KATALOG POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
HUSTOPEČÍCH A
SPÁDOVÝCH OBCÍ

S OCIÁ LNÍ SL UŽBY
A SLUŽ BY SOUVISEJ ÍCÍ

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTU MPSV,
R.Č. PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/78.00015.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

ÚŘADY A INSTITUCE
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - HUSTOPEČE
Zařízení:
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Vedoucí odboru:
Bc. Tomáš Laz, DiS., tel.: 519 441 029
Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb:
Služby:
Zvláštní příjemce důchodu

Dům – Penzion pro důchodce
Sociálně-právní ochrana dětí.
Sociální péče o další skupiny obyvatel
Sociální byty
telefon
fax
e-mail
web

519 551 060
519 413 184
socialni@hustopece-city.cz
http://www.hustopece-city.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLOBOUKY U BRNA
Zařízení:
Sociální pracovnice:
Služby:

Nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Jana Šabirová., tel.: 519 361 581
Zvláštní příjemce důchodu
Sociální péče o další skupiny obyvatel
Pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou
telefon
e-mail
web

519 361 581
socialni@kloboukyubrna.cz
http://www.kloboukyubrna.eu

ÚŘAD PRÁCE - HUSTOPEČE
Zařízení:
Služby:

Mrštíkova 118/9, 693 01 Hustopeče
pomoc při shánění zaměstnání, při sjednávání rekvalifikace, dávky státní sociální podpory
Dávky v hmotné nouzi
Dávky sociální péče
Dávky zdravotně postiženým občanům
telefon
e-mail
web

950 107 641
posta.bvh@bv.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/sz/local/bv_info

OBVODNÍ ODDĚLEN Í POLICIE ČR - HUSTOPEČE
Zařízení:

Husova 3, 693 01 Hustopeče
telefon
fax

519 411 113
519 412 696

MĚSTSKÁ POLICIE - HUSTOPEČE
Zařízení:
Služby:

Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče
zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku
telefon
fax

519 441 090
519 413 184

OBVODNÍ ODDĚLEN Í POLICIE ČR - VELKÉ PAVLOVICE
Zařízení:

Dlouhá 67, 691 03 Velké Pavlovice
telefon
fax

519 411 113
519 412 696

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HUSTOPEČÍCH

A VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - HUSTOPEČE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Hustopeče
Dům – Penzion pro důchodce
(Žižkova 960/1, Hustopeče, 693 01 Hustopeče)

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace::
Stručná informace: Pečovatelská služba je určena seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, kteří

nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý
zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou
poskytovat rodinní příslušníci. Více informací na: http://www.hustopece-city.cz/zdravotnictvi-a-socialnisluzby/socialni-sluzby/.
telefon
e-mail
web

519 411 850
penzion@hustopece-city.cz
www.hustopece-city.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - KLOBOUKY U BRNA
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Klobouky u Brna
Domácnosti osob ve městě včetně Domu s pečovatelskou službou
(nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
Pečovatelská služba poskytuje za úhradu tyto úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,

pomoc při osobní hygieně, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy a pochůzky (malý a velký – týdenní – nákup), doprovod (např. k lékaři, na úřady …), praní a žehlení osobního a
ložního prádla, příp. jeho drobné opravy. Bližší informace obdrží zájemci na webových stránkách města
http://www.kloboukyubrna.cz případně na tel. čísle 519 361 581 – sociální odbor MěÚ Klobouky u Brna.
telefon
fax
e-mail
web

519 361 581
519 361 592
socialni@kloboukyubrna.cz
www.kloboukyubrna.cz

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - BRUMOVICE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Domov Arkénie
(Brumovice 334, 691 11 Brumovice na Moravě)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Posláním Domova Arkénie v Brumovicích je poskytovat svým obyvatelům – dospělým osobám s vážným

mentálním postižením – trvalé ubytování, stravování a potřebnou sociální péči a podporu, aby mohli co nejvíce rozvíjet individuální schopnosti, překonávat svůj handicap, naplňovat své zájmy a žít co nejpřirozenějším způsobem života integrovaným do života obce a společnosti. Tato sociální služba, tj. domov pro osoby
se zdravotním postižením, je poskytována v duchu křesťanské lásky v malém společenství rodinného charakteru. Více info na: www.betlem.org
telefon
e-mail
web

519 324 653
arkenie@betlem.org
http://www.betlem.org/co-delame/domov-arkenie/

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - KLOBOUKY U BRNA
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Integrované centrum služeb Domov Betlém
(Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením poskytované v Domově Betlém v Kloboukách

u Brna je poskytovat bydlení, stravování a potřebnou podporu a péči dospělým lidem s těžkým tělesným nebo jiným zdravotním postižením, aby obyvatelé domova mohli co nejvíce rozvíjet své individuální schopnosti,
naplňovat své zájmy a žít co nejpřirozenějším způsobem života. Bydlení a služby jsou poskytovány v duchu
křesťanské lásky v malém společenství rodinného charakteru. Více info na: www.betlem.org
telefon
fax
e-mail
web

519 419 489
519 419 848
betlem@betlem.org
http://www.betlem.org/co-delame/domov-betlem/

