceníku, zveřejněného na 
www.konice.charita.cz. 

Charita Konice – Mateřské centrum Srdíčko

Zřizovatel Charita Konice
Zařízení  Mateřské centrum Srdíčko
Adresa Kostelní 46, 798 52 Konice
Kontakt koordinátor
 739246008
 739246019
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 charita.srdicko@centrum.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup bezbariérový
Okruh osob rodiny s dětmi
Informace  MC Srdíčko je komunitní a integrační centrum, jehož cílem je 

komplexní podpora rodin na Konicku. Realizujeme aktivity, které 
podporují rodičovské kompetence a mezigenerační vztahy formou 
výchovně vzdělávacích programů, besed, kurzů, poradenství, 
volnočasových akcí, příměstských táborů, přímé podpory rodinám 
a dalších aktivit dle potřeb návštěvníků. Tyto aktivity směřují 
k podpoře všech členů rodiny – dětí, mládeže, dospělých a seniorů. 

  Aktuální program naleznete vždy na webových stránkách Charity 
Konice, ve Zpravodaji Konice a na vývěsních plochách.
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Charita Konice – Klub seniorů v Srdíčku

Zřizovatel Charita Konice
Zařízení  Klub seniorů v Srdíčku
Adresa Kostelní 46, 79852 Konice
Kontakt koordinátor
 739246019, 739246008
 charita.srdicko@centrum.cz
 www.konice.charita.cz
Přístup bezbariérový
Okruh osob senioři, širší rodiny – mezigenerační setkávání
Informace  Je místem, kde se mohou všechny generace sdružovat a aktivně 

trávit svůj volný čas. Probíhají zde společenské, kulturní a vzdělávací 
programy. Důležitou roli hraje vzájemné setkávání a sbližování generací, 
vytvoření prostoru k výměně zkušeností, podpoření rodinného života 
a posílení vzájemné solidarity. Mezi hlavní aktivity patří vzájemné 
setkávání, besedy a přednášky, tréninky paměti, relaxační a zábavné 
programy, ruční práce, vaření, předávání tradic a další.
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Centrum pro rodinu Kána Konice 

Zřizovatel Arcibiskup olomoucký
Zařízení  Centrum pro rodinu Kána Konice
Adresa Ochoz 33, 79852 Konice
Kontakt vedoucí centra
 739 094 764
 cprkonice@ado.cz, anna.burgetova@me.com
 www.konice.dcpr.cz
Přístup částečně bezbariérový (2-3 schody)
Okruh osob děti, dospělí, senioři, rodiny s dětmi
Informace •     Prvořadým úkolem našeho centra je pečovat o křesťanské 

rodiny ve farnostech děkanátu formou přednášek, vzdělávání, 
zakládáním a podporou manželských společenství ve farnostech 
děkanátu, organizováním duchovních obnov a různých 
společných pobytů tak, aby posilovaly a upevňovaly křesťanský 
život v rodinách.

 •     Dále se snaží, aby rodiče s láskou přijímali a v křesťanské víře 
vychovávali své děti a prohlubovali svou manželskou lásku ve 
Společenství manželů.

 •     Spolu s kněžími se také naše centrum podílí na přípravě 
snoubenců a biřmovanců.

 •     Do oblasti naší činnosti patří i pastorace seniorů zejména 
prostřednictvím společenství seniorů KLAS.

 •     Naše centrum podporuje modlitební skupiny Modliteb matek 
(v Ochozi a v Konici) a modlitební skupinu seniorů v Ochozi.

 •     Do oblasti naší pastorační péče patří samozřejmě také děti 
a mládež. Vytváříme příležitosti k jejich společnému prožívání 
volného času: zpívání v dětské schole Skřivánci, katecheze 
a příprava na liturgii, mše svatá pro děti, sportování v tělocvičně, 
výlety do přírody spolu s rodiči, přednášky pro mládež, 
setkávání starších dětí ke společné modlitbě, zpěvu, sdílení 
i zábavě ve Spolčátku a setkávání mládeže ve spolču Beta na 
faře v Konici.
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Mateřské centrum Rakováček 

Zařízení  Mateřské centrum Rakováček o.s.
Adresa Raková u Konice č.p. 85, 798 57 Laškov
Kontakt předsedkyně sdružení
 604612810
 mcrakovacek@seznam.cz
Informace   Organizování a podpora společenského života v obci Raková 

u Konice, zejména se zaměřením na děti, mládež, matky a ženy.
  Vytváření příležitostí k rozvoji společenského uplatnění žen a matek.
   Podpora dalších forem účasti žen a matek na řešení společenských 

a sociálních problémů obce Raková u Konice.
  Vytváření příležitostí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže všech 

věkových kategorií.

Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, detašované pracoviště Konice

Zřizovatel Olomoucký kraj
Zařízení   Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické 

centrum Olomouckého kraje, příspěvková organizace, odloučené 
pracoviště PPP Prostějov, detašované pracoviště PPP Konice

Adresa Vrchlického 349, 79852 Konice
Kontakt speciální pedagog
 582 397 160, 778 442 579
 ppp-prostejov@volny.cz
 www.ppp-olomouc.cz
Přístup barierový
Okruh osob děti, žáci a studenti od 3 – 19 let
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Speciálně pedagogické a psychologické poradenství
Informace PPP a SPC OK poskytuje odbornou diagnostickou, 
 intervenční a metodickou pomoc při řešení 
 vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí,
 též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám

 Služby poskytované PPP a SPC OK: 
 •     diagnostické 
 •     intervenční 
 •     metodické a vzdělávací 
      (dle standardních činností PPP a SPC) 
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Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov 

Zřizovatel Olomoucký kraj
Zařízení   Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické 

centrum Olomouckého kraje, příspěvková organizace, odloučené 
pracoviště PPP Prostějov, odloučené pracoviště PPP Prostějov

Adresa Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
Kontakt vedoucí pracoviště, psycholog
 582 345 139, 725 177 543
 ppp-prostejov@volny.cz
 www.ppp-olomouc.cz
Přístup barierový
Okruh osob děti, žáci a studenti od 3 – 19 let
Forma služby ambulantní
Poskytované služby Speciálně pedagogické a psychologické poradenství
Informace PPP a SPC OK poskytuje odbornou diagnostickou, 
 intervenční a metodickou pomoc při řešení 
 vývojových a vzdělávacích i výchovných potíží dětí,
 též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám
 Služby poskytované PPP a SPC OK: 
 •     diagnostické 
 •     intervenční 
 •     metodické a vzdělávací 
      (dle standardních činností PPP a SPC) 

Probační a mediační služba Prostějov

Organizace Probační a mediační služba – středisko Prostějov
Adresa Floriana Nováka 3, 796 01 Prostějov
Kontakt vedoucí střediska
 778 492 748
 gslavikova@pms.justice.cz
 www.pmscr.cz
Přístup bezbariérový (částečně)
Poskytované služby probace (kontrola výkonu alternativních trestů)
 mediace
 poradenství obětem trestných činů
Okruh osob oběti trestné činnosti
 pachatelé trestné činnosti
 –   dospělí
 –   mladiství (15–18 let) a jejich rodiny
 –   nezletilí (do 15 let) a jejich rodiny
Kapacita bez omezení
Forma služby ambulatní, terénní
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Informace  Probační a mediační služba je zřízena na základě zákona o PMS 
č. 257/2000 Sb. Jedná se o organizační složku státu spravovanou 
Ministerstvem spravedlnosti.

  Usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného 
řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje 
efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem 
na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

ARCUS – onko centrum, z.s. , zapsaný spolek

Zřizovatel NNO
Název zařízení  ARCUS – onko centrum, z.s. , zapsaný spolek
Adresa Ješov 24
 Luká, 783 24
Kontakt Jana Koželská, předsedkyně
 603 533 288
 jana.kozelska.arcus@email.cz
 http://www.arcus-oc.org
Přístup bariérový
Okruh osob onkologičtí pacienti a jejich rodiny 
Kapacita 100 míst na pobytových akcích a 200 míst na seminářích
Forma služby pobytové – rekondičně edukační pobyty, semináře, onkologický 
 kongres Znojmo Loucký klášter
Poskytované služby Vzdělávání
Informace  Pobytové akce jsou určené zejména pro seniory chronicky nemocné 

a zdravotně postižené, kteří prodělali základní onkologickou 
léčbu – chirurgickou, ozáření či chemoterapii nebo protonovou či 
biologickou léčbu. Pobyty mají rehabilitační, relaxační, komunitní 
a vzdělávací program. Na programu je rehabilitační cvičení, 
lymfatické cvičení, relaxace, pohyb na čerstvém vzduchu, besedy 
o tom, jak se naučit žít se svou chorobou, o zdravém způsobu života, 
přednášky o onkologické prevenci, o působení stresu na zdraví 
a pod. Díky odborné lékařské garanci je účastníkům poskytnuta 
intenzivní péče mimo jejich domácí prostředí.
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III. Přehled potřebných kontaktů

