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INFORMAČNÍ PRŮVODCE
SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI NAŽIDLOCHOVICKU 2010

Vážení občané,

dostává se k Vám již ve třetím aktualizovaném vydání informační brožura, ve které
naleznete kontakty nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na další instituce
a zájmové organizace, které se sociální problematikou v našem regionu zabývají.

Informační průvodce vznikl v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb
v regionu Židlochovicko, který probíhá již od roku 2007.
Hlavními cíly plánování sociálních služeb v našem regionu jsou zvýšení
informovanosti občanů o poskytovaných službách v regionu, zachování stávající
kapacity služeb a jejich rozvoj podle zjištění, jaké služby občané potřebují, včetně
zajištění dostupnosti služeb všem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

V úvodní části brožury jsou uvedeny základní pojmy a rozdílnosti jednotlivých služeb,
přehledy sociálních dávek. V závěru pak naleznete kontakty na některé
poskytovatele sociálních služeb se sídlem mimo Židlochovicko, kteří se však zaměřují
i na klienty našeho regionu.

Věříme, že Informační průvodce sociálními službami bude dobrým pomocníkem
našim spoluobčanům, kteří hledají pomoc v těžké životní situaci.

Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb:
Lenka Brázdová
Ing.Jana Richterová
Mgr.Iva Tycová
Dana Mašová
Marie Vaculková
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VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZÁKLADNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. Sociální poradenství

Základní sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Odlehčovací služby

Poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace
potřebným osobám. Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb,
poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit!

Je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, součástí
je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Služba obsahuje: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje.
Služba obsahuje: 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.

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.
Služba obsahuje: 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.

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí;
cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Služba obsahuje: 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,

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

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 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.

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje : pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociální terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Služba obsahuje: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 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.

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Služba obsahuje: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti
na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Týdenní stacionáře

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

<

<

<

<

<

3



demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních
při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Služba obsahuje: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Raná péče je terénní, služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte se zdravotním
postižením ve věku do 7 let. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Cílem rané péče je předcházet postižení,
eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti
předpoklady sociální integrace.
Služba obsahuje: poradenství, podporu rodiny, stimulace vývoje dítěte, pomoci
při prosazování práv a zájmů rodiny, poskytování informací a vzdělávání.

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné
životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Služba obsahuje: telefonickou krizovou pomoc, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snížení
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
Služba obsahuje: sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu.

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života,
kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
Služba obsahuje: poskytování ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Služby sociální prevence

Raná péče

Telefonická krizová pomoc

Azylové domy

Kontaktní centra

Krizová pomoc
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< Noclehárny

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování.
Služba obsahuje: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí přenocování.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba obsahuje: 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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Tyto dávky a služby poskytuje v roce 2010 Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí,
Nádražní 128 (kontakty viz rubrika Poradenské služby, úřady, instituce)

– nezaměstnaným a jejich rodinám,
– rodinám s nezaopatřenými dětmi,
– rodinám důchodců, jejichž příjmy nestačí na úhradu základních potřeb (živobytí)

a nákladů na domácnost.
Jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a v odůvodněných případech lze
poskytovat mimořádnou okamžitou pomoc (vážná újma na zdraví, živelná pohroma,
na předměty dlouhodobé potřeby apod.).

– příspěvek na péči pro osobu těžce zdravotně postiženou (osobu závislou na péči)
výše příspěvku od 2.000 do 12.000,-Kč podle zdravotního stavu

– mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany
– příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

(až do výše 100% ceny pomůcek)
– příspěvky na úpravu bytu

(do 50.000,-Kč)
– příspěvky na zakoupení, celkovou opravu nebo úpravu vozidla

(max. 100.000,-Kč)
– příspěvky na provoz motorového vozidla

(3.000,-pro držitele průkazu ZTP, 7.920,-Kč pro ZTP/P)
– příspěvek na individuální dopravu

(6.500,-Kč/rok)
– příspěvek na úhradu za užívání bezbarierového bytu a garáže

(max. 400,-Kč/měs)
– příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na vodícího psa

(max. 800,-Kč/měs)

