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Agentura domácí péče Victoria
Nabízí odbornou ošetřovatelskou péči, prováděnou profesionálně, zdravotními sestrami v
prostředí, které uklidňuje a napomáhá léčbě - DOMA.
Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj
soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání
a smrti. Péči poskytuji registrované sestry s kvalifikací a odbornou způsobilostí. Péče je
poskytována 24 hod., 7 dní v týdnu, dle potřeb pacientů a indikované péče lékaři.
péče je hrazená zdravotní pojišťovnou na základě doporučení praktického
lékaře
osobní konzultace: po – pá 07:00 - 15:00
Provozní doba
pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo
Služba je určena
ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí
Cena

Poskytované služby:






odborná ošetřovatelská péče při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím
prostředí
odborná ošetřovatelská péče při doléčení krátkodobých onemocnění po propuštění z
ústavní lůžkové péče (pooperační stavy, poúrazové stavy)
odborná ošetřovatelská péče v terminálním stadiu života (domácí hospicová péče)
edukace rodinných příslušníků
zapůjčení kompenzačních pomůcek

Kontakty
Zábřežská 596/40
Šumperk, 78701
tel: 420 588 003 861
sumperk.sestricka.cz

sumperk@sestricka.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Senioři
Doma, v terénu
Poskytovatelé navazujících služeb
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APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem
Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) respektive s
pervazivními vývojovými poruchami (PVP) v Olomouckém kraji, zejména na Šumpersku.
Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc
lidem s PAS a jejich rodinám.







spolupráce s organizací Dětský klíč, která zajišťuje mimo jiné asistenční a odlehčovací
služby pro osoby s PAS
spolupráce se ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká - třídy pro děti s PAS na odloučeném
pracovišti Třebízského 1
pomoc při základní orientaci v systému státní sociální podpory a dávek pro osoby
zdravotně postižené, podpora při posuzování zdravotního stavu dítěte (sdružení se v
nepříznivé situaci za rodiče postaví)
spolupořádání letního tábora pro děti a mladé lidi s PAS
podpora komplexní profesionální pomoci lidem s PAS a jejich rodinám především v
těchto oblastech:
o podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS
o podpora sociálních programů pro osoby s PAS
o zajišťování informovanosti odborné veřejnosti
o aktivity směřující k podpoře cílové skupiny

Kontakty
Třebízského 1800 / 1
Šumperk, 78701
tel: 420777020434
www.apla-ok.cz
cermakovaLenka@seznam.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb

Armáda spásy - Azylový dům
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Azylový dům poskytuje lidem bez přístřeší možnost ubytování ve 2–3 lůžkových pokojích a
pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a pomáhá jim začlenit se zpět do společnosti.
Azylový dům nabízí možnost ubytování, které zpravidla nepřesahuje dobu jednoho roku,
celodenní stravu, ošacení a pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů, možnost osobní
hygieny.
31 míst, z toho:
23 míst pro muže
5 míst pro ženy
3 „klouzavá“ místa - při naplnění garantované kapacity žen nebo mužů
Kapacita
možnost využití pokoje dle momentální potřebnosti zájemců (ženy nebo
muži) nebo v případě kapacitních prostor umožňujeme ubytování i
manželského páru v jednom pokoji
dle aktuálního ceníku
Cena
nepřetržitý provoz
Provozní doba pracovní doba sociálního pracovníka
po - pá: 8:30 - 11:00 13:15 - 14:00
Bezbariérovost NE
pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a
Služba je určena
jsou ochotni aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.
Základní činnosti




poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby







možnost praní, sušení a žehlení prádla
základní sociální poradenství, osobní rozhovory
pracovně – aktivizační program
možnost výkonu alternativních trestů
možnost zařazení do veřejně prospěšných prací
nabídka křesťanských programů







domovy se zvláštním režimem, Domov Přístav
noclehárna
nízkoprahové denní centrum
humanitární sklad ošacení
Sbor a komunitní centrum Šumperk

Kontakty
Vikýřovická 1495 /
Šumperk, 78701
tel: 420773770294
armadaspasy.cz/pobocky/sumperk
tomas_prochazka@armadaspasy.cz
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Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Domov přístav
Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro
osoby bez domova starší 26 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Současně
zdravotní a sociální stav těchto osob vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci
nepřetržité péče. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních
potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.
34 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitý provoz
ANO
osobám bez domova starším 26 let, mobilní i imobilní, kteří se nacházejí v
nepříznivé sociální situaci, se zhoršenou soběstačností nebo zhoršeným
zdravotním stavem z důvodu: chronického duševního onemocnění,
Služba je určena závislosti na návykových látkách,
alkoholové, drogové či jiného typu demence,
a současně potřebují podporu nebo pomoc druhé osoby v rámci nepřetržité
péče
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Základní činnosti









poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
podpora nebo 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 obstarání osobních záležitostí.

Další služby
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azylový dům
noclehárna
nízkoprahové denní centrum
humanitární sklad ošacení
Sbor a komunitní centrum Šumperk

Kontakty
Vikýřovická / 3313
Šumperk, 78701
tel: 420773770489
http://armadaspasy.cz/pobocky/
vladimir_nemec@armadaspasy.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Nízkoprahová denní centra
Poslání služby je umožnit lidem bez přístřeší trávit čas v bezpečném prostředí s možností
uspokojení základních životních potřeb. Prostřednictvím základního sociálního poradenství
motivovat a podporovat uživatele k využití návazných služeb.
20 osob
Kapacita
zdarma
Cena
Provozní doba po - pá: 9:00 - 16:00
Bezbariérovost ANO - s dopomocí zaměstnance nízkoprahového denního centra
Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační
Základní činnosti





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Další služby










teplý čaj, 1x porce polévka s chlebem
ohřev stravy
osobní hygiena (WC, sprcha, ručník, mýdlo)
nabídka ošacení z humanitárního šatníku
podpůrný rozhovor
základní sociální poradenství
aktivity pro využití času (počítač, knihy, televize, společenské hry, …)
v případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy
další nabízené služby dle ceníku (porce polévky navíc, chléb s máslem, praní a sušení
prádla)







azylový dům
domovy se zvláštním režimem, Domov Přístav
noclehárna
humanitární sklad ošacení
Sbor a komunitní centrum Šumperk

Kontakty
Jesenická 475 / 2
Šumperk, 78701
tel: 420773770294
armadaspasy.cz/pobocky/sumperk
tomas_prochazka@armadaspasy.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Armáda spásy - Noclehárna
Poslání služby je předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova poskytnutím
bezpečného přespání, zajištěním podmínek pro hygienu a výdejem jednoduché stravy (polévka s
chlebem). Motivovat uživatele k využívání návazných služeb.
10

20 míst pro muže, 6 míst pro ženy
jeden nocleh: 45 Kč (včetně polévky s chlebem)
Cena
ceník hrazených služeb
příchod
mezi 18:30 - 20:00
odchod následující den
do 7:45
Provozní doba Pracovní doba sociálního pracovníka (možnost setkání i mimo provozní dobu
Noclehárny):
po - pá: 7:00 - 9:00
Bezbariérovost NE
Služba je určena pro muže a ženy bez přístřeší starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.
Kapacita

Základní činnosti



pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí přenocování.

Další služby






polévka s chlebem a čaj zdarma;
možnost praní prádla, sušení prádla, využití skladu ošacení a další podle stanoveného
ceníku;
pro zájemce bezplatné sociální poradenství, osobní rozhovory se sociálními pracovníky;
možnost výkonu alternativních trestů;
možnost zaměstnání na pracovní místa Veřejně prospěšných prací;
v případě zájmu podpora ze strany duchovních pracovníků Armády spásy.







azylový dům
domovy se zvláštním režimem, Domov Přístav
nízkoprahové denní centrum
humanitární sklad ošacení
Sbor a komunitní centrum Šumperk




Kontakty
Vikýřovická 1495 /
Šumperk, 78701
tel: 420773770294
armadaspasy.cz/pobocky/sumperk
tomas_prochazka@armadaspasy.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

11

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Čtyřlístek
Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří
chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Posláním Klubu Čtyřlístek je:






hájit zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
napomáhat integraci dětí se zdravotním postižením
podporovat nezávislý způsob života rodinám s postiženým dítětem
šířit informace do rodin se zdravotně postiženým dítětem od narození
ovlivňovat porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti a rodin s dítětem se zdravotním
postižením

Služba je určena

rodinám se zdravotně postiženými dětmi, jejich zdravými sourozenci nebo
kamarády

Poskytované služby




zimní víkendové pobyty
jednodenní akce
týdenní prázdninový ozdravný pobyt v přírodě

Kontakty
Chromeč 62 /
Zábřeh, 78901
tel: 420732969286
http://klub-ctyrlistek-sumperk
4listek-kristina@email.cz
Osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina
Typ poskytovatele služeb Poskytovatelé navazujících služeb

12

Bezpečný Šumperk z.s.
Poskytované služby







kulturně-vzdělávací akce
vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce
vzdělávací aktivity pro odbornou i občanskou veřejnost
charitativní činnost
udělovat ocenění za mimořádné služby nebo činy
pomoc při získávání prostředků (grantů) do oblasti s bezpečnostní tématikou

Kontakty
nám. Míru 211 / 4
Šumperk, 78701
tel: 420602794666
www.bezpecnysumperk.cz
info@bezpecnysumperk.cz

Cílová skupina
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Poskytovatelé navazujících služeb
Bez omezení věku

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Raná péče pro Moravu a Slezsko Raná péče
Služba je poskytována bezplatně terénní formou konzultací v rodinách na území celé Moravy a
Slezska. Obsahem konzultací je informování o problematice sluchového postižení, poradenství
při výběru kompenzačních pomůcek, podpora psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na
podporu rozvoje komunikace, stimulace a přímá práce s dítětem, sociální poradenství a další.
125 rodin
zdarma
ambulantní formy
út:
8:30 - 15:30
Provozní doba nebo dle domluvy s poradcem rané péče (osobně, telefonicky, emailem)
terénní formy
po - pá: 7:00 - 19:00
Bezbariérovost Ne
pro rodiny, ve kterých vyrůstá dítě se sluchovým nebo kombinovaným
Služba je určena
postižením od narození či vyslovení podezření až do sedmi let,
Kapacita
Cena
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pro rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým
postižením
Základní činnosti:





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.:



odborné sociální poradenství
informační a vzdělávací služby

Kontakty
Jungmannova 972 / 25
Olomouc, 77900
tel: 420739642677
www.detskysluch.cz/sluzby/rana
ranapecemorava@detskysluch.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Centrum pro rodinu Šumperk, z.s.
Cílem organizace je podpora rodinného soužití – rodinné soudržnosti, rodinné adaptability,
komunikace, dále pak posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení
kvality života.
Prioritou je pozornost věnovat i všem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích – osamělým,
rozvedeným, handicapovaným. Důležité je rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat
prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat volnočasové, výchovné, vzdělávací a
poradenské aktivity pro všechny cílové skupiny.




vzdělávací programy (jazykové kurzy, manželské kurzy, rodičovské kurzy, kurzy pro
snoubence),
různorodé odborné přednášky a semináře,
programy pro děti (tvořivé dílny, prázdninové programy, volnočasové aktivity),
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programy pro rodiče s dětmi (pravidelná setkávání pro rodiče na RD a předškolní děti
Sedmikrásek, společné programy - např. maškarní bál, společná posezení se zábavným
programem, tvořivé dílny, Mikuláš pro nejmenší),
pastorační a prožitkové programy (celodenní semináře pro ženy, programy pro matku s
dcerou, duchovní obnovy),
programy pro seniory a osoby v obtížných životních situacích (přednášky, společné
výlety, společné činnosti)
programy pro školy
poradenské služby (hlavně jejich zprostředkování)
prostor i programy pro vzájemné setkávání.