1. Důležité telefonní a krizové kontakty

Městský úřad Konice, Odbor sociálních věcí
 Na Příhonech 405    tel.: 582 401 471 nebo spojovatelka 582 401 411

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Konice
  Na Příhonech 405    tel.: 950 154 201-3    e-mail:podatelna@pv.mpsv.cz

Okresní soud Prostějov
 Havlíčkova 16    tel.: 582 401 611    e-mail: podatelna@osoud.pro.justice.cz 

Policie ČR
 obvodní oddělení Konice    Masarykovo nám. 36    tel.: 974 781 771

Městská policie
 Konice    Masarykovo nám. 28    tel.: 582 401 409

Hasičský záchranný sbor
 pobočná stanice Konice    Chmelnice 746    tel.: 950 776 011 

Nemocnice Prostějov
 Mathonova 291    tel.: 528 315 111

Česká pošta s.p.
 Pošta Konice    Masarykovo nám. 41    tel.: 582 396 380    582 330 287

•    Linka bezpečí  116 111 

•    Linka důvěry Olomouc  585 414 600 

•    Linka pro seniory  800 200 007 

•    Rychlá lékařská pomoc  tísňové volání 155 

•    Policie ČR  tísňové volání 158 

•    Hasičský záchranný sbor  tísňové volání 150
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2. Lékaři
BUDOVA POLIKLINIKY    Tyršova 392    798 52 Konice

MUDr. Jiří Šťastný
chirurgická ambulance    tel.: 582 330 178    607 971 670
Út 16:00 – 18:00
Čt 16:00 – 18:00

MUDr. Anna Eyerová 
obvodní lékařka    tel.: 582 396 455
Po 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Út 7:30 – 12:00 
St 7:30 – 12:00 
Čt 7:30 – 12:00 
Pá 7:30 – 12:00 
 
MUDr. Magda Prudká 
dětská lékařka    tel.: 582 396 451
Po  7:30 – 11:30
Út  7:30 – 13:00
St     --------------
Čt  7:30 – 13:00
Pá 10:30 – 13:00
 
MUDr. Jiří Peška 
gynekologická ambulance    tel.: 582 396 452
Po  7:00 – 12:00
Út --------------
St  7:00 – 12:00
Čt 11:00 – 15:30
Pá  7:00 – 12:00

MUDr. Jiří Vrba  
ortopedie    tel.: 582 330 178    www.ortopedie-vrba.cz
Po  8:00 – 12:00
St 15:30 – 19:00 včetně děti kyčle
Pá  8:00 – 12:00
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MUDr. Blanka Krausová 
oční lékařka    tel.: 603 113 174
St 9:00 – 15:30
Pá 9:00 – 12:00

Eurooptik s.r.o. 
oční optika    tel.: 730 518 962

MUDr. Miroslav Skoták 
urologická ambulance    tel.: 776 146 729 
St 8:00 – 15:30
 
MUDr. Lubomír Gabrlík  
neurologická ambulance
Út tel.: 737 147 209
ostaní dny do ordinace v Prostějově    tel.: 582 315 146
Út 7:30 – 13:00

Mgr. Jana Fialová 
logopedická ambulance    tel.: 608 056 831
Út 7:30 – 16:00

Laboratoř 
provozovatel – Nemocnice Prostějov    tel.: 582 396 456 
budova polikliniky – Tyršova 392    Konice
Po – Pá  6:00 – 14:30
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ORDINACE OSTATNÍCH LÉKAŘŮ

MUDr. Petr Šmejkal, MUDr. Jiří Lysák
Konice    Masarykovo nám. 62
  obvodní lékař – tel.: 582 396 454
  sestra – tel.: 582 396 453
Po 7:00 – 13:00 
Út 7:00 – 13:00 15:00 – 18:00
St 7:00 – 13:00 sestra 15:00 – 18:00
Čt 7:00 – 13:00 
Pá 7:00 – 13:00 

MUDr. Anna Látalová a MUDr. Petra Strbáčková 
praktický lékař pro děti a dorost 
Konice    Masarykovo nám. 62    tel.: 582 396 626
Provozní doba:
Po 6:30 – 12:30                               
Út 6:30 – 11:00 13:00 – 18:00       
St 6:30 – 11:30 13:00 – 18:00    
Čt 6:30 – 11:00                           
Pá 6:30 – 11:00                                

PORADNY:

Laškov 1, 798 57 (středa lichý týden 12:00 – 12:30 hod.)
Bohuslavice 21, 798 56 (úterý lichý týden 12:30 – 13:30 hod.)
Pěnčín 1, 798 57 (středa sudý týden 12:00 – 13:30 hod.)