- jednorázová dávka k zabezpečení životních potřeb občana propuštěného
z výkonu trestu odnětí svobody
(max. 1.000,-Kč)

- kurátor pro dospělé

PŘEHLED DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PLATNOST OD 1. 1. 2010

a) dávky žadatelům, kteří se nacházejí v hmotné nouzi:

b) dávky těžce zdravotně postiženým a starým občanům:

c) péče o společensky nepřizpůsobené občany:

1. Sociální dávky

.
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d) sociálně-právní ochrana dětí:

a) dávky státní sociální podpory:

b) dávky podpory v nezaměstnanosti

Jedná se zejména o tyto činnosti:
- činnost kurátora pro mládež (protidrogová, protialkoholní prevence,

záškoláctví, týrání dětí apod.)
- příspěvek na výživu dítěte
- činnost opatrovníka ( při soudních sporech – rozvody apod.)
- pěstounská a preadopční péče
- zajišťování ústavní a ochranné výchovy

O dávky lze žádat v Brně na Kolišti 17 nebo v Židlochovicích na detašovaném
pracovišti Úřadu práce Brno-venkov, Komenského 80.

poskytuje je oddělení zprostředkování zaměstnání.
Jedná se o tyto dávky:
- přídavek na dítě – pro nezaopatřené děti do 26 let věku
- sociální příplatek – pro rodiny s nejméně 1 dítětem
- příspěvek na bydlení – pro vlastníka nebo nájemce bytu, domu
- rodičovský příspěvek – možnost čerpání do 2 – 4 let věku dítěte
- dávky pěstounské péče
- porodné – při narození dítěte
- pohřebné – pouze za vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti nebo rodiči

nezaopatřeného dítěte

Poskytuje je oddělení podpory v nezaměstnanosti na základě žádosti o podporu
v rámci evidence ÚP.

Pro občany Židlochovicka je příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-
venkov, Kounicova 14.

Zde jsou zajišťovány:
- výplata nemocenských dávek (je-li občan zaměstnán u malé organizace,

popřípadě je osobou vykonávající samostatnou výdělečnou činnost)
- výplata důchodů: starobního, invalidních (částečného, plného), pozůstalostních

(vdovský, vdovecký a sirotčí)
- posudková činnost pro účely důchodového pojištění a sociálních dávek

2. Dávky státní sociální podpory a podpora v nezaměstnanosti

3. Důchodové zabezpečení
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4. Zdravotní pojištění
Každý občan je přihlášen k příslušné zdravotní pojišťovně, kam je povinen hlásit veškeré
události a změny, které mají vliv na poskytování a úhradu pojistného.

V Židlochovicích jsou zastoupeny:
- Všeobecná zdravotní pojišťovna Brno – venkov, úřadovna Židlochovice: Nám. Míru 149,

667 01 Židlochovice, tel.: 547 231 020, otevřeno pouze ST 7.30-11.30,12.30 – 17.00.
- Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE pobočka Židlochovice: Masarykova 116, 667 01

Židlochovice, tel.: 547 214 017, otevřeno úterý, čtvrtek 14.00 – 17.00.
Specifickou problematiku můžete řešit s některými z uvedených brněnských poradenských
organizací (viz. dále).
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(služby poskytované v domácnostech klientů)

adresa: Masarykova 115, 667 01 Židlochovice
zřizovatel: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
telefon: Lenka Brázdová, 547 238 578, 604 290 417
e-mail: brazdova@zidlochovice.cz
www: http://www.zidlochovice.cz
kapacita: 170 klientů
služby: Pečovatelská služba v plném rozsahu, poskytovaná v centru

Pečovatelské služby při Domu s pečovatelskou službou Židlochovice
nebo v domácnostech klientů.