Kontakty
M.R. Štefánika 26 / 4
Šumperk, 78701
tel: 420731402395
www.sumperk.dcpr.cz
cprsumperk@ado.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Senioři
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Centrum denních služeb Pomněnka
Posláním služby je poskytování ambulantních služeb osobám s mentálním a kombinovaným
postižením za účelem podpory jejich sociálního začleňování a řešení jejich nepříznivé sociální
situace.
40 klientů, z toho 5 pro specializované oddělení pro osoby s těžkým stupněm
mentálního postižení
dle aktuálního ceníku
Cena
Provozní doba po - pá: 7:00 - 16:00
Bezbariérovost ANO
osobám s mentálním postižením, osobám s kombinovaným postižením
(primárně mentální postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením,
Služba je určena vadami řeči, PAS, středně těžkou sluchovou vadou, střední slabozrakost)
osobám ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době
nástupu do služby věk 40 let)
Kapacita
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Základní činnosti:







pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:





Odlehčovací služba Pomněnka
Chráněné bydlení Pomněnka
Podporované bydlení Pomněnka
Farma Pomněnka

Kontakty
Šumavská / 13
Šumperk, 78701
tel: 420732876022
http://csspomnenka.cz/
l.ruta@csspomnenka.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Chráněné bydlení Pomněnka
Pobytová služba, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu
mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to
v jeho přirozeném prostředí.
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

8 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
ANO
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osobám s mentálním postižením v kombinaci s těžkým tělesným postižením,
vadami řeči, poruchami autistického spektra, středně těžkou sluchovou
Služba je určena
vadou, střední slabozrakostí ve věku 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí
přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)
Základní činnosti:








poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně-terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:





Centrum denních služeb Pomněnka
Podporované bydlení Pomněnka
Odlehčovací služba Pomněnka
Farma Pomněnka

Kontakty
Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701
tel: 420583214241
http://csspomnenka.cz/
chranenebydleni.pomnenka@csspo
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Centrum sociálních služeb Pomněnka - Odlehčovací služba Pomněnka
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Poslání pobytové formy odlehčovací služby je poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s
mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat sami ve svém
přirozeném prostředí.
2 lůžka (2 pokoje)
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
Provozní doba
(nejvýše po dobu 3 týdnů)
Bezbariérovost ANO
osobám s mentálním či kombinovaným postižením (primárně mentální
postižení v kombinaci s těžkým tělesným postižením, vadami řeči, poruchami
Služba je určena
autistického spektra, středně těžkou sluchovou vadou, střední
slabozrakostí) ve věku 3 - 64 let.
Základní činnosti:
Kapacita
Cena









pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
poskytnutí ubytování
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:





Centrum denních služeb Pomněnka
Chráněné bydlení Pomněnka
Podporované bydlení Pomněnka
Farma Pomněnka

Kontakty
Šumavská 1914 / 11
Šumperk, 78701
tel: 420583214241
http://csspomnenka.cz/
odlehcovacisluzba.pomnenka@css
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
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Centrum sociálních služeb Pomněnka - Podporované bydlení Pomněnka
Cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost, podpora při
využívání veřejných služeb, trvalý rozvoj osobnosti uživatelů, umožnit člověku s postižením žít
život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.
10 klientů
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
osobám s lehkým až středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci
s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou, ve věku od 19 let do
Služba je určena raného seniorského věku, vyžadující pravidelnou nebo občasnou pomoc
jiné fyzické osoby (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do
služby 40 let).
Kapacita
Cena
Provozní doba

Základní činnosti:







pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:





Centrum denních služeb Pomněnka
Chráněné bydlení Pomněnka
Odlehčovací služba Pomněnka
Farma Pomněnka

Kontakty
Temenická 3045 / 104
Šumperk, 78701
tel: 420583250246
http://csspomnenka.cz/
podporovanebydleni.pomnenka@cs
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
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Věková kategorie

Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Dětské centrum Ostrůvek, p.o.
Centrum poskytuje komplexní péči dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na
základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně
respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj.
Cena dle aktuálního ceníku
Poskytované služby:










Zdravotní péče
o DD pro děti do 3 let věku
o Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
po - pá 8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00 hod.
o Rehabilitační ambulance
 pracoviště Šumperk, Dr. E. Beneše 13:
po - pá: 9:00 - 11:45, 12:15 - 15:00
 detašované pracoviště Zábřeh, Strejcova 2a:
po - pá: 7:30 - 11:30, 12:00 - 13:00
o Psychologická ambulance
o Speciálně pedagogická ambulance
Sociální poradenství - sociálně-právního poradenství a podpory biologickým rodinám i
zájemcům o náhradní rodinnou péči.
Edukace, zácviky - možnost zácviku v péči o dítě a posilování rodičovských kompetencí
ve spolupráci s týmem odborných pracovníků DCO (dětská sestra, speciální pedagog,
psycholog, lékař, sociální pracovnice).
Respitní pobyty - krátkodobá odlehčovací péči pro
o rodiče dětí s handicapem (do zahájení povinné školní docházky)
o pěstouny
Zápůjčky přístrojů - zapůjčování odsávaček mateřského mléka (elektrických i ručních),
digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu
Jeslový pobyt - komplexní péči o děti do 3 let věku.
Péči o děti zajišťuje kvalifikovaná dětská sestra v režimu dle věku dítěte.
o celodenní péče (7:00 - 15:30)
o polodenní péče (7:00 - 12:30)
o příležitostná péče (max. 4 hodiny)

Další služby:


Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
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Kontakty
Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701
tel: 583214309
http://www.dc-ostruvek-sumperk
patschova@dc-ostruvek.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Poskytovatelé navazujících služeb

Dětské centrum Ostrůvek, p.o. - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(ZDVOP)
Základním posláním Dětského centra Ostrůvek - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
je poskytování sociálně-právní ochrany dětí na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření k
výkonu takové činnosti, a to podle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
8 lůžka - Šumperk (0 - 18 let)
4 lůžka - Olomouc (0 - 5 let)
Provozní doba nepřetržitě
dětem ve věku od 0 - 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR a
ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve
vlastní nebo náhradní rodině
Služba je určena sekundárně také rodičům dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby
odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje,
poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného
prostředí.
Kapacita

Další služby:








Zdravotní péče
o DD pro děti do 3 let věku
o Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
o Rehabilitační ambulance
o Psychologická ambulance
o Speciálně pedagogická ambulance
Sociální poradenství
Edukace, zácviky
Respitní pobyty
Zápůjčky přístrojů
Jeslový pobyt
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Kontakty
Dr. E. Beneše 903 / 13
Šumperk, 78701
tel: 731331829
http://www.dc-ostruvek-sumperk
lejsalova@dc-ostruvek.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Pobytová forma
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Odlehčovací služby
Posláním odlehčovací služby je poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek.
dle aktuálního ceníku
osobám s kombinovaným nebo mentálním postižením
Služba je určena zejména pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 3 do
64 let
Cena

Ambulantní odlehčovací služba
6 klientů
út: 13:00 - 17:00
pá: 13:00 - 17:00
Provozní doba
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována v době
7:00 - 19:00 hod.
Bezbariérovost NE
Klubovna ul. Kozinova 35/5
Adresa
Klubovna 28. října 1280/1
Kapacita
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Terénní odlehčovací služba
3 klienti
po: 15:00 - 18:00
pá: 15:00 - 18:00
Provozní doba
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována
nepřetržitě.
Kapacita

Pobytová odlehčovací služba
2 lůžka
po:
0:00 - 9:30
15:00 - 23:59
út:
0:00 - 9:30
15:00 - 23:59
st:
0:00 - 9:30
15:00 - 23:59
čt:
0:00 - 9:30
15:00 - 23:59
Provozní doba pá:
0:00 - 9:30
15:00 - 23:59
so:
0:00 - 9:30
na základě individuální poptávky rodiny klienta je služba poskytována
nepřetržitě
Bezbariérovost NE
Kozinova 35/5
odlehčovací byty:
Adresa
Jeremenkova 52
Základní činnosti:
Kapacita










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 v případě pobytové služby,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Další služby







osobní asistence
sociální rehabilitace
semináře pro osobu pečující o osoby s PAS
klub rodičů
knihovna
zprostředkování diagnostiky v Šumperku

Kontakty
Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701
tel: 420583550118
www.detskyklic.cz
DKmaruzkova@seznam.cz
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Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění a účast na běžném životě
společnosti. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které
osoba potřebuje.
8 klientů
dle aktuálního ceníku
po - čt: 13:00 - 16:00
Provozní doba na základě individuální poptávky je služba osobní asistenci poskytována po ne: 7:00 - 19:00
Bezbariérovost NE
osoby s kombinovaným postižením
Služba je určena osoby s mentálním postižením zejména osoby s poruchou autistického
spektra (PAS) ve věku od 3 do 64 let.
Kapacita
Cena

Základní činnosti:








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Další služby







odlehčovací služby
sociální rehabilitace
semináře pro osobu pečující o osoby s PAS
klub rodičů
knihovna
zprostředkování diagnostiky v Šumperku

Kontakty
Dr. E. Beneše 1 /
Šumperk, 78701
tel: 420583550118
www.detskyklic.cz
DKmaruzkova@seznam.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. - Sociální rehabilitace
Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS soubor specifických činností
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí.
ambulantní: 4 klienti
Kapacita
terénní:
2 klienti
zdarma
Cena
ambulantní: po - pá: 13:00 - 17:00
Provozní doba
terénní:
po - pá: 13:00 - 17:00
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na základě individuální poptávky je terénní služba poskytována
po - ne: 7:00 - 19:00
Bezbariérovost

NE
osobám s kombinovaným postižením;
osobám s mentálním postižením;
Služba je určena
zejména pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 15 do
64 let.
Základní činnosti:





nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti
vedoucí k sociálnímu začlenění
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:







osobní asistence
odlehčovací služby
semináře pro osobu pečující o osoby s PAS
klub rodičů
knihovna
zprostředkování diagnostiky v Šumperku

Kontakty
Kozinova 35 / 5
Šumperk, 78701
tel: 420583550118
www.detskyklic.cz
DKnedomova@seznam.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
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Dětský svět Domeček
Dětský svět Domeček je místem pro děti a jejich volný čas, nachází se v centru Šumperka v
domě Elisa.
V Domečku najdete dřevěnou herní sestavu s hradem, domečkem, ochozem, sklepem. Pro ty
nejmenší dětičky zde jsou stolečky a spousty hraček, stavebnic a další. Pro větší děti je k
dispozici 2x Play Station 4, velká prolézačka se spoustou překážek a bazénkem s balónky. Pro
rodiče je zde kavárna situovaná tak, aby děti měli na dosah.
V Dětském světu Domeček najdete také kino s projektorem a velkým výběrem pohádek,
pracovničku na výtvarné a rukodělné činnosti nebo kino s hledištěm, které je možno využít i k
přednáškám.
dle aktuálního ceníku
Cena:
Provozní doba: po - ne: 09:00 - 19:00
Služby:






Pobyt rodičů s dětmi
Narozeninové oslavy
Výlety, tábory
Hlídání dětí
Různorodé odpolední akce, např.:
o přednáška Policie dětem, Přednáška o zoubkách, Dobrodružná noc v Domečku,
Klauni v Domečku, celodenní výlety a další...
o o prázdninách budou probíhat příměstské tábory

Kontakty
Dr. E. Beneše 1148 / 14
Šumperk, 78701
tel: 420721132416
www.detskysvetdomecek.cz
info@detskysvetdomecek.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
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Diakonie ČCE - Domov pro seniory
Poskytujeme celoroční péči seniorům. Nabízíme jim možnost, prožít období života, ve kterém se
právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí.
Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními hodnotami a
smysluplnou přítomností a budoucností.
583 237 176 (Sobotín 127)
583 211 640 (Sobotín 68)
56 lůžek
Kapacita
dle aktuálního ceníku
Cena
Provozní doba nepřetržitě
Bezbariérovost NE
lidem od 60 let
lidem, kteří obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou
Služba je určena pomoc druhého člověka
lidem, jimž zdravotní stav umožňuje žít v podmínkách podobných domácímu
prostředí
Další služby:
Tel.:






Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba
Pečovatelská služba
Dům na půl cesty

Kontakty
Petrov nad Desnou 203 /
Petrov nad Desnou, 78816
tel: 420583284603
http://www.diakoniecce-sobotin
dvorak@diakoniecce-sobotin.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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Diakonie ČCE - Domov se zvláštním režimem
Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s projevy demence prostřednictvím
naší péče žít v chráněném prostředí, přizpůsobeném jejich potřebám a s respektem k jejich
životní historii.
Nabízíme podporu rodinám, které se nacházejí v životní situaci, kdy život jejich blízkého
člověka je ovlivněn projevy demence.
420 584 237 176, klapka 44, 45, 48
76 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
NE
osobám starším 60 let, u kterých došlo ke změnám v poznávacích a
rozumových schopnostech, nedokáži pečovat o svoji osobu, neorientují se v
Služba je určena jim známém prostředí, nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy
by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě a nemohou nadále žít
ve svém přirozeném prostředí.
Další služby:
Tel.:
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost






Domov pro seniory
Odlehčovací služba
Pečovatelská služba
Dům na půl cesty

Kontakty
Sobotín 147 /
Sobotín, 78816
tel: 420583237176
www.diakoniecce-sobotin.cz
urbanova@diakoniecce-sobotin.c
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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Diakonie ČCE - Domy na půl cesty
Posláním služby Domy na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v
prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život,
a díky tomu zlepšit svoji životní situaci.
Adresa
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost
Služba je určena

Sokolská 32, Olomouc
Rejvízská 364, Bukovice
12 klientů (Olomouc - 9 klientů, Jeseník - 3 klienti)
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
NE
mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří nemají uspokojivé zázemí
(narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení
vzdělání, ztráta bydlení, týrání, domácí násilí apod.) a kteří současně
potřebují podporu a jsou motivováni k řešení své situace

Další služby:





Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba
Pečovatelská služba

Kontakty
Sokolská 542 / 32
Olomouc, 77900
tel: 420606790144
www.diakoniecce-sobotin.cz
nemeckova@diakoniecce-sobotin.
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
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Diakonie ČCE - Odlehčovací služba
Poskytuje po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové
rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí. Poskytuje podporu pečujícím pro další péči
o blízkého s projevy demence.
dle aktuálního ceníku
lidem s projevy demence starším 50 let, o které běžně pečuje jejich blízká
Služba je určena osoba v domácím prostředí, a kteří mají obtíže s orientací v místě, čase, ve
své situaci nebo osobách (nebo s některou z nich).
Cena

Ambulantní odlehčovací služba
4 klienti
Kapacita
Provozní doba po - pá: 7:00 - 17:00
Bezbariérovost ANO
Pobytová odlehčovací služba
12 klientů
nepřetržitě
Provozní doba Délka jednoho pobytu nemůže u uživatele služby přesáhnout 3 měsíce a
opakovaný pobyt je možný po minimálně 6 měsících.
Bezbariérovost ANO
Kapacita

Další služby:





Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Dům na půl cesty

Kontakty
Petrov nad Desnou 203 /
Petrov nad Desnou, 78816
tel: 420583237176
www.diakoniecce-sobotin.cz
urbanova@diakoniecce-sobotin.c
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
31

Diakonie ČCE - Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem co možná
nejdéle v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí.
60 klientů
dle aktuálního ceníku
denně: 6:00 - 20:00
lidem od 27 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
chronického onemocnění nebo jiného zdravotního omezení, příp. věku, a
Služba je určena
jejichž situace vyžaduje pomoc jiného člověka.
Služba je poskytovaná lidem, žijícím v obcích Svazku obcí údolí Desné.
Kapacita
Cena
Provozní doba

Základní činnosti pečovatelské služby:







pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění celkového chodu domácnosti
pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
lze domluvit i jiné úkony dle individuálních potřeb, např. přítomnost u lůžka, podporu při
realizaci zájmů a koníčků, doprovod na společenské akce, ale také zapůjčení
kompenzačních pomůcek (chodítek, invalidních vozíků, wc židlí, polohovacích lůžek a
jiných).

Další služby:





Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba
Dům na půl cesty

Kontakty
Petrov nad Desnou 203 /
Petrov nad Desnou, 78816
tel: 420731720810
www.diakoniecce-sobotin.cz
pokorna@diakoniecce-sobotin.cz
Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
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Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Domov Paprsek Olšany - Domov pro osoby se zdravotním postižením
Pobytová sociální služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou v
nepříznivé sociální situaci a potřebují každodenní podporu a pomoc vedoucí k naplnění jejich
individuálních potřeb, přání a k rozvoji samostatnosti tak, aby využili své získané schopnosti a
dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.
65 lůžek
nepřetržitě
dle aktuálního ceníku
osobám s kombinovaným postižením
Služba je určena
osobám s mentálním postižením.
Základní činnosti:
Kapacita
Provozní doba
Cena











ubytování
stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných
osobních záležitostí
sociální poradenství

Další služby:


zajištění zdravotní péče

Kontakty
Olšany 105 /
Olšany, 78962
tel: 420583247212
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www.domovolsany.cz
klimesova@domovolsany.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Charita Šumperk - Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé i dlouhodobé klienty,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti.
Služba je poskytována na základě indikace (poukaz na péči) praktického lékaře nebo nemocnice
a je poskytována registrovanými zdravotními sestrami.
zdarma (klient za službu neplatí, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou)
po - pá: 7:00 - 15:30
Provozní doba
nebo dle indikace lékaře po - ne: 0:00 - 24:00
Cena

Další služby:









pečovatelská služba
osobní asistence
domácí hospicová péče
půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
chráněné pracoviště - veřejné toalety
základní sociální poradenství
centrum sociální a humanitární pomoci
duchovní služby

Kontakty
Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701
tel: 420583216747
www.sumperk.charita.cz
vrchni.sestra@sumperk.charita.
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Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Poskytovatelé navazujících služeb

Charita Šumperk - Osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je podpora osob se sníženou soběstačností, které ke svému
životu potřebují pomoc druhého člověka.
Jedná se o terénní službu, která je poskytována především v domácnosti uživatele, popř. v okolí
domu a na veřejných místech.
denní kapacita 12 klientů
dle aktuálního ceníku
po - pá: 7:00 - 15:30 (dle dohody i v jiném čase)
osobám se zdravotním postižením (od 3 let věku) nebo seniorům, kteří žijí
Služba je určena ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm
plnohodnotně žít
Základní činnosti:
Kapacita
Cena
Provozní doba









pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně;
pomoc při zajištění stravy;
pomoc při zajištění chodu domácnosti;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:









pečovatelská služba
domácí zdravotní péče
domácí hospicová péče
půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
chráněné pracoviště - veřejné toalety
základní sociální poradenství
centrum sociální a humanitární pomoci
duchovní služby

Kontakty
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Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701
tel: 420583216747
www.sumperk.charita.cz
vedouci.sluzeb@sumperk.charita
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Charita Šumperk - Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v
jejich domácím prostředí a zachovat si vlastní životní styl.
Jedná se o terénní služby, které jsou poskytovány převážně přímo v domácnosti případně místě
pobytu uživatele na základě jeho aktuální potřeby.
denní kapacita 156 klientů
(z toho 120 klientům zajištěn pouze rozvoz oběda)
dle aktuálního ceníku
Cena
po - pá: 7:00 - 19:00
Provozní doba
(dle dohody i v jiném čase)
osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a seniorům, kteří žijí ve
svém domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby
seniorům se sníženou soběstačností od 65 let
Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby
rodinám s trojčaty a vícerčaty do 4 let věku těchto dětí, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Kapacita

Základní činnosti:
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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
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další služby:









osobní asistence
domácí zdravotní péče
domácí hospicová péče
půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
chráněné pracoviště - veřejné toalety
základní sociální poradenství
centrum sociální a humanitární pomoci
duchovní služby

Kontakty
Jeremenkova 705 / 7
Šumperk, 78701
tel: 420583216747
www.sumperk.charita.cz
vedouci.sluzeb@sumperk.charita
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Charita Zábřeh - Sociální rehabilitace
Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním
onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly
začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka.
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Cílem služby je, aby uživatelé byli dle svých možností schopni: bydlet samostatně s minimální
podporou profesionální pomoci; nalézt, a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými
vyplní svůj volný čas; vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby; pečovat o
své zdraví; nalézt a udržet si zaměstnání; navázat a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli,
kolegy z práce, apod.

Kapacita

skupinových aktivit 8 klientů
individuální práce:
po - čt: 2 klienti
pá: 1 klient
okamžitá kapacita 1 klient

ambulantní
terénní
zdarma

Cena

po - čt
pá
út, čt

ambulantní
Provozní doba

terénní

13:00 - 16:30
9:00 - 12:00
8:30 - 12:00

st
8:00 - 14:00
(případně dle potřeby uživatele)
dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let, s duševním onemocněním z oblasti
Služba je určena psychóz, afektivních a neurotických poruch, kteří se ocitají v sociální izolaci
a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě bez pomoci
Základní činnosti:





nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (zaměřené na upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností klienta)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakty
Žižkova 7 / 15
Zábřeh, 78901
tel: 420736509464
http://www.zabreh.caritas.cz/c
socialni.rehabilitace@charitaz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
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IN IUSTITIA, o.p.s. - odborné sociální poradenství, Poradna Justýna Olomouc
Klientům je poskytováno sociální a právní poradenství, zprostředkování psychoterapeutické
pomoci, doprovod na policii, k soudu, na úřady, bezplatné právní zastupování obětem násilí z
nenávisti či zprostředkování právních služeb, pomoc s přípravou trestních oznámení a jiných
podání a s vymáháním náhrady škody vzniklé trestným činem.
roční kapacita 50 klientů
Kapacita
zdarma
Cena
Provozní doba po - pá: 9:00 - 17:00
Bezbariérovost ANO
Služba je určena obětem trestných činů (zvlášť zranitelné oběti)
Poskytované služby:







informace (právní informace dle zák. o obětech trestných činů, základní informace o
trestním, civilním a správním řízení, právech svědka a poškozeného, o možnosti náhrady
škody, ...)
poradenství
zastupování a provázení klienta/ky ve všech podstatných úkonech v řízení
psychologická pomoc a poradenství (možnost zprostředkování psychologické či
psychoterapeutické pomoci)
tvorba bezpečnostního plánu

Kontakty
Tř. Kosmonautů 989 / 8
Olomouc, 77900
tel: 420775702710
www.in-ius.cz
vendula.zapletalova@in-ius.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Bez omezení věku
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Jdeme autistům naproti (JAN Olomouc) - Raná péče
Pomoc, podpora a poradenství lidem a rodinám s postižením autistického spektra (PAS). JAN
Olomouc poskytuje informace a osvětu veřejnosti, spolupracuje s odborníky i orgány státní
správy a samosprávy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i celé rodiny, přednáškové akce.
ambulantní:
1 klient
terénní:
3 klienti
zdarma
Cena
ambulantní:
po - pá: 8:00 - 12:30
Provozní doba
terénní:
po - pá: 8:00 - 12:30
Služba je určena rodinám dětí s PAS od 1 roku až do 7 let věku dítěte z Olomouckého kraje
Kapacita

Základní činnosti:








výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti podporující vývoj dítěte
specializované poradenství v oblasti PAS pro rodiče i veřejnost (e-mailem, po telefonu,
osobně)
základní sociální poradenství (např. v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně
postižené)
doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě
jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení do
vzdělávací instituce)
půjčování pomůcek a odborné literatury
setkávání rodin, výměna zkušeností