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY- KLOBOUKY U BRNA
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Integrované centrum služeb Domov Betlém
(Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Posláním odlehčovacích služeb poskytovaných Domovem Betlém v Kloboukách u Brna je poskytnout po-

třebnou podporu a péči dospělým lidem s tělesným, nebo jiným zdravotním postižením a seniorům, aby
mohli nadále žít ve svém přirozeném prostředí. Služby jsou poskytovány pobytovou formou, která uživatelům služby nabízí možnost prožít určitou dobu mimo své obvyklé bydliště a bez pomoci těch, kdo služby
zpravidla zajišťují. Více info na: www.betlem.org.
telefon
fax
e-mail
web

519 419 489
519 420 656
betlem@betlem.org
http://www.betlem.org/co-delame/domov-betlem/

TÝDENNÍ STACIONÁŘ - MORKŮVKY
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Integrované centrum služeb Domov Narnie
(Morkůvky 129, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Posláním služby týdenní stacionář při Domově Narnie v Morkůvkách je vytvořit takové prostředí, v němž

bude moci dítě a mladý člověk s vážným mentálním nebo kombinovaným postižením mít dlouhodobě svůj
druhý domov. Nedílnou součástí poslání této služby je poskytovat takovou míru a skladbu poskytované péče
a podpory, která pomůže jedinci navázat blízké osobní vztahy, eliminovat důsledky jeho postižení a zároveň
působit na všestranný rozvoj osobnosti, schopností a dovedností každého uživatele této služby. Více info
na: www.betlem.org
telefon
e-mail
web

519 423 195
narnie@betlem.org
http://www.betlem.org/co-delame/domov-narnie/

DENNÍ STACIONÁŘ - MORKŮVKY
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Integrované centrum služeb Domov Narnie
(Morkůvky 129, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:

Posláním služby denní stacionář při Domově Narnie v Morkůvkách je vytvořit takové prostředí, kde může
dítě a mladý člověk s vážným postižením z Morkůvek a okolí být na část dne v kolektivu vrstevníků, učit dovednostem potřebným pro další život, navštěvovat školní výuku, využívat nabídku odborné péče a navštěvovat zájmové aktivity. Nedílnou součástí poslání této služby je poskytovat takovou míru a skladbu podpory,
která pomůže jedinci navázat blízké osobní vztahy, eliminovat důsledky postižení a zároveň působit na všestranný rozvoj osobnosti, schopností a dovedností každého uživatele této služby. Více info na:
www.betlem.org
telefon
e-mail
web

519 423 195
narnie@betlem.org
http://www.betlem.org/co-delame/domov-narnie/

DOMOVINKA NĚMČIČKY O. P. S. - NĚMČIČKY
Název poskytovatele:
Zařízení:

Domovinka Němčičky o. p. s.
Domovinka Němčičky
(Němčičky 96, 691 07 Němčičky)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, pobytová
Stručná informace:
Naše společnost poskytuje pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Služba je poskytována v zařízení

Domovinky. Zařízení má kapacitu pro 10 – 15 lidí. Pro zájemce o pobyt máme připravené 2 třílůžkové pokoje. Klienti budou během dne v zařízení pod dohledem odborného personálu. Zajistíme jim stravu a pomůžeme s péčí o vlastní osobu, zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, mohou využít nabízený
aktivizační program. Budovali jsme malé zařízení úmyslně, aby naši klienti měli pocit domácího prostředí.
Okolí Domovinky lemuje krásná příroda, kam klienti chodí nebo jezdí na výlety.
telefon
e-mail
web

777 708 765
domovinka@nemcicky.cz
http://domovinka.nemcicky.cz/

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

DOMOVINKA NĚMČIČKY O. P. S. - NĚMČIČKY
Název poskytovatele:
Zařízení:

Domovinka Němčičky o. p. s.
Denní stacionář Němčičky
(Němčičky 96, 691 07 Němčičky)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
Naše společnost poskytuje pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Služba je poskytována v zařízení

Domovinky. Zařízení má kapacitu pro 10 – 15 lidí. Senioři a zdravotně postižení sem mohou pravidelně docházet, v době kdy nechtějí být doma sami nebo jim to neumožňuje zdravotní stav. Klienti budou během dne
v zařízení pod dohledem odborného personálu. Zajistíme jim stravu a pomůžeme s péčí o vlastní osobu,
zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, mohou využít nabízený aktivizační program. Okolí
Domovinky lemuje krásná příroda, kam klienti chodí nebo jezdí na výlety.
telefon
e-mail
web

777 708 765
domovinka@nemcicky.cz
http://domovinka.nemcicky.cz/

OSOBNÍ ASISTENCE GIRASOLE - HUSTOPEČE
Název poskytovatele:

Girasole, sdružení pro rozvoj a pomoc

Zařízení:
Sídlo: Dukelské nám. - budova kostela, 693 01 Hustopeče
Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
Osobní asistence je služba, která je určená lidem, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj vysoký

věk, nemoc nebo zdravotní postižení. Služba poskytuje možnosti nezbytné pomoci a podpory všem lidem, jejichž schopnost soběstačnosti a péče o sebe sama je snížena právě z důvodu věku, nemoci nebo
zdravotního postižení. Místem poskytovaní služby je převážně domácí prostředí, to ale není podmínkou,
osobní asistence může být poskytována také prostřednictvím doprovodů a asistence například ve škole,
zaměstnání, při cestování nebo vyřizování osobních záležitostí například na úřadech, návštěvě kulturních a
společenských akcí nebo třeba návštěvou bohoslužeb v kostele.
telefon
e-mail
web