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Diecézní charita Brno, tř. kpt. Jaroše 9, Brno; tel: 545 213 456

telefon: Eva Lenochová, 547 232 223, 731 124 470
e-mail: eva.lenochova@caritas.cz
služby: pečovatelská služba

adresa: T K
zřizovatel: Diecézní charita Brno
telefon: Milada Blinková, , 547 232 223, 737 220 084
služby: Mobilní hospic v návaznosti na ošetřovatelskou a hospicovou službu

pečuje o umírající v domácím prostředí. Péči poskytují kvalifikované
zdravotní sestry, léčba probíhá za podpory praktického lékaře
pacienta a speciálního lékaře hospice, pomoc nabízejí i sociální
pracovníci, duchovní a psychologové.

adresa: Revoluční 466, 664 53 Újezd u Brna
telefon: Martina Matějková, 724 175 955e
e-mail: dp.matejkova@seznam.cz
služby: Poskytování služeb v plném rozsahu pečovatelské služby

v domácnostech klientů v obci Újezd u Brna a v DPS Újezd u Brna.

PŘEHLED SOCIÁNÍCH SLUŽEB
DOSTUPNÝCH NAŽIDLOCHOVICKU

Pečovatelská služba Židlochovice

Pečovatelská služba Oblastní charita Rajhrad

Mobilní hospic sv. Jana

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

A. Terénní služby

adresa:
zřizovatel:

ř. pt. Jaro e 9, Brno

545 213 456

š
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Středisko rané péče SPRP Brno

Tyfloservis, o.p.s.

Dům s pečovatelskou službou Židlochovice

Dům s pečovatelskou službou Žabčice

Dům s chráněnými byty Blučina

adresa: Nerudova 7, 602 00 Brno
telefon: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno@ranapece.cz
www: http://www.ranapece.cz
Cílová skupina: Rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením u dětí

se zrakovým postižením je péče poskytována do 4 let věku dítěte,
u dětí s kombinovaným postižením je péče poskytována do 7 let věku
dítěte.

služby: terénní sociální služba (poskytovaná v přirozeném prostředí dítěte).

adresa: Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno Pisárky
telefon: 541 212 810, 608 572 335
e-mail: brno@tyfloservis.cz
www: http://www.tyfloservis.cz
cílová skupina: Všechny nevidové a slabozraké osoby ve věku od 15ti let a výše, včetně

občanů s kombinovanými vadami.
Služby: Sociální rehabilitace osob s vážným postižením zraku v místě bydliště.

adresa: Masarykova 115, 667 01 Židlochovice
zřizovatel: město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
telefon: Lenka Brázdová, 547 238 578, 604 290 417
e-mail.: brazdova@zidlochovice.cz
www: http://www.zidlochovice.cz
služby: Pečovatelská služba v plném rozsahu.
kapacita: 25 bytů

adresa: Unkovická 533, 664 63 Žabčice
zřizovatel: obec Žabčice, Kopeček 4, Žabčice
telefon: Ivana Pospíšilová, 547 234 442
e-mail: dps.zabcice@seznam.cz
služby: Dovoz oběda, praní prádla, úklid domácnosti, mytí oken. Kulturní akce

a aktivizační programy: besídky, duchovní služby ke křesťanským
svátkům, zájmová činnost pro obyvatele DPS

kapacita: 24 míst

adresa: Na lázních 696, 664 56 Blučina
zřizovatel: obec Blučina, Nám. Svobody 119, Blučina
telefon: Markéta Jedličková, 547 235 306
e-mail: jedlickova@blucina.cz
charakter: Dům pro příjmově vymezené osoby, možnost zajištění dovážky obědů
kapacita: 24 bytů

B. Pobytové služby

<

<
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Penzion pro důchodce Újezd u Brna

Dům s pečovatelskou službou Újezd u Brna

Dům léčby bolesti s hospicem Rajhrad

Dům Matky Rosy

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

adresa: Štefánikova čp. 960, 664 53 Újezd u Brna
zřizovatel: město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
telefon: paní Zrzavá, 544 224 218, 544 224 336
e-mail: zrzava@ujezdubrna.cz
www: http://www.ujezdubrna.cz
charakter: Ubytování hotelového typu, byty se samostatným vchodem a sociálním

zařízením, garsoniéry pro jednotlivce a byty 1+1 pro manželské páry.
služby: domov pro seniory

adresa: Rybářská ulice čp. 1001, 664 53 Újezd u Brna
zřizovatel: město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
telefon: paní Zrzavá, 544 224 218, 544 224 336
e-mail: zrzava@ujezdubrna.cz
www: http://www.ujezdubrna.cz
charakter: Bezbariérové ubytování – byty se samostatným vchodem a sociálním

zařízením, garsoniéry pro jednotlivce a byty 1+1 pro manželské páry.
kapacita: 70 lůžek

adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
zřizovatel: Diecézní charita Brno, třída kpt. Jaroše 9, Brno
telefon: Mgr. Jiří Prokop Ph.D., 547 232 223
e-mail: info@dlbsh.cz
www: http://www.dlbsh.cz
služby: Odborné sociální poradenství včetně půjčování kompenzačních

pomůcek, odlehčovací služby.