MUDr. Svatava Dvořáková 
zubní lékařka    Konice    Vrchlického 458    tel.: 582 396 002
Po 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Út 7:45 – 12:00 13:00 – 15:00
St 7:45 – 12:00 13:00 – 16:00
Čt 7:45 – 12:00 
Pá 7:45 – 12:00     --------------
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MUDr. Irena Lenfeldová, MUDr. Tomáš Lenfeld 
zubní ordinace    Konice    Vápenice 416    tel.: 582 396 279
Po 7:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Út 7:30 – 12:30 13:30 – 15:30
St 7:30 – 13:00 
Čt 7:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Pá 7:30 – 12:00 
 
MUDr. Václav Meluzín 
ambulance léčebné rehabilitace a myoskeletární medicíny 
Konice    Tyršova 414    (rehabilitační centrum – tel.: 582 396 374)
Út  13:00 – 20:00
Čt 16:00 – 20:00 jen objednaní

Zdravotní středisko Brodek u Konice
Brodek u Konice 328    798 46 Brodek u Konice

MUDr. Petr Marák    praktický lékař pro dospělé    582 391 247
Po  7:30 – 12:30
St  7:30 – 12:30
Čt  7:30 – 12:30
Pá  7:30 – 12:30

MUDr. Libor Švec
praktický lékař pro děti a dorost    tel.: 582 391 245    724 226 805
Po   7:00 – 10:00
Út  11:00 – 14:00
Čt   7:00 – 10:00
Pá   7:00 – 10:00

MUDr. Jana Hajnyšová    praktický zubní lékař    tel.: 582 391 246
Po  7:30 – 15:00
Út  7:30 – 12:30
St  7:30 – 15:00
Čt  7:30 – 12:30
Pá  7:30 – 12:30
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MUDr. Jaroslava Košťálková    praktický zubní lékař    tel.: 582 391 608

MUDr. Jiří Peška    gynekologická ambulance    tel.: 582 396 452

OSTATNÍ LÉKAŘI NA KONICKU

MUDr. Zarivnij Alexandr
obvodní lékař    Bohuslavice    tel.: 582 383 031
Po  8:00 – 13:00
Čt  8:00 – 13:00

MUDr. Petr Marák
praktický lékař pro dospělé    582 391 247    Horní Štěpánov
Út  8:30 – 13:30

MUDr. Hudcová Jana
obvodní lékařka
Jednov    tel.: 582 391 431    Po 7:30 – 11:00
Stražisko    tel.: 582 376 520    St 7:30 – 10:00

MUDr. Jarmila Ringlová
obvodní lékař    Lipová    tel.: 721 201 044
Po   8:00 – 11:00
Út  15:30 – 16:30
Čt   8:00 – 12:00

MUDr. Jan Smékal
obvodní lékař    tel.: 776 874 187
St  7:30 – 12:30

DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Rehabilitační centrum Konice s.r.o. 
Konice     Tyršova 414    tel.: 582 396 374    731 172 674    728 250 497
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LÉKÁRNY

Lékárna – RNDr. Ludmila Dvorská 
Masarykovo nám. 40    tel.: 582 396 560    e-mail. lekarna.konice@iol.cz 
Po 7:00 – 16:00
Út 7:00 – 18:00
St 7:00 – 17:45
Čt 7:00 – 16:00
Pá 7:00 – 16:00
So 8:00 – 11:00

Nová lékárna 
Masarykovo nám. 65    tel.: 582 397 493    e-mail: lekarnakonice@quick.cz
Po 7:00 – 17:00
Út 7:00 – 17:00
St 7:00 – 17:00
Čt 7:00 – 17:00
Pá 7:00 – 17:00
So 7:00 – 12:00