775 246 953
info@girasole.cz
http://www.girasole.cz/

TÍSŇOVÁ PÉČE GIRASOLE - HUSTOPEČE
Název poskytovatele:

Girasole, sdružení pro rozvoj a pomoc
Sídlo: Dukelské nám. - budova kostela, 693 01 Hustopeče

Zařízení:
Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
Tísňová péče poskytuje nepřetržitou hlasovou, telefonickou nebo elektronickou komunikaci s osobami vy-

stavenými stálému vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví v případě náhlého zhoršení zdravotního
stavu nebo schopností. Je poskytováno zařízení, kterým lze v jakékoliv nouzové – tísňové situaci (pád
v domácnosti, náhlé zhoršení zdravotního stavu, nezvaní a nevítaní hosté) kdykoliv přivolat odbornou pomoc prostřednictvím operačního centra. Operátor může také uvědomit a informovat rodinu, sousedy, další
osoby nebo policii či záchrannou službu.
telefon
e-mail
web

775 246 953
info@girasole.cz
http://www.girasole.cz/

INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU V HUSTOPEČÍCH A VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH

DŮM – PENZION PRO DŮCHODCE HUSTOPEČE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Hustopeče
Dům – Penzion pro důchodce
(Žižkova 960/1, Hustopeče, 693 01 Hustopeče)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Stručná informace:
Byty v domě s pečovatelskou službou jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro bydlení

starších a zdravotně postižených občanů, příjemců starobního nebo plného invalidního důchodu, zejména
občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby. Občané musí být v základních životních úkonech
soběstační, ale pro zajištění některých potřeb z důvodu vyššího věku nebo zdravotního stavu vyžadují pomoc nebo péči jiné osoby. Tato pomoc je v domě s pečovatelskou službou poskytována formou ubytování a
pečovatelské služby. Více informací na: http://www.hustopece-city.cz/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/socialnisluzby/.
telefon
e-mail
web

519 411 850
penzion@hustopece-city.cz
www.hustopece-city.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU KLOBOUKY U BRNA
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Klobouky u Brna
Dům s pečovatelskou službou
(Polní 836/10, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Stručná informace:
Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. Bližší infor-

mace obdrží zájemci na webových stránkách města http://www.kloboukyubrna.cz, případně na tel. čísle
519 361 581 – sociální odbor MěÚ Klobouky u Brna.
telefon
fax
e-mail
web

519 361 581
519 361 592
socialni@kloboukyubrna.cz
www.kloboukyubrna.cz

PENZION – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Název poskytovatele:
Zařízení:

Obec Kobylí
Dům s pečovatelskou službou
(Polní 836/10, 691 72 Klobouky u Brna)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Stručná informace:
Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. Více infor-

mací na: www.kobyli.cz.
telefon
e-mail
web

519 431 517
dps@kobyli.cz
www.kobyli.cz

BYTY PRO SENIORY VELKÉ PAVLOVICE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Velké Pavlovice
Byty pro seniory
(Bří Mrštíků, 691 06 Velké Pavlovice)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Stručná informace:
Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři. Bližší infor-

mace obdrží zájemci na webových stránkách města http://www.velke-pavlovice.cz. Projekt na výstavbu bytů
pro seniory je podporován z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem výstavby je zajištění
sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti
a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
telefon
fax
e-mail
web

519 428 101
519 428 143
podatelna@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz

PEČOVATELSKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Název poskytovatele:

Agentura Domácí péče

Zařízení:
(Brněnská 41, 693 01 Hustopeče)
Formy poskytování sociálních služeb: Terénní
Stručná informace:
Formy poskytování služeb: terénní. Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři.

telefon
e-mail

519 407 380

agentura-domacipece@seznam.cz

PODPORA UŽIVATELŮ DROG PŘI UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav
Kontaktní centrum a terénní program Břeclav (Stromořadní 596/8, Břeclav, 690 02
Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: Terénní, ambulantní
Stručná informace:
Projekt je zaměřen na aktivizaci uživatelů drog a jejich uplatnění na pracovním trhu. Hlavními aktivitami je

poskytování informací o volných pracovních místech a fungování trhu práce; motivační trénink; zvyšování
kompetencí při hledání zaměstnání, odstraňování překážek pro vstup na pracovní trh. Projekt není registrovanou sociální službou a je organizačně včleněn do Kontaktního centra s terénním programem Břeclav.
Služby jsou poskytovány v součinnosti s kmenovým programem, tj. pokrývá lokality, ve kterých je realizován
terénní program kontaktního centra Břeclav. Projekt je financován z prostředků operačního programu OP
LZZ. Tento projekt je realizován v období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015. Více informací na:
http://breclav.charita.cz/charitni-sluzby/podpora-uzivatelu-drog-pri-uplatneni-na-trhu-prace/
telefon
e-mail
web

777 650 056
stepan.zacek@charita.cz
http://breclav.charita.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELŮ SÍDLÍCÍCH MIMO REGION HUSTOPEČSKO
DENNÍ STACIONÁŘ - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