adresa: Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova
telefon: Ing. Václav Jindra, 728 761 874
e-mail: dmrosy@seznam.cz
služby: domov pro seniory
kapacita: 40 uživatelů

adresa: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 60185 Brno
telefon: 544 224 438
e-mail: dd_sokolnice@volny.cz
www: http://www.ddsokolnice.cz
charakter: Poskytování pobytových služeb osobám důchodového věku se sníženou

soběstačností v oddělení Domova pro seniory, v oddělení se zvláštním
režimem osobám se sníženou nebo pokročilou ztrátou paměťových
a orientačních schopností, jejichž stav při péči o vlastní osobu
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
kapacita: domov pro seniory 36 klientů, domov se zvláštním režimem 84 klientů

<

<
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Villa Martha – domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory Zastávka u Brna

Domov pro seniory Předklášteří

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vata

adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna
zřizovatel: BETANIE–KŘESŤANSKÁ POMOC, o.s., Joštova 7, 602 00 Brno
telefon: 547 214 759, 545 230 775, 532 162 300
e-mail: vm.hrusovany@volny.cz, dds.brno@volny.cz, betanie@seznam.cz

charakter: Poskytování pobytových služeb pro osoby postižené stařeckou
demencí,Alzheimerovou chorobou apod.

služby: domov se zvláštním režimem
kapacita: 17 klientů, 1 klient odlehčovací služby

adresa: Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna
telefon: 546 418 811
e-mail: dszastavka.malon@seznam.cz
www: http://ddzastavka.unas.cz
charakter: Poskytování ubytovacích služeb osobám důchodového věku

se sníženou soběstačností.
služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem.

adresa: Šikulova 1438, 666 02 Předkláštěří
telefon: 549 439 611(spoj.), 549 439 613 (sociální pracovnice)
e-mail: socialni@domovpredklasteri.cz
www: http://www.domovpredklasteri.cz
charakter: Poskytování ubytovacích služeb osobám důchodového věku

se sníženou soběstačností.
služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem.

(ve fázi přípravy)
adresa: Komenského 38, 667 01 Židlochovice
zřizovatel: Diecézní charita Brno, třída kpt. Jaroše 9, Brno; tel.: 547 232 223
telefon: Mgr. Lukáš Gryc,734 435 138
e-mail: vata.zidlochovice@caritas.cz
služby: sociální poradenství a místo pro realizaci volnočasových aktivit dětí

od 10 do 16 let

www: http://www.betanie.eu

C. Služby sociální prevence

<

<
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PODPŮRNÉ SLUŽBY

Mateřské centrum Robátko, o.s.

Sluníčko, o.s.

Kalamajka, o.s.

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR – místní organizace

sídlo: Robertova vila (3. Podlaží), Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
adresa: Nádražní 160, 667 01 Židlochovice
telefon:

www: http://www.mcrobatko.cz
hlavní poslání: Zmírnění sociální izolace osob na rodičovské dovolené a rodin s malými

dětmi, vytváření prostoru pro všechny, kdo chtějí aktivně, smysluplně
a harmonicky trávit čas se svými nejmenšími, zachování tradiční
komunity pečující o společenství. MC Robátko podporuje rodiny
s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním
znevýhodněním (Klubeček dětí s Downovým syndromem). MC je
členem celostátní Sítě mateřských center. Pořádá pravidelné
programy i nepravidelné akce vzdělávacího a zábavního charakteru.

Pořádán rodiči pod záštitou obce Hrušovany u Brna.
telefon: Ing.Andrea Zichová, 721 605 856
e-mail: andrea.zichova@tiscali.cz
charakter: Organizování aktivit pro děti a rodiče, výuka angličtiny a cvičení

pro předškolní děti.