Další služby:



nácvik sociálních dovedností
letní příměstský tábor

Kontakty
Žilinská 1246 / 26
Olomouc, 77900
tel: 420608366835
www.jan-olomouc.cz
jan.olomouc.o.s@seznam.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby

Osoby se zdravotním postižením
Docházka do zařízení
Pobytová forma
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Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Jesle Ječmínek, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Jesle - Ječmínek zajišťuje hlídání dětí v jesličkách.
Specializuje se na pravidelný krátkodobý i dlouhodobý pobyt, který zajistí zkušení a spolehliví
pracovníci.



individuální hlídání
hlídaní ve skupině dětí

dle aktuálního ceníku
Cena
Provozní doba po - pá: 6:30 - 16:00
Služba je určena dětem již od věku 8 měsíců do 3 let
Kontakty
Evaldova 1907 / 25
Šumperk, 78701
tel: 420583217394
www.jesle-sumperk.cz
jeslesumperk@gmail.com
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb

Klub důchodců
Klub nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zájmových akcích
pořádaných klubem.
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Jedná se o besedy a přednášky, výlety, zájezdy.
Klub také nabízí svým členům možnost posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v
klubových prostorách. Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva KD, volená členy
klubu.
Setkávání každé pondělí a úterý od 13 do 15 hodin.
Kontakty
Temenická 11 /
Šumperk, 78701
tel: 420732227845
http://www.pontis.cz/volny-cas
senior@pontis.cz
Senioři
Cílová skupina
Typ poskytovatele služeb Poskytovatelé navazujících služeb

Liga proti rakovině v Šumperku
Liga proti rakovině v Šumperku je dobrovolná humanitární organizace otevřená všem, kteří se
chtějí podílet na společném cíli – boji proti rakovině.
Poskytované služby




preventivní činnost – propagace zdravého způsobu života, informace občanů o rizikových
faktorech, důraz na preventivní prohlídky
zlepšování kvality života onkologicky nemocných
podpora výzkumu v oblasti onkologie

Služba je určena široké veřejnosti, onkologicky nemocným.
Kontakty
nám. Republiky 1645 / 4
Šumperk, 78701
tel: 420583213873
www.lpr-sumperk.cz
Ipr.koutna@seznam.cz
Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením
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Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Doma, v terénu
Poskytovatelé navazujících služeb
Bez omezení věku

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Šumperk
Dobrovolnické centrum v Šumperku koordinuje dobrovolníky především pro šumperské Sociální
služby pro seniory, p.o., a Dětské centrum Ostrůvek, p.o., odloučené pracoviště Šumperk. Od
září 2015 spolupracujeme ještě s Dětským klíčem, o.p.s.
Společně s dobrovolníky je cílem zajistit tyto dobrovolnické aktivity:






Sociálně aktivizační programy pro seniory žijícími v pobytovém zařízení sociálních
služeb
Zajištění kulturních a společenských akcí pro seniory
Zajištění společenského kontaktu lidem se zdravotním postižením, lidem osamělým a
upoutaným na lůžko
Sociálně aktivizační programy pro děti předškolního věku z dětského domova
Zprostředkování společenského kontaktu pro tyto děti, doprovod na výlety, podpora
volnočasových aktivit odpovídajících věku a zálibám dětí

Služba je určena

osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
dětem, mládeži a rodinám

Dobrovolnické programy:



pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Kontakty
Kostelní nám. 160 / 4
Šumperk, 78701
tel: 420731626112
http://www.maltezskapomoc.cz/s
sumperk@maltezskapomoc.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby

Děti, mládež a rodina
Senioři
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
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Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Poskytovatelé navazujících služeb
Bez omezení věku

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, p.o.
odloučené pracoviště: Jeremenkova 52, Šumperk
Kontakty
Nerudova / 4B
Šumperk, 78701
tel: 420777569042
www.pohadka-sumperk.cz
mskol.pohadka@seznam.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, p.o.
odloučené pracoviště: Gen. Krátkého 28, Šumperk
odloučené pracoviště: Vrchlického 19, Šumperk
odloučené pracoviště: Šumavská 15, Šumperk
Mateřská školka v centru města s vlastní velkou zahradou bezprostředně sousedící s parkem.
Kontakty
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Evaldova / 25
Šumperk, 78701
tel: 420583214570
www.sumperkmsslunicko.cz
ms.slunicko@sumperkmsslunicko.
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let

Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1, p.o.
odloučené pracoviště: Temenická 61, Šumperk
odloučené pracoviště: Zahradní 17a, Šumperk
odloučené pracoviště: Sluneční 38, Šumperk
Kontakty
Prievidzská / 1
Šumperk, 78701
tel: 420774474040
www.veseleskolky.cz
veselaskolka@centrum.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)

Mateřská školka Borůvka
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Mateřská škola Borůvka je soukromý právní školský subjekt.
Pro výchovu a vzdělávání využívá dvě pracoviště. Jedno se nachází na náměstí Míru 22, kde je
třída Soviček až pro 20 dětí ve věku 3 - 6 let.
Druhé pracoviště se nachází na ulici Langrova 25 v Paláci Schönberg. Zde se nachází třída
Myšek až pro 24 dětí ve věku 3 - 4 let, rozdělených na 2 skupinky a třída Berušek pro 15 dětí ve
věku 2 - 3 let.
20 dětí třída Soviček
24 dětí třída Myšek
Kapacita
15 dětí třída Berušek
dle aktuálního ceníku
Cena
Provozní doba po - pá 6:30 - 16:30
Služba je určena dětem ve věku 2 - 6 let
Kontakty
Náměstí Míru 324 / 22
Šumperk, 78701
tel: 420737245989
www.skolkasumperk.cz
boruvka@skolkasumperk.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)

Město Šumperk – KLUBÍK
Volnočasovou aktivitu KLUBÍK realizuje Město Šumperk.
Posláním KLUBÍKu je rozvoj pozitivního potencionálu dětí, podpora jejich zdravého rozvoje v
základních životních hodnotách a mezilidských vztazích.
zdarma
út 13:00 - 16:00
Provozní doba čt 13:00 - 15:30
pá 13:00 - 15:00
Služba je určena dětem ve věku 5 - 12 let
Cena

Poskytované služby



pomoc s přípravou dětí do školy
aktivní trávení volného času dle svého zájmu formou dílen - výtvarná, taneční, hudební,
sportovní
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Kontakty
Temenická 2620 / 5
Šumperk, 78701
tel: 420727865034
www.sumperk.cz
nikola.lesenarova@sumperk.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)

Nemocnice Šumperk a.s. - Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
Služba je určena klientům, kteří nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. S
ohledem na zdravotní stav proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo je zajištěno poskytování
terénních, ambulantních nebo pobytových sociálních služeb.
15 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
ANO
klientům dlouhodobě hospitalizovaným na ošetřovatelském úseku
Nemocnice Šumperk a.s., kdy již pominuly důvody hospitalizace, ale klient
nemá vytvořené podmínky pro propuštění do domácí péče
Služba je určena
seniorům
osobám s chronickým onemocněním
osobám s tělesným postižením
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Základní činnosti:







pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
aktivizační činnosti (návštěvy dobrovolníků, zdravotních klaunů, zooterapie,
muzikoterapie, trénování paměti, rehabilitační ošetřování)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Kontakty
Nerudova 640 / 41
Šumperk, 78701
tel: 420583334564
http://www.nemocnicesumperk.cz
dana.stefeckova@nemocnicesumpe
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Zřizovatelem Poradny pro ženy a dívky Olomouc je Občanské sdružení ONŽ. Základní
myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v
obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými
problémy. Ve své činnosti sdružení navázalo na zkušenosti obdobných organizací v zahraničí a
funguje jako doplněk státního systému sociální péče.
zdarma
st 9:30 - 11:30
Provozní doba
pá 9:30 - 13:00
Cena






pomoc ženám v obtížných životních situacích
psychická i sociální pomoc nastávajícím matkám v tísni
informace a konzultace
zprostředkování odborné pomoci a spolupráce s dalšími odborníky

Kontakty
Komenského 810 / 9
Šumperk, 78701
tel: 420603213845
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http://olomouc.poradnaprozeny.
poradna.su@volny.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb

Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk
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. Klíčovou náplní práce odborných pracovníků PPP a SPC, kterými jsou
psychologové a speciální pedagogové, je přímá práce s klientem (ve věku 3-19 let), s jeho rodiči
a pedagogy.
PPP a SPC OK je státní školské zařízení a činnost poskytuje zdarma
po - pá: 7:00 - 15:30 hod.
Provozní doba
konzultační hodiny po domluvě dle potřeby
dětem v předškolním věku (zpravidla od 3 let)
žákům základních škol
Služba je určena
studentům středních škol a vyšších odborných škol
školám
Standardně nabízené diagnostické a intervenční služby pro:
Cena







děti v předškolním věku
o pomoc při řešení obtíží s adaptací na MŠ
o posouzení vývojové úrovně a konzultace vývojových zvláštností
o posouzení školní zralosti
o pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností
o vyšetření laterality
žáky ZŠ
o pomoc při řešení výukových obtíží
o pomoc při řešení výchovných obtíží
o kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku
o pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech
o péče o mimořádně nadané žáky
studenty SŠ
o pomoc při řešení výukových obtíží
o pomoc při řešení výchovných obtíží
o pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech
o péče o mimořádně nadané žáky
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vypracování doporučení k PUP MZ (úpravě podmínek konání maturitní zkoušky)
studenty VOŠ
o pomoc při řešení výukových obtíží
školy
o metodické vedení a konzultační činnost
o pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech
o




Kontakty
Husitská 748 / 12
Šumperk, 78701
tel: 420583215279
http://ppp-olomouc.cz/ppp/pppppp.spk@seznam.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Centrum sociálního poradenství
Centrum sociálního poradenství poskytuje poradenské služby lidem, kteří se nacházejí v těžké
životní situaci a z různých důvodů potřebují získat informace k jejímu řešení.
Poradenství je poskytováno v oblasti sociálních služeb, dávek státní sociální podpory,
problematiky týkající se financí a dluhů a obětem podvodného jednání. V rámci služby nabízíme
zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Kapacita
Cena

Provozní doba

Bezbariérovost

12 klientů
zdarma
po:
út:
st:
čt:
pá:
ANO

7:30 - 12:00
terén
7:30 - 12:00
terén
7:30 - 12:00
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12:30 - 17:00
terén
12:30 - 17:00
12:30 - 15:00

Služba je určena

osobám, které se nacházejí v těžké životní situaci a z různých důvodů
potřebují získat informace k jejímu řešení.

Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby pro:









Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420773907123
http://www.pontis.cz/seniori-a
chlubnova.miroslava@pontis.cz

Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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PONTIS Šumperk, o.p.s. - Denní stacionář MATÝSEK
Posláním denního stacionáře je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením
možnost příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků a pracovníků, kteří jim nabízejí různé
aktivity, zajišťují důstojné prostředí a zacházení, podporují jejich soběstačnost, respektují jejich
individuální potřeby a pomáhají v činnostech, které již sami nezvládnou.
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Služba je určena

10 uživatelů
dle aktuálního ceníku
po - pá: 7:00 - 16:00
ANO
seniorům a občanům se zdravotním a kombinovaným postižením ve věku
27- 60 let, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou
nebo nechtějí být sami doma. Jsou to občané žijící ve své vlastní
domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, jež o ně
nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné.