Lékárna Brodek u Konice 328    RNDr. Ludmila Dvorská 
tel.: 582 331 294
Po 8:30 – 13:00
Út 9:00 – 13:00
St 8:30 – 13:00
Čt 8:30 – 13:00
Pá 8:30 – 13:00

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdeněk Hájek
tel.: 582 396 450    582 396 552    777 918 890 
provozní doba: 24 hodin denně    budova polikliniky – Tyršova 392, Konice

Pavel Franc
tel.: 582 391 117    Zdravotní středisko Brodek u Konice 328
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3. Obce Mikroregionu Konicko

BOHUSLAVICE
Bohuslavice 25
79856 Bohuslavice u Konice 
582 383 025, 582 383 696, 724 185 035
ou-bohuslavice@volny.cz
obecbohuslavice@seznam.cz 
http://www.obec-bohuslavice.cz

BRODEK U KONICE 
Brodek u Konice 187, 798 46 Brodek u Konice
582 335  470 (starosta)
582 391 125, 721 380 210 (matrika) 
ou.brodek@worldonline.cz
ou.brodek.matrika@seznam.cz 
http://www.brodek-u-konice.cz

BŘEZSKO
Březsko 12, 79852 Konice 
582 396 034
obec.brezsko@volny.cz
obec@obecbrezsko.cz 
http://www.obecbrezsko.cz

BUDĚTSKO 
Budětsko 146, 798 52 Konice
582 396 579
obec@obecbudetsko.cz
http://www.obecbudetsko.cz 

DZBEL
Dzbel 23, 79853 Jesenec
582 396 917
dzbel@volny.cz
http://www.obecdzbel.cz 
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HAČKY
Hačky 25
798 55 Hvozd u Prostějova
582 383 478
obec@hacky.cz
http://www.hacky.cz

HORNÍ ŠTĚPÁNOV
Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov
582 391 032
obechornistepanov@tiscali.cz
http://www.hornistepanov.cz

HVOZD 
Hvozd 90, 798 55 Hvozd u Prostějova 
582 383 125, 776 395 759
obec@hvozd.cz
http://www.hvozd.cz

JESENEC
Jesenec 117, 798 53 Jesenec 
582 396 923
oujesenec@c-mail.cz 
http://www.jesenec.cz

KLADKY
Kladky 19, 798 54 Kladky 
582 383 424
obec.kladky@volny.cz 
http://obeckladky.cz

KONICE 
Masarykovo nám. 27, 79852 Konice 
582 401  411
podatelna@konice.cz
http://www.konice.cz
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LIPOVÁ
Lipová 160
798 45 Suchdol u Prostějova 
582 391 433, 724 766 367 
info@obec-lipova.cz
http://www.obec-lipova.cz

LUDMÍROV
Ludmírov 56
79855 Hvozd u Prostějova 
582 383 130, 736 488 107
ouludmirov@volny.cz
www.ludmirov.cz

OCHOZ
Ochoz 75
798 52 Konice 
582 396 844
obec@obecochoz.cz
http://www.obecochoz.cz

POLOMÍ
Polomí 20
798 55 Hvozd u Prostějova 
582 383 052 
obec@polom.cz
http://www.polomi.cz

RAKOVÁ U KONICE
Raková u Konice 34
79857 Laškov 
582 383 454
 739 417 638 
ou@rakova.cz
posta@rakova.cz 
http://www.rakova.cz
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RAKŮVKA
Rakůvka 29
79857 Laškov
582 383 637 – po 16:00 
rakuvka@seznam.cz
http://www.rakuvka.cz

SKŘÍPOV
Skřípov 169 
79852 Konice 
582 396 283, 736 271 584
skripov@volny.cz, 
http:// www.ou-skripov.cz 
 
STRAŽISKO
Stražisko 1
79844 Stražisko 
582 376 520, 724 860 831 (starosta)
strazisko@volny.cz 
http://obecstrazisko.cz

SUCHDOL
Jednov 38
79845 Suchdol u Prostějova
582 391 431, 724 861 087 
obecsuchdol@volny.cz
http://www.obec-suchdol.cz 

ŠUBÍŘOV
Šubířov 40
79852 Konice
582 396 527, 775 396 666 (starosta)
774 479 998 (účetní) 
starosta.subirov@volny.cz
http://www.subirov.cz 
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Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka

Charita Konice – řídící skupina SPRSSK
tel. 739 246 008

prochazkova@kpsskonicka.cz
www.konice.charita.cz
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