Sdružení působí v prostorách Školního klubu při Základní škole T.G.M. v Rajhradě
na ul. Havlíčkova 452a.
telefon: Alena Pelikánová, 774 951 175
e-mail: kalamajka.rajhrad@seznam.cz
www: http://kalamajka.webnode.cz
charakter: Organizování společných aktivit pro rodiče a jejich malé děti od roku

do cca tří let.

Celostátní organizace, která se zaměřuje na podporu osob dlouhodobě a trvale
postižených a seniorů.
Místní pobočky organizují pravidelná setkávání členů, kulturní aktivity, rekondiční
a rehabilitační pobyty.

Pobočky se nacházejí v obcích:
- Židlochovice,

(obce Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Nosislav, Přísnotice,
Unkovice,Vojkovice, Žabčice)

- Blučina, Libuše Janovská, Hřbitovní 203, Blučina, tel. 511 131 104, 728 736 802.

608 574 153
e-mail: info@mcrobatko.cz

Marta Nevědělová, tel.: 547 238 773

<

<

<

<
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< Další Kluby důchodců
- Spolek pro zájmovou činnost seniorů a zdravotně postižených Bratčice.

telefon:Vlasta Kuldová, 605 524 545
- Klub důchodců Hrušovany u Brna.

telefon:Marie Kalábová, 721 643 624
- Klub důchodců a invalidů Rajhradice.

telefon:Marie Měřínská, 547 229 906
- Klub invalidů a důchodců Opatovice.

telefon:Ing. Magda Sosnarová, 608 425 351

14



ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

< Lékařská služba první pomoci
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Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Charitní ošetřovatelská služba při DLBsH sv. Josefa

Domácí ošetřovatelská péče

Odbor sociální, MěÚ Židlochovice

adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
telefon: 547 232 223
e-mail: info@dlbsh.cz
www: http://www.dlbsh.ch
charakter: Poskytuje celostní péči pacientům všech věkových skupin, kteří trpí

chronickou bolestí různého původu, a paliativní péči pacientům,
kterým již nelze zajistit vyléčení.

kapacita: 50 lůžek

telefon: Milada Blinková, 547 232 223, 737 220 084
charakter: Charitní ošetřovatelská služba pečuje o těžce nemocné v jejich

domácím prostředí. Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry dle
předpisu ošetřujícího lékaře, možnost zapůjčení zdravotních
pomůcek.

adresa: Revoluční 466, 664 53 Újezd u Brna
telefon: Martina Matějková,724 175 955
e-mail: dp.matejková@seznam.cz
služby: Poskytování ošetřovatelské zdravotní péče těžce nemocným v jejich

domácím prostředí v obcích: Těšany, Nesvačilka, Moutnice, Měnín,
Žatčany, Telnice, Sokolnice, Újezd u Brna. Péči poskytují kvalifikované
zdravotní sestry dle předpisu ošetřujícího lékaře, možnost zapůjčení
zdravotních pomůcek.

Základní sociální poradenství je povinen zabezpečit poskytovatel každé sociální služby.

adresa: Nádražní 128, 667 01 Židlochovice

PORADENSKÉ SLUŽBY, ÚŘADY, INSTITUCE

?

<
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Úřad práce Brno - venkov

Úřad práce Brno – venkov, oddělení Státní sociální podpory

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Brno – venkov

Evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání.
adresa: Šujanovo nám. 302/3, 602 00 Brno
telefon: 554 160 332
e-mail: brnovenkov@up.mpsv.cz

detašované pracoviště Židlochovice
adresa: Komenského 80, 667 01 Židlochovice
telefon: 950 105 531-534

adresa: Koliště 17, 601 49 Brno 1
telefon: 542 164 111

detašované pracoviště Židlochovice
adresa: Komenského 80, 667 01 Židlochovice
telefon: 950 105 531 - 534

adresa: Obilní trh 526/11, 602 00 Brno
V dohledné době bude otevřeno detašované pracoviště Židlochovice.
telefon: Miroslav Ondráček, 532 238 451, 544 244 849, 724 152 849
e-mail: svaztpbrno.venkov@seznam.cz
cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením a senioři z okresu Brno – venkov.
služby: Odborné sociální poradenství včetně půjčování kompenzačních

pomůcek, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením a seniorů /rekondiční pobyty, vzdělávací akce, plavání,
cvičení.