Základní činnosti:








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy (svačiny, oběd, snídaně, večeře)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby pro:






Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
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Dům pro osamělé rodiče s dětmi
Krizová pomoc
Ubytovna
Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever
o
o
o
o




Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420583550239
http://www.pontis.cz/seniori-a
ds.matysek@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Denní stacionář VOLBA
Posláním denního stacionáře je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením
možnost příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků a pracovníků, kteří jim nabízejí různé
aktivity, zajišťují důstojné prostředí a zacházení, podporují jejich soběstačnost, respektují jejich
individuální potřeby a pomáhají v činnostech, které již sami nezvládnou.
12 uživatelů
dle aktuálního ceníku
po - pá: 7:00 - 16:00
ANO
seniorům a osobám se zdravotním postižením od 50 let věku, kteří ze
zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být
Služba je určena sami doma. Jsou to občané žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné
domácnosti se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat tak,
jak by bylo nezbytné.
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Základní činnosti:
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy (svačiny, oběd, snídaně, večeře)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby pro:









Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Bohdíkovská 2336 / 24
Šumperk, 78701
tel: 420583550239
http://www.pontis.cz/seniori-a
ds.volba@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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PONTIS Šumperk, o.p.s. - Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni
Posláním služby azylového domu - Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je pomáhat
osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou
bydlení a pomoci jim zpět se začlenit do společnosti.
Základní poskytované služby jsou ubytovací služby, jejichž délka trvá 3 měsíce, nejdéle však 12
měsíců.
Kapacita
Cena
Bezbariérovost
Provozní doba

Služba je určena

14 bytů 1+1 ... 14 klientů
(s max. počtem 4 nezletilých dětí / klient/ka)
90 Kč/den dospělá osoba
70 Kč/den za každé dítě
NE
nepřetržitě
(maximální délka pobytu je 1 rok)
maminkám v posledním trimestru
osamělým rodičům, případně zákonným zástupcům s maximálním počtem
4 nezletilých dětí, které mají ve své péči a nacházejí se v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Základní činnosti:




poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou
přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
poskytnutí ubytování
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby:





půjčení lednice
dětských kol
televize
práce na PC apod.

Další služby pro:


Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
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Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Gagarinova 2364 / 5
Šumperk, 78701
tel: 420583550230
http://www.pontis.cz/rodice-vsluzebna@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Kontaktní a poradenské centrum Krédo
Posláním služby kontaktního centra je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů
nelegálních návykových látek prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností,
sociálního poradenství.
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Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní a
sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do společnosti.
21 klientů (denní kapacita)
zdarma
8:00 - 13:00 individuální práce, poradenství
13:00 - 16:00 kontaktní místnost
Provozní doba po - pá:
8:00 - 16:30 výměnný program
Bezbariérovost NE
osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách a osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
Služba je určena ohroženy ve věku od 16 let.
Službu mohou využít také rodinní příslušníci uživatele a všichni, kteří se o
této problematice chtějí něco dozvědět.
Kapacita
Cena

Základní činnosti:




sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Další služby pro:








Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Temenická 2621 / 1
Šumperk, 78701
tel: 420774716020
www.pontis.cz
k-centrum@pontis.cz
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Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Krizový byt
Posláním služby krizová pomoc je nabídnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým rodičům
s dětmi v životní krizi a to zejména prostřednictvím krátkodobého ubytování, sociálního
poradenství a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi tak, aby se daný
problém podařilo co nejrychleji a nejúčelněji eliminovat.
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost
Služba je určena

1 (1 byt)
zdarma (pobyt na 7 dní zdarma)
nepřetržitě
NE
ženám nebo osamělým rodičům s dětmi v krizi, kteří se nachází v ohrožení
zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou situaci
vlastními silami.

Základní poskytované služby:







krizová intervence
ubytování
poskytnutí strany nebo pomoc při jejím zajištění
sociálně terapeutická činnost
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
podpora posílení soběstačnosti

Další služby pro:





Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
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Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever
o






Kontakty
Gagarinova 2364 / 5
Šumperk, 78701
tel: 420777911121
http://www.pontis.cz/rodice-vsluzebna@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Nízkoprahový klub pro děti a mládež RACHOT
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Rachot dětem a mladým lidem v obtížné
životní situaci poskytuje informace, podporu a odbornou pomoc a zajišťuje bezpečný prostor pro
smysluplné trávení volného času.
Kapacita
Cena

Provozní doba

20 klientů - okamžitá kapacita služby
30 klientů - max. denní kapacita
zdarma
po:
13:00 - 18:00
út:
13:00 - 18:00 (8 - 12 let)
st:
13:00 - 18:00 (13 - 20 let)
čt:
13:00 - 18:00 (8 - 12 let)
pá:
13:00 - 18:00 (13 - 20 let)
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Bezbariérovost

NE
děti, mládež a mladé dospělé ve věku 8 až 20 let, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením, společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny,
Služba je určena
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Základní poskytované služby:





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby pro:








Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420583550237
http://www.pontis.cz/ohrozenarachot@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
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PONTIS Šumperk, o.p.s. - Odlehčovací služba
Posláním odlehčovací služby je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením
možnost příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků a pracovníků, kteří jim nabízejí různé
aktivity, zajišťují důstojné prostředí a zacházení, podporují jejich soběstačnost, respektují jejich
individuální potřeby a pomáhají v činnostech, které již sami nezvládnou a jejich pečujícím
osobám zajistit nezbytný odpočinek.
10 lůžek
dle platného ceníku
nepřetržitě
Provozní doba
odlehčovací službu může uživatel využít v rozmezí 1 dne nebo max. 3 měsíců
Bezbariérovost ANO
seniorům a osobám se zdravotním postižením od 50 let věku, kteří ze
zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou být sami doma.
Služba je určena Jsou to osoby žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti
se svými rodinami, které o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný
odpočinek
Kapacita
Cena

Základní činnosti:









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
ubytování (včetně úklidu, praní; žehlení a drobných oprav - ložního a osobního prádla)
výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další služby pro:




Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
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Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420777911120
www.pontis.cz
mikulova.eva@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je pomáhat uživatelům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt
v domácím prostředí, podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti
uživatelů, obnovení nebo zachování původního životního stylu.
Pečovatelská služba je poskytována ve městě Šumperku včetně v tzv. Domech s pečovatelskou
službou (DPS) a okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 km od města Šumperka.
Kapacita
Cena
Provozní doba

ambulantní: 10 klientů
terénní:
50 klientů
dle aktuálního ceníku
po - pá:
7:00 - 20:00
so - ne:
7:00 - 14:00, 16:30 - 20:00
(pečovatelské úkony v odpoledních hodinách, o víkendech
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a svátcích jsou poskytovány pouze k zajištění životně důležitých
úkonů)
Bezbariérovost

ANO
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
Služba je určena
osoby
seniorům a osobám se zdravotním postižením starším 18 let
Základní činnosti:






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
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Středisko osobní hygieny
DPS Markéta, Bohdíkovská 24


občanům je zde nabízeno umytí hlavy, celková koupel (možné využití zvedacího zařízení
pro imobilní osoby) a vyprání špinavého prádla

Provozní doba po - pá: 8:00 - 14:30
Další služby pro:









Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
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Bohdíkovská 2336 / 24
Šumperk, 78701
tel: 420606756700
www.pontis.cz
skala.jiri@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je
nabídnout pomoc a podporu osobám po cévní mozkové příhodě při obnovení komunikačních a
pohybových schopností, tak aby se mohli plnohodnotně zapojit do společenského života.
4 klienti/den
(terénní forma služby je poskytována do dojezdové
Kapacita
vzdálenosti 30 km od města Šumperk)
ambulantní forma: 10 klientů na jedno skupinové setkání
zdarma
Cena
po
13:00 - 17:00
ambulantní formy:
st
8:00 - 12:00
Provozní doba
terénní formy:
čt
13:00 - 17:00
Po vzájemné dohodě i mimo uvedenou dobu.
Bezbariérovost ANO
Služba je určena seniorům po cévní mozkové příhodě od 50 let
terénní forma:

Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
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Další služby pro:









Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
o Dům pro osamělé rodiče s dětmi
o Krizová pomoc
o Ubytovna
o Sociální byt
Děti a rodiče
o Sociální rehabilitace
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever

Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420583211766
www.pontis.cz
brezinova.bohdana@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

PONTIS Šumperk, o.p.s. - Sociální rehabilitace
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Posláním sociální rehabilitace je umožnit osobám s pohybovým postižením takový rozvoj jejich
schopností a dovedností, který bude mít zásadní vliv na zvýšení jejich samostatnosti a
soběstačnosti, tak aby se mohli zapojit co nejlépe do běžného života svých vrstevníků a
společnosti.
Služba je zaměřena na intenzivní a individuální nácvik sociálních schopností a dovedností v 4
týdenním cyklu, tak aby se zlepšila samostatnost a soběstačnost osob s pohybovým postižením a
mohli se zapojit co nejlépe do běžného života svých vrstevníků a společnosti.
Uživatelé služby mohou využít nadstandartní terapii Therasuit, která spočívá v individuálním
cvičení ve speciálních oblecích, díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým
postižením a v mozku se vytvářejí vzorce nové, které umožňují lepší pohyb.
okamžitá kapacita: 1 klient
zdarma
uživatelé si hradí náklady spojené s nadstandartní terapií Therasuit dle
Cena
aktuálního ceníku
základních činností sociální rehabilitace:
po, čt: 8:00 - 16:30
út, st: 8:00 - 16:00
Provozní doba pá: 8:00 - 14:00
fakultativní terapie Therasuit:
po - pá: 8:00 - 16:00
V pracovní dny i státní svátky, dle předem domluvených termínů.
Bezbariérovost ANO
osobám s pohybovým postižením ať už vrozeným (děti s dětskou mozkovou
obrnou) nebo získaným během života (stavy po cévní mozkové příhodě,
Služba je určena úrazy apod.).
osobám, které k pohybovému postižení mají přidružené i jiné smyslové
postižení a jsou ve věku od 1 roku do 64 let
Kapacita

Fakultativní činnost - terapie Therasuit:




je poskytována na základě rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Terapie je určena pouze pro uživatele sociální rehabilitace
zajišťují pracovníci na pozici fyzioterapeut
je poskytována v 3 nebo 4 týdenních cyklech

Další služby pro:






Seniory a osoby se zdravotním postižením
o Centrum sociálního poradenství
o Denní stacionáře
o Odlehčovací služby
o Pečovatelská služba
o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ohroženou mládež
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež RACHOT
Uživatele drog
o Kontaktní centra - K-centrum
Rodiče v nouzi
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Dům pro osamělé rodiče s dětmi
Krizová pomoc
Ubytovna
Sociální byt
Univerzita volného času
o Klub důchodců
o Společenské středisko Sever
o
o
o
o



Kontakty
Temenická 2924 / 35
Šumperk, 78701
tel: 420583550544
www.pontis.cz
zarubova.kamila@pontis.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Poradna pro oběti trestných činů Šumperk
Pomoc a poradenství obětem trestných činů






podpora a pomoc všem obětem trestných činů
poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
poradenství v rámci orientace v trestním řízení
základní právní informace
zprostředkování dalších služeb

zdarma
Cena
8:00 - 11:00
Provozní doba út
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čt
13:00 - 16:00
poradnu je možné kontaktovat i mimo uvedené dny a to telefonicky nebo emailem
Bezbariérovost NE (vchod A, 1. patro)
Kontakty
Nemocniční 1852 / 53
Šumperk, 78701
tel: 420725807042
prichystal.david@gmail.com
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb

Probační a mediační služba Šumperk
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení
konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný
výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a
prevenci kriminality.
Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze
součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením
obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.
Odborné činnosti:




podpora obětem trestných činů (informační leták)
mediace - možnost mimosoudního řešení konfliktu
pro pachatele
o obecně prospěšné práce
o parole
o probace
o trest domácího vězení
o trest zákazu vstupu
o mladiství a děti

Kontakty
M. R. Štefánika 412 / 12b
Šumperk, 78701
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tel: 420773794439
www.pmscr.cz
ecmakalova@pms.justice.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb

Rodinné centrum Vikýrek - Přátelé KOPRETIN z.s. Vikýřovice
RC Vikýrek, z. s. je nezisková organizace, která byla založena v roce 2005, a jejímž posláním je
prostřednictvím přátelského setkávání nabízet veřejnosti kulturní, společenské a sportovní akce
pro rodiny s dětmi.
RC Vikýrek nabízí prostor všem, kteří chtějí poznat samy sebe a souvislosti života. Ženám, které
si váží svého ženství a které chtějí vědomě prožít těhotenství a přirozeně porodit. Rodičům, kteří
touží po dětech i těm, co děti již mají. Věří v přirozené rodičovství a že děti jsou základem
budoucnosti světa. Děti zde mají možnost poznávat spoluvrstevníky, hrát si, zpívat, tvořit a
objevovat svět. Jsme tady pro ty, kteří se touží setkávat a najít spřízněné duše.
Pro děti a rodiče je zde k dispozici velká herna, sociální zařízení a v přízemí prostor pro
kočárky.
Poskytované služby:










kulturní, sportovní a společenské akce rodinám s dětmi
prostor pro setkávání, sdílení a vzdělávání rodičů, prarodičů a dětí
pravidelné aktivity
půjčovna pomůcek péče o dítě
půjčovna dětských atrakcí pro pořádání akcí pro rodiny a s dětmi
provoz knihovny – nejen z oblasti intuitivního rodičovství
jednorázové akce - pořádány mimo pravidelný program, např. sezónní bazárky,
minibesedy s odborníky z praxe, atd.
akce na klíč - nabídka komplexních služeb např. pro narozeninové oslavy, firemní akce
pro zaměstnance, Den dětí, Mikuláše…
pořádání besed, kurzů a seminářů:
o Kurz Něžná náruč rodičů
o Předporodní kurz
o Kurz masáže miminek a větších dětí
o Šátkování, aneb nosíme děti zdravě
o Znakování s kojenci a batolátky
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o
o

Příprava na kojení
Aromaterapie

Kontakty
Sportovní 273
Vikýřovice, 78813
tel: 420 777 492 084
www.vikyrek.cz
info@vikyrek.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Bez omezení věku

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Odborné sociální
poradenství
Sociální poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.
Cílem služby je zprostředkovat co největšímu počtu osob se zrakovým postižením (případně
jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), které se dostaly do nepříznivé životní situace
nebo jsou takovou situací ohroženi, dostupné, bezplatné, nezávislé, nestranné, kvalifikované a
diskrétní informace, rady a případnou další podporu a pomoc.
V rámci sociální poradny se snažíme zprostředkovat zrakově postiženým klientům informace,
které jim mohou pomoci při prosazování jejich oprávněných zájmů, práv a potřeb. Klademe
důraz na vhodné formy pomoci dle individuálních potřeb klientů a plně respektujeme rozhodnutí,
jak danou situaci chtějí řešit.
Kapacita
Cena

ambulantní:
terénní:
zdarma

12:30 - 16:00 (pro
objednané)
st:
9:00 - 12:00 (pro objednané) 12:30 - 16:00
čt:
9:00 - 12:00 (pro objednané)
NE, po dohodě s pracovníky je možno využít bezbariérový přístup do spodní
klubovny a zde vyřídit záležitosti klienta
po:

Provozní doba

Bezbariérovost

30 klientů
15 klientů
9:00 - 12:00
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Služba je určena osobám se zrakovým postižením.
Další služby:


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Kontakty
8. května 444 / 22
Šumperk, 78701
tel: 420583217105
http://www.sons.cz/sumperk
jandrtova@sons.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Bez omezení věku

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Cílem služby je vytvářet prostor pro smysluplné trávení volného času, získávání nových
zkušeností, dovedností i znalostí a v neposlední řadě získávání, obnovování a udržení sociálních
kontaktů.
Aktivity jsou přizpůsobeny potřebám osob se zrakovým postižením. Organizujeme například
jazykové kurzy, tyflodílny, relaxační kurzy, kluby a kroužky, sportovní aktivity, rekondiční a
rehabilitační pobyty. Při veškerých činnostech pomáhají lidem se zrakovým handicapem
dobrovolníci, kteří však respektují individuální potřeby jednotlivých klientů.
Kapacita
Cena

ambulantní:
terénní:
zdarma

25 klientů
15 klientů
12:30 16:00

po:
Provozní doba
út:

8:00 - 12:00
71

12:30 16:00

čt:

8:00 - 12:00

pá:

9:00 - 12:00

po dohodě s pracovníky je možno využít bezbariérový přístup do spodní
klubovny a zde vyřídit záležitosti klienta
Služba je určena osoby se zrakovým postižením.
Bezbariérovost

Další služby




odborné sociální poradenství
pořádání rekondičních a rehabilitačních pobytů
dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením

Kontakty
8. května 444 / 22
Šumperk, 78701
tel: 420583217105
http://www.sons.cz/sumperk
jandrtova@sons.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby Libina - Domov pro seniory
Posláním sociální služby Domova pro seniory je pomoci uživatelům k soběstačnosti,
nezávislosti, začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života.
Kapacita
Cena
Provozní doba

45 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
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částečně
osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
Služba je určena
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Bezbariérovost

Další služby:


domov se zvláštním režimem

Kontakty
Libina 540 /
Libina, 78805
tel: 420731569514
www.ddlibina.cz
reditel@ddlibina.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby Libina - Domov se zvláštním režimem
Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
28 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
částečně
osobám od 50 let s chronickým duševním onemocněním - osoby se
Služba je určena
stařeckou a Alzheimerovou demencí vyžadující pomoc jiné fyzické osoby
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Další služby:
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domov pro seniory

Kontakty
Libina 540 /
Libina, 78805
tel: 420731569514
www.ddlibina.cz
reditel@ddlibina.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Domov pro seniory
Posláním Domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům, kteří nemohou žít ve
svém domácím prostředí a kteří v důsledku svého věku mají sníženou soběstačnost – ocitli se v
nepříznivé sociální situaci.
Cílem služby je umožnit uživatelům prostřednictvím individuální podpory a pomoci přiblížit se
běžnému způsobu života dle jejich zvyklostí a potřeb.
176 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
částečná
lidem starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních
Služba je určena
dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Základní činnosti:
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost







celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla,
celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
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sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:



ošetřovatelské služby
lékařská péče





domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení Bludov, Jindřichov, Šumperk
pečovatelská služba

Kontakty
U sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701
tel: 420583215518
www.socsluzby.cz
gargulakova@socsluzby.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Domov se zvláštním režimem
Posláním sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém
domácím prostředí a kteří mají v důsledku onemocnění demencí sníženou soběstačnost – ocitli se
v nepříznivé sociální situaci.
Cílem individuálně plánovanou službou udržet a upevňovat stávající schopnosti a dovednosti
uživatelů v oblasti sebeobsluhy, komunikace, orientace a kognitivních schopností.
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

54 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
částečná
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osobám od 50 let věku s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou
Služba je určena demencí a ostatními typy demence, osobám závislým na pomoci jiné fyzické
osoby
Základní činnosti:









celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla,
celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
sociálně terapeutické činnosti

Další služby:



ošetřovatelské služby
zdravotní péče





domov pro seniory
chráněné bydlení Bludov, Jindřichov, Šumperk
pečovatelská služba

Kontakty
U Sanatoria 2631 / 25
Šumperk, 78701
tel: 420583215518
www.socsluzby.cz
cechova@socsluzby.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Bludov
Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se
sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.
Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při
udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.
47 klientů
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního
postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo
Služba je určena
jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém
prostředí.
Kapacita
Cena
Provozní doba

Základní činnosti:









poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:





domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení Jindřichov, Šumperk
pečovatelská služba

Kontakty
Lázeňská 359 /
Bludov, 78961
tel: 420583313530
www.socsluzby.cz
gedusova@socsluzby.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Jindřichov
Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se
sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.
Prioritním cílem je kvalitní poskytování sociální služby, která povede k podpoře a pomoci při
udržení a rozvíjení soběstačnosti uživatelů pomocí pravidelných aktivit.
47 klientů
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního
Služba je určena postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo
jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém prostředí
Kapacita
Cena
Provozní doba

Základní činnosti:









poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:





domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení Bludov, Šumperk
pečovatelská služba

Kontakty
Nové Losiny 119
Jindřichov, 78823
tel: 420583313530
www.socsluzby.cz
gedusova@socsluzby.cz
Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
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Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Chráněné bydlení Šumperk
Pobytová služba s ubytováním, stravováním a zajištěním základních služeb pro klienty se
sníženou soběstačností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním.
47 klientů
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
osobám starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního
postižení, chronického onemocnění, kteří dosáhli důchodového věku, nebo
Služba je určena
jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém
prostředí
Kapacita
Cena
Provozní doba

Základní činnosti:









poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby:





domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení Bludov, Jindřichov
pečovatelská služba

Kontakty
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Vančurova 808 / 37
Šumperk, 78701
tel: 420583313530
www.socsluzby.cz
gedusova@socsluzby.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální služby pro seniory Šumperk - Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům a dospělým lidem s chronickým
onemocněním nebo tělesným postižením při zvládání běžných životních potřeb, které si tito lidé
vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou zabezpečit sami, aby mohli setrvat
co nejdéle ve svém domácím prostředí, žít plnohodnotný život, popřípadě jim pomoci k návratu
do běžného života.
350 klientů celková
11 klientů okamžitá
dle aktuálního ceníku
Cena
po - pá:
7:00 - 15:30
Provozní doba
so a ne:
9:00 - 12:00
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
Služba je určena nebo tělesného postižení, a v případech rodinám, kde se současně narodily 3
a více dětí.
Kapacita

Základní činnosti:






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
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Další služby:




domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení Bludov, Jindřichov, Šumperk

Kontakty
Kozinova 22 / 4
Šumperk, 78701
tel: 778705674
www.socsluzby.cz
pokorna@socsluzby.cz

Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

SOS dětské vesničky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ve středisku SOS Kompas poskytujeme preventivní péči terénních sociálních pracovníků
rodinám ohroženým odebráním dítěte.
Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a
předejít tak odebrání dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí,
nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci
pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.
Kapacita
Cena
Provozní doba

ambulantní
terénní
zdarma
po
út
st
čt

63 klientů
36 klientů
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
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12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

terénní
ambulantní
terénní
terénní

pá
7:00 - 11:30
12:00 - 13:30
terénní
Bezbariérovost ne
rodinám s dítětem/dětmi nebo osobě pečující alespoň o jedno dítě, případně
více dětí, u kterého (kterých) je vývoj ohrožen v důsledku dopadů
Služba je určena dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte (dětí).
Jedná se o rodiny s dětmi do 26 let věku.
Základní činnosti:





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:


pěstounská péče

Kontakty
Masarykovo náměstí 47 / 9
Zábřeh, 78901
tel: 420797972248
http://www.sos-vesnicky.cz/nas
sona.kolarova@sos-vesnicky.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
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Speciálně pedagogické centrum při Schola Viva
Speciálně pedagogické centrum je součástí ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ
logopedické Schola Viva, o.p.s.
SPC zabezpečuje komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, reedukační
a terapeutickou činnost především pro děti s vadou řeči a specifickými poruchami učení a
chování.