REMEDIA PLUS o.p.s.
Denní stacionář UTILIS
(Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
cílová skupina -děti s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 26 let, provoz pondělí - pátek od 7.00

do 18.00 hod.
telefon
fax
e-mail
web

736 490 381
519 326 748
ds.utilis@remediacentrum.cz
http://www.remediaplus.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

REMEDIA PLUS o.p.s.
Domovinka
(U nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové, ambulantní
Stručná informace:
péče o osoby s poruchami paměti, péči o potřebné osoby v době, kdy nemůže zajistit péči

rodina, denní péče, pobytová péče na 2 měsíce
telefon
fax
e-mail
web

519 315 137
519 326 748
sp.domovinka@remediacentrum.cz
www.remediaplus.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

REMEDIA PLUS o.p.s.
Pečovatelská služba
(U nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
pomoc osobám s postižením či seniorům v domácím prostředí klienta se základními životními

potřebami, provoz denně 7.00-20.00 hod., pondělí -neděle, vč.svátků
telefon
fax
e-mail
web

519 315 183
519 326 748
grbavcicova@remediacentrum.cz
www.remediaplus.cz

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

REMEDIA PLUS o.p.s.
Domovinka
(U nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Stručná informace:
péče o osoby s poruchami paměti (demencí)
telefon
fax
e-mail
web

519 315 137
519 326 748
sp.domovinka@remediacentrum.cz
www.remediaplus.cz

SOCIÁLNĚ-AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

REMEDIA PLUS o.p.s.
Integrační centrum Utilis
(ul. 17. listopadu 1, 690 02 Břeclav)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
cílová skupina - osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let, provoz pondělí - pátek

od 8.30 do 15.00 hod., nabízíme činnosti k rozvoji či udržení schopností osob s postižením
telefon
fax
e-mail
web

736 490 066
519 326 748
sp.utilis@remediacentrum.cz
www.remediaplus.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

OSOBNÍ ASISTENCE - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

REMEDIA PLUS o.p.s.
Osobní asistence
(U nemocnice 3066/1, Břeclav, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
péče o osoby s postižením či seniory ve vlastním domácím prostředí po potřebnou dobu,

pomoc s výkonem základních životních potřeb
telefon
fax
e-mail
web

519 315 183
519 326 748
grbavcicova@remediacentrum.cz
www.remediaplus.cz

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav
(Sovadinova 537/6, Břeclav, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní (sociální poradenství)
Stručná informace:
Cílová skupina klientů: osoby se zrakovým postižením (průkaz ZTP nebo ZTP/P z důvodu zrakové vady /na

průkazce je znak pro nevidomé/, případně lékařská zpráva dokumentující těžké zrakové postižení), týká se
také osob s kombinovaným postižením, z nichž jedno je těžké zrakové, a seniorů, kteří trpí těžkou zrakovou
vadou. Věková kategorie klientů: od 15 let.
774 715 106
telefon
e-mail
web

breclav@centrumpronevidomecz
www.centrumpronevidome.cz/breclav

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY – BŘECLAV – ASISTENČNÍ SLUŽBY
Název poskytovatele:
Zařízení:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav
(Sovadinova 537/6, Břeclav, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní (asistenční služby)
Stručná informace:
Pouze na území města Břeclav. Cílová skupina klientů: osoby se zrakovým postižením starší 15 let; osoby s

kombinovaným postižením – osoby s více vadami, z nichž jedna je těžké zrakové postižení; nezajišťujeme
však ani osobní asistenci těžce tělesně postiženým, ani tlumočnické služby neslyšícím nebo hluchoslepým
zájemcům.
774 715 106
telefon
e-mail
web

breclav@centrumpronevidomecz
www.centrumpronevidome.cz/breclav

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav
(Sovadinova 537/6, Břeclav, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní (asistenční služby)
Stručná informace:
Cílovou skupinou sociálně aktivizačních služeb jsou osoby starší 15 let s těžkým postižením zraku (dále jen

TPZ) a osoby starší 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. Osobám s kombinovaným
postižením, z toho jedno zrakové, poskytujeme sociálně aktivizační služby tehdy, zajistí-li si vhodný způsob
tlumočení (při sluchovém postižení) či jinou potřebnou pomoc související s jiným než zrakovým postižením
(tělesné či jiné postižení).
774 715 106
telefon
e-mail
web

breclav@centrumpronevidomecz
www.centrumpronevidome.cz/breclav

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - BRNO
Název poskytovatele:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Zařízení:
Chaloupkova 3, 612 00 Brno
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
Cílovou skupinou sociální rehabilitace lidé starší 15 let s těžkým postižením zraku, lidé starší 15 let s kombi-

novaným postižením, z nichž jedno je zrakové (osobám s postižením sluchu a zraku poskytujeme službu
tehdy, zajistí-li si vhodný způsob tlumočení). Vybrané služby (kompenzační pomůcky na bázi PC) poskytujeme i dětem od 7 let s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením zraku, z nichž jedno je
zrakové.
telefon
e-mail
web

515 919 666
e-mail: rehabilitace@centrumpronevidome.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/rehabilitace

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA - BRNO
Název poskytovatele:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Zařízení:
Poděbradova 58, 612 00 Brno
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
Cílovou skupinou sociální rehabilitace lidé starší 15 let s těžkým postižením zraku, lidé starší 15 let s kombi-

novaným postižením, z nichž jedno je zrakové (osobám s postižením sluchu a zraku poskytujeme službu
tehdy, zajistí-li si vhodný způsob tlumočení).
telefon
e-mail
web

532 307 985, 774 715 099
e-mail: hapatelier@centrumpronevidome.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/hapatelier

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Název poskytovatele:

TYFLOSERVIS, o.p.s.