Výplata dávek státní sociální podpory.
<

17



SOCIÁLNÍ SLUŽBY V BRNĚAOKOLÍ
SE SPÁDOVOSTÍ DO NAŠEHO REGIONU
PODPORAPRO JEDNOTLIVCE I CELOU RODINU

adresa: Koliště 19, 601 67 Brno
telefon: 542 173 820, 542 173 830
e-mail: socioinfocentrum@brno.cz
otevřeno: pondělí a středa od 8.00 do 17.00, pátek od 8.00 do 12.00
cílová skupina: osoby v nepříznivé životní situaci, uživatelé sociálních služeb
služby: sociální poradenství (osobní, telefonické i internetové poradenství)

adresa: Cejl 892/32, 602 00 Brno (1. patro na konci chodby)
telefon: 542 214 110, 542 214 111, 736 751 211
e-mail: brno@poradnaprouzivatele.cz
www: http://www.poradnaprouzivatele.cz ,
ICQ: 411058605
SKYPE: poradnabrno
otevřeno: pondělí a středa od 8.30 do 16.00, úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00.
cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením; senioři, rodiče dětí se zdravotním

postižením, opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním
úkonům, další skupiny uživatelů sociálních služeb.

služby: sociální poradenství

adresa: Anenská 10, 602 00 Brno
telefon: 545 241 828
e-mail: poradna.brno@volny.cz
www: http://www.poradnabrno.eu
cílová skupina: osoby v obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami
služby: odborné sociální poradenství

Centrum sociálních služeb Josefa Korbela
adresa: Mlýnská 25 a Staňkova 4, 602 00 Brno
telefon: 543 212 530
e-mail: reditel_brno@armadaspasy.cz
cílová skupina: dospělé osoby bez přístřeší, dospělé osoby a rodiče s dětmi

bez přístřeší nebo ohrožené sociálním vyloučením
služby: denní centrum, noclehárna, azylový dům

Poradna Socio-info centrum

Poradna pro uživatele sociálních služeb

Občanská poradna Brno, o.s.

Armáda spásy , o.s.

<

<

<

<
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A-kluby České republiky o.p.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Centrum naděje a pomoci (CENAP)

Centrum pro rodinu a sociální péči

adresa: Křenová 62a, Brno
telefon: 541 247 233
e-mail: akluby@akluby.cz
www: http://www.akluby.cz
cílová skupina: Osoby v krizi, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené

alkoholem, jinými návykovými látkami či hazardními hrami, apod.
služby: odborné sociální poradenství, kontaktní centrum, telefonická krizová

pomoc
linka důvěry:
telefon: 545 241 301
e-mail: linkaduvery.akluby@seznam.cz

adresa: Slovinská 41, 612 00 Brno
telefon: 541 218 122, 732 842 664
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
www: http://www.bkb.cz
cílová skupina: oběti trestné činnosti.
služby: odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc
konzultace: úterý od 17.00 do 20.00 (bez objednání), čtvrtek od 17.00 do 20.00

(po objednání)

adresa: Vodní 13, 602 00 Brno
telefon: 543 254 891
e-mail: cenap@cenap.cz
www: http://www.cenap.cz
cílová skupina: Rodina – děti před narozením, kojenci, batolata, dospívající, těhotné

ženy a jejich partneři, matky na MD, rodiče, senioři.
služby: Odborné sociální poradenství, služby sociální prevence zaměřené

na motivace jednotlivce i celé rodiny, zdravotnické poradenství,
poliklinika.

adresa: Josefská 1, 602 00 Brno
telefon: 542 217 464
e-mail: crsp.brno@centrum.cz
www: http://www.crsp.cz
cílová skupina: rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost
služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (přednášky, kurzy,

tělovýchovné aktivity, dovolené), sociálně aktivizační služby
pro seniory

<

<
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Domov sv. Markéty matky s dětmi v tísni, Oblastní charita Brno