Provozní doba

po
út
st
čt
pá

7:00 - 17:30
7:00 - 16:30
7:00 - 16:30
7:00 - 17:30
7:00 - 15:30

Poskytované služby








péči o děti s vadami řeči a se specifickými poruchami učení
diagnostiku školní zralosti a poradenství pro děti předškolního věku
poradenství rodinám, školským a zdravotnickým zařízením
poradenství a diagnostiku mládeži i dospělým se zaměřením na specifické problémy
v jazykové oblasti (dyslexie)
služby pro potřeby kmenové ZŠ Schola Viva, ale také pro ostatní školy nejen
šumperského regionu
terapie: muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, podpůrné psychoterapeutické relaxace
individuální i skupinové a terapeutické zdravotní cvičení

Další aktivity:








metodické vedení logopedických asistentů
semináře pro logopedické asistenty
přednášky o výukových obtížích a školní zralosti
poradenství při volbě povolání či dalšího studia pro žáky 9.roč. ZŠ (říjen-leden)
stimulační program zaměřený na rozvoj řeči, zrakového, sluchového vnímání a
grafomotoriky pro děti předškolního věku
stimulační programy pro školáky s obtížemi v učení i chování, poruchou pozornosti a
hyperaktivitou
vzdělávací programy akreditované MŠMT

Kontakty
Erbenova 2298 / 16
Šumperk, 78701
tel: 420583222324
www.spc-sumperk.cz
spc@schola-viva.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Osoby se zdravotním postižením
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
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Společně-Jekhetane, o.p.s. - Občanská poradna
Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni
samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a
dokázali posoudit důsledky svého jednání.
Služba poskytuje rady a informace v následujících oblastech:











bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských vztazích,
právní systém a ochrana,
sociální pomoc, sociální dávky,
dluhová problematika, oddlužení,
pracovně právní problematika,
ochrana spotřebitele,
zdravotnictví,
školství,
soudní řízení,
sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní
zastoupení a návrhů na oddlužení.

Kapacita
Cena

ambulantní:
terénní:
zdarma
ambulantní

Provozní doba
terénní

1(okamžitá)
1
po 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00 (pro objednané)
st 8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
čt 8:00 - 12:00 (pro objednané)
terénně je služba poskytována pouze na základě dohody, ve
výjimečných případech, kdy uživatel ze zdravotních nebo
jiných vážných důvodů nemůže navštívit pobočku
Občanské poradny a není v blízkosti obdobná služba.
út 9:00 - 12:00

Bezbariérovost

NE
lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je
uplatňovat a z toho důvodu je, nebo může být omezen jejich přístup k
Služba je určena
běžným zdrojům společnosti. (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné
zajištění).
Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:
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terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontakty
Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701
tel: 420725101815
www.jekhetane.cz
poradna.sumperk@jekhetane.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO usiluje o zdravý vývoj dítěte ve
fungující rodině schopné řešit své problémy. Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi,
zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele při vyřizování
osobních záležitostí.

Cena

ambulantní:
terénní:
zdarma

Provozní doba

ambulantní

Kapacita

terénní

1
1
út
čt
po
út
st
čt

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

Bezbariérovost

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

NE
nastávajícím rodičům nebo rodinám s dětmi/dítětem ve věku 0 - 15 let,
nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a
Služba je určena kterou nejsou schopni řešit vlastními silami
rodinám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách na území obce Šumperk
s rozšířenou působností.
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Základní činnosti:





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:




poskytování potravinové pomoci
poskytování jiné hmotné pomoci rodinám
výkon sociálně-právní ochrany dětí




Občanská poradna
terénní programy

Kontakty
Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701
tel: 420725003085
www.jekhetane.cz
rodina.sumperk@jekhetane.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Společně-Jekhetane, o.p.s. - Terénní programy
Terénní programy Společně-Jekhetane usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv
a povinností, zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.
Kapacita

2 (okamžitá)
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zdarma
po, st, čt:
9:00 - 16:00
Provozní doba
út:
9:00 - 12:00
osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách v Šumperku a na území
obce s rozšířenou působností Šumperk
osobám starším 18 let
osobám v nepříznivé sociální situaci (osoby s nízkým vzděláním nebo bez
vzdělání, dlouhodobě nezaměstnání, osoby bez finančních prostředků nebo
Služba je určena
osoby předlužené, osoby žijící na ubytovně nebo v bytech se špatným
technickým stavem…)
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy (špatná životospráva, předlužování, špatné zdravotní
návyky, závislost na hracích automatech…)
Cena

Základní činnosti:





zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity umožňující lepší
orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnosti

Další služby:



Občanská poradna
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontakty
Hlavní třída 13 / 3
Šumperk, 78701
tel: 420725003085
www.jekhetane.cz
teren.sumperk@jekhetane.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji
Posláním Centra komplexní péče (CKP) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich
problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti - netolismus,
workoholismus, patologické nakupování, aj.). A dále poskytovat služby rodinným příslušníkům
a partnerům osob s adiktologickým problémem. Také snižovat negativní důsledky rizikového
chování u osob ohrožených návykovým chováním.
3 klienti
V případě práce s rodinou (rodiče + dítě) je okamžitá kapacita 10 osob
zdarma
Cena
Provozní doba st, čt 9:00 - 17:00 (pouze po předchozí telefonické domluvě)
osobám ohroženým nelátkovou závislostí, např. patologickým hráčstvím,
Služba je určena hazardní hráči/hráčky, - rodičům, přátelům a příbuzným osob ohrožených
návykovým chováním
Kapacita

Svépomocný web pro hazardní hráče a jejich rodiny
Další služby





Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Mohelnice, Zábřeh)
Kontaktní centrum (Olomouc)
Internetová poradna
Terénní programy na Šumpersku

Kontakty
Valová 268 / 2
Zábřeh, 78901
tel: 420777916267
http://gambling.podaneruce.cz/
franc@podaneruce.cz/terapie.zb
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
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Společnost Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „NZDM v Hanušovicích“ je pomáhat dětem
a mladým lidem v obtížných životních situacích, provázet je jejich dospíváním a rozvíjet u nich
pozitivní postoj k životu.
počet klientů - 2
počet kontaktů (10min jednání) - 2
zdarma
Cena
Provozní doba po - pá: 13:00 - 17:00
dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími
Služba je určena
jevy
Kapacita

Kontakty
Postřelmovská 465 / 1a
Zábřeh, 78901
tel: 420777916278
www.podaneruce.cz
apacova@podane.ruce.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)

Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy
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Posláním „Terénních programů Šumpersko“ je pozitivně působit na uživatele nealkoholových
drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před negativními dopady užívaní
drog.
Poslání dosahujeme nabízením sociálních služeb, zejména pak předáváním objektivních
informací, poradenstvím, motivací k aktivnímu řešení problému, poskytováním injekčního a
zdravotního materiálu sloužící k bezpečnější aplikaci drog.
denní maximální kapacita je 20 klientů
v případě jednání se skupinou je okamžitá kapacita 5 klientů
zdarma
Cena
Hanušovice
st: 12:00 - 14:00
sudý týden
Provozní doba
Libina
st: 15:03 - 17:30
Služba je určena osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách.
Kapacita









informace a poradenství z oblasti drog, sexu a infekčních nemocí
výměnný servis a Harm reduction materiál
sběr injekčních stříkaček
distribuce, kondomů, kapslí na orální užívání drog atd.
individuální poradenství
kontakty na léčebná zařízení a na jiné služby
základní poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům

Další služby:





Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Mohelnice, Zábřeh)
Kontaktní centrum (Olomouc)
Internetová poradna
Terapeutické centrum v Olomouckém kraji

Kontakty
Dolní náměstí 2
Olomouc, 77900
tel: 777 363 044
http://www.podaneruce.cz/
street.ol@podaneruce.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
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Středisko rané péče SPRP Olomouc - Raná péče
Středisko rané péče SPRP, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte, které je osobou se zdravotním postižením nebo
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Služba je terénní, pracovníci služby dojíždí do rodin po celém území Olomouckého kraje, dále
do Zlínského a Pardubického kraje.
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

90 rodin
Olomoucký kraj 60; Zlínský kraj 21; Pardubický kraj 9)
zdarma
po - pá: 7:00 - 19:00
(1x za 1 - 3 měsíce/ rodina konzultace v domácím prostředí)
NE
rodinám s dítětem/dětmi ve věku do 7 let:

Služba je určena







se zrakovým postižením ve věku
s kombinovaným a současně zrakovým postižením
s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového
vnímání
s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu
se zrakovým a kombinovaným postižením

Základní činnosti:






výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (v oblasti stimulačních programů a podpory
vývoje dítěte s postižením)
sociálně - terapeutické činnosti (zprostředkování a výměna zkušeností, instruktáže,
pořádání setkání a kurzů pro rodiny, podpůrné programy pro matky)
pomoc při uplatňování práv rodičů a dětí s postižením, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
podpora svépomocných aktivit, podpora začlenění do komunity
informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetence v péči o dítě

Další služby:



Raná péče - Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Kontakty
Střední novosadská 356 / 52
Olomouc, 77900
tel: 420777234035
www.ranapece.cz
vedouci.olomouc@ranapece.cz
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Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Středisko rané péče SPRP Olomouc - Raná péče
Středisko rané péče SPRP, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením.
Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě
s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provází rodiny v obtížné životní situaci a usiluje o to,
aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.
100 rodin
zdarma
po - pá: 7:00 - 19:00
Provozní doba
(1x za 1 - 3 měsíce/ rodina konzultace v domácím prostředí)
Bezbariérovost NE
rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením ve
věku 0 - 7 let (včetně dětí s poruchou autistického spektra)
Služba je určena
rodinám s dítětem s ohroženým vývojem ve věku od 0 do 7 let (komplikace
při porodu, závažná onemocnění…)
Kapacita
Cena

Základní činnosti:






výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (v oblasti stimulačních programů a podpory
vývoje dítěte s postižením)
sociálně - terapeutické činnosti (zprostředkování a výměna zkušeností, instruktáže,
pořádání setkání a kurzů pro rodiny, podpůrné programy pro matky)
pomoc při uplatňování práv rodičů a dětí s postižením, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
podpora svépomocných aktivit, podpora začlenění do komunity
informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetence v péči o dítě

Další služby:



Raná péče - Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Kontakty
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U botanické zahrady 828 / 4
Olomouc, 77900
tel: 420774734035
www.ranapece.cz
olomouc2@ranapece.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)

Středisko rané péče SPRP Olomouc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
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.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, případně ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Kapacita
Cena

Provozní doba

20 rodin
zdarma
terénní

po:
13:00 - 19:00
út - pá:
7:00 - 19:00
(1x za 14 dní až 1 měsíc/rodina, konzultace v domácím
prostředí)
po: 8:00 - 13:00 po předchozí domluvě

ambulantní
Bezbariérovost NE
zletilým osobám, které pečují o dítě v podmínkách nepříznivého rodinného a
Služba je určena sociálního prostředí. Klientem je celá rodina, všichni členové rodiny bez
omezení věku (pozn.: dítě od narození do 18 let).
Základní činnosti:





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:
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Raná péče
o Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a
kombinovaným postižením
o Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením

Kontakty
U botanické zahrady 828 / 4
Olomouc, 77900
tel: 420774734035
http://www.ranapece.cz/olomouc
vedouci.olomouc2@ranapece.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Bez omezení věku

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Intervenční centra
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.
1 (okamžitá ambulantní)
1 (okamžitá terénní)
zdarma
Cena
po:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
út:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Provozní doba st:
čt:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
pá:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Bezbariérovost ANO
osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob
Služba je určena
žijících s nimi ve společném obydlí
Kapacita
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Základní činnosti:



sociálně terapeutické činnosti (psychologická první pomoc a krizová intervence,
psychologické poradenství)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:


Poradna pro rodinu Šumperk

Kontakty
Palackého 3040 / 2
Šumperk, 78701
tel: 420583213141
www.ssp-ol.cz
kubickova@ssp-ol.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. - Poradna pro rodinu Šumperk
Posláním Poraden pro rodinu Olomouckého kraje je podpora rodin, párů a jednotlivců při
samostatném zvládání nepříznivých životních situací a posilování jejich schopnosti tyto situace
aktivně a samostatně řešit.
Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně-právního
poradenství. Za nepříznivé situace jsou považovány zejména rodinné problémy, kdy jsou
ohroženy základní funkce rodiny, manželské a partnerské krize, situace související s rozvodem či
rozpadem partnerství a jejich následků, především s ohledem na děti.
Kapacita
Cena

2 (okamžitá)
zdarma
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po:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
út:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Provozní doba st:
čt:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
pá:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Bezbariérovost ANO
rodiny, páry a jednotlivci, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou
Služba je určena ohrožení sociálním vyloučením v souvislosti s rodinnou, manželskou či
partnerskou problematikou.
Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:


Intervenční centrum

Kontakty
Palackého 3040 / 2
Šumperk, 78701
tel: 420583213141
www.ssp-ol.cz
kubickova@ssp-ol.cz,
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Bez omezení věku

Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Doris Šumperk
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris
Šumperk je školské zařízení pro zájmové vzdělávání poskytující své služby v průběhu celého
roku.
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Poskytované služby










pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 170 zájmových útvarech
akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých
sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi
semináře pro pedagogy
výlety a výukové programy
letní činnost: jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků, expedice a tábory pro
veřejnost
Středisko ekologické výchovy: připravuje výukové ekologické programy pro mateřské, a
základní školy
Šumperský dětský sbor
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávání pedagogických
pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a
olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Vydává
každý měsíc Zpravodaj.