Zařízení:
Kamenomlýnská 124/2,
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
telefon
e-mail
web

603 00 Brno

(+420) 541 212 810
e-mail: brno@tyfloservis.cz
http://www.tyfloservis.cz

RANÁ PÉČE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Středisko rané péče SPRP Brno
Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané

péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.
telefon
e-mail
web

(+420) 541 236 743
e-mail: brno@ranapece.cz
http://www.ranapece.cz

DOMOV PRO SENIORY - DS BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
(Na pěšině 2842/13, Břeclav, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Domov pro seniory poskytuje celoroční pobyt pro seniory od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost při

pohybu a sebeobsluze. Služba nabízí pravidelnou, bezpečnou a odbornou podporu a pomoc seniorům, kteří
již sami nedokážou zajišťovat své životní potřeby. K uživatelům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb,
přání a cílů s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a zájmy.
telefon
fax
e-mail
web

519 326 739
519 326 739
domov.breclav@worldoline.cz
www.dsbreclav.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM – DS BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
(Na pěšině 2842/13, Břeclav, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Nabízíme celoroční pobyt pro seniory s různými typy demencí a Alzheimerovou chorobou, kteří vzhledem ke

svému zdravotnímu stavu nedokážou zajistit své základní potřeby. Poskytujeme odbornou pomoc, podporu
a dohled pří základních denních činnostech, individuální zajištění potřeb, přání a osobní přístup s ohledem
na schopnosti a možnosti uživatele. Rozvíjíme sociální kontakty a podporu přirozených vztahů s rodinou a
přáteli.
telefon
fax
e-mail
web

519 326 739
519 326 739
domov.breclav@worldoline.cz
www.dsbreclav.cz

DENNÍ STACIONÁŘ - DS BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
(Na pěšině 2842/13, Břeclav, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
Jedná se o ambulantní službu, která nabízí pomocnou ruku rodinám pečujícím o své rodinné příslušníky

v seniorském věku. Možnost pobytu v Denním stacionáři je od pondělí do pátku od 7:00-17:00 celý den, několik hodin denně nebo jen některý den v týdnu a to dle individuálních potřeb uživatelů a jejich rodinných
příslušníků. Z blízkého okolí zajistíme dovoz a odvoz, pro uživatele z Břeclavi je doprava zdarma.
telefon
fax
e-mail
web

519 326 739
519 326 739
domov.breclav@worldoline.cz
www.dsbreclav.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - DS BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
(Na pěšině 2842/13, Břeclav, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Služba nabízí pobyt pro seniory nad 60 let na dobu až 3 měsíce, kteří potřebují vzhledem ke svému zdra-

votnímu stavu pomoc a podporu při zajištění základních potřeb. Pomáháme rodině, která pečuje o seniora a
potřebuje zajistit péči na omezenou dobu (odpočinek, lázeňský pobyt, hospitalizaci v léčebném zařízení
apod.). Nabízíme lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči s ohledem na zdravotní stav uživatele, aktivizační a terapeutické činnosti dle individuálních zájmů, přání a potřeb uživatelů i rodinných příslušníků.
telefon
fax
e-mail
web

519 326 739
519 326 739
domov.breclav@worldoline.cz
www.dsbreclav.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM – OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diecézní charita Brno
Agentura služeb - K-centrum, terénní program a program prevence Břeclav
(Stromořadní 596/8, Břeclav, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Stručná informace:
Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav poskytuje ambulantní a terénní formou nízkoprahové

služby uživatelům návykových látek, anebo lidem, kterých se drogový problém dotýká. Jeho posláním je minimalizovat zdravotní a sociální rizika, která jsou s užíváním návykových látek spojena a motivovat držitele
drogového problému ke změně a osobnímu rozvoji. Práce s uživateli služeb je založena na respektu k lidské
důstojnosti a jejich individuálním potřebám. Nedílnou součástí poslání zařízení jsou aktivity k ochraně veřejného zdraví a spolupráce s laickou i odbornou veřejností. Více informací na http://breclav.charita.cz/.
telefon
e-mail
web

519 322 842
kacko.breclav@caritas.cz
www.charitabreclav.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diecézní charita Brno
Charitní pečovatelská služba Břeclav
(Seniorů 3196/1, Břeclav, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
Posláním Charitní pečovatelské služby Břeclav je pomoc seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dět-

mi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím
prostředí. Službu poskytujeme dle individuálního přístupu a v určeném čase. Cílem služby je pomoc kvalitně
a důstojně dožít v domácím prostředí a pomoc se začleňováním do běžné společnosti. Cílovou skupinou
jsou senioři se sníženou soběstačností, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby
se sluchovým postižením a rodiny s dětmi.
telefon
fax
e-mail
web