Modrá linka, o.s. - Centrum a linka důvěry pro děti a mládež

Na počátku, o.s.

adresa: Staňkova 47, 612 00 Brno,
telefon: 549 122 962, 949 122 965, 736 529 335
e-mail: dsm.brno@caritas.cz
www: http://www.brno.caritas.cz
cílová skupina: matky s nezletilými dětmi, těhotné ženy a ženy, které se ocitly

ve velmi tíživé životní situaci
služby: azylový dům

adresa: Lidická 50, 658 12 Brno
telefon: 549 241 010, 608 902 410
e-mail: Help@modralinka.cz (pro klienty)

info@modralinka.cz (organizační)
skype: modralinka
www: http://www.modralinka.cz
cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let.
služby: telefonická krizová intervence, internetové poradenství:

- pomoc na telefonické, internetové a skypové lince v krizových
a obtížných situacích dětem, mládeži ale i rodičům a jiným
dospělým v kontaktu s dětmi.

- bezplatnou pomoc v poradně na ulici Anenské 10/10, 602 00 Brno,
k objednání na tel. 549 216 141. Psychologická poradna je každou
středu (mimo dobu prázdnin) od 14:00 do 18:00 hod.

- preventivní výukové programy pro děti 4. a 5. tříd ZŠ, k objednání
na tel. 549 216 141.

adresa: Soběšická 60, 614 00 Brno
telefon: 548 221 405
e-mail: info@napocatku.cz
www: http://www.napocatku.cz
cílová skupina: Těhotné ženy a dívky (i nezletilé) v tísni, které si přejí své dítě donosit,

ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají vhodné podmínky.
Přednostně jsou přijímány ženy na počátku těhotenství.

služby: odborné sociální poradenství, krizová pomoc, telefonická krizová
pomoc, azylový dům, sociálně aktivizační služby.

<

20



<

<

Persefona, o.s.

TRIÁDA – poradenské centrum, o.s.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Brno – venkov

AGAPO o.s.

adresa: Jiráskova 8, 602 00 Brno
telefon: 545 245 996, , po – pá od 9.00 do 17.00
e-mail: domacinasili@persefona.cz
www: http://www.persefona.cz
cílová skupina: Oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání a osoby,

které se jim snaží pomoci.
služby: odborné sociální poradenství.

poradenské pracoviště Židlochovice:
Poradenské dny do konce roku 2011 - 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. od 13.00 do 17.00.
Dále bude upřesněno.
adresa: Nádražní 128, 667 01 Židlochovice (budova MěÚ)

adresa: Orlí 20, 602 00 Brno
telefon: 542 221 499, 542 211 619
e-mail: op@triada-centrum.cz
www: http://www.triada-centrum.cz
cílová skupina: senioři, rodiny s dětmi, kteří se ocitli v tíživé situaci.
služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny

s dětmi

adresa: Obilní trh 526/11, 602 00 Brno
telefon:
e-mail: svaztpbrno.venkov@seznam.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři z okresu Brno – venkov
služby: Odborné sociální poradenství včetně půjčování kompenzačních

pomůcek, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením a seniorů /rekondiční pobyty, vzdělávací akce, plavání,
cvičení.

adresa: Cejl 68, 602 00 Brno
telefon: 545 213 204, 723 794 833
e-mail: info@agapo.cz
www: http://www.agapo.cz
cílová skupina: Osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (osoby

s duševním onemocněním, osoby s tělesným nebo mentálním
postižením).

služby: Sociální rehabilitace v programu podporované zaměstnávání,
v tranzitním programu a motivačně vzdělávací kurzy – JOB kluby.

773 834 345

532 238 451, 544 244 849, 724 152 849

PODPORAPRO OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ
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Asociace pomáhající lidem s autismemAPLA – Jižní Morava, o.s.