Pracoviště SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk




Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů - Komín
Komenského 9, 787 01 Šumperk
Vila Doris
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk
Švagrov – pobytové středisko ekologické výchovy
Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny

Táborové základny



Štědrákova Lhota - sezónní stanová táborová základna
TZ Štědrákova Lhota, 789 63 Ruda nad Moravou
Krásné - stará škola
TZ Hraběšice-Osada Krásné, Hraběšice 39

Kontakty
Komenského 810 / 9
Šumperk, 78701
tel: 420583214214
www.doris.cz
info@doris.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Poskytovatelé navazujících služeb
Bez omezení věku
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Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk
SVP Dobrá Vyhlídka je školské zařízení zaměřené na pomoc a řešení poruch chování,
výchovných problémů a vztahových obtíží.
zdarma

Cena

po - čt:
08:00 - 17:00
pá:
07:00 - 15:00
Provozní doba
pobytová služba
nepřetržitě
dětem a mladým dospělým ve věku od 3 do 26 let
Služba je určena zákonným zástupcům a osobám odpovědným za výchovu
školám a pedagogickým pracovníkům
ambulantní služba

Poskytované služby:
podpora, pomoc, poradenství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům,
zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům.




ambulance
o rodina (individuální a rodinné konzultace, rodičovské skupiny, preventivně
stimulační program)
o škola (preventivní a intervenční programy, adaptační a kohezivní pobyty pro
školy, poradenství pro pedagogické pracovníky)
pobytová služba (pro děti ve věku od 8 do 18 let)

Kontakty
Vyhlídka 369 / 1
Šumperk, 78701
tel: 420778445825
www.dobravyhlidka.cz/
svp@dds-spk.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Poskytovatelé navazujících služeb
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Centrum sociálního poradenství
sluchově postiženým občanům
Cílem sociálních služeb poskytovaných SNN v ČR je vyloučení nepříznivé sociální situace a
podpoření sluchově postižených osob, aby se snažili se svým sluchovým postižením aktivně a
důstojně žít a začlenili se co nejlépe do majoritní společnosti.
4 / poradní den
zdarma
po a st: 8:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Provozní doba
út a čt: dle individuální dohody
Bezbariérovost ANO
Služba je určena osobám se sluchovým postižením
Kapacita
Cena

Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Další služby:


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420603715172
www.snncr.cz
mojmir.janku@tiscali.cz
Osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina
Forma poskytování služby Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Věková kategorie
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Služba poskytuje: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
1 denně
Kapacita
zdarma
Cena
Provozní doba po a st: 8:30 - 11:30 13:00 - 16:30
Bezbariérovost ANO
Služba je určena osobám se sluchovým postižením
Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:



Centrum sociálního poradenství sluchově postiženým občanům
půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené

Kontakty
Gen. Svobody 2800 / 68
Šumperk, 78701
tel: 420583212019
www.snncr.cz
mojmir.janku@tiscali.cz
Osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina
Forma poskytování služby Docházka do zařízení
Typ poskytovatele služeb Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Věková kategorie
Dospělí (27-64 let)
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Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Posláním služby je podpořit osoby se zrakovým postižením, aby získaly takové znalosti a
dovednosti, které posilují jejich soběstačnost a přispívají k jejich seberealizaci.
Sociálně aktivizační služby zahrnující kurzy obsluhy PC s hlasovým nebo hmatovým výstupem
nebo se zvětšovacím programem a vzdělávací a volnočasové aktivity.
ind. jednání: 1/den, 3/týden,
skupin. aktivita: 8/akce
ind. jednání: 1/den, 2/týden,
skupin. aktivita: max. 6/akce,
pouze výuka PC: 3/týden

ambulantní
Kapacita
terénní

zdarma
ambulantní
po - pá
dle tel. domluvy
Provozní doba
terénní
út
8:00 - 16:00
Bezbariérovost NE
osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodů
Služba je určena
postižení zraku
Cena

Základní činnosti:




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové, vzdělávací a
volnočasové aktivity)
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:


sociální rehabilitace

Kontakty
8. května 444 / 22
Šumperk, 78701
tel: 420588508059
www.tyflocentrum-ol.cz
sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz
Osoby se zdravotním postižením
Cílová skupina
Forma poskytování služby Doma, v terénu
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Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - Sociální rehabilitace
Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem směřují k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením.
ind. jednání: 1/den, 3/týden,
skupin. aktivita: 8/akce
ind. jednání: 1/den, 2/týden,
skupin. aktivita: max. 6/akce

ambulantní
Kapacita
terénní
zdarma

Cena
Provozní doba

st
po - pá
po - pá

ambulantní

8:00 - 13:00 13:30 - 16:30
dle tel. domluvy
dle tel. domluvy

terénní
Bezbariérovost NE
osobám starším 15 let, které se potýkají se specifickými problémy z důvodu
Služba je určena
postižení zraku.
Základní činnosti:





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, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Kontakty
8. května 444 / 22
Šumperk, 78701
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tel: 420588508059
www.tyflocentrum-ol.cz
sabrsulova@tyflocentrum-ol.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Doma, v terénu
Docházka do zařízení
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Ústav ekologického vzdělávání, z.ú.
ÚEV Mladoňov funguje od roku 2015 a jeho cílem je efektivní a zábavné využití volného času
dětí, mládeže i dospělých; rozvíjení pohybové dovednosti; prohlubování vztahu k přírodě, sami k
sobě a ke svému okolí.
ÚEV Mladoňov nabízí výukové programy s (nejen) ekologickým zaměřením pro děti z
mateřských a základních škol, dále také organizuje školní výlety, školy v přírodě, příměstské i
pobytové tábory.
Program probíhá ve zrekonstruované budově, na školních pozemcích, pod zastřešenou pergolou,
na hřišti a v okolní krajině.
Pro zájemce vícedenních programů je připraveno ubytování ve dvou až osmilůžkových pokojích
a možnost zajištění celodenní stravy.
Ostatním návštěvníkům je k dispozici plně vybavená kuchyňka s jídelnou, společenská místnost
s televizí a dataprojektorem, v celé budově je také možnost připojení na internet pomocí wifi
sítě.
Okolí Mladoňova nabízí možnost řady krásných turistických i cyklistických tras, pro zájemce
možnost rybaření. V rámci obce je možnost dalšího sportovního vyžití na hřišti, v tanečním sále
kulturního domu či využití místní posilovny.
Kapacita: 38 míst, celkový počet pokojů 9
Kontakty
Mladoňov / 84
Nový Malín, 78803
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tel: 731779584
www.ecologia.cz
pulterova.lucie@gmail.com
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Děti, mládež a rodina
Docházka do zařízení
Pobytová forma
Poskytovatelé navazujících služeb

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Domovy pro osoby
se zdravotním postižením Šumperk
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením, Vincentinum - poskytovatel sociálních
služeb Šternberk, p.o., je poskytovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeži a dospělým
lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením tak, aby prožívali spokojený život, který se
bude přibližovat životu v běžném sociálním prostředí.
12 klientů
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
ANO
osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností,
Služba je určena
které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 19 do 64 let
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Základní činnosti:









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 (logopedická terapie, bazální stimulace)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:


Chráněné bydlení
o CHB Šumperk
o CHB Šternberk
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Týdenní stacionář Vikýřovice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uničov (DOZP Uničov)
Domovy se zvláštním režimem
o DZR Lužice
o DZR Šternberk

Kontakty
Masarykovo nám. 1281 / 10
Šumperk, 78701
tel: 420581580033
www.vincentinum.cz
fialovydomov@vincentinum.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. - Chráněné bydlení
Posláním Chráněného bydlení Vincentinum je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s
mentálním a vícenásobným postižením tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a
vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.
6 lůžek
dle aktuálního ceníku
nepřetržitě
ANO
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení ve
stupni I (lehká závislost) a ve stupni II (středně těžká závislost), jedná se o
Služba je určena
osoby, ve věku od 18 do 64 let, s mentálním postižením mimo osob
imobilních, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Kapacita
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Základní činnosti:




poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:






Chráněné bydlení Šternberk
Týdenní stacionář Vikýřovice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uničov
o DOZP Šumperk
o DOZP Uničov
Domovy se zvláštním režimem
o DZR Lužice
o DZR Šternberk

Kontakty
Revoluční 1375 / 55
Šumperk, 78701
tel: 420581580032
www.vincentinum.cz
fialovydomov@vincentinum.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)

Vincentinum - poskytovatel sociáních služeb Šternberk, p.o. - Týdenní stacionář
Vincentinum Vikýřovice
Posláním Týdenního stacionáře Vincentinum Vikýřovice je poskytnout lidem s mentálním a
kombinovaným postižením nejen přechodné ubytování, ale především přiměřenou podporu a
pomoc při zvládání každodenního života a při nalézání možností osobní seberealizace.
Kapacita

6 uživatelů
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dle aktuálního ceníku
po 6:00 - pá 17:00
NE
osobám s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního a
Služba je určena kombinovaného postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Věková struktura je stanovena od 7 do 64 let.
Cena
Provozní doba
Bezbariérovost

Základní činnosti:









poskytování ubytování
poskytování stravy (podpora a pomoc při jejím přijímání)
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 (rukodělné činnosti; nácvik praktických dovedností)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další služby:






Chráněné bydlení
o CHB Šumperk
o CHB Šternberk
Domov pro osoby se zdravotním postižením
o DOZP Šumperk
o DOZP Uničov
Domovy se zvláštním režimem
o DZR Lužice
o DZR Šternberk

Kontakty
Krenišovská 224 /
Vikýřovice, 78813
tel: 420583219523
http://www.vincentinum.cz/2360
vikyrovice@vincentinum.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb

Věková kategorie

Osoby se zdravotním postižením
Pobytová forma
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Děti předškolního věku (1-6 let)
Mladší děti (7-10 let)
Starší děti (11-15 let)
Dorost (16-18 let)
Mladí dospělí (19-26 let)
Dospělí (27-64 let)
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z.s. InternetPoradna.cz - Telefonická krizová pomoc
Linka důvěry Olomouc poskytuje telefonickou a internetovou pomoc lidem, kteří se nacházejí v
krizové či obtížné životní situaci.
InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která již od roku 2001 pomáhá lidem se zdravotním
postižením, osobám pečujícím a seniorům. Naše poslání naplňujeme prostřednictvím sociálních
služeb, které jsou poskytovány bezplatně.
Kapacita
Cena

1 hovor v 1 okamžik
zdarma

po - pá
18:00 - 06:00
so - ne, svátky 06:00 - 06:00
út
18:30 - 20:30
Provozní doba
e-linka
čt
18:30 - 20:30
ne
18:30 - 20:30
Služba je určena česky a slovensky mluvícím osobám v krizi
telefonická krizová pomoc

Základní činnosti:



telefonická krizová pomoc
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakty
Wurmova 577 / 7
Olomouc, 77900
tel: 420585414600
http://www.internetporadna.cz/
olomouc@internetporadna.cz
Cílová skupina
Forma poskytování služby
Typ poskytovatele služeb
Věková kategorie

Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Doma, v terénu
Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb
Bez omezení věku
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