519326143
519322444
roman.tucek@charita.cz
http://www.charitabreclav.cz

AZYLOVÉ DOMY – OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diecézní charita Brno
Domov svaté Agáty Břeclav
(Komenského 409/6, Poštorná, 691 41 Břeclav 4)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Cílem služby je podporovat zachování a rozvoj sociálních dovedností uživatelů tak, aby se byli schopni v co

v nejkratším čase plnohodnotně a trvale zařadit zpět do běžného života společnosti a omezit situace prohlubující sociální vyloučení těchto osob. Více informací na http://breclav.charita.cz/
telefon
fax
e-mail
web

519331455
519331455
agata.vedouci@charita.cz
http://www.charitabreclav.cz

AZYLOVÉ DOMY - OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diecézní charita Brno
Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav - azylový dům
(U sýpek 3242/1, Břeclav, 690 03 Břeclav 3)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou

bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti. Azylový dům těmto lidem nabízí ubytování na dobu nezbytně nutnou (zpravidla 1 rok), základní sociální poradenství, možnost přípravy stravy a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, přičemž vycházíme z individuálních potřeb
každého uživatele služby.
telefon
fax
e-mail

737 278 272
519 326 169
veronika.heklova@charita.cz

web

http://www.charitabreclav.cz

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA – OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Diecézní charita Brno
Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav - nízkoprahové denní centrum
(Svatoplukova 1018/18, Břeclav, 690 02 Břeclav 2)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
Posláním Nízkoprahového denního centra Břeclav (dále jen NDC) je poskytovat podporu a pomoc lidem

v nepříznivé sociální situaci. Pomoc zahrnuje minimalizaci zdravotních rizik (potravinový a hygienický servis,
šatník) a službu základního sociálního poradenství.

telefon
fax
e-mail
web

731 402 702
519326169
premek.suchomel@charita.cz
http://www.charitabreclav.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - KLENTNICE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Srdce v domě, příspěvková organizace
Srdce v domě, příspěvková organizace
(Klentnice 81, 692 01 Mikulov na Moravě)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Příspěvková organizace Srdce v domě poskytuje sociální pobytové služby osobám se zdravotním postiže-

ním. Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením starším 18 let. Posláním domova
je pomáhat lidem se zdravotním postižením prožít aktivní a důstojný život.
telefon
fax
e-mail
web

519 515 187
519 515 056
reditel@srdcevdome.cz
http://www.srdcevdome.cz

DENNÍ STACIONÁŘ - MIKULOV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Občanské sdružení BILICULUM
Dětský denní stacionář
(Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě)

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Stručná informace:
Denní stacionář Mikulov je zařízením denní péče pro klienty s kombinovanými vadami a autismem věkové

kategorie od 3 do 35 let. Součástí služby je individuální vzdělávání, rehabilitace, logopedie, muzikoterapie,
hippoterapie, základní péče, stravování a svoz a rozvoz. Více zde: http://biliculum2.webnode.cz/sluzby/
telefon
fax
e-mail
web

736487940
519521027
sdruzeni@biliculum.cz
http://www.biliculum.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI - MIKULOV
Název poskytovatele:

Občanské sdružení BILICULUM
Stonožka - Mikulov (Růžová 561/1, Mikulov, 692 01 Mikulov na Moravě)

Zařízení:
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Stručná informace:
Základní ideou služby je podpora rodin, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé

sociální situace. Služba zajišťuje psychologickou, sociální a terapeutickou pomoc přímo v rodinách. Více
zde: http://biliculum2.webnode.cz/sluzby/
telefon
fax
e-mail
web

736487940
519521027
sdruzeni@biliculum.cz
http://biliculum.cz

SOCIÁLNÍ LŮŽKA – NEMOCNICE VALTICE
Název poskytovatele:

Nemocnice Valtice s.r.o.

Zařízení:
Nemocnice Valtice s.r.o. (Klášterní 4, 691 42 Valtice)
Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Jsou určena pro osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale které jsou vzhledem ke svému zdra-

votnímu stavu a ztrátě soběstačnosti závislé na péči jiné osoby, přičemž tuto péči jim nelze poskytnout v jejich domácím prostředí.
telefon
fax
web

519 363 111
519 363 110
www.nemvalt.cz

DOMOV PRO SENIORY - VALTICE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Valtice
Domov pro seniory, zřízená Městem Valtice
(Modřínová 537, 691 42 Valtice)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Posláním domova je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají z důvodu věku či nepříznivého zdravot-

ního stavu sníženou soběstačnost a umožnit jim prožití klidného a důstojného stáří. Kapacita zařízení je 39
osob.
telefon
e-mail
web

519 352 977
domov@valtice.eu
http://www.valtice.eu/domov-pro-seniory-celorocni-pobyt/d3238/p1=1332
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - VALTICE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Valtice
Domov pro seniory, zřízená Městem Valtice
(Modřínová 537, 691 42 Valtice)

Formy poskytování sociálních služeb: terénní
Stručná informace:
Pečovatelská služba poskytuje sociální služby seniorům, zejména obyvatelům Valtic a městské části Úvaly.