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Klobouky u Brna

Zařízení: Domov Betlém pro dospělé osoby s těžkým tělesným postižením

Zařízení: Domov Narnie pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

Zařízení: DomovArkénie pro dospělé osoby s mentálním postižením

DCH Brno – Oblastní charita Brno

Zařízení: Domov pokojného stáří Kamenná

adresa: Fügnerova 30, 613 00 Brno
telefon: 775 199 800-1, 548 220 345
e-mail: kancelar@apla-jm.cz, oas@apla-jm.cz
www: http://www.apla-jm.cz
služby: osobní asistence, odborné sociální poradenství
cílová skupina - pro osobní asistenci: lidé s poruchou autistického spektra

- odborné soc. poradenství: osoby s jiným zdravotním postižením.

telefon: 519 419 848
e-mail: betlem@diakoniecce.cz
www: http://www.betlem.org

adresa:
telefon:

cílová skupina: dospělé osoby s těžkým tělesným postižením
služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby

adresa:
telefon:

cílová skupina: děti s mentálním a kombinovaným postižením
služby: týdenní stacionář, denní stacionář

adresa:
telefon:

cílová skupina: děti s mentálním a kombinovaným postižením
služby: domov pro osoby se zdravotním postižením

adresa: Žižkova 3, 602 00 Brno
telefon: 545 210 672
e-mail: brno@caritas.cz
www: http://www.charitabrno.cz

adresa:
efon:

cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností
služby: domov pro seniory

Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
519 419 489

e-mail: betlem@betlem.org

Morkůvky 129, 691 72 Morkůvky
519 423 195

e-mail: narnie@betlem.org

Brumovice 334, 691 11 Brumovice
519 324 653

e-mail: arkenie@betlem.org

Kamenná 29, 639 00 Brno
tel 543 213 266
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Zařízení: EFFETAdenní stacionář

Zařízení: Chráněné bydlení sv. Michala pro lidi s mentálním postižením a autismem

Liga vozíčkářů

Občanské sdruženíAnabell

Sdružení Práh , o.s.

adresa: Holzova 7, 628 00 Brno – Lí eň
telefon: 544 211 001

adresa: Gorkého 34, 602 00 Brno
telefon: 549 212 692

š

cílová skupina: dospívající a dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením
a s autismem

služby: denní stacionář

cílová skupina: osoby s mentálním handicapem a kombinovaným postižením nad 18 let
věku

služby: chráněné bydlení

adresa: Bzenecká 23, 628 00 Brno
telefon: 537 021 493, 777 010 331
e-mail: info@ligavozic.cz
www: http://www.ligavozic.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
služby: osobní asistence - asistence@ligavozic.cz, odborné sociální

poradenství - poradna@ligavozic.cz, sociální rehabilitace -
prace@ligavozic.cz

adresa: Bratislavská 2, 602 00 Brno
telefon: 542 214 014, linkaAnabell 848 200 210 (provoz po - pá od 8.00 do 16.00)
e-mail: posta@anabell.cz
www: http://ww.anabell.cz
cílová skupina: Osoby s mentální anorexií, mentální bulimií nebo záchvatovitým

přejídáním od 15 let, rodina a okruh blízkých osob, široká odborná
i laická veřejnost.

služby: odborné sociální poradenství (psychologické, nutriční poradenství)
a telefonická krizová pomoc

adresa: Tuřanská 12, 620 00 Brno
telefon: 545 219 086
e-mail: prah@atlas.cz
www: http://www.prah-brno.cz
cílová skupina: osoby s duševním postižením.
služby: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální

rehabilitace, centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny,
odborné sociální poradenství

<
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< Tyflocentrum Brno o.p.s.

Unie neslyšících Brno

adresa: Chaloupkova 7, 612 00 Brno
telefon: 541 240 421, 774 715 100, 603 433 920
e-mail: info@centrumpronevidome.cz
www: http://www.centrumpronevidome.cz
cílová skupina: osoby s těžkým zrakovým postižením
služby: odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby,

sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené, sociální
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny

adresa: Palackého 120, 612 00 Brno
telefon 541 245 321
e-mail: unb@cmjn.cz
www: hhtp://www.cmjn.cz, http://www.neslysici.net
cílová skupina: osoby se sluchovým postižením a jejich rodiny
služby: odborné sociální poradenství, tlumočnická služba, sociálně aktivizační

služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením
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Tento dokument vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR v rámci projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji”
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