Je určena hlavně osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat a to jak vzhledem k výši věku
tak i zdravotnímu stavu.
telefon
e-mail
web

519 352 977
domov@valtice.eu
http://www.valtice.eu/pecovatelska-sluzba-terenni/d3239/p1=1332

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - VALTICE
Název poskytovatele:
Zařízení:

Město Valtice
Domov pro seniory, zřízená Městem Valtice
(Modřínová 537, 691 42 Valtice)

Formy poskytování sociálních služeb: pobytové
Stručná informace:
Je k dispozici jedno lůžko v domově pro seniory s délkou pobytu max. 1 měsíc. Tato služba je poskytována

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení s cílem umožnit odpočinek osobě, která se jinak o takového člověka dlouhodobě stará v jeho přirozeném prostředí.
telefon
e-mail
web

519 352 977
domov@valtice.eu
http://www.valtice.eu/odlehcovaci-sluzba/d-3241/p1=1332

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ – SN BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Spolek neslyšících Břeclav
Spolek neslyšících Břeclav, o. s.
17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Stručná informace:
Cílová skupina klientů: osoby s různým sluchovým postižením, neslyšící a nedoslýchaví občané preferující

při komunikaci se slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu, ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí mluvení, odezírání a psaného projevu. Více info na www.snbreclav.cz
telefon
e-mail
web

519 332 251; 722 719 101
snbreclav@seznam.cz
www.snbreclav.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – SN BŘECLAV
Název poskytovatele:
Zařízení:

Spolek neslyšících Břeclav
Spolek neslyšících Břeclav, o. s.
17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Stručná informace:
Cílová skupina klientů: osoby s různým sluchovým postižením, neslyšící a nedoslýchaví občané preferující

při komunikaci se slyšícím okolím znakový jazyk nebo znakovanou češtinu, ohluchlí a nedoslýchaví lidé komunikující především pomocí mluvení, odezírání a psaného projevu. Více info na www.snbreclav.cz
telefon
e-mail
web

519 332 251, 722 719 101
snbreclav@seznam.cz
www.snbreclav.cz

CENTRUM INTEGRAČNÍCH SLUŽEB – IQ ROMA SERVIS
Název poskytovatele:

IQ Roma servis o. s.

Zařízení:
Tř. 1. máje 39, 691 41 Břeclav
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Stručná informace:
IQ Roma servis Břeclav cílovým skupinám nabízí odborné sociální poradenství, právní poradenství, peda-

gogické a volnočasové aktivity včetně řešení problematiky péče o dítě, předškolní výchovu, vzdělávací kurzy
(program Pokrok a rekvalifikační kurz PC dovedností), kariérové poradenství a socioterapeutické konzultace. Nabízí také možnost pořádání případových konferencí a jejich facilitaci a zapojení dobrovolníků do činnosti organizace. Více informací na www.iqrs.cz.
telefon
e-mail
web

519 324 849
breclav@iqrs.cz
www.iqrs.cz
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - JEVIŠOVKA
Název poskytovatele:

Seniorprojekt s. r. o.

Zařízení:
Jevišovka 169, 691 83 Drnholec
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Stručná informace:
Posláním naší služby je poskytovat pobytovou službu s pravidelnou, bezpečnou a odbornou podporou nebo

péči svým uživatelům v základních životních schopnostech, motivovat uživatele k aktivizačním činnostem,
podporovat je v kontaktu se společenským prostředím a pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
telefon
e-mail
web

519 519 786
ivana.hoferova@mssluzby.cz
www.seniorprojekt-jevisovka.cz

JINÉ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH – BOŘETICE
Poskytovatel:
Zařízení:

STP v ČR, místní organizace Bořetice
Obecní úřad, Bořetice 39, 691 08 Bořetice
telefon

728 430 983

MATEŘSKÉ CENTRUM DOBROMYSL- BOŘETICE
Poskytovatel:
Zařízení:
Služby:

Občanské sdružen rodičů a dětí Dobromysl
Bořetice 131, 691 08 Bořetice
volnočasová nabídka aktivit pro děti, mládež, ženy na mateřské dovolené a seniory
telefon
e-mail

602 148 882
mc@dobromysl.org

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH – HUSTOPEČE
Poskytovatel:
Zařízení:
Věková kategorie klientů:
Služby:

STP v ČR, místní organizace Hustopeče
Brněnská 52, 693 01 Hustopeče
není omezena
zprostředkovává rekondice, plavání, poznávací zájezdy, cvičení, návštěvu divadel
telefon
e-mail

519 412 789
Bdefeldova@sefnet.cz

CENTRUM VOLNÉHO ČASU - HUSTOPEČE
Zařízení:
Služby:

Šafaříkova 40, 693 01 Hustopeče
volnočasové aktivity pro děti, mládež, handicapovanou mládež, dospělé a seniory
telefon
fax
e-mail
web

519 412 951
519 412 951
pavucina@volny-cas.cz
http://pavucina.volny-cas.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM CIPÍSEK - HUSTOPEČE
Poskytovatel:
Zařízení:
Služby:

Centrum volného času
Nádražní 20, 693 01 Hustopeče
volnočasová nabídka aktivit pro ženy na mateřské dovolené
telefon
e-mail

602 412 591
knihovna@volny-cas.cz

MŠ, ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA - HUSTOPEČE
Zařízení:
Věková kategorie klientů:

Služby:

Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
děti předškolního věku (3 - 7 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
výchova a vzdělávání dětí s různou mírou zdravotního postižení (mentální, tělesné, smyslové, specifické
vývojové poruchy a kombinovaná postižení včetně autismu)
telefon
fax
e-mail
web

519 412 659
519 412 659
info@skolahustopece.cz
http://www.skolahustopece.cz
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BŘECLAV - POBOČKA HUSTOPEČE
Zařízení:

Masarykovo nám. 1, 69301 Hustopeče
telefon

519 411 171

MĚSTSKÁ NEMOCNICE HUSTOPEČE
Zařízení:
Služby:

Brněnská 41, 693 01 Hustopeče
ošetřovatelská péče pro dlouhodobě nemocné
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
telefon
fax
e-mail
web

519 407 311
519 407 399
info@nemocnicehustopece.cz
http://www.nemocnicehustopece.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM HRČÁNEK - NIKOLČICE
Poskytovatel:
Zařízení:

Farní charita Nikolčice
Obecní úřad, tělocvična ZŠ
telefon
e-mail

728 637 969
jajoa@seznam.cz

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH - RAKVICE
Poskytovatel:
Zařízení:

STP v ČR, místní organizace Rakvice
Polní 6, 691 03 Rakvice
telefon

737 325 017

MÍSTO PRO VŠECHNY - STAROVICE
Zařízení:
Věková kategorie klientů:

Farní charita Starovice
senioři

SENIOR KLUB - ŠAKVICE
Senior klub se schází každou středu ve spodní budově MŠ. Může mezi nás přijít kdokoli, kdo se nestraní lidí, má rád společnost, rád si
povídá o čemkoli, zavzpomíná, zasměje nebo postěžuje s problémy.

CHARAKTERISTIKY SLUŽEB
AZYLOVÝ DŮM
Azylové domy poskytují bydlení na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Příjemcům služeb je poskytnuto poradenství, podpora, pomoc a motivace k návratu do běžné společnosti. Azylové domy
bývají obvykle zvlášť pro muže, ženy a matky s dětmi. Podle skupiny klientů, na které je Azylový dům zaměřen, je přizpůsobena následná pomoc. Pomoc se může týkat uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta, zahrnuje základní sociální
poradenství, odborné sociální poradenství, poskytnutí informací v oblasti vzdělávání, volnočasové aktivity.

DENNÍ STACIONÁŘ
Poskytuje ambulantní služby formou denního pobytu v zařízení dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku nebo zdravotního postižení (včetně demence), které potřebují pomoc druhé osoby. Služby se poskytují za úhradu. V
programu denního stacionáře je celodenní individuální a skupinový aktivizační program (skupinové cvičení, pracovní terapie, trénink paměti, procházky, muzikoterapie, taneční terapie, reminiscenční terapie) podávání jídla, pití, dopomoc při
převlékání a přemisťování, dopomoc při udržování osobní hygieny, sledování fyziologických funkcí, základní sociální poradenství.

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO LIDI OHROŽENÉ DROGOVOU ZÁVISLOSTÍ
Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám, užívajícím drogy, nebo jejich blízkým.
Těžiště činnosti zařízení spočívá v přispívání ke změně rizikového životního stylu, socializaci, aktivizaci a v poradenství,
určeném osobám, pro které jsou námi poskytované služby přijatelnou formou pomoci v jejich situaci.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí základní stravy a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí. Cílem je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou bez domova a
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rodinného zázemí, nebo museli svůj domov opustit pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti, možnost
ošetření základních lidských potřeb důstojným a společensky přijatelným způsobem.

ODLEHČOVACÍ PÉČE
Pobytová služba je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o svého blízkého ve své domácnosti. Umožňuje pečujícím osobám zajistit odpočinek, potřebnou relaxaci či absolvování léčebných pobytů. Péče je poskytována též klientům,
kterým není rodina schopna zajistit celodenní péči, a jsou čekateli na umístění do domova pro seniory.

OSOBNÍ ASISTENCE
Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Tato terénní služba se poskytuje za úhradu v jejich přirozeném
prostředí. Osobní asistenci užívají lidé se zdravotním postižením nebo senioři, kteří jsou při zajišťování svých nejběžnějších potřeb závislí na přímé pomoci druhého člověka. Služba je poskytována nepřetržitě.

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Je poskytována dospělým osobám, které pro svou nemoc, zdravotní nebo tělesné postižení nejsou schopny sebepéče
nebo které trpí bolestí. Službu poskytují v jejich domácnostech všeobecné sestry na základě indikace lékaře, výkony jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Je určena dětem a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o svou domácnost. Je službou terénní, poskytuje se ve vymezeném čase za úhradu v domácnostech jednotlivých osob. Obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jsou bezplatné služby a užívají je lidé se zdravotním postižením a senioři, kteří se obvykle cítí být vyloučeni z běžného
života, nedokáží si sami naplnit a organizovat volný čas. Uživatel služby obvykle dochází na aktivity, které organizuje
poskytovatel služby. Jsou to tzv. sociálně terapeutické činnosti, jejichž účelem je zprostředkování společenského kontaktu.
Publikaci je možné získat i v elektronické podobě na internetové adrese města Hustopeče
(http://www.hustopece-city.cz odkaz Komunitní plánování).

Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánovaní sociálních služeb a k poskytování sociálních
služeb zasílejte na e-mail: socialni@hustopece-city.cz
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